
 

 

 

          

   

 
Warszawa, 15 czerwca 2020 r. 

KL/306/219/AZ/2020 
 
 

Pan Kazimierz Kleina 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

 

Pan Jan Filip Libicki 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

 

Pan Zygmunt Frankiewicz 

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 

 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący, 

 

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko dotyczące obszaru rynku finansowego.  

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem oraz o rozważenie jego uwzględnienia w toku prac 

nad wyżej wskazanymi rozwiązaniami legislacyjnymi.  

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

 

 
 
 
 

W załączeniu:  
Stanowisko Konfederacji Lewiatan w obszarze rynku finansowego dotyczące ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. 



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

 
Stanowisko Konfederacji Lewiatan w obszarze rynku finansowego dotyczące ustawy o dopłatach  

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (dalej jako „Ustawa”) 

 

Uwagi w przedmiocie art. 31fa-31fc 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 (art. 75 pkt 47 Ustawy) 

 

Konfederacja Lewiatan wskazuje na konieczność usunięcia art. 75 pkt 47 Ustawy tj. regulacji w zakresie 
art. 31fa-31fc 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. Rekomendacja ta poczyniona jest na podstawie dokonanej analizy ekonomicznej i prawnej 
skutków proponowanej regulacji.  

Bezpośrednim skutkiem wprowadzenia powyższej regulacji będzie: 

1. opóźnienie przepływów pieniężnych 

2. znaczące obniżenie płynność kredytodawców 

3. zagrożenie dla bezpieczeństwa depozytów klientów 

4. znaczące ograniczenie możliwość kontynuowania akcji kredytowej na rzecz przedsiębiorców 
oraz osób prywatnych 

5. ograniczenie skali prowadzenia działalności gospodarczej wynikające z ograniczenia dochodów 
a także dodatkowego obciążenia instytucji kredytujących kosztami operacyjnymi. Jednocześnie 
kredytodawcy wciąż zobowiązani będą do wypłaty odsetek z tytułu depozytów. 

Trudno w obecnej chwili prognozować dokładne skutki ekonomiczne jednakże, jako generalny 
wskazać można, iż projektowana regulacja ma potencjał, aby współdoprowadzić do pogłębienia się 
kryzysu gospodarczego oraz, w skrajnym wariancie, może przyczynić się do kryzysu finansowego.   

Projektowana, wysoce negatywna zmiana, proponowana jest ponadto w kontekście przyjętej przez 
kredytodawców samoregulacji, która została wdrożona w sposób sprawny (obowiązuje od 16 marca 
2020 roku), efektywny (przyjęto już ponad 850 tys. wniosków) oraz gwarantujący nierozprzestrzenianie 
się epidemii (zaproponowano rozwiązania niewymagające kontaktu osobistego). Ponadto w oparciu  
o dane dotyczące innych rynków europejskich, w tym państw, w których przebieg pandemii ma 
charakter znacznie cięższy, zaproponowany przez polskich kredytodawców system samoregulacji ma 
charakter otwarty (w zasadzie nie stawia warunków wobec osób, które mogą z niego skorzystać),  
gdy np. w Portugalii o pomoc taką mogą ubiegać się osoby, które utraciły pracę w wyniku COVID  
a w Hiszpanii czy Włoszech dotyczy ona tych kredytów, które zaciągnięte zostały na nieruchomości 
stanowiące miejsce zamieszkania kredytobiorcy.  

8 czerwca kredytodawcy wdrożyli drugi pakiet samoregulacji dając kredytobiorcom możliwość dalszego 
odroczenia spłat kredytów. Klienci banków mogą samodzielnie decydować czy wybiorą okres 3  
lub 6 miesięcy odroczenia oraz czy chcą zawiesić spłacanie tylko odsetek, czy zarówno kapitału,  
jak i odsetek. Dokument ten został już notyfikowany Europejskiemu Nadzorowi Bankowemu, tak aby 
banki mogły spełniać wymogi związane z klasyfikacją ryzyka kredytowego.   



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

Nie można się również zgodzić szeregiem uwag wskazanych w OSR i uzasadnieniu Ustawy, w tym  
z uwagami dotyczącymi samoregulacji kredytodawców, a wskazanymi w uzasadnieniu Ustawy. 
Przykładowo, uzasadnienie Ustawy wskazuje: ,,Klasyczna formuła wakacji kredytowych, oferowanych 
przez instytucje finansowe, w wielu sytuacjach może nie być ulgą dla konsumentów a wręcz wiązać się 
z dodatkowymi obciążeniami, w tym naliczaniem odsetek od odsetek”, mimo, iż możliwość naliczania 
odsetek od odsetek (anatocyzm) w kontekście pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje 
kredytowe została zniesiona ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Z kolei 
wobec uwagi z uzasadnienia Ustawy, iż ,,Oferowane przez instytucje finansowe wakacje kredytowe są 
usługą płatną, która w większości umów kredytowych była już wcześniej uwzględniana w ich treści” 
należy zauważyć, iż banki nie pobierają opłat czy prowizji w związku z przyjęciem i rozpatrzeniem 
wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. 

Nadmienić należy, że proponowana regulacja ma wejść w życie w tym samym momencie, kiedy 
kredytodawcy mają w sposób sprawny przekazywać wnioski o przyznanie pomocy PFR, dystrybuować 
te środki oraz prowadzić akcję kredytową umożliwiającą efektywne wykorzystanie systemów gwarancji 
BGK. Dodatkowe obciążenie operacyjne, jakie nakładają proponowane rozwiązania, mogą negatywnie 
wpłynąć na wyżej wskazane procesy poprzez ich spowolnienie, gdyż będą one miały charakter wtórny 
w stosunku do wypełnienia zobowiązań narzuconych ustawą. W efekcie proponowaną regulację można 
uznać za nieadekwatną i poważną ingerencję ustawodawcy w relacje rynkowe, której negatywne skutki 
mogą być odczuwane nie tylko przez podmioty bezpośrednio zaangażowane (kredytodawcy  
i kredytobiorcy), lecz również przez szerokorozumianą gospodarkę tj. państwo, gospodarstwa domowe, 
przedsiębiorcy.  

Europejski Nadzór Bankowy w swoich rekomendacjach wyraźnie wskazuje, że podejmując decyzje  
w zakresie moratoriów kredytowych należy odpowiednio identyfikować sytuacje, w których 
krótkotrwałe wyzwania związane z płatnościami mogą przełożyć się na długoterminowe trudności 
finansowe i ostatecznie doprowadzić do niewypłacalności.  Projektując przepisy, ustawodawca zdaje się 
nie zauważać problemu polegającego na znacznym skumulowaniu należności konsumentów, do którego 
dojdzie w jednym okresie.   

W przypadku nieuwzględnienia tej rekomendacji, proponujemy poniższe zmiany tak, aby przynajmniej 
ograniczyć ryzyko, które niesie ze sobą proponowana regulacja. 

 W zakresie uwag generalnych, tj. odnoszących się do całego art. 75 pkt 47 Ustawy (art. 31fa-31fc) 

wskazać można przede wszystkim:  

a. Rekomendację, aby po ustanowieniu przerwy przez bank nie było możliwe jej wycofanie.  

Z dotychczasowej analizy wnika, iż znaczna część kredytobiorców pochopnie podejmuje decyzje  

o skorzystaniu z tej możliwości, po czym zmieniają zdanie i wpłacają środki na spłatę kredytu 

oczekując wycofania prolongaty. W sytuacji, gdy robią to z dużym opóźnieniem w stosunku do dnia 

wnioskowania o przerwę może to powodować wystąpienie opóźnienia w spłacie z powodu 

minięcia pierwotnych terminów płatności raty lub rat 

b. Niezbędnym jest wydłużenie vacatio legis wskazanych przepisów. Niemożliwym jest skuteczne  

i właściwe implementowanie tych regulacji we wskazanym w Ustawie terminie wejścia w życie 

ustawy. Dostosowanie się kredytodawców do projektowanych rozwiązań, wiązać się będzie m.in. 

z koniecznością przebudowy infrastruktury IT systemów bankowych. 



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

c. Ze względu na szczególny charakter regulacji powinna ona mieć z góry ustalony okres 

obowiązywania. Proponowane brzmienie przepisu: „Przepisy art. 31fa – 31fc tracą moc po upływie 

365 dni od dnia 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. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568)” 

d. Poważne problemy interpretacyjne powstają na gruncie pojęcia ,,zawieszenia wykonania 

umowy". W przypadku kredytów w rachunkach osobistych oraz kart kredytowych zawieszenie 

umowy oznaczać będzie brak możliwości korzystania przez kredytobiorcę z udostępnionej kwoty 

kredytu. W przypadku kredytów uruchamianych w transzach, zawieszenie oznaczać będzie brak 

możliwości uruchamiania kolejnych transz. Nie da się całkowicie zawiesić wykonywania umowy 

kredytowej, z której wynikają dla kredytobiorcy i kredytodawcy inne niż tylko spłata rat obowiązki 

– takie ujęcie, przewidziane w projektowanej regulacji, jest nieracjonalne. Wobec tego 

rekomendowane jest, aby dokonać zmiany konstrukcji zapisów polegającej na zmianie pojęcia 

„zawieszenia wykonania umowy” na np. zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych –  

w okresie zawieszenie odsetki od zawieszonych rat kredytów nie byłyby naliczane. Jak wskazano 

wyżej obecna konstrukcja jest pojęciem nieznanym prawu polskiemu i niesie za sobą wiele 

problemów interpretacyjnych np. czy w okresie zawieszenia wykonania umowy należy wykonywać 

świadczenia stron takie jak: wypłata transz, aneksowanie umowy, monitoring i ustanawianie 

zabezpieczeń, wydawanie zaświadczeń itp. Minimum powinno stanowić jednoznaczne  

i precyzyjne wyjaśnienie bądź doprecyzowanie, co należy rozumieć pod pojęciem „zawieszenia 

wykonania umowy” z uwzględnieniem zamierzonych skutków takiego zawieszenia. 

e. Propozycją jest aby kredytodawca, w stosunku do kredytów, których spłata została zawieszona na 

mocy proponowanych rozwiązań, mógł złożyć wniosek do właściwego dla danego zabezpieczenia 

rejestru o przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia. Czynność ta byłaby zwolniona z opłat 

przewidzianych za nią. 

f. Rozwiązanie przewidziane w przedstawionej regulacji powinno dotyczyć klientów, którzy nie mają 

zaległości w regulowaniu zobowiązania na dzień zawieszenia spłaty lub przynajmniej nie mieli na 

dzień 13 marca.  

g. Wniosek klienta nie powinien powodować zawieszenia wymagalności rat zapadłych przed 

udzieleniem przerwy w spłacie. 

h. Wskazane rozwiązanie nie powinno stanowić podstawy do reklasyfikacji kredytów pod kątem 

rezerw na ryzyko kredytowe w zakresie przewidzianym przepisami prawa i wytycznymi 

regulatorów. 

i. W zaproponowanej regulacji brak jest informacji, jakie oprocentowanie ma być przywrócone po 

okresie zawieszenia. W trakcie zawieszenia może nastąpić zmiana oprocentowania lub przejście ze 

stałego oprocentowania na zmienne lub zmiana stopy referencyjnej NBP. Wskazania wymaga też, 

od którego dnia bank ma przywrócić oprocentowanie  

j. W Ustawie brak jest informacji, jak kredytodawca powinien postępować z wymagalnymi 

zobowiązaniami na dzień złożenia wniosku 



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

k. W Ustawie nie wskazano także jednoznacznie podstawy do ustalenia sposobu spłaty po 

zawieszeniu.  

l. Ustawa zakłada możliwość zawieszenia wykonywania jednej umowy o kredyt u jednego 

kredytodawcy, co oznacza, że w praktyce kredytobiorca będzie mógł zawiesić wykonywanie wielu 

umów, o ile ich stronami są różni kredytodawcy. Należy ograniczyć skalę działania tego przepisu – 

jeśli klient ma więcej niż jedną ekspozycję kredytową, możliwość zawieszenia spłaty powinna 

dotyczyć tylko części z tych ekspozycji, a nie wszystkich. 

 Katalog przedmiotowy wskazany w art. 31fa ust. 1 budzi zastrzeżenia w kontekście analizy 
rynkowej ofert kredytowych. Przykładowo, w przypadku niektórych ofert pojawią się wątpliwości 
w zakresie w jakim część nieruchomości jest wykorzystywana na cele mieszkalne, a część na cele 
działalności gospodarczej. Takie ujęcie katalogu wskazanego w art. 31fa ust. 1 będzie prowadziło 
do wątpliwości interpretacyjnych, a w efekcie do niepewności prawnej, zarówno kredytodawcy, 
jak i kredytobiorcy.  

 W art. 31fa ust. 1 należy usunąć wszelkie wątpliwości interpretacyjne, w tym zwłaszcza: 

a. wyraźnie zaznaczyć, że wskazane w nim uprawnienie kredytobiorca może zrealizować wyłącznie 

jeden raz w okresie kredytowania;  

b. wyraźne wskazanie, kto może złożyć wniosek tj. jeden kredytobiorca, czy wszyscy kredytobiorcy. 

Obecnie brak w projektowanym przepisie wskazania czy wniosek może złożyć jeden kredytobiorca 

rodzi wątpliwości formalne. Wydaje się, uwzględniając ryzyko niepewności prawnej, że właściwym 

rozwiązaniem byłaby zmiana projektowanych przepisów w kierunku, w którym wniosek składany 

jest łącznie przez wszystkich kredytobiorców.  

c. wyraźnie zaznaczyć, jakich konkretnie usług dotyczy regulacja, w szczególności z wyłączeniem  

np. kredytów odnawialnych, kredytów w rachunkach bieżących, kart kredytowych itd.; z tego 

względu należy wykreślić art. 31ffa ust. 1 pkt 3); jeśli projekt przewiduje zawieszenie wykonywania 

umowy, konsekwencje dla kredytobiorcy mogą być odwrotne do zamierzonych – np. bank  

nie udostępni klientom finansowania;  

d. doprecyzować czy jeśli kredytobiorca ma 2 kredyty hipoteczne u tego samego kredytodawcy,  

w tym jeden udzielony pod reżimem ustawy o kredycie hipotecznym, a drugi udzielony wcześniej 

przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, to czy zawieszenie może być dokonane do 

obu tych kredytów czy też tylko do jednego (a jeśli wobec jednego to którego?). Projektowane 

przepisy nie odnoszą się do tego zagadnienia.  

 

 Art. 31fa ust. 3 budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych: 

a. Przepis należy doprecyzować w taki sposób, by wprost wskazywał, czy kredytobiorcy przysługuje 

prawo do zawieszenia wykonywania jednej umowy kredytowej zawartej z bankiem, czy jednej 

umowy kredytowej kredytu hipotecznego, jednej umowy kredytowej kredytu konsumenckiego, 

jednej umowy kredytowej innej niż kredyt hipoteczny i kredyt konsumencki 

b. W przypadku współkredytobiorców (konieczność współdziałania), powstaje pytanie o relacje 

pomiędzy umową współkredytobiorców, a ewentualnymi umowami „indywidualnymi” 



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

współkredytobiorców. Może powstać zatem skutek negatywny dla współkredytobiorców  

w sytuacji zawieszenia „jednoosobowego” kredytu ,,indywidualnego”. 

 Sformułowanie „trwały nośnik” użyte w art. 31fa ust. 4 może oznaczać wniosek złożony w formie 

papierowej i podpisany przez wszystkich kredytobiorców, co z uwagi na zasady dystansu 

społecznego oraz opóźnienia w działaniu poczty może być niemożliwym lub narażać 

kredytobiorców na dodatkowe ryzyko. Propozycja zmiany to dodanie sformułowania „lub w innej 

formie elektronicznej udostępnionej przez kredytodawcę" bądź też wskazanie, iż wniosek powinien 

być złożony w sposób ustalony w umowie kredytowej do wymiany korespondencji. Dodatkowo 

proponuje się, aby ustawodawca przewidział możliwość złożenia wniosku przez jednego  

z kredytobiorców w imieniu pozostałych. 

 

 W kontekście art. 31fa ust. 5 pkt. 5 w celu zapewnienia należytej realizacji obowiązków 

wynikających z oceny sytuacji kredytobiorcy, konieczne jest uzupełnienie wymaganej treści wniosku 

o obowiązek wskazania jakiegokolwiek dowodu uprawdopodobniającego utratę dochodu (np. 

kopia wypowiedzenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp.). Stąd proponujemy następujące 

brzmienie art. 31fa ust. 5 pkt. 5: „oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił 

on pracę lub inne główne źródło dochodu, wraz z potwierdzającym ten fakt dokumentem”. 

Alternatywną propozycją, w przypadku nieuwzględnienia wyżej wskazanej zmiany, jest 

wprowadzenie wyraźnego rygoru odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 W kontekście art. 31fa ust. 6 należy wskazać, iż:  

a. Wskazany termin ,,z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku” będzie w wielu przypadkach 

niemożliwy do realizacji ze względu na organizację toku korespondencji, bardzo dużą ilość 

otrzymywanej korespondencji oraz czas na procedowanie wniosku w systemie informatycznym,  

w którym ewidencjonowane są kredyty. 

b. Nie można zawiesić wykonania umowy w dowolnym momencie ze względów technicznych. Nie da 

się dla kredytów objętych przerwą ,,zatrzymać" systemów informatycznych, a dla pozostałych nie. 

Zauważyć zwłaszcza należy, iż nie jest wykonalne zawieszenie umowy kredytu z dniem złożenia 

wniosku, w szczególności iż ustawodawca postuluje jego złożenie w zasadzie w dowolnej formie. 

Zawieszenie spłaty możliwe jest tylko w przypadku rat, których termin płatności jeszcze nie minął. 

Oznacza to, że płatności przeterminowane nadal będą miały naliczane odsetki karne, czy będą 

raportowane do BIK do czasu ich uregulowania przez kredytobiorcę. Nie będą natomiast wymagane 

płatności rat, których termin zapadalności został przesunięty o ustawowy okres. 

c. Mając na uwadze powyższe uwagi propozycja konstrukcji art. 31fa ust. 6 w zakresie terminów  

i zawieszenia spłat jest taka, aby kredytodawca zawieszał spłatę kredytu w terminie do 7 dni po 

dacie wpływu kompletnego wniosku. Zawieszenie spłaty następowałoby od najbliższej niezapadłej 

raty kredytu, za wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek wpłynąłby do kredytodawcy na mniej niż 7 dni 

przed terminem najbliższej niezapadłej raty. Wtedy zawieszenie spłaty kredytu następowałoby od 

daty kolejnej niezapadłej raty. 



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

d. Niezbędne jest także wskazanie informacji, do kiedy wnioski mogą być składane. 

 

 W zakresie art. 31fa ust. 7 i ust. 8 należy zauważyć, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń bardzo często 

kalkulowane są w oparciu o kwotę spłacanych odsetek. W przypadku braku płatności raty 

odsetkowej, nie jest możliwe skalkulowanie wysokości składki ubezpieczeniowej. Brak zapłaty 

składki może spowodować utratę ochrony ubezpieczeniowej. Niezależnie od tej kwestii, jeśli  

w związku z zawieszeniem wykonywania umowy, dojdzie do wydłużenia okresu jej obowiązywania, 

to ochrona ubezpieczeniowa zakończy się w pierwotnym terminie obowiązywania umowy 

kredytowej. Powyższe należy również uregulować. Ponadto w ust. 8 zwrot ,,przekazuje" należy 

zastąpić zwrotem ,,wysyła".  Jednocześnie jeżeli potwierdzenie, wbrew powyższej rekomendacji, 

będzie musiało być przekazane wyłącznie na trwałym nośniku, wskazany w przepisie termin należy 

uznać za zbyt krótki (szczególnie w sytuacji znacznego napływu wniosków); wtedy należy rozważyć 

jego przedłużenie minimum do 21 dni.  

 

 W zakresie art. 31fa ust. 9: 

a. propozycja zmiany brzmi: ,,Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie, na 

które wpływa okres zawieszenia spłaty, ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty wskazany 

we wniosku przez kredytobiorcę, w tym także okres obowiązywania zabezpieczeń kredytu” 

b. Rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia wymagają koszty finansowania, które płaci 

kredytodawca – propozycją jest, aby albo nie ulegały zawieszeniu albo były możliwe do szybkiego  

i skutecznego rozliczenia podatkowego (tak aby utracone odsetki stanowiły dla kredytodawcy koszt 

uzyskania przychodu, a dla kredytobiorcy nie stanowiły przychodu w rozumieniu przepisów 

podatkowych) 

c. Konieczne jest wyjaśnienie, czy przepis dotyczy też ubezpieczeń skoro składka ubezpieczeniowa 

ma być pobierana bez zmian. W Ustawie brak wskazań co do ochrony ubezpieczeniowej 

wydłużonego harmonogramu kredytu. Ponadto konieczne jest doprecyzowanie czy we wskazanym 

okresie bank może naliczać w ogóle kwoty ubezpieczeń do kredytu skoro nie ma formalnie kredytu, 

ponieważ okres kredytowania ma zostać przesunięty nie wydłużony. 

d. W obecnej wersji przepisu brak jest informacji czy wydłużenie okresu kredytowania wymaga 

zmiany zapisów w KW, jeśli jest tam wskazany okres końca kredytu. 

 

 W zakresie art. 31fa ust. 10 proponuje się zmianę tak, aby w okresie zawieszenia spłaty kredytu 

nie były naliczane odsetki umowne należne kredytodawcy za okres zawieszenia spłaty, jednakże 

aby opłaty należne kredytodawcy w okresie zawieszenia spłaty kredytodawca mógł naliczyć po jego 

zakończeniu. 

 

 

 W zakresie art. 31fc należy wskazać:  



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

a. Propozycję brzmienia przepisu: ,,Jeżeli kredytodawca na wniosek kredytobiorcy zawiesił  

w całości lub w części spłatę rat kapitałowo-odsetkowych należnych na podstawie postanowień 

jednej z umów, o których mowa w art. 31fa ust. 1 pkt 1-3, na warunkach innych niż określone  

w art. 31fa, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa od daty najbliższej niezapadłej 

raty, wynikającej z harmonogramu spłaty obowiązującego przed zawieszeniem spłaty kredytu na 

warunkach innych niż opisane w art. 31 fa, z zastrzeżeniem zapisów art. 31fa ust. 6” przy czym 

propozycja ta jest komplementarna z wyżej wskazaną propozycją brzmienia art. 31fa ust. 6. 

Alternatywnie proponowana jest zmiana, która również pozwoli uniknąć wątpliwości 

interpretacyjnych w obszarze art. 31 fc: ,,Jeżeli kredytodawca na wniosek kredytobiorcy zawiesił  

w całości lub w części spłatę rat kapitałowo-odsetkowych należnych na podstawie postanowień 

jednej z umów, o których mowa w art. 31fa ust. 1 pkt 1-3, na warunkach innych niż określone  

w art. 31fa, kredytobiorca ma prawo do zawieszenia wykonywania tej umowy na warunkach 

przewidzianych w art. Art. 31fa nie wcześniej niż po upływie ustalonego z kredytodawcą okresu 

zawieszenia całości lub części spłat z tytułu tej umowy”. 

b. W przypadku zachowania dotychczasowego brzmienia przepisu konieczne jest doprecyzowanie czy 

złożenie wniosku o zawieszenie powoduje wyłączenie karencji COVID we wszystkich umowach czy 

tylko w tej, gdzie ma być zawieszenie oraz czy dotyczy tylko tych wynikających z działań związanych 

z COVID czy również innych? Wskazuje się również na brak określenia trybu odstąpienia od 

zawieszenia spłat. 
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