
Koniec ustawowego zakazu 
potrąceń wynikającego  
z art. 15r1 Specustawy 
Covidowej  
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W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
ogłoszona została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju 
Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 
r., poz. 1768, dalej: „Ustawa zmieniająca”).  
 
Zgodnie z przepisami Ustawy zmieniającej  
w dniu 24 sierpnia 2022 r. uchylony został 
przepis art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, dalej: 
„Specustawa”).  
 
Istotną konsekwencją uchylenia  
art. 15r1 Specustawy jest przywrócenie 
zamawiającemu prawa do dokonywania 
potrąceń kar umownych zastrzeżonych  
na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z wynagrodzenia wykonawcy  
lub z innych jego wierzytelności oraz  
do dochodzenia zaspokojenia zapłaty ww. kar 
umownych z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (dalej: „zabezpieczenie”). 
 
Zaznaczyć jednak należy, że rozpoczęcie 
dokonywania potrąceń kar umownych  
lub dochodzenia zaspokojenia zapłaty tych kar  
z zabezpieczenia, ograniczone dotychczas przez 
treść przepisu art. 15r1 ust. 1 Specustawy, zostało 
odłożone w czasie przez przepisy przejściowe 
ustanowione na mocy Ustawy zmieniającej.   
 

 
 

 

 
Z dniem 24 sierpnia 2022 r. 
uchylony został art. 15r1 
Specustawy utrzymujący 
ustawowy zakaz potrąceń 
kar umownych naliczonych 
wykonawcy w czasie 
realizacji umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

Uchylenie art. 15r1 Specustawy 
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Reguły dokonywania potrąceń  
po uchyleniu art. 15r1 Specustawy 

 
 
Ustawodawca w art. 32 ust. 1 Ustawy zmieniającej 
szczegółowo określił podstawowe terminy,  
z upływem których zamawiający nabędą 
uprawnienie do dokonywania potrąceń  
lub zaspokojenia z zabezpieczenia zapłaty kar 
umownych naliczonych w związku  
ze zdarzeniami, które wystąpiły w okresie od dnia 
8 marca 2020 r. do dnia  24 sierpnia 2022 r.  
 
W przypadku kar umownych wynikłych  
ze zdarzeń powstałych: 
 
1) od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 

2020 r. - zamawiający może dokonać 
potrącenia lub zaspokojenia z zabezpieczenia 
nie wcześniej niż od dnia 1 października 
2022 r.; 

2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2021 r. - zamawiający może dokonać 
potrącenia lub zaspokojenia z zabezpieczenia  
nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.; 

3) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 
2022 r. - zamawiający może dokonać 
potrącenia lub zaspokojenia z zabezpieczenia  
nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2023 r. 

 
Natomiast w przypadku kar umownych, które 
zostały lub zostaną naliczone w związku  
z wystąpieniem zdarzeń mających miejsce  
po dniu 24 sierpnia 2022 r. dokonywanie 
potrąceń kar umownych lub dochodzenia ich 
zapłaty z zabezpieczenia przez zamawiających, 
należy uznać już za w pełni dopuszczalne.  
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W Ustawie zmieniającej określono również 
okoliczności związane z upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, wystąpienie których 
uprawni zamawiającego do wcześniejszego 
dochodzenia zaspokojenia zapłaty kar umownych.  
 
W przypadku, gdy termin ważności zabezpieczenia  
upływa w okresie od dnia 24 sierpnia 2022 r.  
do dnia: 
 
1) 13 października 2022 r. – w przypadku kar 

umownych naliczonych w okresie od dnia  
8 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

2) 13 stycznia 2023 r. - w przypadku kar 
umownych naliczonych w okresie od dnia  
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;  

3) 13 kwietnia 2023 r. - w przypadku kar 
umownych naliczonych w okresie od dnia  
1 stycznia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r. 

 
- zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia 
z zabezpieczenia jeszcze przed nadejściem terminu 
opisanego w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy 
zmieniającej, tj. podstawowego terminu 
otwierającego mu drogę do dokonywania potrąceń 
kar umownych lub dochodzenia ich zapłaty  
z zabezpieczenia.  
 
Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku, gdy 
wykonawca, co najmniej na 14 dni przed upływem 
ważności zabezpieczenia przedłuży jego ważność  
lub skutecznie wniesie nowe zabezpieczenie, 
zamawiający nie będzie uprawniony  
do wcześniejszego zaspokojenia zapłaty kar 
umownych z zabezpieczenia.  

 
 

 
 

 

 
Możliwość wcześniejszego 
dochodzenia zapłaty kar 
umownych z zabezpieczenia 
należytego wykonania 
umowy 

Wcześniejsze dochodzenie zapłaty kar 
umownych z zabezpieczenia 
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