18 maja 2018 r.
Szanowna Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości
i Technologii

Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na zaproszenie z 16 kwietnia 2018 r. do zgłaszania uwag do materiału pn. Zatory płatnicze w
Polsce. Zielona Księga, w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Federacji Przedsiębiorców Polskich,
uprzejmie przedstawiam następujące uwagi.
Uwaga ogólna
Przedstawiony materiał dotyczy jednego z najgroźniejszych zjawisk w obrocie gospodarczym. Problem tzw.
zatorów płatniczych jest – jak wiadomo – bardzo złożony. W Europie właściwie w żadnym kraju nie został
dotąd rozwiązany, mimo podejmowania wielu inicjatyw, na co wskazuje także przekazany materiał
ministerstwa.
Przedłożony materiał, poza naświetleniem problemu, przedstawia szereg bardzo konkretnych propozycji.
Każda z 11 szczegółowych propozycji dotyczy w istocie terminów zapłaty, czyli materii uregulowanej w
ustawie z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.1 Szczegółowość proponowanych
rozwiązań sprawia, że bez trudu można wyobrazić sobie konkretne uregulowania, jakie zrealizują idee
przyświecające autorom materiału.
Sami autorzy zwracają uwagę, że „problem zatorów płatniczych jest w Polsce na tyle poważny, iż wymaga
zdecydowanej interwencji ustawodawcy”. Jest to spojrzenie, które podziela Federacja. W tym kontekście
należy zwrócić uwagę, że obniżenie płynności finansowej jest zjawiskiem dynamicznym, zwłaszcza na
poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa. Upływ czasu problemy z płynnością finansową tylko i wyłącznie
potęguje. Nawet jeżeli przedstawione propozycje poprawią sytuację tylko nielicznych wierzycieli, albo tylko
w niewielkim stopniu, to każde takie działanie należy i tak potraktować jako nie cierpiące zwłoki. Już
obecnie należy bowiem przygotować się na czas obniżonej koniunktury gospodarczej, a więc czas w którym
pozycja przetargowa wierzycieli względem dłużników ulegnie osłabieniu. Aspekt czasu jest tym ważniejszy,
że istotą rozwiązań cywilnoprawnych, a takie dominują w Zielonej Księdze, jest gotowość do podejmowania
działań wobec kontrahenta.
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W związku z tym, szkoda, że - mając tak szczegółowe propozycje – ministerstwo zdecydowało się
przedstawić materiał opisowy, a nie projekt aktu prawnego. Konsekwencje znacznego opóźnienie
wprowadzenia nowych rozwiązań dotkną najsłabszych uczestników obrotu gospodarczego.
W ocenie Federacji każda z przedstawionych propozycji jest zasadna, nawet jeżeli niektóre zostały
przedstawione jako alternatywne do innych.
Uwagi szczegółowe do propozycji w materiale

A. Szczególne uprawnienia wierzyciela w transakcji handlowej
Rozwiązania projektowane w cz. A.1, A.2 i A.3 materiału trudno uznać za alternatywne. Jest przecież
oczywiste, że kwestia rozkładu ciężaru dowodu lub zakaz zrzeczenia roszczenia nie są w żadnym stopniu
„substytutami” ustalenia terminu zapłaty za „rażąco nieuczciwy”.
Każda z tych propozycji dotyczy innego aspektu prawnego, i jako taka powinna być rozpatrywana oddzielnie.

D. Publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty
Spośród wariantów zaproponowanych w cz. D, Federacja opowiada się za wprowadzeniem jednego miejsca
publikowania raportu o praktykach płatniczych. Natomiast załączenie raportu do sprawozdania finansowego
powinno być obowiązkowe niezależnie od miejsca jego publikowania.

E. 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
Proponowane skrócenie terminów zapłaty do 30 dni lub 60 dni (podmioty lecznicze) jest jak najbardziej
zasadne. Niestety, w propozycji brakuje rozwiązania, które skłoniłoby osoby podejmujące decyzje w
podmiotach publicznych do przestrzegania tych zasad.
Sama groźba uznania określonego postanowienia umowy za sprzeczny z przepisem prawa cywilnego może
nie być wystarczające do przestrzegania nowych regulacji, gdyż naruszającym jest podmiot-dłużnik (Skarb
Państwa, j.s.t., inne osoby prawne, zakłady opieki zdrowotnej, spółki), a nie osoba podejmująca decyzję.
Wobec powyższego, katalog propozycji powinien koniecznie być uzupełniony o rozwiązanie wprowadzające
odpowiedzialność osób podejmujących decyzje w podmiocie publicznym za naruszenie terminów zapłaty.
W sferze publicznej takim rozwiązaniem może być wprowadzenie deliktu odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.

F. Skrócenie terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni w transakcjach „asymetrycznych” B2B
Wzorem rozwiązania francuskiego, należy dodać możliwość wydłużenia terminu, gdy umowa służy realizacji
kontraktu eksportowego lub inwestycji bezpośredniej za granicą.
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Możliwym rozwiązaniem wydaje się objęcie takim wyjątkiem umów kwalifikujących się do poręczenia lub
gwarancji KUKE, oczywiście nie wiążąc postulowanej tutaj możliwości z ubieganiem się lub uzyskaniem
ubezpieczenia eksportowego Skarbu Państwa.2

G. Sankcje
Opis propozycji jest zbyt skąpy, aby można było się do niego bardziej szczegółowo odnieść. W szczególności
problematyczne jest zasygnalizowana w materiale kwestia „zawinienia”. Wydaje się, że należy to
sformułowanie potraktować jedynie skrót myślowy, a istota „zawinienia” sprowadza się do przykładowo
wskazanych przesłanek warunkujących nałożenie sankcji.
Ważniejszą kwestią jest określenie relacji pomiędzy postulowanymi w cz. C.1. naruszeniami konkurencji,
które przecież także podlega sankcji administracyjnej3, a „sankcjami” zasugerowanymi w cz. G.
W związku z powyższym zasadne jest postawienie pytania, czy „rażące, zawinione przypadki” z cz. G są
kategorią szerszą niż naruszenie prawa konkurencji z cz. C.1.
Propozycja uzupełnienia materiału o zniesienie zakazu cesji wierzytelności zakładu
opieki zdrowotnej
Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia za zamówienie wykonane zgodnie z
umową o zamówienie publiczne. W przeciwieństwie do relacji handlowych na tzw. otwartym rynku, na
którym kontrahenci domagając się zapłaty mogą uwzględniać całokształt swoich relacji, uwzględniając
wcześniejsze doświadczenia i perspektywy współpracy, relacja z umowy o zamówienie publiczne ex lege
ma charakter jednorazowy i ściśle związany z wynikiem konkretnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Na otwartym rynku, wierzyciel może poszukiwać szybszego dostępu do środków finansowych m.in.
dokonując przelewu przysługującej mu wierzytelności. Jak stanowi przepis art. 509 § 2 KC, wraz
z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o
zaległe odsetki. Cesja nie rodzi przy tym istotnych ryzyk dla dłużnika-zamawiającego, ponieważ zgodnie z
art. 513 § 3 KC, przysługują mu wobec nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko
zbywcy-wykonawcy w chwili podjęcia wiadomości o przelewie. Dla dłużnika nie ma różnicy komu płaci sumę
pieniężną, o ile oczywiście zamierza terminowo i w pełnej wysokości spłacić swój dług.
Dla wierzyciela możliwość cesji ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w razie opóźnienia zapłaty. Dzięki
przelewowi, wykonawca może zachować płynność finansową. Możliwość cesji ma zatem pozytywny wpływ
na ograniczenie zatorów płatniczych.
Zakaz cesji oznacza, że wykonawca zawierający umowę z SP ZOZ musi liczyć się z bardzo trudnymi
warunkami finansowymi realizacji umowy. W rezultacie, wielu wykonawców wstrzymuje się z ubieganiem

Zob. art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach
eksportowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 826, z 2018 r., poz. 8).
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o zamówienia w sektorze medycznym, a wykonawcy ubiegający się o zamówienia wliczają ryzyko znacznego
opóźnienia zapłaty w wynagrodzenie, czyli zmuszeni są do oferowania wyższych cen. W rezultacie
konkurencyjność rynku medycznego jest znacznie niższa niż mogłaby być. Koszty obniżonej
konkurencyjności per saldo ponoszą podmioty lecznicze i system ochrony zdrowia.
Tymczasem, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej4, cesja może być
ograniczona. W myśl tego przepisu „czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący".
Podmiot tworzący może odmówić zgody biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni.
Przesłanki odmowy zgody są sformułowanie w sposób, który w praktyce przerzuca się ryzyko „zapewnienia
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych" na wykonawców, nawet tych, którzy prawidłowo wywiązali się
z umowy z podmiotem leczniczym. Ustawodawca dopuszcza tutaj kredytowanie działalności leczniczej
kosztem wykonawcy, nawet wbrew jego woli, a więc dopuszcza zjawisko, które jednocześnie stara się
ograniczyć w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Zgodnie z brzmieniem omawianego przepisu, podmiot tworzący nie może arbitralnie odmawiać udzielania
zgody na przelew. Odmowa może być podyktowana sytuacją finansową SP ZOZ. Jednakże, nie może budzić
wątpliwości, że przelew wierzytelności nie rodzi dodatkowych kosztów po stronie SP ZOZ, a więc nie wpływa
na sytuację finansową zakładu. To oznacza, że obowiązujący w praktyce generalny zakaz przelewu zapłaty
za wykonane zamówienie publiczne wykonane na rzecz SP ZOZ najczęściej jest nieodpowiednim środkiem
do celu, jakim jest ochrona kondycji finansowej tych podmiotów.
Niezależnie od brzmienia art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, na rynku zamówień publicznych
występuje praktyka, która całkowicie wypacza sens tego przepisu. Niektórzy zamawiający wprowadzają
zakaz dokonywania przez wykonawcę cesji do umów o zamówienie publiczne, a więc nijako a priori
zakładając, że cesja negatywnie odbije się na sytuacji finansowej jednostki.
Mając na uwadze, że podmiot leczniczy nie ponosi kosztów przeniesienia wierzytelności na inny podmiot (te
koszty, np. w formie prowizji z umowy faktoringu ponosi wykonawca), komentowany przepis pozwala
postawić zarzut niezgodności z konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej i zasadą
proporcjonalności ingerencji państwa w wolność wykonywania działalności gospodarczej (art. 20 i art. 22 w
związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji).
Niemniej, uznając, że w kontekście prac nad przekazanym do konsultacji materiałem, uchylenie przepisu art.
54 ust. 5, może być rozwiązaniem zbyt daleko idącym, poniżej proponujemy dokonanie modyfikacji tego
przepisu.
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Proponowane zmiany zmierzają do zrównoważenia interesów zamawiających i wykonawców. Naturalnym
punktem odniesienia do proponowanej konstrukcji przepisu art. 54 ust. 4 jest termin zapłaty. Proponowana
zmiana mieści się zatem w materii objętej Zieloną Księgą.

a) podmiot udzielający zgody na cesję
Przepis art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej powierza kompetencję do wydania zgody podmiotowi
tworzącemu publiczny zakład opieki zdrowotnej. To oznacza, że przepisy zwykle uzależniają prawo
wykonawcy do dysponowania jego wierzytelnością od decyzji organu administracji rządowej lub organu
jednostki samorządu terytorialnego.5 Jest to ingerencja władcza w prawa o charakterze stricte cywilny,
wbrew regułom obowiązującym w obrocie gospodarczym.
W związku z powyższym wymóg uzyskania zgody podmiotu tworzącego publiczny zakład opieki zdrowotnej
na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej w ustawie o działalności leczniczej powinien zostać uchylony. Kompetencja do
ewentualnego kształtowania prawa do cesji wierzytelności powinna należeć do podmiotu będącego stroną
umowy, tj. kierownika zakładu opieki zdrowotnej.

b) okres obowiązywania zakazu cesji
Wykonawcy, którzy prawidłowo wykonają umowę o zamówienie publiczne mogą zostać w majestacie prawa
pozbawieni możliwości zapewnienia finansowania od podmiotów trzecich, jeżeli organ administracji uzna,
że wymaga tego sytuacja zamawiającego. Takie ograniczenie jest nie tylko niespotykane w innych obszarach
prawa, ale nasuwa zasadnicze wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP. W związku z tym organ
tworzący publiczny zakład opieki zdrowotnej nie powinien mieć kompetencji do ograniczania praw
wykonawców.
W związku z tym konieczna jest zmiana obecnej regulacji, która zmniejszy ryzyka dla przedsiębiorców.
Celowe jest ograniczenie możliwości odmowy udzielenia zgody na cesję do okresu przed upływem terminu
płatności wynikającego z umowy i ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Po upływie terminu zapłaty, wykonawca powinien mieć swobodę dysponowania swoim prawem,
przynajmniej w zakresie należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i rekompensatą
przewidzianą w tej ostatniej ustawie.
Obowiązujący przepis art. 54 ustawy o Proponowane zmiany w art. 54 ustawy o
działalności leczniczej
działalności leczniczej
5. Czynność prawna mająca na celu zmianę
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu
zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący

5. Czynność prawna mająca na celu zmianę
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej wymaga zgody kierownika
samodzielnego publicznego zakładu opieki

Pomimo takiego charakteru, przepisy prawa nie przewidują wprost drogi odwoławczej, w szczególności
wyłączona jest droga odwoławcza w trybie administracyjnym. Odmowa zgody nie ma bowiem formy decyzji
administracyjnej. Teoretycznie pozostaje możliwość kwestionowania odmowy zgody na drodze procesu
cywilnego. Ta droga jest jednak bardzo kosztowna i czasochłonna.
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wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc
pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu
o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po
zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

zdrowotnej. Kierownik samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej wydaje zgodę albo
odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę
sytuacji finansowej i wynik finansowy
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za rok poprzedni.

po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
5a. Nie wymaga zgody kierownika samodzielnego
zakładu opieki zdrowotnej zmiana wierzyciela
dotycząca sumy nominalnej wymagalnej
wierzytelności i odsetek ustawowych za opóźnienie
w transakcjach handlowych, jeżeli upłynął termin
zapłaty.
7. O stwierdzenie nieważności czynności prawnej 7. O stwierdzenie nieważności czynności prawnej
dokonanej z naruszeniem ust. 2–5 może wystąpić dokonanej z naruszeniem ust. 2–5 może wystąpić
także podmiot tworzący
także kierownik samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej i podmiot tworzący
Podsumowanie
Przekazany do konsultacji materiał pt. Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga, zawiera interesujące
rozwiązania prawne, które z pewnością złagodzą zatory płatnicze, a w każdym razie zmniejszą łatwość, z
jaką obecnie wymuszane są nadmiernie długie terminy zapłaty. Szczegółowość propozycji pozwala
oczekiwać, że propozycje zostaną szybko przekształcone w ustawę.
Szczególne problemy z wydłużonymi terminami zapłaty występują na rynku medycznym. Wymierne,
pozytywne efekty dla poprawy płynności finansowej wykonawców przyniosłoby zniesienie zakazu cesji
przysługujących im wierzytelności, gdy upłynie określony w umowie termin zapłaty. Stąd zwracamy się do
Pani Minister o rozszerzenie Zielonej Księgi o przedłożoną przez nas propozycję modyfikacji art. 54 ust. 5
ustawy o działalności leczniczej.

Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP
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