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Zatory płatnicze jako czyn 
nieuczciwej konkurencji
odraczanie terminów płatności często skutkuje nagromadzeniem się zadłużeń w konkretnym 
przedsiębiorstwie. to z kolei może wpłynąć na powstanie zatorów płatniczych.

Zatory płatnicze

Zjawisko zdefiniowane jako zatory płatnicze 
uwidacznia się w polskiej gospodarce od po-
czątku XXI w., szczególnie od tzw. pierwsze-
go kryzysu budowlanego z lat 2001-2002. 

Jako pojęcie prawne istnieje od początku lat 
dwudziestych XXI wieku. Jego szczególnie 
negatywny wydźwięk przejawia się w mo-
mencie powstania efektu domina czy kuli 
śnieżnej. Ma to miejsce, kiedy przedsiębiorca 
przez długi czas nie otrzymuje należności od 
kontrahenta za dostarczone przez siebie to-
wary lub wykonane usługi, na skutek czego 
nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań 
wobec swoich wierzycieli. Ci z kolei, oczeku-
jąc na płatność, również nie mogą regulować 
własnych zobowiązań. Wszystko to ma swoje 
niekorzystne przełożenie na dalsze podmioty 
stosunków gospodarczych wpływając na całe 
otoczenie biznesowe.

Według danych Europejskiego Raportu Płat-
ności 2021, 47 proc. polskich przedsiębiorców 
przyznaje, że zgadza się na dłuższe terminy 
płatności, niż te z którymi czują się kom-
fortowo, by nie popsuć sobie relacji z klien-
tem. 40 proc. wybrało takie rozwiązanie, by 
uniknąć bankructwa. Konsumenci lub inne 
podmioty płacące po terminie są problemem 
już dla 77 proc. biznesów w naszym kraju. 

Powyższe w dużej mierze wynika z naduży-
wania swobody zawierania umów na nieko-
rzyść wierzyciela, zwłaszcza mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców przez dużych 
przedsiębiorców. Ta silniejsza pozycja nego-
cjacyjna przejawia się w momencie zagwa- 
rantowania sobie przez dużego przedsię-
biorcę korzystniejszych postanowień w umo- 
wach, w szczególności terminu spłaty zobo-
wiązań. Choć problem forsowania dłuższych 
terminów płatności niż przewidziane usta-
wowo 30 i 60 dni nie w każdym wypadku 
musi być wynikiem eksploatacji słabszej po-
zycji mniejszego przedsiębiorcy za konieczne 
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uznano wprowadzenie regulacji wzmacniają-
cych pozycję potencjalnych wierzycieli w sy-
tuacji, gdy wydłużone terminy nie mają uza-
sadnienia, nawet jeżeli wierzyciel godzi się,  
z różnych względów, np. ekonomicznych, na 
zawarcie niekorzystnej dla siebie umowy. 

Przeciwdziałanie nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach 
handlowych

W ustawie z 8 marca 2013 roku o przeciw- 
działaniu nadmiernym opóźnieniom w trans- 
akcjach handlowych (dalej NadmOpTran-
sHandlU), znanej wcześniej pod nazwą o ter-
minach zapłaty w transakcjach handlowych, 
przewidziano pierwotnie dla wierzyciela mo- 
żliwość domagania się ochrony tzw. pry-
watnoprawnej, to jest służącej ochronie jego 
indywidualnego interesu. W związku z tym 
przysługiwało mu uprawnienie do wytocze-
nia powództwa o zapłatę po upływie usta-
wowego terminu zapłaty, niezależnie od ter-
minu ustalonego w umowie, w którym mógł 
domagać się należności wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie za okres od trzy-
dziestego do sześćdziesiątego dnia od dnia 
spełnienia świadczenia i wystawienia rachun- 
ku oraz dalszych odsetek za opóźnienie  
w transakcjach handlowych do dnia zapłaty. 
Przywołana ustawa stanowiła wdrożenie do 
prawa polskiego dyrektywy 2011/7/UE i mia-
ła na celu skrócenie terminów zapłaty oraz 
zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie 
gospodarczym. Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z 28 listopada 2007 r. (sygn.  
V CSK 276/07), rozwiązania przyjęte w usta-
wie miały na celu przyznanie ochrony małym 
przedsiębiorcom, których pozycja w kon-
taktach handlowych z przedsiębiorcami nie 
posiadającymi takiego statusu jest wyraźnie 
słabsza. Konieczne zwłaszcza było zapobie-
ganie stałym praktykom polegającym na fak-
tycznym kredytowaniu własnej działalności 
poprzez wymuszanie odroczonych terminów 
płatności, a nawet zaniechanie terminowego 
płacenia należności. Rozwiązanie powyższe 

było jednak następcze, a wierzyciel był w tym 
osamotniony.

W praktyce szybko okazało się, że sama dro-
ga sądowego, indywidualnego dochodzenia 
przez wierzyciela należności wraz z odset-
kami jest niewystarczająca. Z tych samych 
bowiem powodów, z jakich przedsiębiorcy 
ci godzili się na wydłużone terminy zapłaty, 
nie korzystali oni z uprawnień przyznanych 
im ustawą. 

Widząc potrzebę ingerencji państwa głównie 
w celu zmniejszenia udziału kosztów wyni-
kających z opóźnień w płatnościach w kosz- 
tach całkowitych i tym samym zagwaranto-
wanie rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw będących warunkiem trwałego roz-
woju gospodarczego, wprowadzono ustawę 
z 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatni-
czych (dalej OgrZatorPłU) (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1649). Poza zmianami w obszarze pra-
wa stricte cywilnego, wprowadzono też ro- 
związania o charakterze administracyjno-
-prawnym (o czym szerzej w dalszej części), 
w tym podatkowym, jak również z zakresu 
prawa wykroczeń. Zdecydowano o nakłada- 
niu kar administracyjnych na podmioty nad- 
miernie opóźniające się z regulowaniem swo- 
ich zobowiązań. Wymaga podkreślenia, że 
jest to trend ogólnoeuropejski. Od lipca 2017 
roku w Holandii obowiązuje regulacja, zgod-
nie z którą w umowach z MŚP termin zapła-
ty dłuższy niż 60 dni jest nieważny i zosta-
je automatycznie przekształcony w termin 
trzydziestodniowy. Również ustawodawstwo 
francuskie przewiduje szereg rozwiązań na-
rzucających maksymalne terminy zapłaty, a na- 
wet kary administracyjne za ich przekraczanie.  

Wydłużanie terminu zapłaty jako 
czyn nieuczciwej konkurencji

Nowelizacją została objęta także ustawa z 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (dalej ZNKU), której celem jest 
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zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej kon-
kurencji w działalności gospodarczej. Sam 
czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany 
jest jako działanie sprzeczne z prawem lub 
dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub naru-
sza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

W art. 3 ust 2 ZNKU do już przykładowo 
wskazanych czy-nów m. in.: 
- wprowadzające w błąd oznaczenie przed-
siębiorstwa, 
- fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pocho-
dzenia geograficznego towarów albo usług, 
- wprowadzające w błąd oznaczenie towarów 
lub usług, 
- naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, 
- nakłanianie do rozwiązania lub niewykona-
nia umowy, 
- naśladownictwo produktów, 
- pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, 
- utrudnianie dostępu do rynku, 
- przekupstwo osoby pełniącej funkcję pu-
bliczną, 
- nieuczciwa lub zakazana reklama, 
- organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, 
- prowadzenie lub organizowanie działalności 
w systemie konsorcyjnym, dodano także nie-
uzasadnione wydłużanie terminów zapłaty 
za dostarczane towary lub wykonane usługi. 

Skonkretyzowanie tego ostatniego czynu za-
warto w art. 17g ZNKU poprzez wskazanie, 
że nieuzasadnione wydłużanie terminów za-
płaty za dostarczone towary lub wykonane 
usługi może polegać w szczególności na:

1) naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 mar- 
ca 2013 r. NadmOpTransHandlU (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 893); 
2) rażącym odstępstwie od dobrych praktyk 
handlowych, które narusza zasadę działania 
w dobrej wierze i zasadę rzetelności; 
3) niedostosowaniu do harmonogramu do-
stawy towarów lub harmonogramu wykona-
nia usługi; 
4) nieuwzględnieniu właściwości towaru lub 
usługi, które są przedmiotem umowy.

Należy pamiętać, że nieuzasadnione wydłu-
żanie terminu zapłaty (podobnie jak każde 
inne przykładowo wymienione w art. 3 ust 2 
ZNKU przykładowe czyny) będzie uznane za 
czyn nieuczciwej konkurencji wtedy, gdy bę-
dzie spełniać przesłanki ogólne – tzn. w tym 
konkretnym przypadku, na gruncie konkret-
nego stanu faktycznego uznane będzie za 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczaja-
mi, a przy tym zagrażać będzie lub naruszać 
interes przedsiębiorcy lub klienta.

Uznanie nieuzasadnionego wydłużenia ter-
minu zapłaty za czyn nieuczciwej konkuren-
cji powoduje, że przedsiębiorca, w którego 
umowie taki termin wprowadzono, może 
domagać się nie tylko uprzednio wskazanej 
ochrony prywatnoprawnej, lecz także docho-
dzić roszczeń wynikających z art. 18 ZNKU. 

Zgodnie z tym przepisem, w razie dokonania 
czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębior- 
ca, którego interes został zagrożony lub naru-
szony, może żądać: 

1) zaniechania niedozwolonych działań (np. 
stosowania w przyszłych umowach niezasad-
nie wydłużonych terminów zapłaty); 
2) usunięcia skutków niedozwolonych dzia-
łań (np. zmiany treści umowy poprzez usu-
nięcie postanowień niezasadnie wydłużają-
cych termin płatności); 
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego 
oświadczenia odpowiedniej treści i w odpo-
wiedniej formie (np. w mediach branżowych 
zawierającego przyznanie się do stosowania 
niezasadnie wydłużonych terminów zapłaty); 
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasa-
dach ogólnych; 
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych ko-
rzyści, na zasadach ogólnych; 
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pienięż-
nej na określony cel społeczny związany ze 
wspieraniem kultury polskiej lub ochroną 
dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nie-
uczciwej konkurencji był zawiniony.

Co ważne, z żądaniami wymienionymi w punk- 
tach 1–3 i 6 wystąpić może nie tylko sam 
przedsiębiorca, ale także krajowa lub regio-
nalna organizacja, której celem statutowym 
jest ochrona interesów przedsiębiorców (art. 
19 ust. 1 pkt 2) ZNKU). Znacznie wzmacnia to 
po-tencjalną ochronę MŚP i możliwość prze-
ciwdziałania nieuczciwym praktykom du- 
żych pod-miotów, wykorzystujących swoją 
dominującą pozycję rynkową.

Oprócz zmian w ZNKU, dokonano również 
zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczci-
wemu wykorzystywaniu przewagi kontrak-
towej w obrocie produktami rolnymi i spo- 
żywczymi (dalej PrzeciwPrzewKontrU). W obo- 
wiązującym przepisie art. 7 za nieuczciwe 
wykorzystywanie przewagi kontraktowej zo- 
stało uznane nieuzasadnione wydłużanie ter-
minów płatności za dostarczone produkty rol-
ne lub spożywcze. Naprawienie szkody z po- 
wyższych tytułów na drodze prywatno-
prawnej będzie mogło następować w trybie 
ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o rosz-
czeniach o naprawienie szkody wyrządzonej 
przez naruszenie prawa konkurencji (dalej 
RoszczNaprSzkU) (Dz.U. 2017 poz. 1132).

Przeciwdziałanie zatorom 
płatniczym przez Prezesa uoKiK

Jak już wyżej wskazano, ustawą z 19 lipca 
2019 roku o OgrZatorPłU wprowadzono do 
NadmOpTransHandlU rozwiązania o cha-
rakterze administracyjnoprawnym.

Wzorem rozwiązań francuskich, wprowadzo-
no kary finansowe dla podmiotów, które nad
-miernie opóźniają się w spełnieniu swoich 
świadczeń pieniężnych wobec kontrahentów. 

 Postępowanie w sprawie nadmiernego opóź-
niania się ze spełnianiem świadczeń pie-
niężnych, prowadzi Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKIK), 
wobec przedsiębiorców niebędących podmio- 
tami publicznymi. Postępowanie wszczyna 
się z urzędu, jeżeli posiadane przez Prezesa 
Urzędu informacje wskazują na wystąpienie 
nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem 
świadczeń pieniężnych. Wszczynanie postę-
powania z urzędu nie stoi na przeszkodzie 
zgłaszaniu przez inne osoby, w tym przedsię-
biorców, wniosków o wszczęcie takiego po-
stępowania przez Prezesa UOKIK.

Stosownie do art. 13b ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. NadmOpTransHandlU do nadmier-
nego opóźniania się ze spełnianiem świad-
czeń pieniężnych dochodzi w sytuacji, gdy 
w okresie trzech kolejnych miesięcy suma 
wartości zaległych świadczeń pieniężnych 
podmiotu niespełnionych oraz spełnionych 
po terminie wynosi co najmniej 5 mln zło-
tych w stosunku do postępowań wszczętych 
w latach 2020-2021. W stosunku do postę-
powań wszczętych od 2022 roku kwota ta 
wynosi 2 mln złotych. Co istotne, nadmierne 
opóźnienie może być stwierdzone w stosun-
ku do transakcji handlowych zawartych po  
1 stycznia 2020 roku lub wcześniejszych, je-
żeli stały się wymagalne po tym dniu. Postę-
powanie UOKiK nie obejmuje jednak urzę-
dów, uczelni i instytutów badawczych.

Prezes UOKiK publikuje na stronie interne-
towej Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów w całości treść postanowienia  
o wszczęciu postępowania w sprawie nałoże-
nia kary pieniężnej oraz decyzji wydawanych 
na podstawie przepisów ustawy, z zastrzeże-
niem, że publikacja nie będzie obejmować 
tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również in-
nych informacji podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów. Publikacja 
treści decyzji będzie opatrzona informacją, 
czy decyzja jest prawomocna. Upublicznienie 
informacji ma walor ostrzegawczy w przy- 
padku firm zainteresowanych współpracą  
z danym podmiotem. Często bowiem nierze-
telni dłużnicy nie są zgłaszani do Krajowego 
Rejestru Długów, albowiem ich kontrahenci 
obawiają się utraty rynku zbytu. Publikacja 
danych przedsiębiorców notorycznie łamią- 
cych przepisy przez organy państwa likwidu-
je lukę informacyjną w tym zakresie.

W razie stwierdzenia nadmiernego opóź-
niania się ze spełnieniem świadczeń, Prezes 
UOKIK w drodze decyzji nakłada na pod-
miot administracyjną karę pieniężną. 

Rok 2021 przyniósł pierwsze decyzje Prezesa 
UOKiK wobec przedsiębiorców tworzących 
zatory płatnicze. Jak wynika z informacji 
zawartych na stronie internetowej UOKIK, 
prowadzonych było 108 postępowań. Prezes 
UOKiK wydał 21 decyzji w sprawie nad-
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miernego opóźniania się ze spełnianiem 
świadczeń pieniężnych. Na przedsiębiorców 
powodujących zatory nałożył kary w łącz-
nej wysokości ponad 1,4 mln złotych. Jedną 
z najwyższych administracyjnych kar pie-
niężnych zastosowanych dotychczas w po-
stępowaniach antyzatorowych przez Prezesa 
UOKiK była kara w kwocie przekraczającej 
3 mln złotych nałożona na spółkę Neuca S.A. 
Praktyka spółki z branży farmaceutycznej 
polegała na opóźnianiu się z zapłatą wyna-
grodzenia swoim kontrahentom. Wysokość 
sankcji pieniężnej odzwierciedla skalę wy-
generowanego przez spółkę zatoru płatnicze-
go w gospodarce, który w badanym okresie 
przekroczył miliard złotych. 

Spółkami ukaranymi za tworzenie zatorów 
płatniczych były również producent wód mi-
neralnych – Bewa z Ruszczyna oraz spółka 
zajmująca się hurtowym handlem materia-
łami budowlanymi – Zacisze z Warszawy. 
Wysokość wygenerowanych przez spółki za- 
torów płatniczych wyniosła odpowiednio 75 
i 25 mln złotych. Prezes UOKiK nałożył na 
przedsiębiorców kary w łącznej wysokości 
ponad 650 tys. złotych. 

Postępowania prowadzone wobec producen-
ta środków chemii gospodarczej – Reckitt 
Benckiser Production (Poland), producenta 
kosmetyków – Beiersdorf Manufacturing Po- 
znań oraz producenta opon – Firma Opo-
niarska Dębica potwierdziły, że spółki te 
mają problem z terminowymi płatnościami  
i przyczyniają się do tworzenia zatorów płat-
niczych w Polsce. Wysokość wygenerowa-
nych przez nie zatorów płatniczych wyniosła 
odpowiednio 153 mln złotych, 10 mln zło-
tych i 9 mln złotych. Z kolei, nałożone kary 
finansowe wyniosły: 554 tys. złotych, 35 tys. 
złotych oraz 67 tys. złotych. 

Spółka Farmio opóźniała się ze spełnianiem 
świadczeń pieniężnych na rzecz swoich 
dostawców. Jej kontrahentami byli przede 
wszystkim mikro, mali i średni przedsiębior-
cy, w tym lokalni dostawcy z branży rolno
-spożywczej. Groziło to niewypłacalnością, 
a nawet upadłością mniejszych podmiotów, 
których płynność została zachwiana albo za-
mrożona przez brak zapłaty za dostarczony 
towar. Najwyższa kwota opóźnionego świad-
czenia to ponad 955 tys. złotych z tytułu jed-
nej faktury opłaconej po terminie. Największa 
zaległość wobec jednego kontrahenta wynio-
sła ponad 3 mln złotych i dotyczyła 11 faktur. 
Kolejne siedem najbardziej poszkodowanych 
podmiotów otrzymało od Farmio po termi-
nie świadczenia na około 2 mln złotych każ-
dy. Byli to najczęściej polscy przedsiębiorcy.  

Niewątpliwie zarówno nadmiernie wydłużo-
ne terminy zapłaty, jak i nieterminowe płat-
ności mają destrukcyjny wpływ na płynność 
finansową przedsiębiorstw i ich rozwój. Po-
wodują wzrost kosztów prowadzenia działal-

ności a także osłabianie inwestycji. W skraj-
nych przypadkach kończy się to upadłością 
lub likwidacją. W efekcie, przedsiębiorcy mie- 
rzący się z problemem zatorów płatniczych, 
ograniczają nakłady na inwestycje lub pod-
wyższają ceny wyrobów i usług. Ogranicze-
niu ulega poziom zatrudnienia w określo-
nych sektorach. Obniżane są również zarobki 
pracowników. Według danych podanych 
przez Prezesa UOKiK, odsetek firm deklaru-
jących problemy z przeterminowanymi płat-
nościami w Polsce waha się między 80-90%. 
Zatory płatnicze są ogromnym obciążeniem 
dla gospodarki spowalniającym tempo wzro-
stu gospodarczego. Zgodnie z uzasadnie-
niem do projektu ustawy OgrZatorPłU, któ-
rej przepisy weszły w życie 1 stycznia 2020 
roku, podstawowym celem wprowadzonych 
zmian jest poprawa otoczenia prawnego,  
w jakim funkcjonują strony transakcji han-
dlowych w celu ograniczenia zatorów płatni-
czych. Znacząca skala wielu niekorzystnych 
zjawisk społecznych i gospodarczych wynika 
z możliwości utrzymania ich w tajemnicy. 
Wobec tego, wzorem rozwiązań prawa bry-
tyjskiego najwięksi dłużnicy prywatni zo-
bowiązani są do przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki, corocz-
nie w terminie do 31 stycznia, sprawozdań  
o stosowanych terminach zapłaty. Nieprzeka-
zanie sprawozdania do publikacji zagrożone 
jest karą grzywny. Karalne jest także utrud-
nianie albo udaremnianie wywiązania się  
z obowiązków sprawozdawczych przez oso-
bę zobowiązaną. Minister właściwy do spraw 
gospodarki, w przypadku powzięcia podej-
rzenia, że sprawozdanie zawiera nierzetelne 
lub nieprawdziwe informacje, zobowiązany 
jest przekazać informację o takim podejrze-
niu Prezesowi UOKiK. 

Trzyletni okres obowiązywania powyższych 
regulacji ukazał ich niedoskonałość i potrze-
bę zmian. Zostało to dokonane podczas 62 
posiedzenia Sejmu (28 i 29 września 2022 r.). 
Uproszczony i doprecyzowany będzie obowią-
zek sprawozdawczy dotyczący praktyk płat- 
niczych – nie będą one musiały ujmować 
m.in. świadczeń z transakcji handlowych 
dotyczących działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, świadczeń przetermino-
wanych oraz świadczeń pomiędzy spółkami  
w ramach jednej grupy kapitałowej. Uela-
stycznione zostaną zasady karania w postę- 
powaniach w sprawach dotyczących nad-
miernych opóźnień w transakcjach handlo-
wych prowadzonych przez Prezesa UOKiK. 
Zmieniony zostanie model wyliczania mak-
symalnej kary pieniężnej. Prezes UOKiK bę-
dzie mógł także wystąpić do przedsiębiorcy 
o wyjaśnienia bez konieczności wszczynania 
postępowania. Ustawa zostanie teraz przeka-
zana do rozpatrzenia przez Senat.
 

Karolina Kopiszka

Absolwentka Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu im. Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Odbywa 
aplikację radcowską przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 
W kręgu jej zainteresowań leży szero-
ko rozumiane prawo cywilne. Ukoń- 
czyła kurs języka angielskiego praw-
niczego. Po pracy chętnie sięga po 
literaturę rosyjską.

Marcin Szwanenfeld

Radca prawny Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Odbył aplikację sądową (zakończoną 
wynikiem bardzo dobrym) i aplika-
cję radcowską. Zajmuje się szeroko 
pojętą tematyką prawa cywilnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem do- 
chodzenia należności. Jest autorem 
specjalistycznych opracowań publi-
kowanych m.in. w Przeglądzie Sądo-
wym i Monitorze Prawniczym.
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