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         Warszawa, 09.06.2020 r. 

 

Pan 

Kazimierz Kleina 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów 
Publicznych 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z wniesieniem pod obrady Senatu RP ustawy o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 142), 

przedstawiam stanowisko Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego do tego projektu. 

W art. 75 zaproponowano wprowadzenie zmian do 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. poz. 

374, 567, 568, 695 i 875; dalej: ustawa COVID-19). Art. 75 pkt 47 przewiduje dodanie w ustawie 

COVID-19 art. 31fa-31fc, ustalającego zasady tzw. wakacji kredytowych dla kredytobiorców 

będących konsumentami. Zgodnie z projektem konsument, który po dniu 13 marca 2020 r. 

utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, będzie miał prawo do zawieszenia wykonywania 

umowy lub umów o kredyt, o ile jest stroną więcej niż jednej umowy danego rodzaju (np. 

kredyt hipoteczny, konsumencki etc.) zawartej z różnymi kredytodawcami, na okres 

maksymalnie 3 miesięcy. Jeżeli konsument jest stroną więcej niż jednej umowy danego 

rodzaju zawartej z jednym kredytodawcą, wówczas będzie mógł wybrać jeden kredyt, którego 

wykonywanie zostanie zawieszone. Co istotne, projekt przewiduje automatyczne zawieszenie 

wykonywania umowy po otrzymaniu wniosku konsumenta, nie pozostawiając po stronie 

kredytodawcy jakichkolwiek mechanizmów weryfikacji prawidłowości złożonego wniosku i 

informacji przedstawionych przez kredytobiorcę. Zgodnie z projektem kredytobiorca, który 

skorzystał z tzw. wakacji kredytowych na postawie dobrowolnego porozumienia z 

kredytodawcą, nabywa uprawnienie do skorzystania z ustawowego zawieszenia wykonania 

umowy. Z kolei - jeżeli w chwili złożenia wniosku o ustawowe zawieszenie wykonywania 

umowy kredytobiorca korzysta z zawieszenia spłaty rat na podstawie porozumienia z 

kredytodawcą – umowne zawieszenie spłaty ulega przerwaniu oraz następuje zawieszenie 

ustawowe.  

W tym kontekście Fundacja pragnie zauważyć, że sektor instytucji pożyczkowych, który nie był 

formalnym uczestnikiem rozmów pomiędzy Prezydentem RP, Radą Ministrów oraz 

przedstawicielami sektora bankowego, dotyczących oferowania kredytobiorcom tzw. „wakacji  
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kredytowych”, już w dniu 17 marca br., działając w poczuciu odpowiedzialności za swoich 

klientów, pomimo trudnej sytuacji płynnościowej, z którą sektor mierzy się od początku 

pandemii, wypracował rekomendacje w zakresie instrumentów wsparcia, przewidujące m.in. 

bezpłatne zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, obniżenie 

wysokości rat, czy też przesunięcie daty spłat. Zasady oferowania przez sektor instytucji 

pożyczkowych mechanizmów wsparcia kredytobiorców podlegały weryfikacji przez Rzecznika 

Finansowego i nie zostały przez ten organ zakwestionowane. Zaproponowana inicjatywa 

legislacyjna stawia pod znakiem zapytania sens umowy społecznej, którą – jako sektor – 

zawarliśmy w dobrej wierze. 

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zaproponowana konstrukcja przepisów 

art. 31fa-31fc budzi wątpliwości na kilku płaszczyznach: 

1. Zgodnie z projektowanym art. 31fa ust. 4 kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie 

wykonywania umowy na trwałym nośniku, odpowiednio w rozumieniu art. 5 pkt 17 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim albo art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 

23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego i agentami. Rozumiejąc intencję projektodawcy, aby możliwie ułatwić 

konsumentom złożenie wniosku, w szczególności w okresie epidemii i ograniczonego 

kontaktu fizycznego, pragniemy zwrócić uwagę na praktyczny aspekt zaproponowanego 

rozwiązania. Przepisy art. 31fa ust. 4 nie wymagają, aby wniosek został przez konsumenta 

podpisany lub aby tożsamość konsumenta została w inny sposób uwierzytelniona (np. 

poprzez złożenie wniosku po zalogowaniu do profilu klienta), tym samym za spełniające 

wymogi projektu należałoby uznać przesłanie przez kredytobiorcę, na dowolny adres 

mailowy kredytodawcy (w tym również adres dowolnego pracownika kredytodawcy) 

wiadomości e-mail lub wiadomości SMS na numer telefonu dowolnego pracownika 

kredytodawcy, w której przykładowo Jan Kowalski poinformowałby Bank X o żądaniu 

zawieszenia wykonywania umowy o kredyt konsumencki na okres 3 miesięcy. W tym 

kontekście powstaje pytanie, w jaki sposób kredytodawca może zweryfikować, czy to 

faktycznie kredytobiorca, a nie inna osoba, złożył wniosek, a w sytuacji, w której w Banku 

X kredyty konsumenckie posiada kilkunastu Janów Kowalskich – który z nich jest autorem 

wniosku. Jeśli natomiast wiadomość zostanie przesłana na adres dowolnego pracownika 

banku powstaje wątpliwość, czy taki wniosek należy uznać a prawidłowo złożony – 

pracownik ten może bowiem nie być upoważniony do obsługi wniosków. Z podobnym 

problemem mierzył się ustawodawca w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – w przepisach 

tych przyjęto rozwiązanie, że podmiot rynku finansowego winien dedykować kanały 

elektroniczne, w których przyjmowane będą reklamacje. Jest to o tyle istotne, że zgodnie  
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z rozwiązaniami przyjętymi w druku nr 142 zawieszenie wykonywania umowy następuje 

automatycznie z chwilą doręczenia wniosku kredytodawcy. Brak precyzyjnych przepisów 

dotyczących sposobu i kanałów składania wniosków niesie zatem doniosłe konsekwencje 

dla kredytodawców, na których ciążyć będzie odpowiedzialność w sytuacji, w której 

pomimo złożenia przez konsumenta wniosku, spłata kredytu nie zostanie zawieszona. 

Trzeba ponadto podkreślić, że projekt nie precyzuje postępowania w sytuacji, w której 

złożony został wniosek niekompletny lub wniosek złożony został nieprawidłowo (np. na 

inny niż dedykowany do tego celu adres e-mail). Fundacja stoi na stanowisku, że bieg 

terminu zawieszenia wykonywania umowy powinien rozpoczynać się w dacie prawidłowo 

złożonego i kompletnego wniosku przez kredytobiorcę. 

Mając powyższe na uwadze proponujemy wprowadzenie w projekcie następujących 

poprawek: 

a) W art. 31fa ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie wykonania umowy, zwany dalej 

„wnioskiem”: 

1) na trwałym nośniku, odpowiednio w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim albo art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o 

kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 

agentami; 

2) w sposób umożliwiający identyfikację kredytobiorcy; 

3) na zasadach i w sposób wskazany przez kredytodawcę – w przypadku złożenia 

wniosku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.” 

 

2. Przepis art. 31fa ust. 5 zobowiązuje konsumenta do złożenia we wniosku o zawieszenie 

wykonywania umowy oświadczenia, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne 

główne źródło dochodu. Projekt nie przewiduje możliwości weryfikacji przez 

kredytodawcę złożonego oświadczenia, warunkując rozpoczęcie biegu zawieszenia 

wyłącznie od otrzymania przez kredytodawcę wniosku. Jednocześnie nie wprowadzono, 

analogicznie do rozwiązań przewidzianych w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, wymogu złożenia 

przez kredytobiorcę oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. W ocenie Fundacji kredytodawca powinien mieć możliwość 

weryfikacji, czy kredytobiorca rzeczywiście jest uprawniony do skorzystania z prawa do 

zawieszenia wykonywania umowy. Podkreślenia wymaga, że w art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

wprost przewidziano obowiązek przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie kredytu z 

dopłatą złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej.  
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Jeżeli intencją Projektodawcy jest, aby zawieszenie wykonywania umowy następowało 

automatycznie, należałoby przynajmniej przewidzieć pewne mechanizmy 

zabezpieczające interesy kredytodawców, jak choćby wymóg złożenia oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. W ocenie Fundacji przepisy powinny także w sposób 

jednoznaczny przesądzać, że w sytuacji złożenia przez konsumenta fałszywego 

oświadczenia, zawieszenie wykonywania umowy zostaje przerwane. Przy braku 

stosownych rozwiązań w tym zakresie należy przyjąć, że konsument nie będzie ponosił 

jakichkolwiek konsekwencji złożenia nieprawdziwego oświadczenia – ani na płaszczyźnie 

karnej, ani w postaci utraty prawa do zawieszenia spłaty kredytu. 

Pragnę zwrócić uwagę, że w wywiadzie dla TVP Info w dniu 29 maja 2020 r. Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził: „A zatem kredytobiorca składa 

oświadczenie i m.in. deklaruje pod rygorem odpowiedzialności karnej, że z tego 

zawieszenia chce skorzystać właśnie dlatego, że pogorszyło się jego właśnie główne źródło 

dochodu bądź utracił pracę. Naturalnie w dalszym etapie bank będzie mógł zrewidować 

i zweryfikować, czy wystąpiła utrata pracy.” 

Niestety – w naszej ocenie – analiza przepisów ustawy uchwalonej przez Sejm i 

przekazanej do prac w Senacie, nie wskazuje zarówno na obowiązek złożenia 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak również na uprawnienie 

kredytodawcy do weryfikowania prawdziwości oświadczenia. Jeżeli w istocie taka jest 

intencja Projektodawców – zwracamy się w uprzejmym apelem o doprecyzowanie 

przepisów w tym zakresie tak, aby nie budziły one wątpliwości. 

Proponujemy następujące brzmienie art. 31fa ust. 5 pkt 5) i ust. 6 oraz dodanie ust. 6a: 

„5)  oświadczenie kredytobiorcy, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, że po 

dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu. 

„6. Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy 

kompletnego wniosku, spełniającego wymogi określone w ust. 4 i 5, na okres wskazany 

przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

6a. Wykonanie umowy nie zostaje zawieszone, jeżeli konsument złożył nieprawdziwe 

informacje, w szczególności fałszywe oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5). Jeżeli 

wykonanie umowy zostało zawieszone przed stwierdzeniem przekazania przez 

kredytobiorcę nieprawdziwych informacji – zawieszenie ulega anulowaniu.” 

3. Zgodnie z art. 31fa ust. 8 kredytodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, 

jest zobowiązany przekazać kredytobiorcy potwierdzenie jego otrzymania na trwałym 

nośniku. W ocenie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego wymóg przekazania 

potwierdzenia złożenia wniosku na trwałym nośniku wydaje się nadmiarowy tym bardziej, 

że samo potwierdzenie ma charakter wyłącznie informacyjny, zaś bieg zawieszenia  
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rozpoczyna się z chwilą otrzymania wniosku przez kredytodawcę. W przypadku 

utrzymania wymogu trwałego nośnika może się okazać, że termin 14 dni będzie zbyt 

krótki, szczególnie w sytuacji znacznego napływu wniosków. Postulujemy jego wydłużenie 

do minimum 21 dni. 

Proponujemy wprowadzenie następujących zmian w art. 31fa ust. 8: 

„8. Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku potwierdza jego otrzymanie i 

przekazuje potwierdzenie kredytobiorcy. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, 

na który zostało zawieszone wykonywanie umowy, oraz wysokość opłat z tytułu 

ubezpieczeń, o których mowa w ust. 7. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie 

zawieszenia wykonania umowy.” 

Gdyby Projektodawca zdecydował się utrzymać wymóg potwierdzenia otrzymania 

wniosku na trwałym nośniku, proponujemy wydłużenie terminu na dostarczenie tego 

potwierdzenia, zgodnie z poniższym: 

„8. Kredytodawca w terminie 21 dni od doręczenia wniosku potwierdza na trwałym 

nośniku, o którym mowa w ust. 4, jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie 

kredytobiorcy. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który zostało 

zawieszone wykonywanie umowy, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o których 

mowa w ust. 7. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania 

umowy.” 

4. W projekcie nie przewidziano przepisów, które ograniczałyby czasowo uprawnienia do  

zawieszenia wykonywania umowy. W praktyce, o ile umowa została zawarta przed dniem 

13 marca 2020 r., a okres spłaty przekracza 6 miesięcy od daty 13 marca, to kredytobiorca 

może skorzystać  z tego prawa. Ponieważ projekt nie przewiduje przepisów przejściowych, 

de facto nawet za rok, dwa lub trzy kredytobiorca będzie mógł skorzystać z prawa do 

zawieszenia wykonywania umów. Przepisy te nie wygasają w określonej dacie. Fundacja 

proponuje dookreślenie, że wnioski o zawieszenie wykonywania umowy będą mogły być 

składane wyłącznie do dnia 1 stycznia 2021 r. poprzez dokonanie zmiany w 

projektowanym art. 36 ust. 2 (art. 75 pkt 63 w druku 142): 

„2. Przepisy art. 6 ust. 2, art. 15zn, art.15va, art. 15vb i art. 31fa-31fc tracą moc z dniem 1 

stycznia 2021 r.” 

Z wyrazami szacunku,      

Agnieszka Wachnicka 

Prezes Zarządu FRFF 

(podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym)          
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