
Zasady ustalania świadczeń pieniężnych 
składających się na nadmierne opóźnianie
się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz
nakładania administracyjnych kar pieniężnych
w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK 
w sprawach nadmiernego opóźniania się
ze spełnianiem świadczeń



Wstęp 

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w postępowaniach przewidzianych 

w art. 13c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadmiernego opóźniania się 

ze spełnianiem świadczeń pieniężnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424)1 poprzedzone jest 

szeregiem czynności zmierzających do zgromadzenia materiału dowodowego i wyjaśnienia 

stanu faktycznego odnoszącego się do terminowości praktyk płatniczych przedsiębiorcy. 

Poniżej przedstawiony został schemat działania Prezesa UOKiK w tym zakresie. 

Celem postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych jest ustalenie czy przedsiębiorca będący stroną takiego postępowania generuje 

tzw. zatory płatnicze tj. czy nadmiernie opóźnia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych 

na rzecz swoich kontrahentów. Przez nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych rozumiana jest sytuacja, w której w okresie trzech kolejno następujących 

po sobie miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych 

po terminie przez przedsiębiorcę, będącego stroną postępowania, wynosi co najmniej 2 mln 

złotych2.  

W celu weryfikacji czy przedsiębiorca dopuścił się praktyki o której mowa powyżej, Prezes 

UOKiK bada pod kątem terminowości zapłaty wszystkie świadczenia pieniężne, które były 

wymagalne w okresie objętych postępowaniem, w których to Strona postępowania jako 

dłużnik była zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia na rzecz jej kontrahentów za dostawę 

towarów lub wykonanie usługi w terminach wynikających z umów. Oznacza to konieczność 

zgromadzenia i przeanalizowania informacji przekazywanych przez strony postępowań 

w formie tabelarycznej, ewidencji zakupu i sprzedaży JPK VAT, wyciągów bankowych JPK 

WB, a kiedy zachodzi taka potrzeba, również dokumentów źródłowych w postaci dowodów 

zakupu, faktur, umów, porozumień oraz innych niezbędnych materiałów odnoszących się 

do całokształtu przepływów finansowych przedsiębiorcy, będącego stroną postępowania. 

  

 
1 Dalej: „Ustawa”. 
2 W stosunku do postępowań wszczynanych w 2020 i 2021 roku pułap ten wynosi 5 mln złotych. 



I. Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe 

W pierwszej kolejności informacje na temat terminowości spełniania świadczeń pieniężnych 

przez stronę postępowania podlegają weryfikacji pod kątem tzw. wyłączeń 

przedmiotowych i podmiotowych przewidzianych Ustawą (art. 2, 3 i 4 Ustawy). 

Zgodnie z definicją wynikającą z treści art. 4 ust. 1a Ustawy przez świadczenie pieniężne 

rozumiane jest wynagrodzenie za dostawę towarów lub wykonanie usługi w transakcji 

handlowej. Tym samym, w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze 

spełnianiem świadczeń pieniężnych badana jest wyłącznie terminowość spełniania 

świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych w rozumieniu Ustawy. 

Aby transakcje handlowe (i świadczenia pieniężne z nich wynikające) wchodziły w zakres 

oceny w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych i nie podlegały wyłączeniu, posiadać muszą następujące cechy:  

• są umowami odpłatnymi (świadczenie pieniężne zostało w nich zastrzeżone w zamian 

za spełnienie świadczenia niepieniężnego, którego przedmiotem była dostawa 

towarów lub świadczenie usług); 

• przedmiotem tych umów jest dostawa towarów lub świadczenie usług; 

• stronami tych umów są podmioty, o których mowa w art. 23 Ustawy; 

• zostały zawarte w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością.  

Jak z powyższego wynika do transakcji handlowych objętych postępowaniem nie będą 

należały m.in.: 

• zawierane przez Stronę postępowania umowy z przedsiębiorcami spoza UE, EOG lub 

Konfederacji Szwajcarskiej – np. z Chin, USA, 

• nieodpłatne umowy użyczenia, 

• umowy zawarte z osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami, w tym 

np. umowy o pracę,  

• umowy zawierane przez dewelopera z indywidualnym przedsiębiorcą, 

ale dokonującym zakupu mieszkania w celach wyłącznie prywatnych, niezwiązanych 

z prowadzoną działalnością, 

• świadczenia pieniężne stanowiące daniny publiczne np. podatek od nieruchomości, 

opłata od pełnomocnictwa, 

• odszkodowania,  

 
3 Prezes UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 
pieniężnych wobec podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych, a zatem wobec: 
- przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021, 
poz. 162), 
- podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców, 
- podmiotów, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320), 
- osób wykonujących wolny zawód, 
- oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, 
przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 
 



• świadczenia o charakterze pieniężnym wynikające z not obciążeniowych (kary 

umowne) czy not odsetkowych, jako że nie stanowią wynagrodzenia tytułem dostawy 

towaru lub świadczenia usług, a jedynie zryczałtowane odszkodowanie tytułem 

naruszenia warunków umownych (kara umowna) lub odszkodowanie z tytułu 

niedokonania zapłaty w terminie (odsetki). 

Dodatkowe wyłączenia przewidziane zostały w art. 3 Ustawy, zgodnie z którym przepisów 

ustawy nie stosuje się do: 

• długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne; 

• 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; 

• umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 

 

II. Wyłączenia temporalne 

Po dokonaniu wyłączeń o charakterze przedmiotowym i podmiotowym konieczne jest 

uwzględnienie ram czasowych wyznaczonych okresem objętym postępowaniem i przepisami 

Ustawy, jak również przepisami intertemporalnymi wynikającymi z ustawy z 19 lipca 2019 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych4.  

Zgodnie z art. 13b ust. 2 Ustawy nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych przez stronę postępowania ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych 

miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie 

przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 złotych.  

Zatem, pierwszą ramą czasową braną pod uwagę w poszczególnych postępowaniach jest 

trzymiesięczny okres objęty konkretnym postępowaniem, wskazany przez Prezesa UOKiK 

w postanowieniu o wszczęciu postępowania. Z perspektywy tego trzymiesięcznego okresu, 

w konkretnym postępowaniu badaniu podlegają wyłącznie świadczenia pieniężne, które były 

wymagalne w okresie objętym tym postępowaniem. Świadczenia pieniężne stają się 

wymagalne wraz z upływem terminu zapłaty, i są wymagalne, aż do momentu ich zapłaty 

przez dłużnika. Oznacza to, że w toku postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się 

ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, badane świadczenia pieniężne mogą wynikać 

z transakcji handlowych zawartych dawniej, nawet kilka lub więcej miesięcy wcześniej – pod 

warunkiem, że nie zostały zapłacone przez dłużnika przed okresem objętego 

postępowaniem.  

Równocześnie, ustawodawca przewidział kolejne ograniczenia czasowe wskazując, 

że zgodnie z art. 13v ust. 1 zd. 2 Ustawy, ustalając wystąpienie nadmiernego opóźniania się 

ze spełnianiem świadczeń pieniężnych Prezes Urzędu pomija niespełnione lub spełnione 

po terminie świadczenia pieniężne, w przypadku których termin ich spełnienia (termin 

zapłaty) upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania.  

 
4 Dz.U. z 2019 r. poz. 1649. 



Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, transakcje handlowe podlegające ocenie 

w toku postępowań zatorowych muszą być zawarte po wejściu w życie Ustawy 

(tj. po 1 stycznia 2020 r.), a w przypadku transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 

2020 r., Prezes UOKiK uwzględnia tylko te świadczenia pieniężne z nich wynikające, które 

stały się wymagalne po tej dacie. 

Mając na uwadze powyższe, Prezes UOKiK w toku postępowania w sprawie nadmiernego 

opóźniania się ze spełnianiem świadczeń - wyłącza od rozstrzygania: 

• świadczenia pieniężne, których termin zapłaty przypadał przed 1 stycznia 2020 r.; 

• świadczenia pieniężne spełnione przez Stronę w całości przed okresem objętym 

postępowaniem; 

• świadczenia pieniężne, których termin zapłaty przypadał po okresie objętym 

postępowaniem.  

 

III. Terminy zapłaty oraz wymagalność świadczeń pieniężnych 

Aby ustalić, które świadczenia pieniężne były wymagalne w okresie objętym postępowaniem, 

konieczne jest ustalenie dla każdego świadczenia pieniężnego wynikającego z wchodzącej 

w zakres postępowania transakcji handlowej – terminu, w którym dłużnik świadczenia 

pieniężnego powinien to świadczenie spełnić, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w umowie 

z kontrahentem.  

Strony transakcji handlowych mogą moment spełnienia świadczenia pieniężnego (termin 

zapłaty) określić poprzez: 

• wskazanie konkretnej daty (tj. podając w treści umowy datę kalendarzową 

do upływu której świadczenie pieniężne powinno zostać zapłacone przez dłużnika) 

lub poprzez 

• wskazanie sposobu obliczania terminu zapłaty (tj. czasookresu biegnącego od 

określonego w umowie terminu początkowego, który po zajściu okoliczności 

przewidzianych w umowie da się skonkretyzować w postaci konkretnej daty 

kalendarzowej np. 14 dni od wpływu faktury, 14 dni od dostarczenia towaru).  

Należy pamiętać, że w obrocie gospodarczym zdarzają się również świadczenia 

bezterminowe, gdy nie określono w umowie terminu ich spełnienia. W takim przypadku 

zastosowanie znajdzie art. 455 KC, zgodnie z którym świadczenie powinno zostać spełnione 

niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.  

Mając na uwagę, że w postępowaniach w przedmiocie nadmiernego opóźniania się 

ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, wymagalność świadczeń pieniężnych ma znaczenie 

dla uznania czy dane świadczenie wchodzi w zakres objęty postępowaniem czy też podlega 

wyłączeniu, konieczne jest wskazanie zakresu znaczeniowego tego pojęcia. 

Jak wskazał Sąd Najwyższy5 „pojęcie wymagalności nie zostało w prawie zdefiniowane. 

Zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie pojęcie to bywa rozumiane różnie, przy czym 

 
5 uchwała z dnia 5 listopada 2014r., sygn. akt III CZP 76/14 



różnice dotyczą powiązania tego pojęcia z terminem spełnienia świadczenia. Termin 

spełnienia świadczenia to czas, w którym dłużnik powinien wykonać swoje świadczenie 

w sposób należyty, zgodnie z art. 354 i 355 KC”.  

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 2015 r.6 podniósł, 

że „z wymagalnością roszczenia mamy do czynienia w chwili, w której zobowiązanie 

powinno być wykonane, a więc gdy termin spełnienia świadczenia już upłynął. Innymi słowy, 

wymagalność pojmować należy jako stan, w którym wierzyciel może domagać się sądowej 

ochrony swojej wierzytelności, ponieważ termin spełnienia świadczenia minął bezskutecznie 

(zobowiązanie nie zostało wykonane w ogóle, albo zostało wykonane nienależycie). 

W świetle tej konwencji pojęciowej termin spełnienia świadczenia, rozumiany jako ostatni 

dzień, w którym najpóźniej świadczenie powinno być spełnione przez dłużnika, jest zawsze 

dniem poprzedzającym dzień wymagalności”. 

IV. Maksymalne terminy zapłaty 

Odnosząc się do kwestii terminów zapłaty na podstawie Ustawy, należy również wskazać 

na wprowadzone przepisem art. 7 ust. 2 i 2a Ustawy maksymalne terminy zapłaty 

i rozróżnienie na transakcje zawierane w relacjach symetrycznych i asymetrycznych, 

uzależnionych od wielkości przedsiębiorcy. 

Otóż zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 

60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających 

dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej 

i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.  

Powyższe ograniczenia dotyczą transakcji zawieranych: 

• w relacji symetrycznej, tj. gdy umowa zawierana jest przez dużego przedsiębiorcę 

z innym dużym przedsiębiorcą, lub też przez przedsiębiorcę z sektora MŚP 

(mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą) z innym przedsiębiorcą 

z tego samego sektora; 

• w relacji asymetrycznej, pod warunkiem, że dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty 

za towary jest przedsiębiorca z sektora MŚP, a wierzycielem jest duży 

przedsiębiorca. 

W stosunku do tych transakcji handlowych, Prezes Urzędu przyjmuje, że po spełnieniu 

ustawowych przesłanek, uzgodniony przez strony umowy termin spełnienia świadczenia 

pieniężnego może być dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury 

lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. W stosunku do tych 

transakcji handlowych Prezes Urzędu ustala, które świadczenia pieniężne Strona 

postępowania nie spełniła lub spełniła po upływie umownego terminu zapłaty. 

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2a termin zapłaty określony w umowie nie może 

przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 

potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem 

zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem 

jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca.  

 
6 sygn. akt II CSK 822/14 



Zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy, zamiast postanowień umowy ustalających 

termin zapłaty z naruszeniem art. 7 ust. 2a Ustawy – stosuje się termin zapłaty 60 dni, 

liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę 

towaru lub wykonanie usługi, albo liczonych zgodnie z art. 7 ust. 4 lub art. 9 ust. 2. 

Jeżeli w toku postępowań zatorowych okaże się, że strona postępowania działająca jako 

dłużnik będący dużym przedsiębiorcą w transakcjach ze swoimi wierzycielami z sektora MŚP 

stosowała terminy dłuższe niż maksymalne, Prezes Urzędu w stosunku do tych świadczeń 

ustala, które świadczenia pieniężne Strona postępowania nie spełniła lub spełniła po upływie 

maksymalnego terminu zapłaty, ustalonego zgodnie z dyspozycją treścią art. 13 ust. 1 i ust. 

2 pkt 2 Ustawy i obliczy długość opóźnienia od maksymalnego terminu zapłaty. 

Ważne1: Terminy maksymalne dla transakcji handlowych zawieranych w relacjach 

asymetrycznych obowiązują od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. od 1 stycznia 

2020 r., a zatem transakcje handlowe zawarte przed wskazaną datą i realizowane pod 

rządami nowych przepisów nie muszą tego wymogu spełniać. W takich przypadkach, nawet 

w razie stwierdzenia w toku postępowań przekroczenia terminów maksymalnych, nie będą 

one podlegać skracaniu. 

Ważne2: Chociaż zgodnie z art. 4c Ustawy to dłużnik będący dużym przedsiębiorcą składa 

drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego 

przedsiębiorcy, to posiadanie wiedzy również przez dłużnika na temat statusu swego 

kontrahenta jest uzasadnione obowiązywaniem maksymalnych terminów zapłaty 

i koniecznością dostosowania zawieranych umów do wymogów nałożonych Ustawą. 

V. Ustalanie świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie oraz 

długości opóźnień 

Aby ustalić, czy strona postępowania nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych i wyliczyć karę, Prezes Urzędu bada, które świadczenia pieniężne wymagalne 

w okresie objętym postępowaniem, przedsiębiorca spełnił po terminie lub których nie spełnił 

w okresie objętym postępowaniem.  

Z perspektywy powyższych ustaleń konieczne jest zbadanie okoliczności odnoszących się 

do tego czy, kiedy i w jaki zakresie zostało spełnione każde świadczenie pieniężne objęte 

postępowaniem.  

Jeżeli na skutek analizy przedłożonych przez stronę postępowania informacji i dokumentów 

okaże się, że świadczenia pieniężne wynikające z badanych transakcji handlowych zostały 

spełnione w terminie, będą podlegać one wyłączeniu jako nie wchodzące w zakres badanego 

zatoru (sumy nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych), 

a w konsekwencji nie podlegają ukaraniu administracyjną karą pieniężną, o której mowa 

w art. 13v ust. 1 i 2 Ustawy. 

Działania podejmowane przez Prezesa Urzędu zmierzające do ustalenia, które świadczenia 

pieniężne Strona nie spełniła lub spełniła po terminie, uzależnione są od sposobu spełnienia 

konkretnego świadczenia pieniężnego, i tak np.:  

• w przypadku dokonania zapłaty przelewem bankowym, za datę zapłaty Prezes 

Urzędu uznaje datę operacji bankowej ustaloną na podstawie potwierdzenia 



przelewu7 lub na podstawie danych zawartych w plikach JPK_WB, zawierających 

wyciągi bankowe Strony. 

 

• w przypadku dokonania potrącenia wzajemnych wierzytelności strony 

postępowania oraz jej kontrahenta, na podstawie przedłożonych przez stronę 

wyjaśnień, dokumentów w postaci składanych i otrzymywanych oświadczeń 

o potrąceniu, wyciągów z ksiąg rachunkowych i zawartych porozumień, na podstawie 

których Prezes Urzędu ocenia i ustala skuteczność i rodzaj dokonanego potrącenia 

(ustawowe czy umowne) oraz datę spełnienia świadczenia pieniężnego przez 

potrącenie. Co do zasady, potrącenie ustawowe polega na umorzeniu dwóch 

przeciwstawnych sobie wierzytelności. Aby potrącenie mogło zostać skutecznie 

dokonane, spełnione muszę zostać następujące przesłanki: wierzytelności muszą być 

wzajemne i jednorodzajowe; wierzytelność przedstawiana do potrącenia (aktywna) 

jest wymagalna; wierzytelność potrącana (pasywna) musi być wymagalna 

a dodatkowo zaskarżalna. W zakresie przesłanki wymagalności, zgodnie 

z przeważającymi poglądami doktryny i orzecznictwa, odnosi się ona jedynie 

do wierzytelności przysługującej wierzycielowi składającemu oświadczenie woli 

o potrąceniu, tzw. wierzycielowi aktywnemu8. Wierzytelność przysługująca drugiemu 

z wierzycieli tzw. pasywnemu, nie musi być tym samym wymagalna. 

 

• w przypadku spełnienia świadczeń pieniężnych przy wykorzystaniu rozliczeń 

faktoringowych9, konieczne jest ustalenie w oparciu o przedkładane wyjaśnienia, 

dokumenty (w tym umowy czy oświadczenia o cesji wierzytelności), jaki rodzaj 

faktoringu znalazł w danym przypadku zastosowanie, kto ponosi jego koszty oraz jak 

przedstawia się kwestia spełniania świadczeń pieniężnych (w tym terminu zapłaty 

i momentu spełnienia świadczeń pieniężnych) na rzecz kontrahentów – wierzycieli 

z transakcji handlowych, dla których przewidziano finansowanie z udziałem faktora. 

 

• w przypadku spełnienia świadczeń w inny sposób (np. gotówką), w zależności 

od zastosowanej metody płatności, w oparciu o wyjaśnienia strony postępowania oraz 

przedkładane dokumenty, ustaleniu podlega data faktycznego spełnienia świadczenia 

pieniężnego.   
 

  

 
7 Potwierdzenie przelewu to dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 
1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami) stanowiący wygenerowane elektronicznie potwierdzenie 
wykonania operacji.  
8 wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2019 r., II CSK 41/18, wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2004 r., 
IV CK 362/02, nie publ. oraz z dnia 3 kwietnia 2014 r., V CSK 242/13, LEX nr 1467141. 
9 Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania przedsiębiorców. Jest to taka usługa finansowa, która 
może polegać na np. wykupie zobowiązań lub należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, obsłudze rozliczeń 
związanych z wierzytelnościami. 



 

VI. Administracyjna kara pieniężna za zatory płatnicze 

 

Stosownie do treści art. 13v ust.1 Ustawy, w przypadku stwierdzenia, że strona postępowania 

nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, Prezes Urzędu nakłada na 

nią, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną. 

Wysokość kary, o której mowa w ust. 1 przywołanego przepisu, obliczana jest jako suma 

jednostkowych kar za każde niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie pieniężne, 

które było wymagalne w okresie objętym postępowaniem, z pominięciem świadczeń 

pieniężnych, w przypadku których termin ich spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed 

dniem wszczęcia postępowania. 

Wysokość jednostkowej kary, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest obliczana według 

wzoru: 

JKP = WŚ x n/365 x OU 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

JKP - jednostkową karę za niespełnione lub spełnione po terminie świadczenie 

pieniężne, 

WŚ - wartość niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego, 

n - wyrażony w dniach okres, który upłynął od dnia wymagalności niespełnionego lub 

spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego, do ostatniego dnia okresu objętego 

postępowaniem, albo do dnia jego spełnienia jeżeli świadczenie pieniężne zostało 

spełnione w okresie objętym postępowaniem, 

OU - odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ustalone na dzień 

wydania decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej. 

Przy obliczaniu kary Prezes Urzędu przyjmuje ustaloną w toku postępowania długość 

opóźnienia w spełnieniu przez Stronę każdego świadczenia pieniężnego niespełnionego 

lub spełnionego po terminie oraz jego wartość ustaloną na podstawie zgromadzonych w 

sprawie dowodów i przy zastosowaniu właściwego przelicznika kursu walut w odniesieniu 

do świadczeń wyrażonych w walutach obcych wskazanego na zasadzie wynikającej z art. 10 

ust. 1a Ustawy. 

Przykłady obliczania kar jednostkowych podane zostały tutaj. 

Ważne: Administracyjna kara pieniężna obliczona według powyższych zasad, może ulec 

obniżeniu lub podwyższeniu, w przypadkach wskazanych w Ustawie. 

Przypadki obniżenia lub podwyższenia administracyjnej kary pieniężnej: 

• obniżenie o 20% - w przypadku gdy strona postępowania przed jego wszczęciem 

spełniła wszystkie świadczenia pieniężne, za które obliczono jednostkowe kary, wraz 

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych lub spełniła je, 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie później 

https://zatoryplatnicze.uokik.gov.pl/kary/


niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu 

postępowania; 

• obniżenie o dodatkowe 10% - w przypadku gdy strona postępowania spełni warunek, 

o którym mowa w punkcie wyżej oraz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

uiści w całości administracyjną karę pieniężną obniżoną zgodnie z pkt 1, i zrzeknie 

się wobec Prezesa Urzędu prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, przy czym przepis art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

• podwyższenie o 50% - w przypadku gdy w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja 

o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, Prezes Urzędu 

ponownie stwierdzi nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych 

przez tego samego przedsiębiorcę. W przypadku gdy zachodzi podstawa 

do podwyższenia kary, kara ta nie może być jednocześnie obniżona, nawet jeżeli 

wystąpią okoliczności wskazane w art. 13 ust. 3 Ustawy. 

Poza obniżeniem nałożonej kary administracyjnej zdarzać się mogą sytuacje gdy Prezes 

UOKIK odstępuje od wymierzenia kary administracyjnej. W takich przypadkach pomimo 

stwierdzenia, że Strona nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, 

kara finansowa nie zostanie nałożona. Odstąpienie od wymierzenia kary administracyjnej 

może mieć miejsce w następujących przypadkach przewidzianych art. 13 v ust. 6, 7 i 8, 

kolejno możliwych, gdy: 

• suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych przez Stronę po 

terminie w okresie objętym postępowaniem (kolejne trzy miesiące kalendarzowe) 

jest równa lub wyższa od sumy świadczeń niespełnionych lub spełnionych po terminie 

w okresie objętym postępowaniem, a zatem gdy Strona postępowania również jest 

ofiarą zatorów; 

• do nadmiernego opóźniania się przez Stronę postępowania ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych doszło na skutek działania siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego 

w stosunku do przedsiębiorstwa Strony postępowania, nieuchronnego – czyli 

niemożliwego do zapobieżenia oraz nadzwyczajnego – czyli niemożliwego 

do przewidzenia, pozostającego w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym 

z niewykonaniem przez Stronę z zobowiązań finansowych we wskazanym zakresie).  

• zachodzą inne uzasadnione przypadki niż wskazane wyżej, z tym zastrzeżeniem, 

że odstąpienie od wymierzenia kary na podstawie art. 13v ust. 6 i 7 jest obligatoryjne 

(obowiązkowe), zaś przepis art. 13 v ust. 8 przewiduje fakultatywne 

(nieobowiązkowe) odstąpienie od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej 

przez Prezesa UOKIK. 

 

 




