20 czerwca 2017 r.
Pan
Leszek Skiba
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów
Publicznych
w imieniu przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, uprzejmie
zwracam uwagę na negatywne zjawisko wydłużonych terminów zapłaty, które może – w konkretnej
sytuacji – wypełniać znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Na rynku zamówień publicznych udzielanych przez podmioty lecznicze, zwłaszcza szpitale, coraz
powszechniejsza jest praktyka wydłużania terminów zapłaty za dostawy i usługi wykonywane na rzecz tych
podmiotów.
Przede wszystkim pozwalam sobie zauważyć, że podmioty publiczne nie mają swobody
w określaniu terminów zapłaty. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych1 w umowie, w której dłużnikiem (zobowiązanym do zapłaty) jest podmiot leczniczy
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2 termin zapłaty
nie może przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.
Wydłużenie terminu zapłaty poza limit określony ustawą rodzi po stronie podmiotu publicznego
obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jeżeli dłużnik (podmiot
leczniczy) nie ureguluje zapłaty w terminie 60 dni, wierzycielowi (np. dostawcy leków), przysługują odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych3 po upływie tego okresu. Należy podkreślić, że
uprawnienie wykonawcy zamówienia publicznego do odsetek nie powstaje wraz z upływem terminu
określonego w umowie, ale ex lege po upływie 60 dni.4
W tym miejscu należy wskazać na skuteczny, uproszczony sposób dochodzenia odsetek za
opóźnienie w transakcjach handlowych, tj. w postępowaniu nakazowym5, a zwłaszcza w elektronicznym
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Dz. U. z 2016, poz. 684
Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.
Obecnie 9,50% w stosunku rocznym (do dnia 30 czerwca 2017 r.), M.P. z 2017 r., poz. 10.
Zob. art. 8 ust. 4 per analogiam.
Art. 485 § 2a. Kodeksu postępowania cywilnego: „Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu
umowy, dowodu 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 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r.

postępowaniu upominawczym6. Wobec takich możliwości proceduralnych, prawdopodobieństwo faktycznego
poniesienia przez podmiot leczniczy wydatków na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych jest bardzo wysokie.
Skuteczna egzekucja odsetek oznacza, że zgodnie z art. 16 ust. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych8 zostaną wypełnione znamiona
naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W myśl tego przepisu, naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest bowiem niewykonanie w terminie zobowiązania sektora finansów publicznych, którego
skutkiem jest zapłata odsetek.9 W omawianych przypadkach, termin wykonania zobowiązania sektora
finansów publicznych wynika wprost z ustawy i wynosi 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi art. 8 ust. 2 in fine ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych).
Najczęściej zatem dojdzie do spełnienia przesłanek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, albowiem:
− zawarcie umowy z terminem naruszającym przepisy ustawy o terminach zapłaty trudno
ocenić inaczej niż czyn zawiniony10,
− opóźniona zapłata stanowi „niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów
publicznych” w terminie,
− zwykle skutkiem takiego czynu będzie zapłata odsetek w związku z dopuszczeniem się
do nieterminowego regulowania zobowiązań jednostki,11
− odpowiedzialności w takiej sytuacji nie uchyli nawet trudna sytuacja jednostki (np.
szpitala)12.
Niezależnie jednak od tego, czy w konkretnej sytuacji dojdzie faktycznie do zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, praktyka wydłużania terminów zapłaty przez
podmioty lecznicze nie tylko stwarza duże prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, ale jest też szkodliwa dla obrotu gospodarczego i pogarsza warunki wykonywania działalności
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poz. 684) 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
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Art. 50528 i n. Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 16. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki
sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie
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albo oprocentowanie tych należności.
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Orzeczenie GKO z dnia 4 listopada 2010 r., sygn.. BDF1/4900/79/90/10/16, LEX nr 794030.

gospodarczej. Wobec powszechności praktyki wydłużania terminów nie może być już bowiem mowy o
zwykłym ryzyku gospodarczym, ale mamy do czynienia z istotnym ryzykiem systemowym (na razie o
charakterze prawnym). Dalsze utrwalanie się tej praktyki spowoduje masowe występowanie przez
wykonawców zamówień publicznych o należne im odsetki, co w całości wypełni znamiona naruszeń
dyscypliny finansów publicznych. Wykonawcy, najczęściej zobowiązani do uiszczenia podatku
dochodowego13 i podatku VAT14 niezależnie od otrzymania zapłaty, będą bowiem zmuszeni do poszukiwania
wszelkich przychodów.
Kierując się potrzebą zapobieżenia dalszemu narastaniu trudności z płynnością finansową
przedsiębiorców wykonujących zamówienia publiczne na rzecz podmiotów leczniczych, a także rosnącym
ryzykiem masowego dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, co będzie
skutkowało także równie powszechnymi naruszeniami dyscypliny finansów publicznych, uprzejmie
zwracamy się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do uświadomienia zainteresowanym
wskazanych zagrożeń, Wydaje się, że na obecnym etapie wystarczające byłoby skierowanie stosownego
wystąpienia do jednostek sektora finansów publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.
Wierzymy, że autorytet Pana Ministra, także jako Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
zapewni takiemu wystąpieniu należyty skutek, bez konieczności sięgania po inne, „twarde” instrumenty,
które wynikają z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Środowisko przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich wierzy, że
podjęcie stosownych działań pozwoli uniknąć sytuacji trudnych dla wszystkich stron zarysowanego powyżej
problemu, tj. przedsiębiorców, podmiotów leczniczych i ich kadry kierowniczej, a także rzeczników i
organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Z poważaniem,
Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Marek Kowalski
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