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Ustawa o spłacie niektórych 
niezaspokojonych należności 

przedsiębiorców, wynikających 
z realizacji udzielonych 
zamówień publicznych

z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 891)

(zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 792)

Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 
1. Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawcę 
należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wyko-
nawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty 
budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad, wyłącznie za zrealizowane i odebrane prace, 
zwanych dalej „należnościami”.

2. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do należności, które 
mogą być zaspokojone na podstawie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
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I. Uwagi wprowadzające 
A. Uchwalenie ustawy

1. Komentowana ustawa została uchwalona przez Sejm 28.6.2012 r. 
Prezydent RP podpisał ją 1.8.2012 r. Została ona ogłoszona w Dzien-
niku Ustaw 3.8.2012 r. pod pozycją 891. Ustawa zgodnie z jej art. 15 
weszła w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z art. 14 komentowana 
ustawa ma charakter retroaktywny.

2. Wejście w życie komentowanej ustawy rodzi pytanie o granice 
uprzywilejowania podwykonawców w budowlanych procesach inwe-
stycyjnych względem wszystkich innych podwykonawców, o to, jak 
dalece specyfika budowlanych procesów inwestycyjnych uzasadnia 
szczególne traktowanie podwykonawców. Uzasadnieniem dla przy-
znania szczególnej ochrony podwykonawcom w budowlanych proce-
sach inwestycyjnych jest często występująca konieczność dokonania 
znacznych nakładów ze środków własnych podwykonawcy, niezbęd-
nych do ukończenia całości lub części obiektu. Z drugiej jednak strony 
należy zauważyć, że podwykonawcy robót budowlanych nie są jedy-
nymi, którzy muszą dokonać znacznych nakładów w celu wykonania 
zobowiązania. Większość tych kwestii była przedmiotem rozważań 
zawartych w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wydanym w na-
stępstwie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dnia 7.8.2012 r. Prezydent RP skierował wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 1, art. 3, 
art. 4, art. 5 ust. 3 oraz art. 12 w związku z art. 3, art. 14 i art. 15 
komentowanej ustawy. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek 
Prezydenta RP 18.6.2013 r. i uznał art. 4 pkt 1 komentowanej usta-
wy w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje tylko przedsiębior-
cę spełniającego wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub 
średniego przedsiębiorcy za niezgodne z art. 64 ust. 2 w związku 
z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji RP, a art. 12 komentowanej usta-
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wy w zakresie, w jakim dotyczy wykonawcy, wobec którego ogłoszo-
no upadłość przed wejściem w życie tej ustawy za niezgodny z art. 2 
Konstytucji RP (K 37/12). Uzasadnienie tego wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego może mieć istotne znaczenie dla kierunku wykładni 
przepisów komentowanej ustawy. Może być ono również źródłem dy-
rektyw, które ustawodawca powinien uwzględnić przy tworzeniu po-
dobnych regulacji w przyszłości. 

4. Nie bez znaczenia przy wykładni przepisów komentowanej usta-
wy jest opublikowane uzasadnienie zawartej w niej regulacji (por. druk 
sejmowy Nr 451 – dostępny na stronie internetowej: http://www.sejm.
gov.pl). Znaczenie to jednak jest niewielkie w stosunku do tego, jakie 
mogłoby być, gdyby uzasadnienie projektu sporządzonego w trakcie 
procesu legislacyjnego w większym stopniu korespondowało z treścią 
przepisów zawartych w komentowanej ustawie. Należy podkreślić, że 
w zakresie, w jakim uzasadnienie projektu komentowanej ustawy nie 
znajduje odzwierciedlenia w treści jej przepisów, ma ono bardzo ogra-
niczone znaczenie dla ich wykładni.

B. Cel regulacji 
1. Celem komentowanej ustawy jest przede wszystkim usunięcie 

negatywnych skutków zjawiska niepłacenia przez wykonawców robót 
budowlanych ich kontrahentom, którzy zawarli z nimi umowy pozo-
stające w związku z realizacją zamówienia publicznego udzielonego 
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zjawi-
sko to jest niekiedy określane mianem „zatorów płatniczych”. Wpro-
wadzenie regulacji zawartej w komentowanej ustawie było spowodo-
wane dążeniem do usunięcia lub złagodzenia szkodliwych skutków 
powyższego zjawiska nie tylko dla przedsiębiorców będących kontra-
hentami wykonawców robót budowlanych, lecz również dla polskiej 
gospodarki. Sądząc jednak po liczbie przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w branży budowlanej, których upadłość zo-
stała ogłoszona m.in. w następstwie wykonywania robót budowlanych 
w ramach inwestycji drogowych, chociażby w 2012 r., w którym ta 
ustawa weszła w życie, wydaje się, że cel ten uda się osiągnąć w stop-
niu ograniczonym.

2. W myśl komentowanej ustawy mechanizmem służącym zapo-
bieganiu powstawaniu zjawiska „zatorów płatniczych” oraz usuwa-
niu jego skutków jest uprawnienie przedsiębiorców do uzyskania spła-
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ty należności od GDDKiA. Przesłanki warunkujące nabycie takiego 
uprawnienia oraz jego treść, w tym w szczególności zakres należno-
ści podlegających spłacie, są przedmiotem regulacji zawartej w ko-
mentowanej ustawie. W ustawie tej uregulowane są również aspek-
ty proceduralne nabycia uprawnienia do uzyskania spłaty należności 
od Skarbu Państwa oraz skutków dokonania spłaty należności na pod-
stawie komentowanej ustawy w relacji pomiędzy Skarbem Państwa – 
GDDKiA i wykonawcą.

3. Powyżej wskazany cel regulacji zawartej w komentowanej usta-
wie jest zatem zbieżny z celem, jaki przyświecał ustawodawcy przy 
wprowadzeniu art. 6471 oraz art. 6491–6495 do Kodeksu cywilnego 
(Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), które było reakcją na masowo 
występujące i dolegliwe zjawisko niewywiązywania się przez wyko-
nawców z ich zobowiązań względem podwykonawców.

C. Dotychczasowe regulacje o podobnych funkcjach 
1. Regulacja zawarta w komentowanej ustawie nie jest pierw-

szą próbą podjętą przez polskiego ustawodawcę w celu zapewnienia 
szczególnej ochrony podwykonawcom w sektorze budowlanym. Jest 
to jednak pierwsza regulacja tego rodzaju, która swoim podmiotowym 
zakresem obejmuje nie tylko podwykonawców robót budowlanych, 
lecz także dostawców materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego 
i siły roboczej. Powstawaniu zjawiska „zatorów płatniczych” w sek-
torze budowlanym miały przeciwdziałać: ustawa z 9.7.2003 r. o gwa-
rancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758 
ze zm.), regulacja zawarta w art. 6471 KC wprowadzona ustawą 
z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408) oraz regulacja zawar-
ta w art. 6491–6495 KC wprowadzona ustawą z 8.1.2010 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 222). Należy 
przy tym wskazać, że ustawa, w wyniku której doszło do wprowadze-
nia do KC art. 6491–6495 dotyczących gwarancji zapłaty, uchyliła wy-
mienioną wyżej ustawę z 9.7.2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty bu-
dowlane.

2. Powyższe prowadzi do wniosku, że w dacie projektowania i wej-
ścia w życie regulacji zawartej w komentowanej ustawie w KC istnia-
ły dwa szczególne mechanizmy, mające na celu wzmocnienie ochrony 
podwykonawców robót budowlanych oraz przeciwdziałanie nieregu-
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lowaniu lub nieterminowemu regulowaniu należności takich podwy-
konawców. Pierwszy mechanizm uregulowany w art. 6471 KC polega 
na solidarnej odpowiedzialności bezpośredniego kontrahenta podwy-
konawcy, inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez podwykonawcę. Drugi mechanizm, mają-
cy zastosowanie również do podwykonawców na podstawie art. 6495 
KC, umożliwia uzyskanie gwarancji zapłaty w postaci gwarancji ban-
kowej, ubezpieczeniowej, akredytywy albo poręczenia banku udzielo-
nego inwestorowi, które zapewniają uzyskanie płatności w przypadku 
nieterminowego regulowania należności przez inwestora lub kontra-
henta podwykonawcy.

3. Wprowadzenie regulacji zawartej w komentowanej ustawie 
świadczy o tym, że ustawodawca uznał za niewystarczające dotych-
czas stworzone szczególne zabezpieczenia podwykonawców spełnia-
jących świadczenia w budowlanych procesach inwestycyjnych. Jeśli 
jednak powyżej wskazane zabezpieczenia podwykonawców w bu-
dowlanych procesach inwestycyjnych zostały uznane za niewystarcza-
jące, rodzi się pytanie, dlaczego komentowana ustawa ma tak ograni-
czony przedmiotowy oraz czasowy zakres zastosowania.

D. Stosunki prawne, których dotyczy ustawa 
1. Komentowana ustawa dotyczy przede wszystkim stosunku praw-

nego pomiędzy przedsiębiorcą i Skarbem Państwa – GDDKiA oraz 
Skarbem Państwa – GDDKiA i wykonawcą. Stosunki te mają charak-
ter cywilnoprawny. Ich powstanie jest jednak poprzedzone koniecz-
nością przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w którym 
powstają stosunki pomiędzy GDDKiA jako organem władzy publicz-
nej i przedsiębiorcą oraz wykonawcą. Stosunki te mają charakter ad-
ministracyjnoprawny, ponieważ GDDKiA, działając jako organ admi-
nistracji publicznej, rozstrzyga w istocie o możliwości skorzystania 
przez przedsiębiorcę ze szczególnego trybu spłaty przewidzianego 
w przepisach komentowanej ustawy. Oznacza to, że GDDKiA jako or-
gan administracji publicznej swoimi działaniami przesądza o możli-
wości powstania stosunku cywilnoprawnego, w którym Skarb Pań-
stwa – GDDKiA będzie zobowiązany względem przedsiębiorcy do 
spłaty jego należności głównej. Zachowania GDDKiA mają pośred-
ni wpływ również na możliwość powstania odpowiedzialności wy-
konawcy względem Skarbu Państwa – GDDKiA na podstawie art. 11 
ust. 1 komentowanej ustawy.

10

11



8

A. KomentarzArt. 1

2. Powyższe prowadzi do wniosku, że regulacja zawarta w komen-
towanej ustawie ma charakter hybrydowy. Odnosi się ona bowiem 
zarówno do stosunków o charakterze cywilnoprawnym, jak i do sto-
sunków o charakterze administracyjnoprawnym (odmienne stanowi-
sko zostało zaprezentowane w post. WSA w Warszawie z 22.3.2013 r., 
V SA/Wa 387/13, (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query), post. WSA 
w Warszawie z 9.5.2013 r., V SA/Wa 1133/13 (http://orzeczenia.nsa.
gov.pl/cbo/query), post. WSA w Warszawie z 14.5.2013 r., V SA/Wa 
1028/13 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query), post. WSA w War-
szawie z 6.6.2013 r., V SA/Wa 1237/13 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
cbo/query), post. WSA w Warszawie z 12.6.2013 r., V SA/Wa 1142/13 
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) oraz post. WSA w Warszawie 
z 1.7.2013 r., IV SA/Wa 484/13 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/que-
ry). W powołanych postanowieniach WSA w Warszawie nie uznał ad-
ministracyjnoprawnego charakteru czynności podejmowanych przez 
GDDKiA związanych z umieszczeniem albo odmową umieszczenia 
przedsiębiorcy na liście, o której mowa z art. 5 ust. 3 komentowanej 
ustawy. W przepisach komentowanej ustawy nie dokonano wyraźne-
go rozróżnienia przypadków, w których GDDKiA działa jako organ 
administracji publicznej oraz gdy działa on jako reprezentant Skarbu 
Państwa w sferze dominium. Należy jednak uznać, że o charakterze, 
w jakim występuje GDDKiA, przesądza charakter rozpatrywanych 
stosunków prawnych. W stosunkach cywilnoprawnych jest on repre-
zentantem Skarbu Państwa, natomiast w stosunkach administracyjno-
prawnych jest organem administracji publicznej [działania GDDKiA 
w zakresie, w jakim rozstrzyga on jednostronnie o sytuacji prawnej 
przedsiębiorców za wykonywanie władzy publicznej są uznawane 
również przez P. Drapałę (Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa rosz-
czeń podwykonawców w sektorze budowlanym − analiza krytyczna, 
PPH 2013, Nr 7, s. 32)].

II. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy 

1. Przepisy komentowanej ustawy stosuje się do należności przed-
siębiorców niespłaconych przez wykonawców.

2. Grupa przedsiębiorców, których należności mogą być spłacone 
na podstawie komentowanej ustawy w jej pierwotnym kształcie zo-
stała ograniczona przez ustawodawcę w dwojaki sposób. Podmioto-
wy zakres zastosowania komentowanej ustawy uległ jednak zmia-
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nie, wskutek wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 18.6.2013 r., K 37/12.

3. Po pierwsze, przepisy komentowanej ustawy w jej pierwotnym 
kształcie miały zastosowanie tylko do przedsiębiorców oraz usługo-
dawców w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4.3.2010 r. o świad-
czeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278 ze zm.) spełniających wymagania do uznania ich za 
mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców w rozu-
mieniu art. 104−106 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

4. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 
w przeliczeniu na pełne etaty i bez pracowników na urlopach macie-
rzyńskich, wychowawczych oraz zatrudnionych w celu przygotowa-
nia zawodowego mniej niż 10 pracowników, osiągnął roczny obrót 
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finanso-
wych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub 
sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro według 
średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim 
dniu właściwego roku obrotowego.

5. Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 
w przeliczeniu na pełne etaty i bez pracowników na urlopach ma-
cierzyńskich, wychowawczych oraz zatrudnionych w celu przygoto-
wania zawodowego mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji fi-
nansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów 
euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jedne-
go z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 
euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Pol-
ski w ostatnim dniu właściwego roku obrotowego.

6. Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 
w przeliczeniu na pełne etaty i bez pracowników na urlopach macie-
rzyńskich, wychowawczych oraz zatrudnionych w celu przygotowa-
nia zawodowego mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny 
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obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji fi-
nansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów 
euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jedne-
go z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 
euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Pol-
ski w ostatnim dniu właściwego roku obrotowego.

7. W przepisach komentowanej ustawy nie rozstrzygnięto, czy 
przedsiębiorca lub usługodawca musi spełniać wymagania umożliwia-
jące uznanie go za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przed-
siębiorcę w okresie, dla którego wyznaczenia punktem odniesienia 
jest dzień zawierania umowy z wykonawcą, dzień wejścia w życie ko-
mentowanej ustawy, czy też dzień zgłaszania należności do GDDKiA. 
Przepis art. 4 pkt 1 in fine komentowanej ustawy wydaje się jednak 
uzasadniać wniosek, że przedsiębiorcy oraz usługodawcy powin-
ni spełniać powyżej wskazane przesłanki w okresie dwóch ostatnich 
lat poprzedzających datę zawarcia umowy z wykonawcą udzielone-
go zamówienia publicznego. Z przepisu tego wynika bowiem, że jeśli 
przedsiębiorca lub usługodawca nie spełniał powyższych przesłanek 
uznania go za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsię-
biorcę w dacie zawierania umowy z wykonawcą, to nie może być 
uznanym za przedsiębiorcę, do którego mają zastosowanie przepisy 
komentowanej ustawy.

8. Wskutek wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 18.6.2013 r., K 37/12 powyżej wskazane kryteria uznawania za mikro-
przedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców utraciły zna-
czenie w procesie stosowania komentowanej ustawy. Oznacza to, że 
komentowana ustawa ma zastosowanie do przedsiębiorców bez wzglę-
du na ich wielkość. Należy przy tym wskazać, że przedsiębiorcy, któ-
rzy zgłosili należność, ale nie zostali umieszczeni na liście wskazanej 
w art. 5 ust. 3 komentowanej ustawy z powodu przekroczenia parame-
trów średniego przedsiębiorcy, mogą na podstawie art. 145a KPA żądać 
wznowienia postępowania. Zgodnie z art. 145a § 2 KPA skargę o wzno-
wienie postępowania wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia 
wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wobec braku 
określenia w treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18.6.2013 r., 
K 37/12 terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, zgod-
nie z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP wyrok ten wszedł w życie z dniem 
ogłoszenia. Wyrok ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw 
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z 9.7.2013 r., poz. 792. Oznacza to, że termin na złożenie skargi o wzno-
wienie postępowania upływał 9.8.2013 r. Wydaje się jednak, że ta dro-
ga skorzystania z trybu spłaty należności będzie niedostępna dla wielu 
przedsiębiorców przekraczających parametry średniego przedsiębiorcy 
ze względu na fakt, że ze względu na pierwotne brzmienie art. 4 pkt 1 
komentowanej ustawy nie zgłaszali oni swoich należności, a w kon-
sekwencji nie uzyskali odmowy umieszczenia ich na liście wskazanej 
w art. 5 ust. 3 komentowanej ustawy. W przypadku braku możliwości 
skorzystania z trybu spłaty należności spowodowanego niezgodnością 
art. 4 pkt 1 komentowanej ustawy z Konstytucją RP nie można wyklu-
czyć odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 4171 § 1 KC 
za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem aktu nor-
matywnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.6.2013 r., K 37/12 
stanowi prejudykat, o którym mowa w art. 4171 § 1 in fine KC.

9. Niezależnie od powyżej wskazanych w pierwotnym tekście ko-
mentowanej ustawy kryteriów, które obecnie wobec rozstrzygnię-
cia zawartego w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18.6.2013 r., 
K 37/12 są irrelewantne, należności przedsiębiorcy bez względu na 
jego wielkość mogą być zaspokojone na podstawie komentowanej 
ustawy tylko wtedy, gdy zawarł z wykonawcą umowę pozostającą 
w związku z realizacją przez tego ostatniego zamówienia publiczne-
go na roboty budowlane udzielonego przez GDDKiA. Oznacza to, że 
przepisy komentowanej ustawy nie mają zastosowania do przedsię-
biorców, którzy zawarli umowy z podmiotami niebędącymi stronami 
umów ze Skarbem Państwa – GDDKiA. Z tego powodu na podstawie 
komentowanej ustawy nie podlegają spłacie należności w szczególno-
ści tzw. dalszych podwykonawców.

10. Skoro przepisy komentowanej ustawy mają zastosowanie jedy-
nie do przedsiębiorców, którzy zawarli umowy z wykonawcami, na 
podmiotowy zakres zastosowania przepisów tej ustawy ma również 
wpływ sposób rozumienia i zakres pojęcia „wykonawcy”.

11. Wykonawcą na gruncie komentowanej ustawy jest podmiot 
w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz każdy z pod-
miotów, które wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicz-
nego, którego przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 
pkt 7 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
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12. Kompetencja do sprawdzenia, czy spełnione są podmioto-
we przesłanki zastosowania komentowanej ustawy in concreto przy-
sługuje GDDKiA, która przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia należno-
ści przedsiębiorców. W konsekwencji należy uznać, że GDDKiA ma 
prawo wzywać przedsiębiorcę do dostarczenia informacji i dokumen-
tów niezbędnych do zbadania przesłanek zastosowania komentowa-
nej ustawy (por. P. Drapała, Ustawa o spłacie, s. 28). Wydaje się, że 
wezwanie takie powinno mieć charakter wezwania do uzupełnienia 
braków formalnych zgłoszenia należności w rozumieniu art. 64 § 2 
ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 267e).

III. Zakres przedmiotowy zastosowania ustawy 

1. Zgodnie z art. 1 komentowanej ustawy określa ona zasady spłaty 
przez GDDKiA niezaspokojonych przez wykonawcę należności głów-
nych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku 
z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielone-
go przez GDDKiA, wyłącznie za zrealizowane i odebrane prace.

2. Powyższe prowadzi do wniosku, że o przedmiotowym zakre-
sie zastosowania komentowanej ustawy przesądza sposób rozumienia 
trzech zasadniczych kryteriów dających się wyodrębnić w powyżej 
powołanym przepisie. Pierwszym kryterium jest „realizacja zamówie-
nia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez GDDKiA”, 
drugim jest „niezaspokojona należność główna przedsiębiorcy, któ-
ry zawarł umowę z wykonawcą, za zrealizowane i odebrane prace”, 
a trzecim jest „związek pomiędzy realizacją zamówienia publicznego 
na roboty budowlane udzielonego przez GDDKiA oraz umową zawar-
tą między przedsiębiorcą i wykonawcą”.

3. Interpretacja pierwszego z wyżej wskazanych kryteriów prowadzi 
do wniosku, że komentowana ustawa ma zastosowanie tylko do należ-
ności głównych przedsiębiorców, którzy zawarli umowy w związku 
z realizacją zamówień publicznych na roboty budowlane udzielonych 
przez jeden podmiot – Skarb Państwa – GDDKiA. W konsekwencji 
z przedmiotowego zakresu zastosowania komentowanej ustawy wy-
łączone są należności wynikające z umów związanych z realizacją 
inwestycji innych niż drogowe. Do inwestycji niemieszczących się 
w przedmiotowym zakresie zastosowania komentowanej ustawy nale-
żą w szczególności inwestycje stadionowe, kolejowe, lotniskowe czy 

24

25

26

27



13

A. Komentarz Art. 1

przeciwpowodziowe. Inwestycje tego rodzaju nie są bowiem realizo-
wane przez GDDKiA. Wynika to z przepisów ustawy z 21.3.1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), określa-
jących zakres kompetencji GDDKiA.

4. Nie mieszczą się w przedmiotowym zakresie zastosowania ko-
mentowanej ustawy należności przedsiębiorców, którzy zawarli umo-
wy z wykonawcami w związku z realizacją zamówień publicznych na 
roboty budowlane udzielonych przez inne podmioty niż Skarb Pań-
stwa – GDDKiA, takie jak na przykład jednostki samorządu teryto-
rialnego.

5. Na przedmiotowy zakres zastosowania komentowanej ustawy 
ma również pośredni wpływ pojęcie „robót budowlanych”, zdefinio-
wane w art. 3 pkt 7 PrBud. Zgodnie z art. 3 PrBud może mieć ona 
bowiem zastosowanie tylko wtedy, gdy świadczeniem, którego obo-
wiązek spełnienia wynikał z umowy zawartej między wykonawcą i in-
westorem – Skarbem Państwa – GDDKiA, były roboty budowlane 
w rozumieniu przepisu art. 3 PrBud. Jeśli przedmiotem takiej umo-
wy nie były roboty budowlane, do należności wynikających z umów 
pozostających z nią w związku, a zawartych pomiędzy przedsiębiorcą 
i wykonawcą, nie mają zastosowania przepisy PrBud.

6. Zgodnie z art. 3 PrBud może mieć ona zastosowanie tylko wtedy, 
gdy umowa pomiędzy wykonawcą i inwestorem, w związku z którą 
została zawarta umowa między wykonawcą i przedsiębiorcą, została 
zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu 
art. 2 pkt 13 PrZamPubl. Zgodnie z art. 2 pkt 13 PrZamPubl zamówie-
niem publicznym jest umowa odpłatna zawierana pomiędzy zamawia-
jącym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub robo-
ty budowlane. Uwzględniając treść art. 1 ust. 1 komentowanej ustawy, 
należy uznać, że ma ona zastosowanie jedynie do należności wyni-
kających z umów pozostających w związku z odpłatnymi umowa-
mi o roboty budowlane zawartymi pomiędzy wykonawcą i GDDKiA 
w trybie PrZamPubl.

7. Drugim kryterium określonym w art. 1 ust. 1 komentowanej usta-
wy, determinującym jej przedmiotowy zakres zastosowania, jest poję-
cie „niezaspokojonej należności głównej przedsiębiorcy, który zawarł 
umowę z wykonawcą, za zrealizowane i odebrane prace”. Oznacza to, 
że przepisy komentowanej ustawy mogą mieć zastosowanie jedynie 
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do należności, które nie zostały zaspokojone w jakikolwiek sposób. 
Należy podkreślić, że możliwość zastosowania komentowanej ustawy 
jest wyłączona nie tylko wtedy, gdy należność przedsiębiorcy została 
spłacona, lecz także wtedy, gdy wierzytelność o jej zaspokojenie wy-
gasła wskutek innych niż zapłata zdarzeń prawnych, takich jak potrą-
cenie.

8. Komentowana ustawa ma zastosowanie jedynie do należno-
ści głównej, a tym samym uregulowany w niej mechanizm spłaty nie 
może mieć zastosowania do należności ubocznych, takich jak odsetki, 
jak również należności wynikających z tzw. dodatkowych zastrzeżeń 
umownych, jak na przykład zastrzeżenie o karze umownej. Wydaje się 
też, że komentowana ustawa nie ma zastosowania do należności z ty-
tułu odszkodowania, które może przysługiwać przedsiębiorcy z tytułu 
szkód, wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania przez wykonawcę (tak również: P. Drapała, Ustawa o spła-
cie, s. 30).

9. Możliwość zastosowania przepisów komentowanej ustawy jest 
uzależniona in concreto również od tego, czy prace, za które należność 
główna została zgłoszona do GDDKiA, zostały zrealizowane i odebra-
ne. Weryfikacja przesłanki „realizacji i odebrania” prac powinna się 
odbywać na podstawie dokumentów przewidzianych przez wykonaw-
cę i podwykonawcę w łączącej ich umowie albo na podstawie zwycza-
jowo stosowanych dokumentów potwierdzających realizację i odbiór 
prac. Nie można wykluczyć dopuszczalności uznania dokumentu po-
twierdzającego odbiór prac za dokument potwierdzający jednocześnie 
ich zrealizowanie. Ustawodawca nie rozstrzygnął, kto ma wydać do-
kument potwierdzający realizację i odbiór prac. Z tego powodu moż-
na przyjąć, że wystarczający jest dokument wydany przez wykonaw-
cę, będącego stroną umowy zawartej z przedsiębiorcą, z której wynika 
niezaspokojona należność, albo przez upoważnioną przez wykonaw-
cę osobę.

10. Ostatnią determinantą przedmiotowego zakresu zastosowania 
komentowanej ustawy jest związek pomiędzy umową łączącą przed-
siębiorcę i wykonawcę, z której wynikają niezaspokojone należno-
ści główne, a realizacją zamówienia publicznego na roboty budowla-
ne udzielonego przez GDDKiA. Ustawodawca nie określa charakteru 
tego związku. Wydaje się, że związek ten powinien mieć charakter 
funkcjonalny. Oznacza to, że należności główne z wszelkich umów 
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funkcjonalnie powiązanych z realizacją zamówienia publicznego na 
roboty budowlane udzielonego przez GDDKiA mogą być zaspokojo-
ne na podstawie przepisów komentowanej ustawy. Nie muszą to być 
zatem wyłącznie umowy, na podstawie których przedsiębiorca wyko-
nuje roboty budowlane, lecz również umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca dostarczał materiały budowlane, sprzęt budowlany lub 
zapewniał siłę roboczą.

11. W komentowanej ustawie nie określono katalogu umów za-
wartych pomiędzy wykonawcą i przedsiębiorcami, będących źródłem 
obowiązku spłaty należności, które są objęte jej przedmiotowym za-
kresem zastosowania. Nie ma w niej też precyzyjnych i jednoznacz-
nych kryteriów umożliwiających identyfikację umów, do których za-
stosowanie mają jej przepisy. Z uwagi na komplementarny charakter 
komentowanej ustawy względem art. 6471 § 5 KC należy przyjąć, że 
w jej przedmiotowym zakresie zastosowania mieszczą się należności 
wynikające w szczególności z umów:
1) najmu maszyn lub urządzeń albo dostawy maszyn, urządzeń lub 

materiałów potrzebnych do wykonania robót budowlanych;
2) o świadczenie usług związanych z realizacją zamówienia publicz-

nego, którego przedmiotem są roboty budowlane (np. umowa o za-
pewnienie siły roboczej);

3) o roboty budowlane;
4) dotyczących wszelkich innych czynności związanych z realizacją 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budow-
lane,

do których z jakichkolwiek przyczyn nie ma zastosowania art. 6471 
§ 5 KC (por. P. Drapała, Ustawa o spłacie, s. 29).

IV. Stosunek prawny pomiędzy Skarbem Państwa – 
GDDKiA a przedsiębiorcą 

1. Przedmiotem regulacji zawartej w przepisach komentowanej 
ustawy jest w szczególności stosunek cywilnoprawny o charakte-
rze obligacyjnym, który może powstać po spełnieniu się wskazanych 
w jej przepisach przesłanek pomiędzy przedsiębiorcą, jako wierzy-
cielem i Skarbem Państwa – GDDKiA, jako dłużnikiem. Świadcze-
nie będące przedmiotem tego zobowiązania polega na zapłacie przez 
Skarb Państwa – GDDKiA określonej kwoty na rzecz przedsiębior-
cy. Wskutek powstania tego zobowiązania Skarb Państwa – GDDKiA 
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