
 

 

 

         Warszawa, 04.05.2020 r. 

 

Pan  

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

W związku z uchwaleniem przez Sejm i przekazaniem do prac Senatu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106) Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego przesyła stanowisko 

wobec art. 8 i 66 tej ustawy. 

Przepis art. 8 ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568), polegające na określeniu sankcji karnej 

za żądanie od konsumenta zapłaty kosztów pozaodsetkowych (§ 2) oraz odsetek (§ 3) w 

wysokości przekraczającej dwukrotność takich kosztów lub odsetek określonych w przepisach 

ustawowych. W praktyce limit kosztów pozaodsetkowych określony został w art. 36a ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) oraz, w okresie 

przejściowym, w art. 8d 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 2020 r. poz. 374; dalej jako 

„specustawa”). 

W ocenie Fundacji, brzmienie i cel przepisów art. 8 nie budzi wątpliwości. Stoimy na 

stanowisku, że działania zmierzające do eliminowania patologii rynkowych, w szczególności 

zjawiska tzw. lichwy cywilnej, tj. pożyczek udzielanych poza legalnym, regulowanym rynkiem 

finansowym, są nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne. Trzeba bowiem w sposób 

jednoznaczny podkreślić, że w aktualnym stanie prawnym jedynymi podmiotami, poza 

bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, które w sposób legalny i na 

zasadzie wykonywania działalności regulowanej, mogą udzielać kredytów konsumenckich, są 

instytucje pożyczkowe. Wszelkie inne rodzaje działalności pożyczkowej skierowanej do 

konsumentów, mające miejsce na polskim rynku, stanowią próby obchodzenia lub wręcz  



 

 

 

naruszania przepisów ustawowych, wymagających uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego i udzielania pożyczek zgodnie z wymogami szczegółowo 

określonymi w ustawie o kredycie konsumenckim. 

Mając powyższe na uwadze Fundacja pragnie podkreślić, że o ile w pełni aprobujemy treść i 

cel art. 8 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, o tyle poważne wątpliwości budzi treść art. 66 tej 

ustawy. 

Art. 66 wprowadza zasadę, zgodnie z którą przepisy karne będą miały zastosowanie do umów 

zawartych przed dniem wejścia w życie tej  ustawy, jeżeli wysokość kosztów pozaodsetkowych 

lub odsetek przekraczała poziom dozwolony w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Przepis ten budzi wątpliwości na kilku 

płaszczyznach: 

1. Przepis narusza wyrażoną w art. 1 § 1 Kodeksu karnego zasadę nie retroaktywności (lex 

retro non agit), zgodnie z którą odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia 

czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, a 

także konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie 

prawa. Literalne brzmienie przepisu prowadzi bowiem do wniosku, że umowy o kredyty i 

pożyczki, które były zawierane przez legalnie funkcjonujące na polskim rynku podmioty, 

tj. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje pożyczkowe, z 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , tj. limitu kosztów pozaodsetkowych 

określonego w art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, staną się nielegalne, a żądanie 

zapłaty z tych umów może grozić sankcją karną z art. 304 Kodeksu karnego.  

2. Nie jest jasne, czy na podstawie art. 66 groźbą sankcji karnej objęte będzie żądanie zapłaty 

kosztów pozaodsetkowych, które w jakikolwiek sposób przekraczają obowiązujący na 

dzień 31 marca 2020 r limit ., czy też dwukrotne ich przekroczenie.  

3. Przed dniem wejścia w życie specustawy (Covid-19) obowiązywał limit kosztów 

pozaodsetkowych ustalony w art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim i wg tych 

przepisów zawierane były umowy o kredyt konsumencki. Limit wprowadzony  



 

 

 

 

specustawą, co wynika wprost z uzasadnienia do projektu tej ustawy, obowiązuje w 

odniesieniu do umów zawartych począwszy od dnia wejścia w życie ustawy. Zatem do 

umów zawieranych przed tym dniem ma zastosowanie limit z ustawy o kredycie 

konsumenckim. Nie jest zatem jasne, z jakiego powodu ustawodawca zdecydował się na 

przyjęcie, jako punktu odniesienia, limitu ze specustawy, skoro nie miał on zastosowania 

do umów zawieranych przed dniem jej wejścia w życie.   

Pragniemy zwrócić uwagę, że art. 66 w obecnym brzmieniu może nieść za sobą istotne skutki 

dla budżetu państwa. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że obowiązek zapłaty podatku 

dochodowego z tytułu pozaodsetkowych kosztów kredytu powstaje w dacie zawarcia umowy. 

Kredytodawcy odprowadzili zatem do budżetu państwa podatki z tytułu zawartych umów, 

zgodnie z przepisami ustaw obowiązujących w dniu zawierania tych umów (tj. ustawy o 

kredycie konsumenckim). W sytuacji, w której przepis art. 66 zabrania, de facto, żądania 

zapłaty kosztów pozaodsetkowych w jakikolwiek sposób przekraczających limit wskazany w 

specustawie, kredytodawcy będą uprawnieni do występowania z roszczeniem zwrotu 

nadpłaconego podatku. W naszej ocenie skutek ten nie został ujęty w Ocenie Skutków 

Regulacji projektu ustawy. 

Mając na uwadze powyższe postulujemy wprowadzenie zmian w art. 66, które 

wyeliminowałyby powyższe wątpliwości, a w szczególności umożliwiły zachowanie zasady 

pewności obrotu prawnego, zgodnie z poniższą propozycją:  

„Art. 66. 1. Przepis art. 304 § 2 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą ma zastosowanie do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 

również wtedy gdy żądanie zapłaty dotyczy kosztów innych niż odsetki wynikających z umowy, 

która została zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wysokość tych 

kosztów dwukrotnie przekraczała poziom dozwolony w przeddzień wejścia w życie ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).  

 2. Przepis art. 304 § 3 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ma 

zastosowanie do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, również  



 

 

 

wtedy gdy żądanie zapłaty dotyczy odsetek wynikających z umowy, która została zawarta 

przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli wysokość tych odsetek przekraczała dwukrotnie 

poziom dozwolony w przeddzień wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).” 

 

Z wyrazami szacunku,                   

 

 Agnieszka Wachnicka 
 
 
Prezes Zarządu FRRF 

 


