
 

 

 

Poznań, dnia 20 marca 2020 roku 

 

KOMUNIKAT nr 4 

w sprawie 

OBNIŻENIA WYSOKOŚCI ODSETEK 

 

W dniu 17 marca 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę o obniżeniu stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego o 0,5 punktu procentowego, tj. do poziomu 1,00%. Uchwała ta weszła  

w życie w dniu 18 marca 2020 roku. 

W konsekwencji, z uwagi na fakt, że wysokość odsetek zależy od stopy referencyjnej NBP, od dnia 18 marca 

2020 roku zmianie uległa wysokość odsetek, która kształtuje się obecnie w następujący sposób: 

1. odsetki  ustawowe („kapitałowe”) – 4,50 %, podstawa prawna art. 359 § 2 k.c., wysokość 

tych odsetek równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów 

procentowych, 

2. odsetki maksymalne („kapitałowe”) – 9,00%, podstawa prawna art. 359 § 21 k.c.,  

wysokość tych odsetek nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek 

ustawowych, 

3. odsetki ustawowe za opóźnienie – 6,50%, podstawa prawna art. 481 § 2 k.c., 

wysokość tych odsetek równa jest  sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 

procentowych, 

4. odsetki maksymalne za opóźnienie – 13%, podstawa prawna art. 481 § 21 k.c.  

wysokość tych odsetek nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie, 

5. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 

 w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot 

publiczny będący podmiotem leczniczym –  9 %, podstawa prawna art. 4 pkt 3 lit. 

a) ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,  

wysokość tych odsetek równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów 

procentowych,  



 

 

 w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot 

publiczny będący podmiotem leczniczym – 11%, podstawa prawna art. 4 pkt 3 lit. 

b) ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,  

wysokość tych odsetek równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu 

punktów procentowych. 

 

Komunikat prasowy z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 roku znajdą Państwo pod 

linkiem: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_03_17.html 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_03_17.html

