
Ustawa o zatorach
płatniczych 2020 - jakie

zmiany wprowadza i 
kogo

dotyczy?



Czym jest zator płatniczy ?

Przedsiębiorca nie otrzymuje należnego mu
wynagrodzenia z powodu:

▪ nieterminowego wywiązywania się z
odroczonych płatności przez jego
kontrahenta

▪ zbyt długiego, nieracjonalnego terminu
płatności za dostarczone towary lub
świadczone usługi.

* Z Europejskiego Raportu Płatności 2017 roku wynika, że w 2017 roku aż 52 % polskich firm

została zmuszona do zaakceptowania dłuższych terminów płatności. (Europejski Raport
Płatności Intrum Iustitia 2017 r.)



Negatywne skutki występowania 
zatorów płatniczych

▪ brak możliwości regulowania własnych
należności (tzw. efekt śnieżnej kuli),

▪ ponoszenie dodatkowych kosztów
prowadzenia działalności (poszukiwanie
zewnętrznych źródeł finansowania),

▪ osłabienie inwestycji,

▪ ograniczanie zatrudnienia,

▪ utrata zaufania i renomy.

Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Informacja sygnalna. Projekt badawczy
Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polce oraz Krajowego Rejestru Długów,
październik 2017



W 2019 roku blisko 90 % polskich
przedsiębiorców deklarowało problem z
przeterminowanymi należnościami.

Z Europejskiego Raportu Płatności 2017
wynika, że 78 % przedsiębiorstw otrzymuje
zapłatę 30 dni po terminie, a 13 % czeka na
nią nawet 60 dni.

Doliczając do tego średni termin zapłaty
wskazany na fakturze, daje to 2-3 miesiące bez
wpływów na konto firmy.

Źródło:

1/ Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Informacja sygnalna Związku Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, października 2019,

2/ Europejski Raport Płatności, Intrum Iustitia, 2017 r.



Regulacje prawne w Polsce

▪ ustawa z dnia 08 marca 2013 roku o
terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (do 31.12.2019 roku), obecnie o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych

▪ wdrożenie unijnej Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia
16.02.2011 roku w sprawie zwalczania
opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom 

I. podwyższenie odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych (art. 4
ust. 3)

do 31.12.2019 od 01.01.2020

stopa referencyjna NBP + 8 pp

(obecnie 9,5%)

stopa referencyjna NBP + 10 pp

(przy obecnej stopie 

referencyjnej 11,5%)

* stopa referencyjna – z dnia 30.08.2019 r. wynosząca 1,5%,

** nie dotyczy umów, w których zobowiązanym do zapłaty jest podmiot 
leczniczy



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

II. Skrócenie terminów zapłaty w transakcjach,
w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
(art. 8 ust. 2)

➢ płatność nie później niż w terminie 30 dni

➢ wyjątek: pomioty lecznicze – 60 dni

III. Skrócenie terminów zapłaty dłuższego niż
60 dni w transakcjach B2B (art. 7 ust. 2)

➢ zasada: 60 dni

➢ wyjątek, możliwość wydłużenia terminu umownie, pod
warunkiem że wydłużenie nie jest „rażąco nieuczciwe
wobec wierzyciela”



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

Oceny „rażącej nieuczciwości” zastosowania
dłuższego terminu płatności dokonuje się, biorąc pod
uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w
szczególności:

1) rażące odstępstwa od dobrych praktyk handlowych,
które naruszają zasadę działania w dobrej wierze i
zasadę rzetelności;

2) właściwość towaru lub usługi, które są przedmiotem
transakcji handlowej, w szczególności czas zwykle
potrzebny na zbycie towaru przez dłużnika na rzecz
osób trzecich, lub

3) dostosowanie harmonogramu dostawy towarów lub
wykonania usługi w częściach do harmonogramu
spełniania odpowiadających im części świadczenia
pieniężnego.



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

UPRAWNIONY DO 

OTRZYMANIA ZAPŁATY
ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY TERMIN PŁATNOŚCI (w dniach)

przedsiębiorca podmiot publiczny maksymalnie                                     30

przedsiębiorca podmiot leczniczy maksymalnie                                     60

mały i średni przedsiębiorca mały i średni przedsiębiorca
maksymalnie                                     60

chyba, że nie okaże się to rażąco 

nieuczciwe 

mały i średni przedsiębiorca duży przedsiębiorca maksymalnie                                     60

duży przedsiębiorca mały i średni przedsiębiorca
maksymalnie                                     60

chyba, że nie okaże się to rażąco 

nieuczciwe 

duży przedsiębiorca duży przedsiębiorca
maksymalnie                                     60

chyba, że nie okaże się to rażąco 

nieuczciwe 

Duży przedsiębiorca nie może powoływać się na oświadczenie MŚP, że 
ten nie jest MŚP, chyba że mimo dołożenia należytej staranności nie 
wiedział o nieprawdziwości tego oświadczenia.



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

Identyfikacja dużego przedsiębiorcy

➢ Pojęcie mikro -, mały - , średni przedsiębiorca oraz duży
przedsiębiorca.

➢ Średni przedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 250
pracowników i roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR,

➢ Mały przedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 50 pracowników i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR

➢ Mikro przedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 10 pracowników i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.

➢ Duży przedsiębiorca - każdy podmiot, który nie został
zakwalifikowany do powyższych kategorii.



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

IV. Szczególne uprawnienia wierzyciela w
transakcji, w której ustalono termin płatności
ponad 60 dni

➢ wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dnia
(60 dnia, gdy dłużnikiem jest podmiot leczniczy) od dnia
spełnienia świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury do dnia
zapłaty/terminu płatności (art. 8 ust 2)

➢ przerzucenie ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest
rażąco nieuczciwy, na dłużnika (art. 11 a ust. 2)

➢ możliwość odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy,
w której termin zapłaty przekracza 120 dni (art. 7 ust. 3 a i 3 b)



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

IV. Szczególne uprawnienia wierzyciela w
transakcji, w której ustalono termin płatności
ponad 60 dni - cd

➢ rozpoczęcie biegu trzyletniego terminu przedawnienia na
ustalenie, że termin zapłaty w umowie jest nieuczciwy, od dnia
w którym nastąpiła zapłata lub w którym zgodnie z ustawą
powinna nastąpić zapłata (art. 11 a ust. 3)

➢ zakaz zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin jest
rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela (zrzeczenie będzie
nieskuteczne) (art. 11 a ust. 4)



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

V. Automatyczne zastosowanie terminu
ustawowego w przypadku postanowień
umownych ustalających termin zapłaty
niezgodny z przepisami prawa (art. 13 ust. 2)

➢ jeżeli ustalenie terminu płatności dłuższego niż 60 dni było
rażąco nieuczciwe,

➢ jeżeli dłużnik to duży przedsiębiorca a wierzycielem jest
MŚP,

ustalony w umowie dłuższy termin płatności nie będzie
obowiązywał, a zastosowanie znajdzie termin 60 dniowy, a
wierzycielowi po upływie 60 dni przysługują odsetki za
opóźnienie w transakcjach handlowych



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

Postanowienia umowy wyłączające lub
ograniczające uprawnienia wierzyciela lub
obowiązki dłużnika, lub mające na celu
obejście tych przepisów, są nieważne, a
zamiast nich stosuje się przepisy ustawy.



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

VI. Dłużnik – będący dużym przedsiębiorcą składa drugiej stronie
transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego
przedsiębiorcy.

➢ oświadczenia składa się najpóźniej w momencie zawarcia transakcji

➢ oświadczenie składa się w formie, w jakiej zawierana jest transakcja

Wyłącznie jako dłużnik świadczeń pieniężnych (jako nabywca).

Stąd też w zależności od formy zamówienia należy takie oświadczenie złożyć:

▪ zamówienia pisemne (oferty) – w treści potwierdzenia przyjęcia oferty
(zamówieniu)

▪ zamówienia mailowe – w treści maila z oświadczeniem o zamówieniu
towaru/przedmiotów

▪ zamówienia on line (platforma) – w trakcie składania zamówienia/ w rubryce
Informacje dodatkowe itp.

Brak złożenia lub nierzetelne złożenie oświadczenia zagrożone jest karą
grzywny, do kwoty 5 000,00 złotych (art. 13 za).



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

VII. Rekompensata za koszty odzyskania
należności (art. 10 ust. 1 – 1a)

➢ do końca 31.12.2019 r. rekompensata ta wynosiła 40 EUR

➢ od dnia 01.01.2020 r. kwota rekompensaty zależna jest od 
wartości odzyskiwanej należności:

➢ 40 EUR – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 000 zł,

➢ 70 EUR – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 zł 
ale niższa niż 50 000 zł,

➢ 100 EUR – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa 
50 000 zł.

Roszczenie o rekompensatę nie będą mogły być zbyte przez
wierzyciela (reakcja na zjawisko kumulowania roszczeń).



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 

nadmiernym opóźnieniom – cd.
VIII. Obowiązek sprawozdawczy z art. 13a

ustawy

Kierownicy podmiotów tj.:

➢ członkowie zarządu spółki z o.o. i S.A., komplementariusz sp. K-A

u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który
obejmuje sprawozdanie, przekroczyła równowartość 50 mln euro
przeliczonych na złote wg średniego kursu euro NBP w ostatnim dniu
roboczym poprzedniego roku

➢ kierownicy każdej ze spółek wchodzących w skład podatkowej
grupy kapitałowej ,

➢ a także likwidatorzy, syndycy i nadzorcy tych podmiotów

przekazują, drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki (obecnie – Ministerstwo Rozwoju), w terminie do dnia 31
stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te
podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w
transakcjach handlowych



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 

nadmiernym opóźnieniom – cd.

Sprawozdanie to obejmuje:

➢ firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;

➢ wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim
roku kalendarzowym w terminie: do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120
dni, ponad 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę
towaru lub wykonanie usługi;

➢ wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku
kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy
tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych
temu podmiotowi w tym roku;

➢ wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku
kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy
tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których
spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 

nadmiernym opóźnieniom – cd.

Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki

➢ przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnianych w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego tego ministra

➢ lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej.

Sprawozdania podawane będą przez ministra do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.

Niezłożenie sprawozdania zagrożone jest karą grzywny do 5 tys. zł.



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernym opóźnieniom – cd.

IX. Zakaz nadmiernego opóźniania się ze 
spełnieniem świadczenia pieniężnego (art. 13 
b- 13 y)

➢ o nadmiernym opóźnieniu mówimy, kiedy suma wartości
świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po
ustalonym terminie w okresie trzech kolejnych miesięcy przez
wskazany wyżej podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 zł,

➢ postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze
świadczeniem prowadzi Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,

➢ legitymacje do zgłoszenia nadmiernego opóźnienia ma każdy
(wystarczy uprawdopodobnienie),

➢ prezes wszczyna postępowania z urzędu,



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 

nadmiernym opóźnieniom – cd.

➢ w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźnienia, Prezes
nakłada, w drodze decyzji administracyjną karę pieniężną.
Wysokość kary jest sumą jednostkowych kar za każde
niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie
pieniężne. Obliczane jest wg ustalonego w ustawie wzoru.

➢ jej wysokość jest zależna od wartości świadczeń pieniężnych
spełnionych po terminie (niespełnionych), stawki odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i
okresu przez jaki podmiot spóźniał się ze świadczeniem
pieniężnym.



Rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania 

nadmiernym opóźnieniom – cd.

X. Zabezpieczanie roszczenia w postępowaniu
sądowym

➢ nowelizacja ułatwia zabezpieczanie roszczeń w toku procesu. Wytaczając
powództwo powód może wnieść o jego zabezpieczenie, wskazując sposób
zabezpieczenia (zajęcie wierzytelności, rachunku bankowego, obciążenie
nieruchomości hipoteką przymusową) i nie musi uprawdopodabniać, że brak
zabezpieczenia pozbawi go zaspokojenia, jeżeli:

➢ żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu
transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

➢ wartość transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych,

➢ dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej
płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.



Rozwiązania prawne w zakresie 
przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom –

cd.

XI. Nowe kategorie czynów nieuczciwej
konkurencji

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone
towary lub usługi będzie czynem nieuczciwej konkurencji. Może
ono polegać w szczególności na:

➢ naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 i 1649);

➢ rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które
narusza zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności;

➢ niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub
harmonogramu wykonania usługi;

➢ nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są
przedmiotem umowy.
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