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Szanowni Państwo! 

Mamy przyjemność udostępnić Państwu broszurę dotyczącą nowych regulacji, 
które mają służyć ograniczaniu tzw. zatorów płatniczych w transakcjach 
handlowych. 

Prowadzenie przez naszych Klientów działalności gospodarczej wiąże się 
z codziennym zawieraniem różnego rodzaju umów, w tym także dokonywania 
transakcji handlowych. Czasem, z różnych względów, ustalone w umowie 
wynagrodzenie nie jest regulowane w terminie. Celem ograniczenia takiego 
zjawiska (tzw. zatorów płatniczych) uchwalono ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 
(Dz. U. poz. 1649), która zasadniczo zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2020 r. 

Warto mieć świadomość nadchodzących zmian i przygotować się na prowadzenie 
działalności gospodarczej w nowej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że niniejsza 
broszura pozwoli Państwu na zapoznanie się z niektórymi zmianami, które zaczną 
obowiązywać już niebawem. 

Życzymy przyjemnej lektury! 

	
	
Kancelaria	Adwokacka	Patryk	Zbroja	
ul.	Ks.	Bogusława	X	9/4,	70-440	Szczecin	
tel.	91	488	44	22,	fax.	91	404	06	63	
NIP	955-200-90-21	
email:	kancelaria@zbrojaadwokaci.pl	
www.zbrojaadwokaci.pl	
	
	
Opracowanie:	dr	Radek	Wasilewski	–	radca	prawny	

	

	

	

	

Niniejsza	broszura	ma	jedynie	charakter	informacyjny	i	poglądowy,	nie	stanowi	formy	pomocy	prawnej	ani	opinii	prawnej.	 	
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Zmiana nazwy ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych 
	

Od	 1	 stycznia	 2020	 r.	 dotychczasowa	 ustawa	 „o	 terminach	 zapłaty	 w	 transakcjach	
handlowych”	 będzie	 nazywała	 się	 ustawą	 o	 „o	 przeciwdziałaniu	 nadmiernym	
opóźnieniom	w	transakcjach	handlowych”.	
	

Wyższe odsetki za opóźnienie 
w transakcjach handlowych 
	

Dotychczas	odsetki	ustawowe	za	opóźnienie	w	transakcjach	handlowych	wynosiły	9,5%	
(stopa	ref.	NBP	+	8%)	w	stosunku	rocznym.	Standardowo1	wysokość	odsetek	ustawowych	
za	opóźnienie	w	transakcjach	handlowych	od	1	stycznia	2020	r.	będzie	wynosiła	11,5%	
(stopa	ref.	NBP	+	10%)	w	stosunku	rocznym.	

	
	
	

	
	

																																																
	
1	Jeżeli	dłużnikiem	nie	jest	podmiot	leczniczy.	

9,5%
11,5%

Przykład 
Stocznia wystawia armatorowi fakturę, która nie jest opłacona w terminie. Zamiast 
odsetek w wysokości 9,5% od 1 stycznia 2020 r. stocznia może liczyć na wyższe 
odsetki - 11,5%. 
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Zmiana wysokości rekompensaty 
za odzyskiwanie należności 
(tzw. roszczenie o 40 euro) 
	

Do	tej	pory	wierzycielowi	przysługiwała	zryczałtowana	kwota	40	euro	jako	rekompensata	
za	 koszty	 odzyskiwania	 należności.	 Wysokość	 tej	 rekompensaty	 była	 niezależna	 od	
wysokości	 odzyskiwanego	 długu.	 Natomiast	 od	 1	 stycznia	 2020	 r.	 wprowadzono	 3	
poziomy	wysokości	tej	rekompensaty:	40	euro,	70	euro	oraz	100	euro	(w	zależności	od	
wysokości	odzyskiwanej	kwoty).	
	
	

	
	

	 	

40	euro
• odzyskiwana	kwota	nie	przekracza	5.000	zł

70	euro
• odzyskiwana	kwota	wynosi	więcej	niż	5.000	zł,	ale	mniej	niż	
50.000	zł

100	euro
• odzyskiwana	kwota	jest	równa	albo	wyższa	niż	50.000	zł

Przykład 
Spedytor wystawił fakturę za wykonane usługi na kwotę 50.000 zł. Kontrahent nie 
uregulował faktury w terminie. Spedytor wysyła kontrahentowi wezwanie do 
zapłaty. Zamiast dotychczasowej równowartości dodatkowych 40 euro (oprócz 
należności głównej i odsetek za opóźnienie) może domagać się 100 euro. 
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Zakaz zbywania roszczenia 
o rekompensatę za odzyskiwanie 
należności 
	
Od	1	stycznia	2020	r.	nie	będzie	można	zbyć	(sprzedać,	przelać)	wierzytelności	o	zapłatę	
wspomnianej	 wcześniej	 rekompensaty	 kosztów	 odzyskiwania	 wierzytelności.	 Tym	
samym	 nie	 będzie	 możliwe	 handlowanie	 takimi	 wierzytelnościami	 i	 pozywanie	
przedsiębiorców	 przez	 tzw.	 skupicieli	 wierzytelności,	 masowo	 pozywających	 o	 takie	
należności.	

	

Łatwiejsze zabezpieczenie roszczeń na 
czas postępowania sądowego 
	
Od	1	stycznia	2020	r.	łatwiejsze	będzie	uzyskanie	zabezpieczenia	roszczeń	dochodzonych	
przed	sądem.	
Obecnie	dla	uzyskania	 zabezpieczenia	 (np.	 zajęcia	 środków	dłużnika	na	 jego	 rachunku	
bankowym)	 wymagało	 uprawdopodobnienia	 roszczenia	 oraz	 interesu	 prawnego	 w	
udzieleniu	zabezpieczenia	(tj.	uprawdopodobnienie,	że	brak	zabezpieczenia	uniemożliwi	
lub	 poważnie	 utrudni	 wykonanie	 zapadłego	 w	 sprawie	 orzeczenia	 lub	 w	 inny	 sposób	
uniemożliwi	 lub	 poważnie	 utrudni	 osiągnięcie	 celu	 postępowania	 w	 sprawie	 –	 np.	
przedstawienie	wystarczających	informacji,	że	sytuacja	majątkowa	dłużnika	jest	na	tyle	
trudna,	 że	w	 przyszłości	 nie	 będzie	można	 uzyskać	 od	 dłużnika	 zasądzonych	 środków	
pieniężnych).	

Przykład 
Kontrahent stoczni zapłacił należność wynikającą z faktury po terminie płatności, 
dopiero po wezwaniu go do zapłaty, ale nie zapłacił rekompensaty za 
odzyskiwanie należności. Stocznia, nie chcąc wnosić pozwu, rozważa sprzedaż 
wierzytelności za 50% wartości (np. 50 euro zamiast 100 euro) innemu 
przedsiębiorcy. Nie będzie mogła jednak tego zrobić. 

Przykład 
Kontrahent stoczni zapłacił należność wynikającą z faktury po terminie płatności, 
dopiero po wezwaniu go do zapłaty, ale nie zapłacił rekompensaty za 
odzyskiwanie należności. Stocznia, nie chcąc wnosić pozwu, rozważa sprzedaż 
wierzytelności za 50% wartości (np. 50 euro zamiast 100 euro) innemu 
przedsiębiorcy. Nie będzie mogła jednak tego zrobić. 
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Natomiast	 od	 1	 stycznia	 2020	 r.	 w	 przypadku	 należności	 wynikających	 z	 transakcji	
handlowych	 reguły	 dotyczące	 uzyskania	 zabezpieczenia	 ulegną	 zmianie.	 Wprawdzie	
nadal	przesłankami	udzielenia	zabezpieczenia	będzie	uprawdopodobnienie	roszczenia	i	
interesu	prawnego,	ale	wprowadzony	zostanie	przepis,	zgodnie	z	którym	interes	prawny	
w	 udzieleniu	 zabezpieczenia	 uważa	 się	 za	 uprawdopodobniony,	 gdy	 żądającym	
zabezpieczenia	jest	powód	dochodzący	należności	zapłaty	z	tytułu	transakcji	handlowej,	
w	przypadku	gdy	wartość	tej	transakcji	nie	przekracza	75.000	zł,	a	dochodzona	należność	
nie	została	uregulowana	i	od	dnia	upływu	terminu	jej	płatności	upłynęły	co	najmniej	trzy	
miesiące.	W	praktyce	dla	uzyskania	zabezpieczenia	roszczenia	z	transakcji	handlowej	o	
wartości	do	75.000	zł	będzie	konieczne	uprawdopodobnienie	roszczenia	i	wyjaśnienie,	że	
zapłata	nie	nastąpiła	w	okresie	3	miesięcy	od	terminu	zapłaty.	Nie	będzie	konieczności	
np.	przedstawiania	dowodów	na	złą	kondycję	finansową	dłużnika.	

	

Nowy czyn nieuczciwej konkurencji – 
nieuzasadnione wydłużanie terminów 
zapłaty za dostarczone towary lub 
wykonane usługi 
	
Od	 1	 stycznia	 2020	 r.	 nieuzasadnione	 wydłużanie	 terminów	 zapłaty	 za	 dostarczane	
towary	lub	wykonane	usługi	będzie	stanowiło	nowy	czyn	nieuczciwej	konkurencji.	Będzie	
on	 polegał	 w	 szczególności	 na:	 naruszeniu	 przepisów	 ustawy	 o	 przeciwdziałaniu	

Przykład 
Drobne prace remontowe komory silnika okrętowego zostały wycenione na 
70.000 zł. Kontrahent stoczni nie reguluje tej kwoty, mimo że od terminu zapłaty 
minęły ponad 3 miesiące. Wezwania do zapłaty nie przynoszą rezultatu, mimo że 
kontrahent nie kwestionuje ani jakości, ani terminowości wykonanych prac. 
Stocznia może w pozwie o zapłatę domagać się zabezpieczenia roszczenia o 
zapłatę 50.000 zł według nowych preferencyjnych zasad. 
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nadmiernym	opóźnieniom	w	transakcjach	handlowych,	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	 czy	 nieuwzględnieniu	 właściwości	 towaru	 lub	 usługi,	 które	 są	 przedmiotem	
umowy.	
	

Postępowanie w sprawie nadmiernego 
opóźniania się ze spełnianiem 
świadczeń pieniężnych (opóźniania z 
zapłatą) 
	
Od	 1	 stycznia	 2020	 r.	 Prezes	 Urzędu	 Ochrony	 Konkurencji	 i	 Konsumentów	 zostanie	
wyposażony	 w	 możliwość	 wszczęcia	 postępowania	 przeciwko	 przedsiębiorcy,	 który	
opóźnia	się	z	regulowaniem	należności	wynikających	z	transakcji	handlowych.	Istotne	jest	
jednak,	że	postępowanie	takie	będzie	dotyczyło	jedynie	przedsiębiorców	o	bardzo	silnej	
pozycji	 rynkowej.	 Postępowanie	 takie	 dotyczy	 tylko	 takich	 podmiotów	 (niebędących	
podmiotami	 publicznymi),	 które	 w	 okresie	 3	 kolejnych	miesięcy	 nie	 uregulowały	 lub	
nieterminowo	uregulowały	należności	w	łącznej	kwocie	co	najmniej	2.000.000	zł.	
	

Wprowadzenie „ulgi na złe długi” w 
ustawach o PIT i CIT 
	
Warto	 również	 zwrócić	 uwagę,	 że	 zmiany	 dotyczące	 transakcji	 handlowych	 obejmują	
także	 prawo	 podatkowe.	 Na	 wzór	 „ulgi	 na	 złe	 długi”	 obecnej	 w	 ustawie	 o	 VAT,	
wprowadzone	 zostaną	 mechanizmy,	 pozwalające	 na	 preferencyjne	 rozliczanie	 „złych	
długów”	również	w	odniesieniu	do	PIT	oraz	CIT.	
	


