
 

 

Druk nr 3577-A    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   
ORAZ  KOMISJI  GOSPODARKI I ROZWOJU 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 
płatniczych (druk nr 3475) 
 
 

Sejm na 83 posiedzeniu w dniu 3 lipca 2019 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3577  
do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju  w celu rozpatrzenia 
poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje: Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju po rozpatrzeniu 

poprawek na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.  
 

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 10 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) w art. 10: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa 
w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, 
rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca 
równowartość kwoty: 

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 4000 
złotych; 

2) 180 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 4000 
złotych; 
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3) 260 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa 
od 20 000 złotych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana 

przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 
którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.”; 

KP PO-KO 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2 
 
2) w art. 10 w pkt 8 skreślić lit. c; 
KP PO-KO 

– odrzucić 
 
3) w art. 10 w pkt 12 skreślić art. 13f; 
KP PO-KO 

– odrzucić 
 
4) w art. 10 w pkt 12 art. 13i nadać brzmienie: 

„Art. 13i. W toku postępowania może być przeprowadzona przez upoważnionego 
pracownika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Inspekcji 
Handlowej, zwanego dalej „kontrolującym”, kontrola podmiotu, o którym 
mowa w art. 2, tylko w przypadku gdy jest on stroną transakcji handlowej, 
zwanego dalej „kontrolowanym”, w zakresie obejmującym wyłącznie 
opóźnienia w płatnościach.”; 

KP PO-KO 
– odrzucić 

 
5) w art. 10 w pkt 12, art. 13t nadać brzmienie: 

„Art. 13t. 1. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot, o którym 
mowa w art. 2, w przypadku gdy jest stroną transakcji handlowej, 
administracyjną karę pieniężną do 4% przychodu w poprzedzającym roku 
podatkowym, ale nie więcej niż równowartość 2 000 000 euro, jeżeli 
podmiot ten: 

1) udzielił nieprawdziwych lub rażąco wprowadzających w błąd 
informacji; 

2) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli, o 
której mowa w art. 13i. 

2. Jeżeli nie można ustalić wysokości przychodu podmiotu, o którym mowa w 
ust. 1, lub podmiot ten nie osiągnął w poprzednim roku podatkowym 
przychodu, administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynosi 
nie więcej niż równowartość 100 000 euro lub Prezes Urzędu odstępuje od 
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. 
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3. Równowartość, o której mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana przy zastosowaniu 
średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim 
dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok nałożenia kary.”; 

KP PO-KO 
– odrzucić 

 
6) w art. 10 w pkt 12, w art. 13v w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „20%” zastąpić wyrazami „10%”; 
KP PO-KO 

– odrzucić 
 
7) w art. 10 w pkt 12, w art. 13v w ust. 3 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) 5% – w przypadku gdy strona postępowania spełni warunek, o którym mowa w pkt 
1, oraz w terminie 30 dni uiści w całości administracyjną karę pieniężną obniżoną 
zgodnie z pkt 1.”; 

KP PO-KO 
– odrzucić 

 
8) w art. 10 w pkt 12, w art. 13v ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Prezes Urzędu zwraca niezwłocznie 
nadpłaconą karę.”; 

KP PO-KO 
– odrzucić 

 
9) w art. 10 w pkt 12, art. 13y nadać brzmienie: 

„Art. 13y. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu 
kary pieniężnej, albo zmiany tej decyzji polegającej na obniżeniu jej 
wysokości, uiszczona kara albo jej odpowiednia część podlega zwrotowi w 
terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania do jej zwrotu. Jeżeli uchylenia 
decyzji lub stwierdzenia jej nieważności dokonał sąd administracyjny, do 
wezwania dołącza się odpis wyroku. W przypadku zwrotu kary lub jej 
odpowiedniej części nalicza się odsetki.”. 

KP PO-KO 
– odrzucić 

 
Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Gospodarki i Rozwoju 

 
 
 

(-) Jerzy Meysztowicz 

Przewodniczący Komisji  
Finansów Publicznych 

i sprawozdawca 
 
 

(-) Andrzej Szlachta  
 

 


