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Pan                      
Piotr Świątecki 
Szef Kancelarii Senatu  

Kancelaria Senatu 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 t.j.) do zadań 

Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów 

rynku finansowego, których interesy reprezentuje, a w szczególności opiniowanie projektów aktów 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego. Mając na 

uwadze powyższe, Rzecznik Finansowy pragnie przedstawić uwagi do ustawy o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk nr 142), stanowiącej obecnie przedmiot prac 

Senatu. 

Rzecznik Finansowy docenia działania ustawodawcy służące wprowadzeniu kompleksowych 

rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków gospodarczych kryzysu wywołanego pandemią 

wirusa SARS-CoV-2. Do właściwości Rzecznika Finansowego należy ocena przepisów dotyczących 

sfery praw i interesów klientów podmiotów rynku finansowego. Uwagi Rzecznika Finansowego będą 

zatem odnosiły się do propozycji dotyczących zasad korzystania z tzw. „wakacji kredytowych”, 

określonych w art. 75 pkt 47 ustawy. Przepis ten dodaje art. 31fa-31fc 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).  
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Rzecznik Finansowy podziela ocenę ustawodawcy odnoszącą się do potrzeby uregulowania ustawą 

zasad udzielania „wakacji kredytowych”. W uzasadnieniu projektu ustawy ujętym w druku 

sejmowym nr 382 trafnie zdiagnozowano powody, dla których pozostawienie podmiotom rynku 

finansowego samodzielnego uregulowania tych zasad nie stanowiło adekwatnej odpowiedzi na 

wyzwania związane z pogorszeniem się sytuacji kredytobiorców w czasie pandemii COVID-19. 

Słuszne wydaje się zatem przyjęcie – wzorem wielu państw Unii Europejskiej (m.in. Austrii, Węgier, 

Włoch czy Niemiec) – rozwiązania polegającego na ustawowym uregulowaniu zasad odraczania 

spłaty rat kredytów. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że zaproponowane rozwiązania zyskałyby po uwzględnieniu pewnych 

korekt. W związku z powyższym, Rzecznik przedstawia następujące uwagi odnoszące się do 

szczegółowych propozycji zawartych w uchwalonych przez Sejm RP przepisach ustawy. 

1. Art. 75 pkt 47 ustawy w zakresie dodawanego art. 31fa ust. 1 ustawy 

COVID-19 

Rzecznik Finansowy podnosi, że przyjęte rozwiązanie nie obejmuje umów kredytu zawieranych 

przez przedsiębiorców ani umów leasingu. Z sygnałów docierających do Rzecznika Finansowego 

wynika, że również kredytobiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz leasingobiorcy zwracają 

uwagę, że oferta formułowana przez podmioty rynku finansowego często wiąże się z 

nieproporcjonalnym wzrostem obciążeń finansowych po zakończeniu „wakacji kredytowych”. 

Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego budzi także użycie terminu „zawieszenie”, który na gruncie 

prawa cywilnego materialnego używany jest w stosunku do biegu terminów, nie do wykonania 

zobowiązań. Trafniejszym wydaje się termin „odroczenie”, który należy odnieść wyłącznie do 

zobowiązania kredytobiorcy (np. „Na wniosek kredytobiorcy ulegają odroczeniu jego zobowiązania 

wynikające z:”). Zawieszenie, czy nawet odroczenie wykonania umowy kredytu, w stosunku do 

zobowiązań obu stron, może uniemożliwić skorzystanie z wakacji kredytowych tym kredytobiorcom, 

którzy czekają na wypłatę kolejnej transzy kredytu na pokrycie zobowiązań związanych z 

inwestycjami powziętymi przed rozpoczęciem okresu pandemii. 

W przypadku, gdyby zgodnie z wnioskiem Rzecznika Finansowego Ustawodawca zdecydowałby się 

na objęcie „wakacjami” także korzystających w umowach leasingu, to zawieszenie wykonania 

miałoby ten skutek, że pozbawiałoby korzystającego możliwości korzystania z przedmiotu leasingu. 

Z tego względu zasadne jest posługiwanie się innym terminem, który precyzyjnie wskaże na 
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odroczenie terminu wymagalności roszczeń przeciwko klientowi podmiotu rynku finansowego. W 

przeciwnym przypadku „wakacje kredytowe” mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. 

2. Art. 75 pkt 47 ustawy w zakresie dodawanego art. 31fa ust. 2 ustawy 

COVID-19 

Przywołany przepis uzależnia skorzystanie z możliwości zawieszenia wykonania umowy kredytowej 

od ziszczenia się jednej z dwóch przesłanek w postaci „utraty pracy” lub „utraty innego głównego 

źródła dochodu” po dniu 13 marca 2020 r. W ocenie Rzecznika Finansowego oba kryteria są nieostre. 

W odniesieniu do „utraty pracy” może powstać wątpliwość, czy przepisy ustawy dotyczą np. umowy 

o dzieło lub umowy zlecenia. Warto zatem rozważyć doprecyzowanie pojęcia „utraty pracy”. Jako 

przykład dobrej praktyki legislacyjnej można wskazać, że w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 t.j.), która określa 

konsekwencje prawne związane z utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wyraźnie 

zdefiniowano pojęcie „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”, wskazując, że oznacza ono 

wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą 

oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Jeszcze bardziej niedookreślone jest pojęcie utraty „innego głównego źródła dochodu”. Przede 

wszystkim należy wskazać, że ustawa nie obejmuje kredytobiorców, których dochód uległ 

znacznemu ograniczeniu, jednakże nie utracili go oni całkowicie. Nie jest również jasne, czy do 

skorzystania z „wakacji kredytowych” kwalifikuje się kredytobiorca, który z powodu obostrzeń 

wprowadzonych w związku ze stanem epidemii nie mógł uzyskiwać dochodu z prowadzonej 

działalności w określonym czasie trwania stanu epidemii (np. w marcu 2020 r. i w kwietniu 2020 r.), 

a następnie w związku ze zniesieniem restrykcji mógł z powrotem w ograniczonym zakresie 

uzyskiwać dochód z prowadzonej działalności. Warto zatem doprecyzować do jakiego okresu 

poprzedzającego złożenie wniosku odnosi się utrata dochodu, a także, czy regulacja dotyczy 

całkowitej czy częściowej (a jeśli tak, to jakiej) utraty dochodu. 

Wątpliwości interpretacyjne może budzić użycie słowa „przysługuje”, które zazwyczaj występuje 

w związku z jakimś prawem podmiotowym (np. art. 702 k.c.) albo uprawnieniem (np. art. 721 k.c.). 

Usunąć te wątpliwości mogłaby redakcja przepisu jednoznacznie wskazująca na prawo podmiotowe 
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kredytobiorcy, np. „Prawo do odroczenia wykonania swojego zobowiązania przysługuje 

kredytobiorcy, który […]”. 

3. Art. 75 pkt 47 ustawy w zakresie dodawanego art. 31fa ust. 4 ustawy 

COVID-19 

Wskazany przepis wyjaśnia, w jakiej formie przekazywać wniosek o zawieszenie umowy o kredyt 

konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (należy go 

złożyć na trwałym nośniku w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim) oraz wniosek o zawieszenie umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

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

i agentami (należy go złożyć na trwałym nośniku w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 23 marca 

2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami). 

Jednocześnie w przepisie nie wskazano jak należy rozumieć pojęcie „trwałego nośnika” w 

odniesieniu do wniosków dotyczących zawieszenia umowy, o której mowa w projektowanym art. 

31fa ust. 1 pkt 3 ustawy COVID-19, tj. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

4. Art. 75 pkt 47 ustawy w zakresie dodawanego art. 31 fa ust. 6 ustawy 

COVID-19 

W przywołanym przepisie zasadne jest doprecyzowanie, że skutek ustawy dotyczy wyłącznie 

zobowiązania kredytobiorcy, zgodnie z uwagami przytaczanymi powyżej. 

5. Art. 75 pkt 47 ustawy w zakresie dodawanego art. 31 fa ust. 8 ustawy 

COVID-19 

W przywołanym przepisie wskazuje się, że kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku 

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

kredytobiorcy. W przepisie tym nie sprecyzowano, czy jeśli kredytobiorca złoży wniosek na trwałym 

nośniku określonej formy (np. pocztą tradycyjną) to czy powinien otrzymać potwierdzenie również 

w tej samej formie.  
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6. Art. 75 pkt 47 ustawy w zakresie dodawanego art. 31fc ust. 1 ustawy 

COVID-19 

Przywołany przepis w założeniu ma określać konsekwencje złożenia przez kredytobiorcę wniosku 

o „wakacje kredytowe” na zasadach określonych w ustawie, w sytuacji, gdy korzysta on z 

udzielonego przez kredytodawcę zawieszenia/odroczenia płatności rat kredytu na warunkach innych 

niż określone w projektowanym art. 31fa ustawy COVID-19. 

Wątpliwości może wzbudzać sformułowanie: jeżeli kredytodawca (…)  zawiesił (…) spłatę jednej 

z umów. Pomijając kwestię poprawności językowej, wydaje się, że tak sformułowany przepis może 

mieć ograniczony zakres zastosowania. Może być on interpretowany jako dotyczący wyłącznie 

przypadków, w których kredytodawca udzielił „wakacji kredytowych” polegających na zawieszeniu 

spłaty rat kredytu, a nie na ich odroczeniu powodującym odpowiednie wydłużenie okresu 

kredytowania. 

7. Art. 75 pkt 47 projektu ustawy w zakresie dodawanego art. 31fc ust. 2 

ustawy COVID-19 

Wydaje się, że analizowany przepis określający sposób rozliczenia związanego ze skróceniem okresu 

udzielonych przez kredytodawcę „wakacji kredytowych” w związku ze złożeniem przez 

kredytobiorcę wniosku o skorzystanie z zawieszenia wykonania umowy kredytu na zasadach 

określonych w ustawie może być w przyszłości przedmiotem sporów. 

Należy wskazać, że kredytobiorca składając wniosek o skorzystanie z „wakacji kredytowych” na 

zasadach określonych w art. 31fa ustawy COVID-19, dopiero w potwierdzeniu otrzymanym w 

terminie 14 dni od złożenia wniosku uzyska informację o sposobie rozliczenia udzielonego wcześniej 

przez kredytodawcę zawieszenia spłaty rat kredytu. Oznacza to, że składając wniosek o skorzystanie 

z „wakacji kredytowych”, kredytobiorca nie będzie miał wiedzy na temat roszczeń kredytodawcy 

związanych ze skróceniem okresu zawieszenia wykonywania zobowiązań z tytułu umowy kredytu. 

Co więcej analizowany przepis pozostawia kredytodawcy szeroką swobodę decyzyjną co do sposobu 

dokonania przedmiotowego rozliczenia, co może powodować, iż obciążenie konsumenta kosztami 

nie będzie odpowiednio rozłożone w czasie.  

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie odrębnej procedury wnioskowania 

o „wakacje kredytowe” przez kredytobiorców, którzy korzystają z udzielonego przez kredytodawcę 

zawieszenia/odroczenia spłaty rat kredytu. W przypadku takich kredytobiorców zawieszenie 
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wykonania umowy kredytu na zasadach określonych w ustawie powinno następować dopiero w 

momencie, gdy zaakceptują oni przedstawione przez kredytodawcę rozliczenie dotyczące umowy 

kredytu. Jednocześnie ustawa powinna gwarantować, że zobowiązania kredytobiorcy wobec 

kredytodawcy wynikające ze skrócenia okresu „wakacji kredytowych” nie będą dochodzone wobec 

kredytobiorcy w okresie korzystania przez niego z zawieszenia wykonania umowy kredytu na 

zasadach określonych w art. 31fa ustawy COVID-19. 

8. Relacja między art. 75 pkt 47 ustawy a art. 75 pkt 24 ustawy 

Z art. 31fa ust.1 pkt 3 ustawy COVID-19 (dodanego przez w art. 75 pkt 47 ustawy) wynika, że z 

zawieszenia wykonania umowy kredytu na zasadach określonych w art. 31fa ustawy COVID-19 będą 

mogli skorzystać będący konsumentami kredytobiorcy, którzy zawarli umowę o kredyt w rozumieniu 

art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Takimi „umowami o kredyt” są także 

umowy o kredyty preferencyjne opisane w przepisach ustaw szczegółowych, w tym także w 

przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  finansowym wsparciu rodzin i innych osób w 

nabywaniu własnego mieszkania, określającej zasady udzielania kredytów w programie „Rodzina na 

Swoim”. 

Istotna wątpliwość dotyczy tego, czy jeżeli kredytobiorca korzystający z programu „Rodzina na 

Swoim” zawnioskowałby na zasadach określonych w projektowanym art. 31fa ustawy COVID-19 

o zawieszenie wykonania umowy kredytu, to czy zastosowanie znalazłaby dyspozycja określona 

w projektowanym art. 31fa ust. 10 ustawy COVID-19, zgodnie z którą w okresie zawieszenia 

wykonywania umowy nie są naliczane odsetki. Należy bowiem pamiętać,  że projektowany art. 15 

zg ust. 2 ustawy COVID-19 (zmieniony przez art. 75 pkt 24 ustawy) stanowi, że w okresie karencji 

w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od kredytu preferencyjnego odsetki mogą podlegać 

kapitalizacji, co sugeruje, że w odniesieniu do kredytobiorców korzystających z programu „Rodzina 

na Swoim” w okresie zawieszenia wykonania umowy odsetki byłyby jednak naliczane.  W tym 

kontekście pojawia się pytanie, czy projektowany art. 15 zg ust. 2 ustawy COVID-19 nie będzie w 

przyszłości rozumiany jako przepis szczegółowy obniżający poziom ochrony kredytobiorców 

korzystających z programu „Rodzina na Swoim” (i jednocześnie wnioskujących o zawieszenie 

wykonania umowy kredytu na zasadach określonych w art. 31fa ustawy COVID-19) w porównaniu 

do pozostałych kredytobiorców. 
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9. Przepisy przejściowe 

W projektowanej ustawie brakuje wskazania, jak długo stosowane będzie rozwiązanie dotyczące 

udzielania „wakacji kredytowych” na zasadach określonych w art. 31fa ustawy COVID-19. Warte 

rozważenia byłoby powiązanie okresu obowiązywania tych rozwiązań z upływem określonego czasu 

od zakończenia obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

Łączę wyrazy szacunku, 
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