27 października 2017 r.

Mariusz Haładyj
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, w związku otrzymanym do
zaopiniowania projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla
przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym uprzejmie przedstawiam stanowisko Federacji
Przedsiębiorców Polskich.

Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP
Członek Rady Dialogu Społecznego
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Stanowisko Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Wprowadzenie
Załączone (ok. 30) propozycje, w zamyśle, służą następującym zaostrzeniu reżimu ustalania w umowach
terminów zapłaty, w tym w zamówieniach publicznych.
Proponowane rozwiązania przewidują zmiany na trzech płaszczyznach:
I.

wzmocnienie pozycji wierzyciela w sytuacji narzucenia wydłużonych terminów zapłaty przez
dłużnika,

II.

zaostrzenie reżimu ustalania terminów zapłaty w umowach zamówień publicznych,

III.

kształtowanie właściwych praktyk przez publiczne napiętnowanie praktyk nagannych,

IV.

zaangażowanie organów administracji publicznej do zwalczania narzucania wydłużonych
terminów zapłaty.

Załączone propozycje zawierają zmiany w siedmiu ustawach:
1) ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
2) ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
3) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
4) ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
5) ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
6) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
7) ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
Propozycje zmian nie dotykają kwestii podatkowych.
Propozycje, z oczywistych powodów, nie zawierają przepisów przejściowych, adresów Dzienników Ustaw,
ostatecznej redakcji tekstu.
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
1) uporządkowanie zakresu podmiotowego (art. 2);

strona 2 z 8

2) wyraźne wyłączenie z zakresu ustawy umów, których przedmiotem z pewnością nie jest dostawa
towarów lub usług w rozumieniu dyrektywy, chyba że jest częścią umowy o zbycie przedsiębiorstwa1
(art. 3):
a) usług finansowych i umów, których przedmiotem są środki pieniężne (tj. nie są dostawy towarów
i świadczenie innych świadczeń niepieniężnych, w tym usług),
b) usług płatniczych,
c)

przeniesienia własności nieruchomości i użytkowania wieczystego nieruchomości (co oznacza
także budynki, części budynków i lokale – jeżeli stanowią odrębna nieruchomość),

d) umów dotyczących papierów wartościowych,
e) umów dotyczących praw z akcji albo udziałów w spółkach.
Ustawie powinny być poddane należnością z tytułu zbycia przedsiębiorstwa (art. 3 ust. 2). W skład
przedsiębiorstwa mogą wchodzi prawa, które wg art. 3 nie zostałyby objęte ustawą, ale dominujące
zwykle jest jednak nabycie mienia służącego wykonywaniu działalności.
3) objęcie ustawą stosunków handlowych o charakterze cywilnoprawnym (art. 4 pkt 1 – definicja
„transakcji handlowej”).
Podkreślenie cywilnoprawnego charakteru ma znaczenie z uwagi poddanie ustawie także podmiotów
publicznych.
Ustawa miałaby zastosowanie do.
a) umów, których przedmiotem jest dostawa towarów (de facto rzeczy ruchomych) albo inne
świadczenie niepieniężne (z uwagi na siatkę pojęć w KC należy odejść od pojęcia „usług”, podając
usługi jedynie przykładowo – art. 750 KC);
b) zapłaty należności ściśle związanych z ww. umowami, co do których może powstać wątpliwość,
czy wynikają z umowy, czy też z umową są tylko związane, ale ich źródłem jest ustawa albo inny
stosunek prawny, tj.:
 zaplata i zwrot wadium (umowa nie została zawarta),
 kara umowna (źródłem jest wprawdzie umowa, ale kara umowna nie jest zaplata za towar
lub usługę),
 świadczenie wyrównawcze (szczególne świadczenie należne agentowi po rozwiązaniu
umowy, o charakterze zbliżonym do odstępnego),
 odstępne i zadatku (świadczenie związane z unicestwieniem umowy)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w
płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 1).
1
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 inne podobne należności związane z umową, nawet jeżeli do zawarcia umowy nie doszło
(sformułowanie tylko pozornie nielogiczne, w sensie prawnym niedoszła umowa ma
bowiem znaczenie, jak np. dla wadium. Takim świadczeniem może być świadczenie
pieniężne z tytułu nie wykonania umowy lub nie zawarcia umowy należne od strony, która
miała świadczyć kwotę pieniężną.
 zapłata długu przez poręczyciela (stanowi odrębny stosunek prawny od umowy, której
przedmiotem jest dostawa towaru lub wykonanie innego świadczenia pieniężnego)
 zaplata beneficjentowi gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej
lub poręczenia banku (zob. jak wyżej)
 wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela, w związku z umową, której przedmiotem
jest dostawa towarów lub inne świadczenie niepieniężne;
 zapłata odszkodowania z tytułu naprawy szkody wyrządzonej niewykonaniem albo
nienależytym wykonaniem zobowiązania w związku z umową (taki przepis jest celowy,
ponieważ może budzić spory, czy odszkodowanie podlega w ogóle reżimowi ustawy – np.
co do wysokości odsetek)
4) Celowe jest uchylenie art. 5, który przewiduje odsetki od 30. dnia, mimo, że dalsze przepisy ustawy
dopuszczają jednak dłuższe terminy. Przepis może nasuwać wątpliwości co do spójności z dalszymi
przepisami ustawy.
5) W całej ustawie należy zastąpić pojęcie usług (użyte w art. 750 Kodeksu cywilnego w konkretnym
celu), ogólniejszym pojęciem „świadczenia niepieniężnego” (art. 7 ust. 1, 2, 3, 4 i inne).
6) Wprowadzenie obowiązku dołączenia przez podmiot publiczny do umowy oświadczenia, w którym
wyjaśni, jakie – w jego opinii – właściwości lub szczególne elementy umowy przemawiają za
wydłużonym terminem zapłaty (nowe zd. 2 w art. 8 ust. 2). Takie oświadczenie ma co najmniej 3
zadania:
 zniechęca do wydłużania terminów,
 nakazuje rozważenie terminów już przy zawarciu umowy, a nie dopiero ich obronę w razie
kontroli albo sporu,
 ułatwia kontrole przez uprawnione organy
 poprawia pozycję procesową kontrahenta (zwykle przedsiębiorcy).
7) Usunięcie luki w ustawie, która obecnie nie przewiduje naliczania odsetek od 60 dnia, tylko od 30
dnia, choćby termin 60 dni był zgodny z prawem (dodawany arat. 8 ust. 4a).
8) Wyraźne uregulowanie w art. 9a, że odsetki w wysokości odsetki za opóźnienie w transakcjach
handlowych należą się także w przypadku umów i stosunków prawnych innych niż umowy, których
przedmiotem jest dostawa towarów lub inne świadczenie niepieniężne. Projektowany art. 9a jest
uzupełnieniem proponowanego przepisu art. 4 pkt 1 lit. b-e. Taki przepis jest potrzebny, bo pozostałe
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przepisy ustawy – na wzór dyrektywy 2009/11/UE – wiążą obowiązek naliczania odsetek z
wykonaniem świadczenia niepieniężnego (ew. dostarczeniem rachunku lub faktury).
9)

Podwyższenie rekompensaty w przypadku większych długów (art. 10 ust. 1 pkt 2).

10) Wyraźne uregulowanie, że od kwoty rekompensaty także należne są odsetki. Skoro jest to należność,
która dłużnik powinien uregulować „bez wezwania”, to nie ma powodu, aby była nieoprocentowana.
Ewentualnie można rozważyć odsunięcie w czasie chwili naliczania odsetki np. o tydzień od
wymagalności długu głównego.
11) Wraz z rozszerzeniem i wzmocnieniem prawa do rekompensaty, celowe jest wprowadzenie do ustawy
mechanizmów, które zapobiegną nadużywaniu żądania rekompensat.
a) jeżeli dłużnik przeniósł (dokonał cesji) wielu długów, to nabywca (cesjonariusz) powinien w
zasadzie dochodzić jednocześnie wszystkich wymagalnych długów, i wobec nich powinna
przysługiwać mu jedna rekompensata (art. 10 ust. 5);
b) w niektórych umowach płatność następuje wg harmonogramu (np. dostawa mediów, roboty
wykonywane etapami itd.). W takich przypadkach dłużnik powinien być uprawniony do jednej
rekompensaty, jeżeli możliwe i rozsądne byłoby dochodzenie wszystkich długów wynikających
z tej samej transakcji handlowej jednocześnie.
Dłużnik powinien mieć jednak możliwość wykazania, że czynności podjęte w celu odzyskania
danej części świadczenia pieniężnego nie mogły dotyczyć innych części (np. dostawy następowały
bezpośrednio do różnych kontrahentów dłużnika albo filii i każdy z odbiorców oddzielnie badał
towar) – art. 11 ust. 3
12) Ze względów praktycznych (zwłaszcza dowodowych) celowe jest doprecyzowanie, kiedy wydłużone
terminy płatności są rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Proponuje się uzupełnienie art. 11a (jako
art. 11a ust. 1) przez wskazanie następujących okoliczności:
a) czas zwykle potrzebny na zbycie towaru przez dłużnika na rzecz osób trzecich;
b) dostosowanie harmonogramu spełniania świadczenia pieniężnego w częściach do
harmonogramu spełniania odpowiadających im części świadczenia niepieniężnego.
13) W celu wzmocnienia pozycji wierzyciela, niezbędne jest przerzucenie na dłużnika ciężaru dowodu, że
wydłużony termin płatności jest uzasadniony (art. 11 ust. 2).
14) Dłużnik powinien mieć odpowiedni czas na ustalenie, że termin zapłaty był nieuczciwy. Obecny termin
3 lat jest zbyt krótki (przedawnienie w stosunkach gospodarczych) i powinien być wydłużony do np. 5
lat od dnia w którym umowa została wykonana (art. 11 ust. 3).
Trudno spodziewać się, aby wierzyciel podważał zawartą przez siebie umowę, gdy często nadal łączą
go z dłużnikiem bieżące relacje handlowe. Wydłużenie tego terminu, być może, zadziała także na
dłużnika, którzy będą musieli liczyć się z akcją wierzyciela, nawet gdy umowa już będzie formalnie
zakończona. Jest to mechanizm kontrowersyjny o tyle, że w czasie wykonywania umowy dłużnik może
nawet nie sygnalizować niezadowolenia z umowy. Takiego zachowania nie można jednak uznać za
nielojalne, skoro zwykle to wierzyciel narzuca wydłużone terminy.
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15) Zrzeczenie się roszczenia o uznanie terminu zapłaty za nieuczciwy nie powinno dopuszczalne.
Dłużnicy mogą bowiem je wymuszać, co praktycznie jest nie do podważenia (art. 11 ust. 4).
16) Jeżeli termin zapłaty został uznany za nieuczciwy, to bieg przedawnienia odsetek za okres pomiędzy
terminem „uczciwym”, a „nieuczciwym” terminem zapłaty, powinien rozpocząć bieg dopiero od dnia
tego ustalenia (art. 11 ust. 5).
Tak samo należy potraktować przedawnienie rekompensaty 40 euro (ew. powiększonej o 5%
nadwyżki nad 1000 euro).
W przeciwnym razie, przedawnienie odsetek mogłoby nastąpić zanim dłużnik podważy termin
zapłaty, a więc proponowane rozwiązania okazałyby się pozbawione sensu.
17) Silnym instrumentem ochrony terminów zapłaty byłoby przyznanie dłużnikowi odstąpienia od umowy
z powodu nadmiernie wydłużonych terminów.
Wierzyciel, który wprawdzie (np. z konieczności ekonomicznej) zawarł taką umowę, mógłby – bez
istotnych negatywnych konsekwencji – „uwolnić się”, gdyż takie odstąpienie z mocy ustawy byłoby
z winy dłużnika (art. 13 ust. 2).
Dłużnik nie mógłby tym samym zarzucać nielojalności kontraktowej.
18) Najwięksi dłużnicy:
 publiczni (zobowiązani do utrzymywana komórek audytu wewnętrznego) i
 prywatni (dochód w RP albo koszty w poprzednim roku przekroczyły 20 mln. euro),
powinny być zobowiązani do publikowania danych o swoich praktykach płatniczych (art. 13a i
Załącznik do ustawy).
Takie działania zwiększą przejrzystość ich praktyk i mogą sprzyjać ich poprawie.
19) Brak publikacji lub publikacja nierzetelna sprawozdania powinien być wykroczeniem skarbowym (art.
13b).
Organy skarbowe mają najlepsze możliwości sprawdzania praktyk płatniczych.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
20) Sprawozdanie największych dłużników powinno trafiać do akt KRS.
W związku z elektronizacją KRS dalsze zmiany nie wydają się konieczne.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
21) Terminy zapłaty powinny być wyraźnie wskazane w SIWZ, niezależnie od tego, czy zamawiający
uznaje je za istotne postanowienie umowy (art. 36 ust. 1 pkt 4a).
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22) Należy wprowadzić możliwe sztywne reguły ustalania terminów zapłaty na rynku zamówień
publicznych (art. 142 ust. 5 i 6).
23) Należy dopuścić odwołania dotyczące terminów zapłaty także przy zamówieniach poniżej progów
unijnych (art. 180 ust. 2 pkt 7), które mogą przecież być wielomilionowej wartości.
24) Zamawiający powinien być karany także za naruszenia przepisów o terminach zapłaty (art. 200 ust.
1 pkt 5).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
25) Najpoważniejsze naruszenia przepisów ustawy o terminach zapłaty i przepisów dotyczących
terminów zapłaty w PZP powinny być deliktami dyscypliny finansów publicznych (art. 16 ust. 1a).
26) Z odpowiedzialności za naruszenia polegające na opóźnieniach w zapłacie przez jednostkę finansów
publicznych nie powinna zwalniać niska kwota (art. 26 ust. 1).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
27) Ustalanie bezpośrednio lub pośrednio nadmiernie długich terminów zapłaty za dostarczone produkty
lub wykonane usługi powinno być uznane z mocy prawa za nieważne porozumienie naruszające
konkurencję (art. 6 ust. 1 pkt 8), ścigane przez UOKiK.
28) Za praktykę nadużycia pozycji dominującej powinno być z mocy prawa uznane narzucaniu przez
przedsiębiorcę nadmiernie długich terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi,
w szczególności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych (art. 9 ust. 1 pkt 8), ścigane przez UOKiK.
Naprawienie szkody z powyższych tytułów na drodze prywatnoprawnej będzie mogło następować w
trybie nowej ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej
przez naruszenie prawa konkurencji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1132), a zatem nie jest konieczna zmiana
w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
29) Obowiązek zapłaty rekompensaty jest stosunkowo nową instytucją. W związku z tym, zwłaszcza przy
niedużych należnościach, bywa postrzegany jako nadmierny. Dlatego należy umożliwić jednostkom
finansów publicznych rezygnację z tego uprawnienia:
a) art. 56 ust. 1 pkt 4a – w odniesieniu do organów administracji rządowej, państwowych jednostek
budżetowych i państwowych funduszy celowych (umorzenie z urzędu)
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b) art. 59a ust. 1 – w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (niedochodzenie decyzją
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
30) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi już obecnie wymienia wśród czynów
nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności
zapłaty za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.
W związku z tym wystarczające jest doprecyzowanie, że w szczególności chodzi o naruszenie
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach.
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP
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