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Celem niniejszego dokumentu roboczego jest streszczenie głównych elementów treści 
wniosku oraz wskazanie szeregu kluczowych kwestii wymagających dokładnej analizy, aby 
ułatwić dyskusję w ramach komisji. W zależności od tego, jak potoczy się debata, te oraz 
wszelkie inne kwestie wynikające z debat komisji oraz z mini-przesłuchania z dnia 4 listopada 
mogą stanowić przedmiot poprawek sprawozdawczyni Barbary Weiler.

I. Kontekst obecnego wniosku

Dyrektywa 2000/35/WE1, przyjęta w maju 2000 r. i obowiązująca od dn. 8 sierpnia 2002 r., 
która ma na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, w praktyce 
przynosiła ograniczone skutki. Ogólnie rzecz biorąc, opóźnienia w płatnościach w 
transakcjach handlowych nadal są częstym zjawiskiem w UE, przy czym istnieją znaczne 
różnice między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o terminy płatności.

Opóźnienia w płatnościach mają wpływ na konkurencyjność i rentowność przedsiębiorstw na 
rynku wewnętrznym. Opóźnienia takie mogą powodować bankructwa przedsiębiorstw, które 
w innej sytuacji byłyby rentowne i które posiadają potencjał. Trudności związane z 
płynnością jednej firmy mogą nawet doprowadzić do serii  bankructw w całym łańcuchu 
dostaw. Negatywne skutki opóźnień w płatnościach nasilają się w okresach spowolnienia 
gospodarczego, kiedy uzyskanie dostępu do finansowania jest szczególnie trudne.

Opóźnienia w płatnościach mają szczególnie duży wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Są one bardziej podatne na zagrożenia z uwagi na ograniczone alternatywne źródła 
przepływów pieniężnych, brak odpowiednich systemów zarządzania kredytowego, brak 
zasobów, aby poradzić sobie z opóźnieniami w płatnościach, oraz ograniczony dostęp do 
alternatywnego finansowania. 

Badania pokazują, że opóźnienia w płatnościach występują często w sektorze publicznym. 
Według badania przeprowadzonego w 2008 r. organy publiczne utrzymały swoją pozycję 
najgorszych płatników w UE – opłacenie faktury zajmuje im średnio 65 dni, podczas gdy 
przedsiębiorstwa potrzebują na to 55 dni. 

Co więcej, opóźnienia w płatnościach stanowią również znaczną przeszkodę w handlu 
transgranicznym. Przedsiębiorstwa mniej chętnie uczestniczą w handlu transgranicznym z 
uwagi na znacznie większą niepewność i znacznie wyższe koszty odzyskania należności. 
Także wielu dłużników mniej martwi się ewentualną szkodą dla swojej reputacji, jeżeli 
wierzyciel i dłużnik znajdują się w różnych państwach członkowskich UE.

II. Opis problemu

Przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena skutków2 wykazała szereg przyczyn 
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Przyczyny te obejmują strukturę rynku, 
cykl biznesowy, dostęp do finansowania i uwarunkowania budżetowe, wewnętrzną 
organizację wierzycieli i dłużników oraz brak skutecznych i efektywnych środków 

                                               
1 Dyrektywa 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 200 z 8.8.2000, s. 35).
2 COM (2009) 126, SEC (2009) 315.
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zaradczych. Komisja zwraca uwagę, że należy wyjaśnić kilka głównych przepisów dyrektywy
2000/35/WE, ponieważ trudno jest je realizować w praktyce.

Przyczyny te są wzajemnie powiązane i nie wszystkimi można się zająć na szczeblu 
europejskim. W przypadku niektórych istotnych aspektów tych przyczyn UE nie posiada 
uprawnień do działania. Niemniej jednak dyrektywa, która poprawi skuteczność i 
efektywność środków zaradczych w przypadku opóźnień w płatnościach, byłaby ważnym 
krokiem w kierunku rozwiązania tego problemu.

III. Wniosek Komisji

Przekształcenie dyrektywy 2000/35/WE ma na celu poprawę skuteczności i efektywności 
środków zaradczych w odniesieniu do opóźnień w płatnościach poprzez wprowadzenie kilku 
istotnych zmian.

Wniosek wprowadza prawo do odzyskania kosztów administracyjnych poniesionych 
w wyniku opóźnień w płatnościach. Koszty odzyskiwania należności wynoszą 40 euro 
w przypadku należności mniejszej niż 1 000 euro, 70 euro, jeżeli należność mieści się 
w przedziale od 1 000 do 10 000 euro, oraz 1% w przypadku należności w kwocie 
10 000 euro lub więcej (por. art. 4 ust. 1). 

Oprócz wspomnianego powyżej prawa do odzyskania kosztów administracyjnych 
wierzycielom przysługuje prawo uzyskania „rozsądnej rekompensaty wszystkich pozostałych 
kosztów poniesionych z powodu opóźnień” (por. art. 4 ust. 3).

W przypadku organów publicznych wniosek dąży do skrócenia terminów płatności poprzez 
zharmonizowanie terminów płatności dokonywanych przez organy publiczne do 30 dni. 
Wniosek zezwala na dłuższy termin płatności wyłącznie pod dwoma warunkami: jeżeli 
„wierzyciel i dłużnik wyraźnie tak uzgodnili” oraz jeżeli „jest to należycie uzasadnione 
szczególnymi okolicznościami, takimi jak obiektywna potrzeba rozłożenia płatności na 
dłuższy okres” (por. art. 5 ust. 4).

Ponadto celem wniosku jest zniechęcenie organów publicznych do opóźnień w płatnościach 
poprzez wprowadzenie zryczałtowanej rekompensaty należnej od pierwszego dnia opóźnienia 
i wynoszącej 5 % zafakturowanej kwoty. Rekompensata ta płatna jest dodatkowo oprócz 
odsetek za zwłokę i opłat za opóźnienie w płatnościach zgodnie z art. 4.

Należy przy tym mieć na uwadze, że środki te mają dla przedsiębiorstw charakter opcjonalny, 
ponieważ przedsiębiorstwa mają prawo do podjęcia działań, nie mają jednak takiego 
obowiązku. 

W art. 6 wniosku zaostrzono przepisy dotyczące rażąco nieuczciwych klauzul umownych. 
Wskazano w nim, że klauzula, która wyklucza odsetki za zwłokę, zawsze będzie uznawana za 
rażąco nieuczciwą.

Art. 9 obliguje państwa członkowskie do dopilnowania, aby tytuł wykonawczy mógł być 
uzyskany w ciągu 90 dni kalendarzowych od wniesienia bezspornego roszczenia.
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Art. 1 ust. 2 znosi możliwość rezygnacji z zapłaty odsetek mniejszych niż 5 euro.

IV. Uwagi ogólne sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, ponieważ poprawia on 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, szczególnie w odniesieniu do sytuacji małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Sprawozdawczyni zauważa, że brak skutecznych i efektywnych środków zaradczych jest 
tylko jedną z przyczyn opóźnień w płatnościach na rynku wewnętrznym. Wyniki 
przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków, jak również inne analizy oraz informacje od 
niektórych zainteresowanych stron wskazują, że bardzo często firmy odstępują od 
egzekwowania odsetek, aby nie pogorszyć lub nie zrywać stosunków z klientami. Ponadto 
zgodnie z przeprowadzoną przez Komisję oceną skutków najczęstszą przyczyną decyzji o 
niedomaganiu się odsetek za opóźnienia w płatnościach jest „obawa przed utratą klienta”. 

Poza tym sprawozdawczyni zauważa, że z konsultacji w ramach IPM (portal Your Voice in 
Europe) i EBTP (Europejski Panel Testów Biznesowych), o których mowa w 
przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków, wynika, że firmy nigdy nie domagają się 
odsetek, między innymi dlatego, że nie wiedzą o swoich prawach do otrzymania odsetek za 
opóźnienia w płatnościach.1

W świetle powyższych informacji sprawozdawczyni zauważa, że zajmowanie się jedynie 
jedną z przyczyn problemu jest w oczywisty sposób niewystarczające.  Opóźnienia w 
płatnościach można jedynie zwalczać przy pomocy szerokiej gamy środków uzupełniających. 
Środki te powinny obejmować działania uświadamiające skierowane do firm, a w 
szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, informujące ich o przysługujących im 
prawach. Należy wspierać praktyczne środki ułatwiające terminowe dokonywanie płatności, 
takie jak faktury elektroniczne. Sprawozdawczyni popiera również wykorzystywanie list 
dobrych i złych płatników oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk jako środki promujące 
terminowe dokonywanie płatności. 

Tylko łączne zastosowanie tych środków może doprowadzić do innej kultury handlowej, 
w której dominuje terminowość w dokonywaniu płatności, a opóźnienia w płatnościach 
uznawane są za niedopuszczalne nadużycie pozycji klienta i naruszenie umowy, nie zaś za 
normalną praktykę. Przekształcenie przepisów dotyczących opóźnień w płatnościach stanowi 
ważny krok w odpowiednim kierunku, nie powinien to być jednak krok jedyny.

Mówiąc konkretniej, sprawozdawczyni chciałaby omówić poprawki do następujących 
elementów wniosku Komisji:  

1) Odmienne traktowanie organów publicznych i przedsiębiorstw

Sprawozdawczyni uważa, że istnieje potrzeba dalszego przedyskutowania konieczności 
odmiennego traktowania organów publicznych i przedsiębiorstw. 

                                               
1 COM (2009) 126, SEC (2009) 315, s. 9.
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Sprawozdawczyni przyznaje, że organy publiczne różnią się od przedsiębiorstw, jeżeli chodzi 
o procesy planowania budżetowego i dostęp do finansowania. Nie oznacza to jednak, że 
powody te wystarczą do przyjęcia całkowicie odmiennego podejścia do organów publicznych 
i przedsiębiorstw w zakresie terminów płatności i sankcji. Sprawozdawczyni uważa, że 
stosunki handlowe między przedsiębiorstwem a organem publicznym w wielu aspektach 
przypominają stosunki handlowe między dwoma przedsiębiorstwami. 

Sprawozdawczyni chciałaby ewentualnie zbadać możliwość zastosowania przepisów 
dotyczących organów publicznych również do przedsiębiorstw użyteczności publicznej 
(takich jak przedsiębiorstwa wodociągowe i energetyczne). 

2) Progi rekompensaty kosztów odzyskiwania należności (art. 4 ust. 1) 

Art. 4 stanowi, że wierzyciel uprawniony jest do domagania się kwoty kosztów 
administracyjnych poniesionych w wyniku opóźnienia w płatności. Sprawozdawczyni uważa, 
że rekompensata wewnętrznych kosztów administracyjnych powinna być na tyle wysoka, aby 
zachęcić wierzycieli do domagania się tej kwoty i zniechęcić dłużników do opóźnień w 
płatnościach nawet w przypadku niewielkich sum. Dlatego kwota rekompensaty w przypadku 
należności mniejszej niż 1 000 euro, wynosząca 40 euro, nawet jeżeli należność wynosi np. 5 
euro, wydaje się rozsądna. Można natomiast mieć wątpliwości, czy uzasadniona jest kwota 
1% w przypadku należności równych lub wyższych niż 10 000 euro. Koszty odzyskiwania 
należności są z reguły jednakowe w przypadku zarówno małych, jak i dużych kwot 
należności. Sprawozdawczyni uważa, że istnieje potrzeba dalszych dyskusji na temat progów 
z punktu widzenia proporcjonalności. 

3) Zakres „pozostałych” kosztów odzyskiwania należności (art. 4 ust. 3)

Sprawozdawczyni chce wyjaśnić pojęcie „pozostałych” kosztów odzyskiwania należności. 
Termin „koszty odzyskiwania należności” może być różnie rozumiany w różnych państwach 
członkowskich, koszty te mogą np. obejmować wynagrodzenia pracowników lub ich nie 
obejmować. Sprawozdawczyni uważa, że warto wyjaśnić (np. w formie punktu preambuły), 
co takie koszty mogłyby obejmować. 

Powinno to wzmocnić oczekiwany efekt harmonizacyjny wniosku i doprowadzić do większej 
przewidywalności sytuacji przez dłużnika, mając na uwadze, że oprócz faktu, że kwota 
powinna być „rozsądna”, nie podano konkretnego limitu kosztów odzyskiwania należności, o 
jakie może ubiegać się wierzyciel.

4) Zryczałtowana kwota w wysokości 5% należności płatna przez organy publiczne 
(art. 5 ust. 5)

Art. 5 przewiduje zryczałtowaną rekompensatę w wysokości 5% należności w przypadku 
opóźnienia w płatności ze strony organu publicznego. Rekompensata ta należna jest obok 
odsetek za zwłokę i opłat za opóźnienia w płatności. Sprawozdawczyni pragnie zbadać, czy 
kwota równa 5% byłaby odpowiednim rozwiązaniem.

5) Skutki wniosku dla szpitali publicznych
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Sprawozdawczyni uważa, że ważne jest zadbanie o to, aby wniosek nie doprowadził do 
nierównego traktowania szpitali prywatnych i publicznych. Skłania się ona ku opinii, że 
szpitale publiczne i prywatne powinny być traktowane jednakowo, jeżeli chodzi o przepisy 
dotyczące opóźnień w płatnościach. 

V. Wniosek

W niniejszym dokumencie roboczym sprawozdawczyni podjęła próbę uwypuklenia kilku 
najważniejszych kwestii. Sprawozdawczyni zastrzega sobie prawo do poruszenia innych 
zagadnień po kolejnej analizie wniosku Komisji, jednak już na obecnym etapie pragnie 
zachęcić do debaty na temat treści wniosku oraz dodatkowych lub alternatywnych rozwiązań 
przedstawionych w niniejszym dokumencie.


