
  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

Pismo okólne nr 9 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 9 grudnia 2021 r.  

 

w sprawie oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy 

 

1. W związku z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424), zwanej dalej „ustawą”, informuje 

się o obowiązku składania przez Politechnikę Warszawską, przy realizacji transakcji 

handlowych w rozumieniu ustawy, oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy, zgodnie  

z art. 4c ustawy. 

2. W nawiązaniu do powyższego zaleca się: 

1) w umowach zakupu, zawieranych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, 

stosować następującą klauzulę: 

„W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 424)”; 

2) w umowach sprzedaży stosować następującą klauzulę: 

„Strony przyjmują do wiadomości, że Wykonawca jako jednostka sektora finansów 

publicznych jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca  

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 424), w szczególności w zakresie odsetek oraz rekompensaty  

za koszty odzyskiwania należności.”; 

3) w umowach najmu i dzierżawy stosować następującą klauzulę: 

a) w przypadku, gdy Politechnika Warszawska jest Najemcą/Dzierżawcą: 

„W związku z realizacją niniejszej umowy Najemca/Dzierżawca oświadcza,  

iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia   

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424)”; 

b) w przypadku, gdy Politechnika Warszawska jest Wynajmującym/ 

Wydzierżawiającym: 

„Strony przyjmują do wiadomości, że Wynajmujący/Wydzierżawiający  jako 

jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązany do stosowania 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424),  

w szczególności w zakresie odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania 

należności.”. 

3. W przypadku niezłożenia przez Politechnikę Warszawską przy zawieraniu umów, o których 

mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 lit. a przedmiotowego oświadczenia albo złożenia oświadczenia 

niezgodnego ze stanem rzeczywistym, może zostać nałożona na Politechnikę Warszawską 

kara grzywny. 
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