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USTAWA 
z dnia 8 lutego 2013 r. 

 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych1), 2) 

 
Art. 1.  

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

 
Art. 2.  

Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: 
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-

bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. 
zm.3)); 

2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-
wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.4)); 

4) osoby wykonujące wolny zawód; 
5) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; 
6) zagraniczni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1  ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działal-
ności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby 
prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z późn. zm.5)), prowadzący 
przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

 

                                                
1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych (Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 1). 

2)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 

1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 
764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 
204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855, 1166, 1407, 1445 i 1529. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 
i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529. 

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 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, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2010 
r. Nr 182, poz. 1228. 
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Art. 3.  
Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (2012 r. poz. 1112 i 
1529); 

2) umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe w rozumieniu 
przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529); 

3) umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów pu-
blicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 

4) dostaw i usług, do których stosuje się przepis art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej. 

 
Art. 4.  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) transakcja handlowa – umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru 

lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2, zawierają 
ją w związku z wykonywaną działalnością; 

2) podmiot publiczny – podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
Art. 5.  

Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego 
podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.6)), przewidziały 
w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawo-
wych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia 
dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie 
usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężne-
go. 

 
Art. 6.  

1. W przypadku gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, 
bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych od dnia 
spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wyma-
galności świadczenia pieniężnego.  

2. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, uważa 
się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w 
doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru 
lub wykonanie usługi, ale nie wcześniejszy niż dzień doręczenia wezwania. Przez 
pisemne wezwanie do zapłaty rozumie się również wezwanie do zapłaty w formie 
elektronicznej. 

 

                                                
6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 

1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r.  poz. 742. 
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Art. 7.  
1.  W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest 

podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki 
w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. 
zm.7)), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące 
warunki: 

1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;  
2)  wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo we-

zwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2. 
2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od 

dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towa-
ru lub wykonanie usługi, chyba że strony ustalą inaczej i pod warunkiem że ustale-
nie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy lub zasadami 
współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę wła-
ściwość towaru lub usługi. 

3. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia 
doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 
wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 2, wierzy-
cielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni przysługują odsetki, o 
których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania faktury lub rachunku 
potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub ra-
chunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin 
zapłaty, o którym mowa w ust. 2, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika 
towaru lub usługi.  

 
Art. 8.  

1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzy-
cielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę okre-
ślanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, 
jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;  
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo we-

zwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2. 
2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od 

dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towa-
ru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest 
podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–
4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może 
przekraczać 60 dni.  

                                                
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 

1529 oraz z 2013 r. poz. 35. 
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3. Strony transakcji handlowej mogą ustalić termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, pod 
warunkiem że ustalenie to jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub szcze-
gólnymi elementami umowy, a termin ten nie przekracza 60 dni.  

4. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania faktury lub rachunku 
potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub ra-
chunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin 
zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika 
towaru lub usługi. 

 
Art. 9.  

1. Jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie zbadanie towaru lub 
usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, czas trwania te-
go badania nie może być sprzeczny ze społeczno-gospodarczym celem umowy lub 
zasadami współżycia społecznego oraz powinien być obiektywnie uzasadniony, 
biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi, i nie może przekraczać 30 dni, li-
czonych od dnia otrzymania towaru lub usługi. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dłużnik otrzymał fakturę lub rachu-
nek, potwierdzające dostawę towaru lub wykonanie usługi, przed dniem rozpoczę-
cia badania towaru lub usługi lub w trakcie tego badania, termin zapłaty jest liczony 
od dnia zakończenia badania towaru lub usługi.  

 
Art. 10.  

1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensa-
ty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych 
na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie 
pieniężne stało się wymagalne.  

2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień 
w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wie-
rzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowe-
go, pomniejszonych o tę kwotę.  

 
Art. 11. 

Jeżeli strony transakcji handlowej zastrzegły w umowie, że świadczenie pieniężne bę-
dzie następować częściami, uprawnienie do: 

1) odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 – przysługuje w stosunku do 
niezapłaconej części; 

2) kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz do zwrotu kosztów odzyskiwania na-
leżności, o których mowa w art. 10 ust. 2 – przysługuje odrębnie do niezapłaconej 
części. 

 
Art. 12.  

Krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów 
podmiotów, o których mowa w art. 2, może wystąpić, na wniosek wierzyciela będącego 
takim podmiotem, w jego imieniu i na jego rzecz, o zapłatę odsetek, o których mowa 



5 
 

 

w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1, kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, 
i o zwrot kosztów odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2. 

 
Art. 13.  

Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub ob-
owiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1 
i art. 10–12, są nieważne. 

 
Art. 14.  

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późn. zm.8)) w art. 485 § 2a otrzymuje brzmienie: 

„§ 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, do-
wodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia 
dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty 
świadczenia pieniężnego, odsetek w transakcjach handlowych określonych w 
ustawie z dnia 8 lutego 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
(Dz. U. poz. ...) lub kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na 
podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania 
należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w 
art. 10 ust. 2 tej ustawy.”. 

                                                
8)  Zmiany wymienionej 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, 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 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 
109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, 
poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, 
Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, 
Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, 
Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, 
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 
267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, 
Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 
319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 
121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, 
poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 
119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 
1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 
592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, 
poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 
155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, 
poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 
654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, 
Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529. 
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Art. 15.  

1. Do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 

2. W przypadku transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzenia po-
stępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
Art. 16.  

Traci moc ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323, z późn. zm.9)). 

 
Art. 17.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 
 

                                                
9)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i 

Nr 173, poz. 1808 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


