
 

 

 

          

 

 
Warszawa, 13 sierpnia 2020 r. 

KL/379/269/AZ/2020 
 
 

Pan 

Henryk Kowalczyk 
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych 
Sejm RP 
 
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący,  
 
W związku ze skierowaniem do Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 539), 
Konfederacja Lewiatan przedstawia niniejsze stanowisko.  

 

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

nad wyżej wskazanym projektem ustawy.  

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - druk nr 539 



                                                                                                                                             

 

 
  

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - druk nr 539 (dalej, jako ,,Projekt”) 

 

Proponujemy w Projekcie następującą zmianę:  

 

Art. 1. 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 (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

w art. 36: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 8d-8f, art. 10-10c, art. 11-11c, art. 12, art. 
12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”, 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy 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 wprowadzają w art. 8d-8f przepisy obniżające limit 

pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego ustawodawca zakładał, że w okresie pandemii oraz po jej 

wygaśnięciu nastąpi gwałtowny wzrost popytu na kredyty i pożyczki konsumenckie. Chcąc uniknąć sytuacji,  

w której konsumenci masowo korzystający z finansowania bankowego i pozabankowego, byliby narażeni na 

popadnięcie w spiralę zadłużenia, ustawodawca zdecydował się na ustawowe obniżenie maksymalnego limitu 

pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego aż o 60% w stosunku do limitów obowiązujących na 

podstawie ustawy o kredycie konsumenckim.  

Tymczasem z danych publikowanych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w okresie ponad  

4 miesięcy obowiązywania obniżonych limitów nie doszło do wzrostu popytu na kredyty i pożyczki – popyt 

utrzymuje się na poziomie zbliżonym do tego sprzed pandemii. Wskutek nowych regulacji doszło natomiast do 

gwałtownego spadku podaży pożyczek pozabankowych, obniżenia dostępnych dla konsumentów kwot 

finansowania oraz skrócenia okresu kredytowania. Obecnie mierzymy się zatem ze zjawiskiem, któremu  

w istocie chciał przeciwdziałać ustawodawca, czemu dano wyraz w uzasadnieniu ww. projektu: „W czasie 

epidemii i po jej ustąpieniu istotne będzie udzielanie szybkich pożyczek dla konsumentów i podmiotów, których 

dotknęły skutki finansowe epidemii (np. zachowanie płynności)”.  

Dostępność zarówno kredytów bankowych, jak też – w szczególności – pożyczek pozabankowych, została 

mocno ograniczona – wartość udzielonych pożyczek pozabankowych w II kwartale 2020 roku w porównaniu 

do analogicznego okresu ubiegłego roku spadła aż o 64%1. Od momentu wejścia w życie przepisów 

obniżających limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego liczba instytucji pożyczkowych 

                                                 
 
1 https://frrf.pl/rynek-pozyczek-pozabankowych-w-ii-kwartale-2020-r-analiza-frrf/  



                                                                                                                                             

 

 
  

 

 
 

aktywnie prowadzących akcję kredytową obniżyła się blisko o 1/3. Banki i instytucje pożyczkowe, które 

prowadzą akcję kredytową, znacznie zaostrzyły wymogi kredytowe – większe szanse na otrzymanie 

finansowania mają osoby będące już klientami tych instytucji oraz osoby o wyższym scoringu kredytowym  

(tj. bardziej wiarygodne). Konsument, który dotychczas nie korzystał z kredytów i pożyczek, nie posiada historii 

kredytowej w BIK oraz nie posiada stabilnych źródeł dochodów, ma znacznie utrudnioną możliwość otrzymania 

finansowania w sektorze regulowanym. Stwarza to istotne ryzyko rozrostu szarej strefy i wykluczenia 

finansowego części konsumentów, co odbędzie się ze szkodą dla nich, ponieważ będą uzyskiwać finansowanie 

na rynku, na którym nie obowiązują regulacje zabezpieczające ich interesy.  

Mając powyższe na uwadze postulujemy skrócenie okresu obowiązywania przepisów art. 8d-8f ustawy 

COVID do 180 dni. 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/379/269/AZ/2020 


