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

KOMISJI  EUROPEJSKIEJ

o rządowym projekcie ustawy  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 /druk nr 1511/

Marszałek Sejmu – na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 97 ust. 1 Regulaminu Sejmu -
skierował w dniu  11 kwietnia 2003 r. powyższy projekt ustawy (druk nr 1511) do Komisji
Europejskiej do pierwszego czytania.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawicieli Komisji.

Komisja Europejska po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego
projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 6 maja 2003 r. i 21 maja 2003 r. oraz
wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że projekt
ustawy zawarty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii  Europejskiej,

wnosi:

W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 21maja 2003 r.

Sprawozdawca                                                                 Przewodniczący
                                                                                    Komisji Europejskiej

/-/ Roman Jagieliński                                                      /-/ Józef Oleksy
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P r o j e k t

USTAWA

z dnia .................. 2003 r.

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Art. 1.

Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku
z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.

Art. 2.

Transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest od-
płatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy
zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub
zawodową.

Art. 3.

Ustawę stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są:

1) przedsiębiorcy  w  rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19  listopada
1999 r.  -  Prawo  działalności  gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z
późn.zm.1));

2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej;

3) podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
mówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn.zm.2));

4) podmioty spełniające warunki, o których mowa w art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych;

5) osoby wykonujące wolny zawód;

6) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

7) podmioty zagraniczne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach
prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności

                                                
1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr  67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2,
Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112.

2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z
2003 r. Nr 2, poz. 16.
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gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby
prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z późn.zm.3)).

Art. 4.

Ustawy nie stosuje się do:

1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów
prawa upadłościowego i prawa układowego; 

2) umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe w rozu-
mieniu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn.zm.4));

3) umów, których przedmiotem jest świadczenie polegające na odpłatnym do-
starczaniu towarów lub świadczeniu usług, finansowane w całości lub w
części ze środków:

a) międzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita
Polska jest członkiem, lub z którymi ma zawarte umowy o współpracy,

b) pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej,

c) pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii
Europejskiej;

4) umów, których stronami są wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2003 r.
Nr 15,  poz. 148).

Art. 5.

Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel
może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swo-
jego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do
dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Art. 6.

1. Jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwa-
nia, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu
świadczenia niepieniężnego - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wy-
magalności świadczenia pieniężnego.

2. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, uwa-
ża się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczegól-
ności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku.

                                                
3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr

111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770, z 1998 r. Nr 106, poz.
668 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.

4) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144,
poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387.
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Art. 7.

Jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w
art. 6 ust. 2, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w
umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego we-
zwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie art. 56
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z
późn.zm.5)), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagal-
ności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.

Art. 8.

O zapłatę odsetek, o których mowa w art. 5-7, w imieniu i na rzecz wierzyciela bę-
dącego podmiotem, o którym mowa w art. 3, może wystąpić, na jego wniosek, kra-
jowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów
takich podmiotów.

Art. 9.

Czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obo-
wiązki dłużnika, o których mowa w art. 5-8 ustawy, jest nieważna.

Art. 10.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296, z późn.zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 485:

a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umo-
wy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego
oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli

                                                
5) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

6) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr
39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988
r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz.
198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr
115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z
1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz.
270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314,
1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i
1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,  poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr
26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr
153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058.
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powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub od-
setek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia
............... o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.
Nr ........, poz. .......).”;

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Dopuszczalne jest dołączenie odpisów dokumentów, o których mowa
w § 1 i § 2a, jeżeli ich zgodność z oryginałem jest poświadczona
przez notariusza albo występujących w tej sprawie adwokata, radcę
prawnego lub rzecznika patentowego. Jeżeli nie dołączono oryginału
weksla lub czeku albo dokumentów określonych w § 3, przewodni-
czący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na
podstawie art. 130.”;

2) art. 486 otrzymuje brzmienie:

„Art. 486.  § 1. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewod-
niczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpo-
znana na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. W sprawach, o których mowa w art. 485 § 2a, sąd wydaje nakaz
zapłaty, a w razie braku podstaw do jego wydania przewodniczą-
cy wyznacza rozprawę albo posiedzenie niejawne nie później niż
przed upływem 2 miesięcy od dnia wniesienia pozwu albo od
dnia uzupełnienia braków pozwu.”.

Art. 11.

W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 i Nr 233, poz. 1955) w art. 10 dodaje się pkt 8 w
brzmieniu:

„8) powództwa o zapłatę należności, o których mowa w art. 485 § 2a ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r.  - Kodeks postępowania cywilnego.”.

Art. 12.

Ustawy nie stosuje się do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w
życie ustawy, jeżeli dostarczenie towaru lub świadczenie usługi nastąpiły przed tym
dniem.

Art. 13.

Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
przepisów ustawy nie stosuje się do umów, w których stroną zobowiązaną do świad-
czenia pieniężnego jest:

1) publiczny zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z
późn.zm.7)) w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

                                                
7) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z

1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769 i
Nr 158, poz. 1041,  z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr
28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr
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2) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa prowadząca zakład lecznictwa
uzdrowiskowego w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150, z
późn.zm.8)) w zakresie udzielania świadczeń zapobiegawczych i lecz-
niczych.

Art. 14.

Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodar-
czym (Dz.U. Nr 129, poz. 1443).

Art. 15.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

                                                                                                                                         
84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i  Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr
100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128,
poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

8) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr
35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz.
1268.


