
Opinia obywatelska do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 (druk senacki nr 142) 

 

 

Szanowny Panie Senatorze 

 

Pragnę zwrócić Pana uwagę, na niebezpieczny proceder niszczenia praworządności przez 

rządzącą partię,  która pod zasłoną ratowania Polski przed skutkami kryzysu wprowadza 

rozwiązania prawne znane jedynie w Państwach totalitarnych. Do takich należy bowiem 

zaliczyć regulacje tzw. tarczy 4.0,  które w bezprecedensowy sposób ingerują w stosunki 

cywilnoprawne.  

 

Taki charakter ma bez wątpienia przekazany do Senatu projekt  Ustawy z dnia 4 czerwca 

2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 

płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19,  która w art. 75. 

Wprowadza on zmianę 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 (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 

875),  polegającą na dodaniu art. 15gf. o treści: 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego 

z powodu COVID-19,  strony  umowy  o  zakazie  konkurencji obowiązującym po ustaniu 

1) stosunku pracy, 

2) umowy agencyjnej, 

3) umowy zlecenia, 

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 

5) umowy o dzieło– na  rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą 

ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. 

 

Co istotne,  uprawnienie powyższe nie jest tak jak w przypadku innych uprawnień 

ograniczone do podmiotów u których wystąpił spadek obrotów  gospodarczych w rozumieniu 

art. 15g ust. 9. 



Projektowany przepis to bezprecedensowy wyraz niszczenia stosunków cywilnoprawnych w 

Polsce,  które nawet za czasów PRL były traktowane z większym szacunkiem. Uchwalony 23 

kwietnia 1964r przewidywał możliwość stosowania odrębnych mechanizmów pomiędzy 

jednostkami gospodarki uspołecznionej, jednak nie zawierał w swojej treści reguł,  które 

nadawały w sposób zupełnie nie uzasadniony uprawnienie imperatywne tylko jednej ze stron 

stosunku prawnego. 

 

Partia rządząca sięga w oczywiście bezprawny sposób po regulacje prywatno -prawne,  

wykorzystując je zwyczajnie do poszukiwania oszczędności  dla nieudolnie zarządzanych 

spółkach Skarbu Państwa. 

Zgoda na taką praktykę to zgoda na stosowanie ustawowego bezprawia, a każde takie 

zachowanie należy potępić. Na koniec pragnę polecić Panu szeroką analizę powyżej 

przedstawionego zagadnienia przeprowadzoną przez Panią profesor Annę Rytel – Warzocha,  

na łamach Monitora Konstytucyjnego: http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/14207 

 

Z wyrazami szacunku, 

Obywatel RP 


