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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Sytuacja społeczno-ekonomiczna. 

Jedną z przyczyn niemożności wykorzystania potencjału rozwojowego przez polskich przedsiębiorców, w tym 

szczególnie tych z sektora MŚP, są problemy z płynnością finansową. Kłopoty z płynnością wynikają z kolei między 

innymi z tzw. zatorów płatniczych. 

Zatory płatnicze można zdefiniować jako nieterminowe wywiązywanie się odroczonych płatności. Dodatkowo w obrocie 

gospodarczym występuje też inne zjawisko o bardzo zbliżonych w praktyce skutkach. Jest nim stosowanie zbyt długich, 

często nieuzasadnionych gospodarczym charakterem danej transakcji, terminów płatności za dostarczone towary i usługi. 

Brak terminowej zapłaty za towary lub usługi, jak również długie oczekiwanie na nią, generuje szereg negatywnych 

konsekwencji. 

Zjawiska te nie są wyłącznie polską specyfiką, z różną intensywnością występują w większości gospodarek. Kluczowa 

w analizie wpływu zatorów płatniczych na gospodarkę jest jednak nie tyle skala tego zjawiska, co przede wszystkim 

skutki bezpośrednie dla przedsiębiorców, które negatywnie oddziałują na całą gospodarkę. 

 

Najważniejsze negatywne skutki występowania zjawiska zatorów płatniczych są następujące: 

• brak możliwości regulowania przez wierzycieli własnych należności, co prowadzić może do narastania zjawiska 

zatorów płatniczych – kolejne przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw nie otrzymują należności za dostarczone towary 

lub wykonane usługi, co często negatywnie wpływa na kondycję i rozwój przedsiębiorstw w konkretnej branży 

szczególnie dotkniętej zatorami; 

• ponoszenie dodatkowych (ponad konieczne) kosztów prowadzenia działalności związanych z przeterminowanymi 

należnościami – firmy płacą za uzyskanie alternatywnego źródła pieniądza oraz za obsługę przeterminowanych 

należności, w tym wdrożenie procedur ograniczania ryzyka współpracy z nierzetelnym kontrahentem. Co ważne, te 

dodatkowe koszty są najwyższe dla mikro- i małych przedsiębiorstw; 

• osłabienie inwestycji – szczególnie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wynika to z faktu, że inwestycje 

charakteryzują się dużą elastycznością, czyli możliwością odłożenia ich w czasie w przypadku problemów 

z kapitałem; 

• trudności z wprowadzaniem na rynek nowych produktów, co w konsekwencji hamuje rozwój przedsiębiorstw 
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(wzrost); 

• konieczność podnoszenia cen produktów lub usług; 

• zmniejszanie funduszu wynagrodzeń w tym ograniczanie zatrudnienia. 

Tab. 2 Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na podejmowanie wybranych działań w związku z zatorami1. 

 
 

Zjawisko przeterminowanych należności dotyka między 80% a 90% firm w Polsce. Aż 32,6% przedsiębiorców ma 

problem z terminową zapłatą za ponad 1/3 swoich należności. 

Zmiany w zakresie deklaracji liczby przeterminowanych należności oraz wahania średniej długości oczekiwania na 

płatność zależą w dużej mierze od koniunktury gospodarczej. Jeszcze w styczniu 2018 r. firmy odnotowały mniejsze niż 

w poprzednim kwartale problemy z nieterminowymi płatnościami od kontrahentów2. Indeks Należności Przedsiębiorstw 

(INP), który w syntetyczny sposób opisuje skalę zjawiska, wyniósł wtedy 92,1 pkt. Był to jego najlepszy wynik w całej 

dziewięcioletniej historii badania. W kolejnej edycji badania z kwietnia 2018 r. wskaźnik INP znacznie spadł – do 89,9. 

Jest to jego najniższy poziom od maja 2015 r. Średnia wartość niezapłaconych faktur wzrosła między styczniem 

a kwietniem 2018 r. z 22,3% do 22,7%. Oznacza to, że na każde należne sobie 1000 zł przeciętny przedsiębiorca 

otrzymuje 227 zł. po umówionym terminie zapłaty. Bardzo zbliżone wyniki przyniosło badanie przeprowadzone przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W badaniu tym 

powyższy wskaźnik wyniósł 250 zł opóźnionych płatności na każde 1000 zł należnych. 

Przyczyny powstawania zatorów płatniczych nie są jednorodne. Nieregulowanie należności w terminie może być 

związane z obiektywnymi przyczynami, np. kontrahent sam ma problemy z nieterminowymi płatnościami i nie posiada 

środków finansowych albo wystąpił spór o jakość dostarczonych dóbr czy usług. Groźniejsze dla gospodarki jest jednak 

planowe (umyślne) niepłacenie w terminie za otrzymane towary lub usługi. Chodzi o wykorzystywanie przewagi 

ekonomicznej i opieranie na nieterminowych płatnościach strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotyczy to również 

wymuszania przez dominujących graczy w łańcuchu dostaw zbyt długich terminów płatności. Oznacza to faktyczne 

kredytowanie własnej działalności kosztem innych przedsiębiorców poprzez odraczanie terminów płatności, a nawet 

                                                           
1 Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Informacja sygnalna, Projekt badawczy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego 

Rejestru Długów, edycje: lipiec 2017; styczeń 2018 i kwiecień 2018. 
2 Jw. 
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zaniechanie płacenia należności w terminie.  

Z Europejskiego Raportu Płatności 2017 wynika, że w 2017 r. aż 52% polskich firm została zmuszona do zaakceptowania 

dłuższych terminów płatności. Przedsiębiorcy uważają, że 25% ich kontrahentów zalegających z płatnościami robi to 

z uwagi na możliwość taniego kredytowania swojej działalności kosztem innych firm (zamiast korzystać z droższego 

kredytu obrotowego w banku)3. 

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają jednak, pod pewnymi warunkami, możliwość przedłużenia terminu zapłaty. 

W transakcjach, których stronami są przedsiębiorcy termin zapłaty może przekraczać 60 dni (jeżeli strony tak ustalą i nie 

jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela). Termin może zostać wydłużony do 60 dni również w transakcjach, w 

których dłużnikiem jest podmiot publiczny (jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi 

elementami umowy). 

Jak pokazują m.in. wyniki konsultacji Zielonej Księgi – zatory płatnicze w Polsce i badań (m.in. badanie ankietowe 

PARP), obecnie obowiązujące rozwiązania są niewystarczające. Tym bardziej, że z badania „Europejski Raport Płatności 

2017” wynika, iż 52 % polskich przedsiębiorstw zaakceptowało dłuższe terminy płatności wbrew swojej woli. 

Jak się wydaje główną przyczyną braku skuteczności obecnie obowiązującej ustawy jest to, że przedsiębiorcom – w 

szczególności MŚP – zależy na utrzymaniu relacji z kontrahentami. W związku z tym nie korzystają ze środków ochrony 

przewidzianych w ustawie w obawie na reakcję swoich (często ekonomicznie silniejszych) kontrahentów. Czynnikiem 

demotywującym jest też na pewno obawa przed długoletnim postępowaniem sądowym. Być może część firm uznaje też, 

że „nie opłaca się” dochodzić przeterminowanych wierzytelności ze względu na stosunek korzyści (np. w postaci odsetek 

od kwoty głównej) do kosztów związanych z uzyskaniem ochrony sądowej. 

Problemem, jaki należy rozwiązać, jest zapewnienie względnie równej pozycji kontraktowej przedsiębiorców oraz 

poprawa ich płynności finansowej. W szczególności dotyczy to małych przedsiębiorstw, których pozycja w kontaktach 

handlowych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na większą skalę jest znacząco słabsza. W relacjach 

asymetrycznych, pomiędzy firmami z sektora MŚP a dużymi podmiotami, swoboda umów przybiera wymiar 

w przeważającej mierze formalny. W praktyce bowiem silniejsza pozycja kontraktowa dużych firm pozwala im narzucać 

jednostronnie warunki umowne słabszym podmiotom. 

Nierówna pozycja kontraktowa pojawia się też w stosunkach między podmiotami z sektora finansów publicznych (sfp) 

a małymi i średnimi przedsiębiorcami. Wiele podmiotów publicznych traktuje dokonanie zapłaty przed terminem 

określonym w umowie jak naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W rezultacie, podmioty publiczne zwlekają 

z zapłatą, czekając do dnia określonego w umowie, chociaż mogłyby uiszczać należności wcześniej (np. kilka dni po 

otrzymaniu faktury), poprawiając tym samym płynność finansową przedsiębiorstw i szybkość obrotu gospodarczego. 

Przepisy ustawy o odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zobowiązują też podmioty publiczne 

do występowanie o rekompensatę za koszty odzyskania należności (wysokości 40 euro), nawet jeżeli kwota należności 

jest niższa niż kwota rekompensaty. 

Mniejsze firmy z reguły są bardziej uzależnione od terminowych płatności ponieważ trudniej im uzyskać finansowanie. 

W rezultacie wielkość kosztów wynikających z opóźnionych płatności w całkowitej strukturze kosztów jest powiązana 

z wielkością przedsiębiorstwa. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większy udział kosztów wynikających z opóźnień 

w płatnościach w kosztach całkowitych. W okresie 2015Q1-2016Q3 w mikroprzedsiębiorstwach koszty wynikające 

z opóźnień kształtowały się na poziomie 8%, w małych 5,5%, w średnich 3,9%, a w dużych 3,3% ogółu kosztów4. Z kolei 

w lipcu 2017 r. koszty związane z opóźnieniami w płatnościach stanowią 6,3% całości kosztów ponoszonych przez 

przedsiębiorców ze wszystkich branż, natomiast w kwietniu 2018 r. odsetek kosztów generowanych przez zatory wyniósł 

7,3% (zmiana o 1 pp. w ciągu 10 miesięcy), ale jest to aż 8,9% w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Na koszty te składają 

się w szczególności koszty bieżącej obsługi przeterminowanych należności oraz koszty alternatywnego źródła pieniądza. 

Dodatkowo małym i średnim przedsiębiorstwom trudniej jest dochodzić swych należności na drodze prawnej. W dużych 

formach z uwagi na efekt skali (wielkość) standardem są piony windykacyjne, których praca koncentruje się wyłącznie na 

odzyskiwaniu należności. Firmy z sektora MŚP nie mają wyspecjalizowanych komórek prawnych i często muszą polegać 

                                                           
3 Jw. 
4 Piotr Białowolski, Aleksander Łaszek, raport Forum Obywatelskiego Rozwoju, Zatory Płatnicze: Duży problem małych firm. 
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na odpłatnych usługach zewnętrznych (w zakresie pomocy prawnej). 

Otoczenie prawne: 

Kluczowym aktem prawnym w zakresie zwalczania zatorów płatniczych jest ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych5. Rozwiązania przyjęte w ustawie stanowią w dużej mierze implementację 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w 

płatnościach w transakcjach handlowych6. 

Głównym celem dyrektywy było ograniczenie problemu zatorów płatniczych, przez wprowadzenie instrumentów dla 

wierzycieli służących egzekwowaniu krótszych terminów zapłaty. Najważniejsze rozwiązania wprowadzone dla wsparcia 

wierzycieli to m.in.: 

• 60-dniowy – co do zasady – termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami oraz 30-dniowy termin zapłaty w 

transakcjach, w których stroną kupującą jest podmiot publiczny; 

• możliwość naliczenia ryczałtowej kwoty 40 euro jako rekompensaty za koszty dochodzenia należności; 

• możliwość naliczenia odsetek ustawowych za tzw. kredyt kupiecki7 oraz odsetek za opóźnienie w transakcjach 

handlowych8. 

Jak wynika z deklaracji przedsiębiorców składanych w ramach badania ex-post wprowadzenia dyrektywy 2011/7/UE9, jej 

przyjęcie nie spowodowało jednak znacznej poprawy sytuacji w zakresie zatorów płatniczych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Jedynym sposobem rozwiązania problemu i narzędziem interwencji jest wprowadzenie zmian legislacyjnych. 

Obowiązujące przepisy nie działają w wystarczającym stopniu. Projektowane zmiany polegają na wprowadzeniu 

rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania 

zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcających do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych 

terminów zapłaty. Propozycje przewidują również wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla wierzycieli, w 

szczególności MŚP. Projekt przewiduje również zmiany mające na celu ograniczenie potencjalnych nadużyć w 

korzystaniu z instrumentów przewidzianych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz 

doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości w praktycznym ich stosowaniu. 

Propozycje najważniejszych zmian: 

1) skrócenie terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, do 30 dni, bez 

możliwości wydłużenia (wyjątek stanowią podmioty lecznicze dla który proponuje się pozostawienie terminu 

60-dniowego); 

2) wprowadzenie ustawowego obowiązku stosowania, maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach 

w których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca (definiowany zgodnie z Załącznikiem I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) pod rygorem nieważności zapisu 

umownego przewidującego dłuższy termin zapłaty; 

3) zobowiązanie przedsiębiorców będących podatnikami, których dane indywidualne podlegają publikacji przez 

Ministra Finansów (grupy kapitałowe i podatników, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro) do 

przekazywania Ministrowi Finansów corocznego sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty; 

4) przerzucenie z wierzyciela na dłużnika ciężaru dowodu, że ustalony w umowie termin zapłaty jest rażąco 

nieuczciwy oraz wprowadzenie możliwości żądania takiego ustalenia w ciągu 3 lat od dnia, w którym umowa 

została wykonana; 

5) wprowadzenie możliwości odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub wypowiedzenia umowy, gdy termin 

zapłaty ustalony w umowie jest nadmiernie wydłużony a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec 

                                                           
5 Dz.U. z 2016 r. poz. 684. 
6 Dz. Urz .L 48 z 23.02.2011, str.1. 
7 Rozwiązanie wprowadzone ustawą z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 
8 Do 1 stycznia 2016 r. w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wierzyciel mógł naliczyć dłużnikowi tzw. odsetki podatkowe (w wysokości określonej na 

podstawie przepisów Ordynacji podatkowej). Nowelizacją ustawy z 9 października 2015 r., która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzono odrębną 

kategorię odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki te obecnie wynoszą 9,5%. Ustawa wyłączyła również możliwość naliczania w transakcjach 

handlowych odsetek za opóźnienie na podstawie Kodeksu cywilnego, które stosowane powinny być w relacjach z konsumentem i wynoszą obecnie 7%. 
9 EX-POST EVALUATION OF LATE PAYMENT DIRECTIVE ENTR/172/PP/2012/FC – LOT 4, s. 38. 
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wierzyciela (w projekcie przyjęto, że możliwość taka będzie przysługiwała w przypadku terminu dłuższego niż 

120 dni); 

6) uproszczonej procedury nakazowej w przypadkach gdy wartość roszczenia nie przekracza 75 tys. zł polegające 

na złagodzeniu warunków co do wykazania spełnienia świadczenia przez wierzyciela; 

7) wprowadzenie mechanizmu zapobiegającemu nadużywania prawa do rekompensaty w wysokości 40 euro 

w przypadku dokonania cesji wierzytelności na osoby trzecie (w szczególności na firmy windykacyjne); 

8) wprowadzenie rozwiązań, zgodnie z którymi: 

a) zawarcie przez podmiot publiczny umowy z nadmiernie długim terminem zapłaty oraz zapłata 

należności po terminie będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

b) zapłata przez podmiot publiczny przed końcem terminu ustalonego w umowie (np. 2 dni po doręczeniu 

faktury, gdy termin zapłaty ustalono na 30 dni od dnia doręczenia faktury), nie stanowi naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych; 

c) brak żądania rekompensaty w wysokości 40 euro przez podmiot publiczny, w przypadku gdy jej 

wysokość jest równa lub wyższa od wysokości należności głównej, nie stanowi naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych; 

9) podwyższenie obecnej wysokości rekompensaty (40 euro) w transakcjach, w których wierzycielem jest MŚP, 

a dłużnikiem duży przedsiębiorca lub podmiot publiczny maksymalnie o 1% wartości świadczenia pieniężnego; 

10) wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania (podatku PIT i CIT) o 

kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 

120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi); 

11) nałożenie na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty 

nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 120 dni od dnia 

upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie; 

12) wyraźne wskazanie narzucania nadmiernie długich terminów zapłaty jako czynów naruszających prawo 

konkurencji w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

Proponowane rozwiązania powinny także zniechęcać zamawiających do zawierania umów z terminami naruszającymi 

przepisy ustawy. Z tego względu proponuje się rozszerzenie katalogu naruszeń, za które na nieuczciwego, 

nadużywającego swojej przewagi ekonomicznej dłużnika (przedsiębiorcę) będzie mogła być nakładana kara finansowa. 

Oczekiwanym efektem nowelizacji jest poprawa sytuacji wierzycieli, w szczególności tych, którzy są słabszą (mniejszą 

rozmiarem) stroną transakcji asymetrycznych oraz tych którzy zawierają umowy z podmiotami publicznymi. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Znaczna część rozwiązań przewidzianych w obowiązującej obecnie ustawie o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych jest efektem wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Zgodnie 

z art. 12 ust. 3 ww. dyrektywy państwa członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzić w życie przepisy, które 

są korzystniejsze dla wierzyciela niż przepisy niezbędne do spełnienia wymogów dyrektywy. 

Wszystkie państwa członkowskie wprowadziły do swoich systemów rozwiązania przewidziane w dyrektywie 2011/7/UE. 

Niektóre z nich jednak wprowadziły określone modyfikacje lub nowe rozwiązania mające na celu wzmocnioną ochronę 

występujących najczęściej w roli wierzycieli MŚP lub pewne ograniczenia dla dużych przedsiębiorstw, których celem jest 

wyrównanie pozycji rynkowej między przedsiębiorcami. 

Przykładowo: 

W Irlandii i Wielkiej Brytanii wprowadzono zróżnicowaną, 3-stopniową rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, 

w zależności od wysokości należności głównej: 

40 EUR/GBP – w przypadku gdy należność główna nie przekracza 1000 EUR/GBP; 

70 EUR/GBP – w przypadku należności pomiędzy 1000 a 10000 EUR/GBP 

100 EUR/GBP – w przypadku należności przekraczających 10 000 EUR/GBP. 

W Bułgarii wprowadzono odmienne od przyjętego w dyrektywie rozwiązanie, zgodnie z którym, w przypadku, gdy strony 

transakcji handlowych nie ustalą w umowie terminu zapłaty, odsetki za opóźnienie wierzyciel może naliczyć po 14, 

a nie jak przewiduje dyrektywa, po 30 dniach, od otrzymania faktury lub wezwania do zapłaty. 

We Francji, w 2016 r, wprowadzono regulację umożliwiającą wydłużenie terminu zapłaty w transakcjach handlowych 
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ponad standardowe 60 dni do 90 dni w przypadku umów na dostawy towarów przeznaczonych na eksport poza UE. 

Z przywileju tego nie będą mogły jednak korzystać największe przedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 5000 

pracowników lub których obrót przekracza 1,5 miliarda euro lub suma aktywów bilansu wynosi ponad 2 miliardy euro). 

Celem tego rozwiązania jest wsparcie MŚP eksportujących – za pośrednictwem innych firm – towary poza Unię 

Europejską. 

W Holandii, w 2017 r., wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w umowach z MŚP (wg definicji UE) termin zapłaty 

dłuższy niż 60 dni będzie nieważny i zostanie automatycznie przekształcony się w termin 30-dniowy. Rozwiązanie to ma 

zastosowanie do umów zawartych po 1 lipca 2017 r. W przypadku umów zawartych przed 1 lipca 2017 r. duże 

przedsiębiorstwa będące dłużnikami mają rok na ich dostosowanie do obecnych przepisów. Roszczenie z tytułu odsetek 

za opóźnienie (zapłata po 30 dniach) podlegają przedawnieniu po upływie 5 lat. Celem ww. zmiany jest zniechęcenie 

dużych przedsiębiorców do stosowania nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty w transakcjach z MŚP. 

W 2017 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzono przepisy nakazujące części brytyjskich spółek (duże firmy spełniające dwa 

lub wszystkie kryteria – roczny obrót ponad 36 mln GBP netto, suma bilansowa netto ponad 18 GBP, ponad 250 

pracowników) publikowanie dwa razy w roku sprawozdań informujących o ich praktykach płatniczych. Celem nowej 

regulacji jest przede wszystkim walka ze złymi praktykami płatniczymi oraz skrócenie okresu opóźnień w dokonywaniu 

płatności, co z kolei ma przynieść pozytywny skutek finansowy dla firm i gospodarki brytyjskiej. Zgodnie z nowymi 

przepisami, duży przedsiębiorca w Wielkiej Brytanii jest zobowiązany do publikowania informacji o warunkach płatności, 

procedur rozstrzygania sporów dot. płatności, średniego czasu koniecznego do zapłaty faktury, odsetku faktur 

niezapłaconych w terminie, zdolności do e-fakturowania. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy 1 914 000 

 

 

(mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

stanowią 99,8%) 

GUS, „Działalność 

przedsiębiorstw 

niefinansowych w 2016 r.” 

Poprawa płynności finansowej, 

a w konsekwencji zwiększenie 

skłonności do inwestycji 

dzięki skróceniu terminu 

zapłaty w transakcjach, 

w których dłużnikiem jest 

podmiot publiczny oraz 

wprowadzenia sankcji 

w przypadku stosowania rażąco 

nieuczciwych terminów 

zapłaty. 

Terminowe regulowanie 

zobowiązań wobec MŚP 

dzięki podwyższeniu 

wysokości rekompensaty 

w transakcjach, w których 

wierzycielem jest MŚP, 

a dłużnikiem duży 

przedsiębiorca lub podmiot 

publiczny. 

Przerzucenie z wierzyciela na 

dłużnika ciężaru dowodu, że 

ustalony w umowie termin 

zapłaty jest rażąco nieuczciwy 

oraz wprowadzeniu możliwości 

żądania takiego ustalenia w 

ciągu 3 lat od dnia, w którym 

umowa została wykonana oraz 

wprowadzeniu możliwości 

odstąpienia przez wierzyciela 
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od umowy lub wypowiedzenia 

umowy, gdy terminy zapłaty 

ustalone w umowie są 

nadmiernie wydłużone 

powinno przyczynić się do 

ustalania w umowach 

uczciwych terminów zapłaty. 

Umożliwienie pomniejszenia 

podstawy opodatkowania o 

wartość nieuregulowanych 

długoterminowo płatności 

poprawi płynność finansową 

firm. 

Podmioty publiczne 

zawierające transakcje 

handlowe 

114 311 podmiotów 

gospodarki narodowej 

– sektor publiczny 

GUS, „Zmiany strukturalne 

grup podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze 

REGON”, stan na V.2018 r. 

Zmiany polegające na 

skróceniu terminu zapłaty w 

transakcjach, w których 

dłużnikiem jest podmiot 

publiczny, do 30 dni oraz 

wprowadzeniu regulacji 

zgodnie z którą naruszeniem 

dyscypliny finansów 

publicznych jest zawarcie 

umowy z terminem zapłaty 

przekraczającym terminy 

określone w przepisach albo 

niewykonanie lub wykonanie 

zobowiązania z naruszeniem 

terminów oraz ustawowe 

przesądzenie, że dokonanie 

zapłaty przed terminem 

zapłaty nie stanowi naruszenia 

dyscypliny finansów 

publicznych powinny 

przyczynić się do 

terminowego, ale również 

szybszego (bez konieczności 

czekania do upływu terminu z 

faktury) regulowania 

zobowiązań przez podmioty 

publiczne. 

Przedsiębiorcy płacący 

podatek CIT, których 

dochód przekroczył w 

poprzednim roku 50 mln 

euro 

2620 MF (dane z dnia 1.06.2018) Konieczność przygotowania 

sprawozdania o stosowanych 

terminach zapłaty. 

Firmy windykacyjne b/d  Wprowadzenie mechanizmu 

zapobiegającemu nadużywania 

prawa do rekompensaty 

w przypadku dokonania cesji 

wierzytelności na osoby 

trzecie może wpłynąć na 
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zmniejszenie wpływów 

z tytułu rekompensaty 

w przypadku podmiotów, które 

stosowały praktyki mające na 

celu mnożenie rekompensat, 

gdy wierzytelności powinny 

być dochodzone jednocześnie. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach prekonsultacji Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało w kwietniu 2018 r. Zieloną Księgę – 

zatory płatnicze w Polsce. Swoje opinie zgłosiło 33 przedsiębiorców oraz 16 organizacji zrzeszających przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcy potwierdzili, że borykają się z praktyką nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. 

Negatywnie wpływa to na ich płynność finansową i jest jednym z głównych utrudnień w prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Większość z propozycji opisanych w Zielonej Księdze spotkała się z pozytywnym odbiorem małych 

i średnich przedsiębiorców. Aprobatę zyskały zarówno środki o charakterze cywilnoprawnym (wzmocnienie uprawnień 

wierzyciela w transakcji handlowej, wyższa rekompensata dla MŚP, krótsze terminy zapłaty), jak i administracyjnym 

(publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty, kary finansowe dla przedsiębiorstw, które 

notorycznie nadużywają swojej przewagi ekonomicznej), także rozszerzenia ulgi „za złe długi” na podatek dochodowy, w 

tym obowiązek podwyższania podstawy opodatkowania przez dłużników o wartość przeterminowanych o ponad 120 dni 

zobowiązań. 

 

Ponadto na zlecenie Ministerstwa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badanie ankietowe na próbie 

368 firm. Wyniki badania korespondują z opiniami otrzymanymi w ramach konsultacji Zielonej Księgi. Przedsiębiorcy bez 

względu na wielkość prowadzonej działalności gospodarczej zdecydowanie poparli propozycje: 

• odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, w sytuacji w której termin zapłaty przekracza 120 dni, 

• publikowania informacji o praktykach płatniczych, 

• podwyższenia kwoty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, 

• kar finansowych dla firm notorycznie zalegających z płatnościami, 

• wprowadzenia ustawowego terminu zapłaty w relacjach między dużym przedsiębiorcą (jako płatnikiem) a firmą 

z sektora MŚP (jako dostawcą). 

 

Ponieważ ustawa w dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców zostanie przekazana do konsultacji społecznych zgodnie 

z art. 16 ustawy o organizacjach przedsiębiorców, organizacjom reprezentatywnym w rozumie przepisów ustawy o Radzie 

Dialogu Społecznego (termin opiniowania 30 dni). Ponadto projekt zostanie przekazany do opinii Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

Projekt zostanie również udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w ramach Rządowego 

Procesu Legislacyjnego. Planowany termin przeprowadzenia konsultacji to IV kwartał 2018 r. Konsultacje będą trwały nie 

krócej niż 30 dni. W ramach konsultacji publicznych projekt zostanie przekazany m. in do poniższych podmiotów: 

1. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

2. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, 

3. Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, 

4. Krajowa Izba Gospodarcza, 

5. Krajowa Izba Syndyków, 

6. Krajowa Rada Komornicza, 

7. Krajowa Rada Notarialna, 

8. Krajowa Rada Radców Prawnych, 

9. Krajowa Rada Sądownictwa, 

10. Krajowa Rada Spółdzielcza, 

11. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, 

12. Naczelna Rada Adwokacka, 

13. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, 
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14. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, 

15. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości, 

16. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

17. Polska Izba Handlu, 

18. Polska Izba Ubezpieczeń, 

19. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, 

20. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, 

21. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności – Związek Pracodawców, 

22. Polska Rada Biznesu, 

23. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, 

24. Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, 

25. Polski Związek Pracodawców Budownictwa, 

26. Polski Związek Windykacji, 

27. Polskie Towarzystwo Gospodarcze, 

28. UNICORN Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

29. Związek Banków Polskich, 

30. Związek Pracodawców Klastry Polskie, 

31. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 

a także do organizacji z wykazu podmiotów do konsultacji publicznych, który umieszczony jest na stronie: 

https://www.mpit.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konsultacje-publiczne/ 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2018 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

n/d 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projekt przewiduje trzy zasadnicze zmiany mające wpływ na podmioty sektora finansów 

publicznych: 

• wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym zapłata przez podmiot publiczny przed 

upływem terminu ustalonego w umowie, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych; 

• zawarcie przez podmiot publiczny umowy z nadmiernie długim terminem zapłaty oraz 

zapłata należności po terminie będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

• podmiot publiczny nie będzie miał obowiązku żądania rekompensaty od kontrahentów, 

https://www.mpit.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konsultacje-publiczne/
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którzy opóźnili się z zapłatą (brak żądania rekompensaty nie będzie stanowiło 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych). 

Powyższe rozwiązania dotyczą problemów, które często pojawiają się w praktyce. Ustawa 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyznaje pewne uprawnienia wierzycielowi, 

np. prawa do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty dochodzenia należności. Ustawa nie 

wprowadza jednak obowiązku korzystania z tych uprawnień. Podmioty publiczne mają jednak 

problem na gruncie tej ustawy. Twierdzą bowiem, że z ustawy o finansach publicznych wynika 

obowiązek dochodzenia przez nich wszelkich należności, z kolei ustawa o odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadza sankcje za ich niedochodzenie. 

Jednocześnie podmioty publiczne nie zawsze chcą pobierać rekompensatę (np. w sytuacji gdy 

rekompensata przewyższa wysokość należności głównej lub gdy opóźnienie w zapłacie jest 

bardzo krótkie, np. jednodniowe). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dokonywania 

płatności przed upływem ustalonego w umowie terminu. 

Zmiana przepisów ustawy przede wszystkim usunie powyższe wątpliwości interpretacyjne 

w wyżej opisanych kwestiach, co będzie miało dobry wpływ na sposób funkcjonowania 

podmiotów publicznych oraz ich współpracę z kontrahentami. 

Dodatkowo, projektowane zmiany wpłyną pozytywnie na wizerunek podmiotów publicznych 

jako partnera biznesowego. 

Zwiększenie dyscypliny płatniczej może zwiększyć wpływu podatkowe, bowiem 

przedsiębiorcy będą w mniejszej skali korzystali z rozwiązań pozwalających na zmniejszenie 

należności podatkowych z tytułu nieściągalnych wierzytelności. 

Wprowadzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania CIT i PIT o wartość 

nieotrzymanych należności nie będzie miało wpływu na budżet państwa ponieważ jednocześnie 

będzie wprowadzony obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania dla dłużników. 

Oznacza to, że należny podatek od przeterminowanej płatności będzie zapłacony. 

Jeśli chodzi o wpływ projektu na płynność jednostek sektora publicznego, to z uwagi na 

specyfikę jego finansowania (publiczną gospodarkę budżetową), wpływ ten powinien być 

obojętny. Podmioty publiczne mają system finansowania w dużym stopniu niezależny od 

rynkowych fluktuacji. Co więcej, w przeciwieństwie do przedsiębiorców, podmioty publiczne 

są zwykle ostatecznymi odbiorcami nabywanych towarów i usług. Dokonują zakupów na 

własne potrzeby albo w celu przekazania społeczności lokalnej, najczęściej nieopłatnie. Jedynie 

sporadycznie uczestniczą w „łańcuchu” relacji handlowych, w którym uzyskują środki na 

sfinansowanie zakupów od swoich klientów. Same nie są więc ofiarą zatorów. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2018 r.) 

duże przedsiębiorstwa 

– wyłącznie podmioty, 

o których mowa w art. 

27b ustawy o CIT 

-8,22 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 -9,92 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Duży przedsiębiorca (którego dochód w rozumieniu CIT przekroczył 

w poprzednim roku 50 mln euro) zostanie zobligowany do przekazywania 
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danych o swoich praktykach płatniczych ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, które będą następnie publikowane na stronie 

internetowej urzędu obsługującego. Tego typu rozwiązanie z jednej strony 

będzie stanowiło dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorcy, z drugiej zaś 

wpłynie na poprawę dyscypliny płatniczej. Dodatkowo, wymierną korzyścią 

z upubliczniania informacji o praktykach płatniczych będzie możliwość 

stworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy jako wiarygodnego 

i rzetelnego podmiotu.  

Istotą proponowanych zmian jest to, aby dużym przedsiębiorstwom utrudnić 

wymuszanie kredytu kupieckiego od mniejszych podmiotów. Co za tym 

idzie, zasadniczym skutkiem przyjęcia projektu powinno być więc 

utrudnienie pozyskiwania gotówki „z rynku” (kosztem swoim 

kontrahentów). Nie przewidujemy jednak, by spowodowało to trwałe szkody 

w płynności firm dużych, choćby z tego względu, że z uwagi na efekt skali i 

większą wiarygodność kredytową mają one łatwy dostęp do innych źródeł 

pieniądza (w formie kredytu). 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projektowane zmiany w przepisach będą miały zasadniczy wpływ na 

wyrównanie pozycji kontrahentów, w szczególności gdy dłużnikiem jest 

duży przedsiębiorca, a wierzycielem podmiot z sektora MŚP. Powinny 

przełożyć się na poprawę ich poziom płynności finansowej w relacjach 

z podmiotami publicznymi oraz dużymi przedsiębiorstwami (skrócone 

terminy zapłaty oraz podwyższona rekompensata). Całościowo zmiany 

powinny zwiększyć płynność finansową przedsiębiorstw, szczególności tych 

które są kontrahentami dużych firm (choćby dzięki ustawowym terminom 

maksymalnym). 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe, w tym na 

osoby starsze i 

niepełnosprawne  

Brak bezpośredniego wpływu. Projekt wpłynie natomiast, w wyżej opisany 

sposób, na tych obywateli, którzy wykonują działalność gospodarczą. Brak 

wpływu na osoby starsze lub niepełnosprawne. 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Koszty dostosowania systemów finansowo-księgowych dla przedsiębiorstw które będą 

zobowiązane przekazywać sprawozdania został wyliczony biorąc pod uwagę publikowane 

przez GUS dane o wynagrodzeniach10. Przyjęto, że miesięczne wynagrodzenie osoby 

przygotowującej modyfikację systemu wynosi ok. 60 zł brutto za godzinę pracy (uśrednione 

wynagrodzenia analityka systemów komputerowych i kierownika do spraw technologii 

informatycznych). Są to dane z października 2016 roku, wz. z tym uwzględniając 6,6% wzrost 

wynagrodzeń11 otrzymujemy kwotę ok 65 zł brutto za godzinę pracy osoby dostosowującej 

system finansowo-księgowy do generowania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty. 

Przyjmując, że w zaawansowanym systemie ERP dostosowania powinno zająć maksymalnie 40 

godzin pracy, jednostkowy koszt dla firmy będzie wynosił 3635 zł (uwzględniając koszty 

wynagrodzeń po stronie pracodawcy dla wynagrodzenia wynoszącego 10400 zł miesięcznie 

brutto). 

Koszt dostosowania systemów ERP jest kosztem jednorazowym wiążącym się z 

przygotowaniem odpowiednich algorytmów generujących sprawozdanie. W kolejnych latach 

należy przyjąć, że czas pracy potrzebny na wygenerowanie raportu oraz jego przekazanie do 

Ministerstwa Finansów wyniesie ok. 1 godziny. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

                                                           
10 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r. 
11 Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 
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 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

zwiększenie liczby dokumentów 

zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Zwiększenie liczby procedur będzie związane z obowiązkiem publikacji sprawozdań o stosowanych przez 

podmioty publiczne i duże przedsiębiorstwa terminach zapłaty. Dotyczyć to będzie tylko 2620 podmiotów których dane 

podatkowe zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są publikowane przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy, mogą przyczynić się do poprawy płynności przedsiębiorców, co z kolei, w sposób pośredni może 

wpłynąć na zwiększenie inwestycji i skali działalności, a w konsekwencji na wzrost zatrudnienia. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

W zakresie obowiązku raportowego dot. praktyk płatniczych całość procesu będzie 

zinformatyzowana. Ponieważ obowiązek zostanie nałożonych przede wszystkim na duże 

podmioty, które dysponują zaawansowanymi systemami księgowo-rozliczeniowym przewiduje 

się, że również przygotowywanie danych do raportu będzie zautomatyzowane. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. Pierwsze raporty dot. praktyk płatniczych zostaną 

opublikowane za 2020 r. – w roku 2021 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ocena efektów wdrożenia projektowanych przepisów będzie wykonywana corocznie przez trzy lata od wejścia w życie 

ustawy przez MPiT Źródłem danych do ewaluacji będą m.in. sprawozdania o praktykach płatniczych największych 

dłużników. Najważniejsze mierniki przyjęte do ewaluacji to procent przeterminowanych należności w portfelach 

polskich przedsiębiorców w transakcjach B2B (obecnie między 80% a 90%) oraz procent transakcji zawieranych 

z wykorzystaniem kredytu kupieckiego (obecnie między 25% a 30%). Skuteczność projektowanych przepisów będzie 

można ocenić porównując zmiany trendów powyższych danych między okresami przed regulacją i po jej wprowadzeniu. 

Ewaluacja będzie również uwzględniała ocenę miernika odnoszącego się do średniej liczby dni dokonywanej zapłaty w 

transakcjach, zarówno przez podmioty publiczne, jak i przedsiębiorstwa po wejściu w życie nowych przepisów poprzez 

porównanie zmiany powyższych danych np. na podstawie cyklicznego badania Europejski Raport Płatności 

(publikowanego przez Intrum Iustitia), gdzie takie dane są mierzone raz do roku. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 


