
USTAWA  

z dnia 16 lipca 2020 r. 

o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom 
gospodarczym COVID-19 

 

(Dz. U. z dnia 20 sierpnia 2020 r., poz. 1422) 

 
Art.  1.  1.  Ustawa określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń 
ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w 
okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwanych dalej "należnościami handlowymi", w 
celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-
CoV-2, powodującym chorobę zakaźną, zwaną dalej, "COVID-19". 

2.  Przejęcie ryzyka dotyczy należności handlowych: 

1) stanowiących kwoty pieniężne należne przedsiębiorcy z tytułu transakcji handlowej od kontrahenta 
mającego siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie o ryzyku tymczasowo niezbywalnym, o 
którym mowa w załączniku do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów 
eksportowych (Dz. Urz. UE C 392 z 19.12.2012, str. 1, z późn. zm.); 

2) potwierdzonych dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
lub prawomocnym wyrokiem sądu; 

3) o terminie płatności poniżej 2 lat. 

3.  W przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, przejęcie ryzyka dotyczy należności 
handlowych z tytułu: 

1) sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) eksportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Art.  2.   Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę: 
a) w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875) wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej albo 
b) zagranicznego w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252), nad którym inny przedsiębiorca mający 
siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje kontrolę 
w rozumieniu art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568); 

2) zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie ubezpieczeń kredytu, o których mowa w dziale II w grupie 14 załącznika do ustawy z 
dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 
1180). 

 
Art.  3.   1.  Rada Ministrów w celu minimalizacji skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19 
może przyjąć rządowy program wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych, zwany dalej 
"Programem". 

2.  Program określa: 

1) diagnozę sytuacji gospodarczej w sektorze ubezpieczeń należności handlowych oraz oczekiwane efekty 
ekonomiczno-finansowe realizacji Programu; 

2) szczegółowe cele; 


