
 

 

Gdańsk, 10 czerwca 2020 r. 
Ldz. 10/06/2020 

 

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 
 

 

Senat RP 

 
Szanowni Panowie Przewodniczący, 

 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) to organizacja zrzeszająca ponad sto kluczowych 

przedsiębiorstw z rynku finansowego, w tym reprezentujących sektor bankowy, instytucji pożyczkowych, 

pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń, zarządzających wierzytelnościami, zarządzających informacją 

gospodarczą, firmy oferujące produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platform 

crowdfundingowych, doradztwa strategicznego i prawnego. ZPF to także od 1999 roku aktywna 

merytorycznie strona społeczna procesu legislacyjnego, zarówno na poziomie polskim jak i europejskim. 

 

W związku z trwającym procesem legislacyjnym ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. 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), dalej jako „Ustawa”, w niniejszym piśmie pragniemy przekazać – wypracowane  

w gronie firm członkowskich ZPF – uwagi do tegoż aktu. 

 

1.  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  

 

Art. 52 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, wydłużył – do 13 lipca 2020r. 

– termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów 

Rzeczywistych.  

 

Wówczas (w marcu br.) wydawało się, że jest to termin wystarczający, ale obecnie – z uwagi na 

wydłużenie się okresu m.in. pracy zdalnej, bez dostępu do zasobów biura czy osób umocowanych do 

podpisania takich zgłoszeń i fakt, że nadal utrzymywane są obostrzenia w zakresie pracy biurowej, 

termin ten należy uznać za dalece niewystarczający. 

 



 

 

Do dnia 13 lipca br. pozostało już bardzo niewiele czasu, a założyć należy, że w obecnej sytuacji 

większość przedsiębiorców skupia swoją uwagę i działania na innych kwestiach, w tym przede 

wszystkim zachowaniu płynności finansowej. W tej sytuacji wydaje się, że powstała potrzeba 

ponownego przedłużenia terminu na dokonanie przedmiotowego zgłoszenia, zwłaszcza, że - 

według wiedzy ZPF – do tej pory uczynił to tylko niewielki procent przedsiębiorców, a tym samym 

problem może być powszechny. 

 

W tym świetle postulujemy przedłużenie wskazanego terminu o kolejne 3 miesiące. 

 

2.  Tzw. wakacje kredytowe 

 

Art. 75 pkt 47 Ustawy zakłada zmiany w ustawie 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, poprzez dodanie art. 31fa - 31fc, które przewidują tzw. 

wakacje kredytowe. Przepisy te budzą jednak bardzo poważne wątpliwości w zakresie: 

 

1) braku regulacji dotyczącej sposobu składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu, co 

może stwarzać poważne problemy zarówno w zakresie prawidłowej identyfikacji tożsamości 

osoby składającej wniosek (np. niepodanie danych wystarczających do identyfikacji 

konkretnego kredytobiorcy), jak i nadania wnioskowi odpowiedniego biegu w ramach danej 

instytucji (np. gdy zostanie wysłany na niewłaściwy adres e-mail – przykładowo: do pomocy 

technicznej, inspektora ochrony danych osobowych czy przypadkowego pracownika); 

 

w związku z powyższym postulujemy doprecyzowanie regulacji, poprzez wskazanie, że  

w przypadku składania wniosku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

wniosek należy złożyć na zasadach i w sposób wskazany przez kredytodawcę; 

 

2) braku regulacji dotyczącej możliwości weryfikacji przez kredytodawcę oświadczenia 

konsumenta o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu, co jest warunkiem 

zawieszenia spłaty kredytu na podstawie przedmiotowych przepisów; brak takiej możliwości 

jednocześnie może prowadzić do wielu nadużyć instytucji zawieszenia spłaty kredytów; 

 

w związku z powyższym, w celu zachowania założonego automatyzmu w udzielaniu wakacji 

kredytowych, niezbędnym jest uzupełnienie regulacji o analogiczny przepis, jaki znajduje się  

w art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Ustawy (dotyczący kredytów z dopłatą), tj.: „Kredytobiorca 

składający wniosek jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń.”; 

 

3) zbędnego formalizmu w zakresie przekazywania kredytobiorcy potwierdzenia 

otrzymania jego wniosku, które ma charakter wyłącznie deklaratoryjny (zawieszenie spłaty 

kredytu następuje już z chwilą otrzymania wniosku przez kredytodawcę), a tym samym 

zarówno termin 14 dni na przekazanie potwierdzenia wydaje się zbyt krótki (zwłaszcza wobec 



 

 

spodziewanej znaczącej ilości wniosków złożonych w krótkim czasie), jak i forma potwierdzenia 

– trwały nośnik – wydaje się zbyteczna i nadmiarowa; 

 

w świetle powyższego postulujemy wydłużenie terminu na przekazanie kredytobiorcy 

otrzymania jego wniosku do 21 dni oraz rezygnację z wymogu jego przekazania na 

trwałym nośniku; 

 

4) braku przepisów określających czasowe obowiązywanie powyższych przepisów, wobec 

czego przyjęcie ich w aktualnym kształcie, oznaczałoby ich bezterminowe (teoretycznie nawet 

wieloletnie) obowiązywanie; 

 

w świetle powyższego postulujemy dodanie przepisu przejściowego, zgodnie z którym 

art. 31fa-31fc Ustawy utracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Licząc na uwzględnienie zaprezentowanych powyżej rekomendacji oraz zapewniając o dyspozycyjności 

ekspertów ZPF dla Panów Przewodniczących oraz pozostałych Członków Wysokich Komisji w przypadku 

potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień lub uzupełnień w przedmiotowej sprawie, pozdrawiam i pozostaję 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Marcin Czugan 

 

 

Wiceprezes Zarządu  


