
 

 

 

          

 

 

Warszawa, 4 maja 2020 r. 

KL/233/161/AZ/2020 

 

 

Pan  

Tomasz Grodzki  

Marszałek Senatu RP 

 

 

  

Szanowny Panie Marszałku, 

 

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Konfederacja Lewiatan 

przedstawia stanowisko dotyczące art. 66 wyżej wskazanej ustawy.  

 

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 dotyczące art. 66 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 



                                                                                                                                             

 

 
  

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące art. 66 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej jako Ustawa) 

 

Należy wskazać, iż dodany w toku procesu legislacyjnego art. 66 Ustawy budzi wątpliwości 

interpretacyjne. Mając na celu pewność prawa i wagę regulowanego obszaru, rekomendujemy poniższe 

doprecyzowanie art. 66 ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2: 

1) Art. 66 otrzymuje brzmienie:  

Art. 66 1. Przepis art. 304 § 2 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ma 

zastosowanie do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, również wtedy gdy 

żądanie zapłaty dotyczy kosztów innych niż odsetki wynikających z umowy, która została zawarta przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wysokość tych kosztów dwukrotnie przekraczała poziom 

dozwolony w przeddzień 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. poz. 568). 

  

2. Przepis art. 304 § 3 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ma zastosowanie 

do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, również wtedy gdy żądanie zapłaty 

dotyczy odsetek wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli 

wysokość tych odsetek przekraczała dwukrotnie poziom dozwolony w przeddzień 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. poz. 568). 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/233/161/AZ/2020 

 


