Informacja o zmianach w prawie związanych z pandemią
koronawirusa COVID – 19
1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(„Ustawa”)
W uzasadnieniu do projektu ustawy zdefiniowano działania prewencyjne jako,
Podejmowane przez władze działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie
się COVID-19, obejmują m.in. kwarantannę osób mających kontakt z zakażonymi,
zamykanie placówek, czy też odwoływanie wydarzeń i imprez masowych. To z kolei może
prowadzić do wstrzymania produkcji i świadczenia usług, a w efekcie do trudności
finansowych poszczególnych firm. Zgodnie z ustawą, przez przeciwdziałanie COVID - 19
rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno –
gospodarczych, choroby.
Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy, wprowadzone zmiany mają na celu
przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym sytuacji wynikającej z epidemii.
Ustawodawca stworzył pakiet osłonowy dla firm, zapobiegający utracie płynności
w ramach prowadzonych przez nie działalności. Zgodnie z ustawą, pojawiła się możliwość
wdrożenia nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców.
W zakresie prawa pracy wprowadzono między innymi następujące rozwiązania:
a) pracodawca:
- wraz z organizacjami pracowniczymi określa w porozumieniu warunki i tryb
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy,
- ma możliwość obniżyć wynagrodzenie o 50% w razie przestoju ekonomicznego
spowodowanego spadkiem obrotów,
- ma możliwość skrócenia czasu pracy o 20% (pracownik nie może być zatrudniony na
mniej niż ½ etatu) i obniżenia wynagrodzenia (ale nie może być niższe niż minimalne) –
jednak musi wykazać spadek obrotów o 15% w ciągu dwóch miesięcy po 1 stycznia
2020 r. w zestawieniu z tym samym okresem w ubiegłym roku i spadek o 25% w ujęciu
miesięcznym, w porównaniu z obrotem z innego miesiąca przypadającego po 1 stycznia
2020 r. oraz nie posiadać zaległych zobowiązań podatkowych lub składkowych,
- może polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie
i w wymiarze niezbędnym do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- może zmienić system lub rozkład czasu pracy, w przypadku zagrożenia stanu
epidemicznego albo stanu epidemii na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania,
- zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe
z obowiązku świadczenia pracy (w okresie czasowego ograniczania lub zawieszenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty),

- będący zakładem aktywności zawodowej może złożyć wniosek o rekompensatę
wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym,
- zgodnie z ustawą przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku składek na
ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudnia mniej niż 10 pracowników podlegających
ubezpieczeniu oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą za okres
1 marca 2020 r. – 31 maja 2020 r. jeśli działalność prowadzona była przed 1 lutego.
b) osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub o dzieło
jeżeli umowa została zawarta do 1 lutego 2020 r. lub osoby prowadzące
jednoosobowa działalność gospodarczą, gdy wykażą spadek przychodu o 15 %
w ujęciu miesięcznym, mają możliwość złożenia w ZUS lub za pośrednictwem
zleceniodawcy wniosek o świadczenie postojowe, udzielone w formie jednorazowej
wypłaty w następującym wymiarze: 80% wynagrodzenia minimalnego w przypadku
umów cywilnoprawnych lub 50% lub 80% wynagrodzenia minimalnego w przypadku
prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
c) opiekunowie sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 8 a w przypadku dzieci
mających orzeczenie o niepełnosprawności do lat 18 (ubezpieczeni z tytułu
ubezpieczenia chorobowego) zwolnieni są od obowiązku świadczenia pracy
i otrzymają zasiłek opiekuńczy na okres 14 dni,
d) w przypadku wprowadzenia stanu epidemii, zawieszeniu ulega obowiązek
przeprowadzenia przez pracodawcę okresowych badań lekarskich,
e) ważność zezwolenia na pracę wydanego na mocy ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ulega przedłużeniu.
W zakresie wsparcia dla przedsiębiorców wprowadzono między innymi następujące
rozwiązania:
a) przedsiębiorąca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych
przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie
wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ustawie,
b) podatnicy CIT, którzy z powodu COVID-19:
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia
2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia
2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co
najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio
poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1 – mogą
jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł,
dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy,
o którym mowa w pkt 1. 2. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub
złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie na,
podatnik składa korektę zeznania,
c) starosta może:
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- na podstawie zawartej umowy przyznać przedsiębiorcy dofinansowywania części
kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu ustawy oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek
na ubezpieczenia społeczne w przypadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19,
- na podstawie zwartej umowy przyznać przedsiębiorcy, niezatrudniającemu
pracowników dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19,
- w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, na podstawie umowy,
udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadzili
działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.,
d) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
ustawy prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych a także osobie
wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do
której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo
umowę o działo, przysługuje świadczenie postojowe jeżeli nie podlega
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
e) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od
przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie między innymi wynagrodzeń dla
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie w utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie,
a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu
lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie
a także wstrzymuje się pobieranie opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie
o opłatach abonamentowych.
W zakresie wsparcia kredytowego:
a) w BGK tworzy się Fundusz Gwarancji Płynnościowych. BGK będzie miał możliwość
udzielania we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty
kredytów, przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej do wysokości 80%
kredytu. Poręczenia i gwarancje udzielane są na wniosek przedsiębiorcy i mogą
stanowić pomoc publiczną,
b) w zakresie czynności bankowych, w ustawie wprowadzono możliwość wprowadzenia
przez bank zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu
udzielonego na podstawie prawa bankowego (w przypadku wystąpienia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub
średniemu przedsiębiorcy jeśli kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r.
oraz zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej
kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 3 września 2019 r. ,
c) zgodnie z treścią Ustawy do okresu finansowania zwrotnego oraz do okresu
kredytowania, o których mowa w ustawie o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego, nie wlicza się okresu karencji w spłacie kapitału,
jeżeli karencja ta nastąpiła na wniosek kredytobiorcy złożony w związku z
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wystąpieniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto, do
okresu dopłat, o których mowa w ustawie o finansowym wsparciu rodzin i innych
osób w nabywaniu własnego mieszkania, nie wlicza się okresu karencji w spłacie rat
kapitałowych lub odsetek od kredytu preferencyjnego, jeżeli karencja ta nastąpiła na
wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii,
d) (ust.1) Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego
w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019
r. poz. 1083) dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni oblicza się według
wzoru: MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 6%), w którym poszczególne symbole
oznaczają: MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, K –
całkowitą kwotę kredytu, n – okres spłaty wyrażony w dniach, R – liczbę dni w roku.
(ust.2) Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego
dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru: MPKK ≤
K x 5%, w którym poszczególne symbole oznaczają: MPKK – maksymalną wysokość
pozaodsetkowych kosztów kredytu, K – całkowitą kwotę kredytu. (ust.3.)
Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą być wyższe od 45%
całkowitej kwoty kredytu. (ust.4.) Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego
wynikające z umowy o kredyt konsumencki nie należą się w części przekraczającej: 1)
maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone w sposób określony w ust. 1
lub 2, lub 2) 45% całkowitej kwoty kredytu,
e) W przypadku udzielenia przez kredytodawcę lub podmiot z nim powiązany w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada
2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE
L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.3)), konsumentowi, który nie dokonał pełnej
spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z
kredytów: 1) całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości
pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 8d, stanowi kwota
pierwszego z kredytów; 2) pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę
pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.
W zakresie zmiany/odroczenia terminów:
a) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do
dnia 30 czerwca 2020 r. Termin może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady
Ministrów,
b) podmioty zatrudniające w dniu 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób będą
zobowiązane do zawarcia umowy o prowadzenie PKK w terminie wydłużonym
o 6 miesięcy,
c) termin na podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady
nadzorczej spółki może być zmieniony w trybie rozporządzenia Ministra Finansów,
d) bieg terminów do podjęcia czynności przez KNF nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu, chyba że KNF dokona w tym czasie odpowiedniej czynności,
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e) w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w czasie
obowiązywania tych stanów i miesiąc po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu
zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego,
f) egzekucyjne postępowania administracyjne mogą zostać wstrzymane w drodze
Rozporządzenia Rady Ministrów na czas epidemii,
g) wydłużenie okresu składania sprawozdań finansowych do dnia 31 lipca 2020 r.,
h) termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zostanie
wydłużony do dnia 13 lipca 2020 r.,
i) w przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem
wejścia w życie ustawy upływa po tym dniu a przed 30 czerwca 2020 r, umowa ta
ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych.
Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.
W prawie spółdzielczym dodano przepis zgodnie, z którym członek rady nadzorczej lub
członek zarządu banku mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu
banku, podając proponowany porządek obrad lub podjęcie określonej uchwały na piśmie
albo przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
W kodeksie spółek handlowych dodano między innymi rozwiązanie wprowadzające
możliwość uczestnictwa w posiedzeniu zarządu przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd ma możliwość podejmować
uchwały również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwal zarządu,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej.
W zakresie prawa zamówień publicznych wprowadzono między innymi rozwiązania
zgodnie, z którymi zamawiający, realizujący zadania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu
się COVID-19, mogą udzielać zamówień na usługi lub dostawy z wyłączeniem przepisów
PZP, jeśli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie umowy.
Data wejścia w życie: 31 marca 2020 r.
Poniżej link do Ustawy:
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Zgodnie z treścią Rozporządzenia, każdy zakład pracy zobowiązany jest do dnia
11 kwietnia 2020 r. zapewnić dla pracowników: rękawiczki jednorazowe lub środki do
dezynfekcji rąk, odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 metra.
Urzędy administracji publicznej mogą prowadzić działalność ograniczoną jedynie do zadań
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niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom lub wyłączających bezpośrednią
obsługę interesantów. Utrzymane zostały również ograniczenia w przemieszczaniu się
ludzi na terenie Polski. Dopuszczalne są podróże w celu realizacji niezbędnych potrzeb
życia codziennego, obowiązków zawodowych czy też ochrony zdrowia. Wstrzymane jest
również do odwołania funkcjonowanie obiektów gastronomicznych, kulturowych,
hotelarskich, sportowych.
Centra handlowe nie będą mogły prowadzić handlu
detalicznego z wyłączeniem produktów pierwszej potrzeby. W obiektach handlowych nie
może przebywać więcej niż 3 klientów na jedno stanowisko kasowe.
Rozporządzenie przewiduje także możliwość nakazania udostępnienia nieruchomości,
lokali i terenów w celu zwalczania epidemii.
Data wejścia w życie: 31 marca 2020 r.
Poniżej link do Rozporządzenia:
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf
3. Komunikat KNF ws. powierzania przez BGK innym bankom dokonywania oceny
zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania,
w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK (realizacja jednego z elementów
„Tarczy Antykryzysowej”).
Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2020 r. w ramach przeprowadzonego
w trybie zdalnym głosowania jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez BGK z siedzibą
w Warszawie innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz
analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK
w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, zwanej również PLD, finansowanej
z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.
Poniżej link do Komunikatu:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69297&p_id=18
4. Stanowisko UKNF w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych ws. finansowania przez

banki klientów korporacyjnych w obliczu pandemii koronawirusa
UKNF przedstawił stanowisko dotyczące interpretacji i stosowania art. 70 ust. 2 ustawy
– Prawo bankowe, zgodnie z którym Wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny
zdolności kredytowej wnioskującego obejmuje informacje na temat czynników, w tym
danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności
kredytowej. W ocenie UKNF ustawowa definicja zdolności kredytowej nie powinna ulegać
zmianie.
UKNF, chcąc umożliwić bankom koncentrację na czynnościach związanych z obsługą
klientów i procesach kluczowych z punktu widzenia wyzwań wynikających ze stanu
pandemii COVID-19, a także rozumiejąc wynikającą z powyższego konieczność realokacji
zasobów, podejmie działania związane z przesunięciem w czasie wejścia w życie
wybranych Rekomendacji KNF: wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem
o przesunięcie terminu wdrożenia Rekomendacji S do dnia 30.06.2021 r. a także
opóźnione zostanie wdrożenie Rekomendacji R.

6

UKNF w ramach prac prowadzonych na forum EBA i jako uczestnik tych prac – przedstawi
do rozważenia przez EBA uzgodnione z bankami postulaty w imieniu polskiego sektora
bankowego.
Poniżej link do stanowiska:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69406&p_id=18
5. Stanowiska EBA związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na europejski sektor

bankowy
Dnia 31 marca 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował dokumenty
związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na europejski sektor bankowy. Dokumenty
regulują kwestie oczekiwań w zakresie polityki dywidendowej banków
i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń, dodatkowych wytycznych w zakresie
sprawozdawczości ostrożnościowej oraz raportowania w ramach filara 3, niezbędnych
środków przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Poniżej link do Komunikatu:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69433&p_id=18
6. Oświadczenie EBA w sprawie działań na rzecz ograniczenia wpływu koronawirusa

COVID-19 na sektor bankowy w Unii Europejskiej
W oświadczeniu zwrócono między innymi uwagę na kwestie dotyczącą przełożenia
ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych na rok 2021, co umożliwi bankom
priorytetowe potraktowanie kwestii ciągłości operacyjnej.
Poniżej link do Komunikatu:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69239&p_id=18
7. Komunikat ESMA dotyczący zalecenia uczestnikom rynków finansowych podjęcie

działań w zakresie skutków koronawirusa COVID-19
Zgodnie z komunikatem KNF, ESMA wydała następujące zalecenia dla uczestników rynków
finansowych:
ESMA, zwróciła uwagę na następujące kwestie: planowanie ciągłości działań, ujawnianie
informacji rynkowych, sprawozdawczość finansową oraz zarządzanie funduszami.
W opinii ESMA, wszyscy uczestnicy rynków finansowych, powinni przygotować się na
zastosowanie swoich planów awaryjnych, wdrożyć środki na rzecz utrzymania ciągłości
działań, w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej zgodnie z obowiązkami określonymi
w przepisach prawa.
Emitenci powinni:
1) ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich
fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na
nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia
nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR);
2) zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach
koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie
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jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych
w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze
sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach
finansowych.
ESMA podkreśliła także, że zarządzający aktywami powinni nadal stosować wymogi
dotyczące zarządzania ryzykiem i podejmować w związku z tym odpowiednie działania.
Poniżej link do Komunikatu:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69236&p_id=18
8. Stanowisko ESMA ws. wpływu epidemii COVID-19 na kalkulację oczekiwanych strat

kredytowych wg MSSF 9
ESMA opublikowała komunikat dotyczący skutków, jakie może mieć obecna epidemia
COVID-19 na zastosowanie wymogów dotyczących oczekiwanych strat kredytowych przez
jednostki stosujące MSSF 9 Instrumenty finansowe. W stanowisku odniesiono się przede
wszystkim do sposobu uwzględnienia powszechnego (np. rządowego) oraz indywidualnego
wsparcia kredytobiorców przy ocenie wystąpienia znacznego wzrostu ryzyka kredytowego
oraz przy kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych.
Poniżej link do stanowiska:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-accountingimplications-covid-19
9. Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK odnosząc się do pisma Związku Banków Polskich, poruszającego problem dotyczący
wysyłki tradycyjnych listów przez banki, które taką formę informowania klientów zawarły
w regulaminach, wyraził swoją aprobatę dla stanowiska, że w obecnej sytuacji przesyłanie
do klientów banków informacji o zmianach warunków wykonywanych umów, (między
innymi informacji o zmianach stóp procentowych) za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, spełniającej definicję trwałego nośnika jest zasadnym rozwiązaniem.
Zgodnie z pismem, UOKiK podkreśla, że odstępstwa od zasady pisemności w stanie epidemii
powinny być wykorzystywane przez banki tylko do komunikacji nadzwyczajnej i dotyczącej
tzw. korespondencji masowej (np. zmianach stóp procentowych, limitu płatności
bezgotówkowej lub obniżenie opłat i prowizji).
Formy przekazywania informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, nie
powinno się wykorzystywać (w sytuacji, w której w normalnych warunkach należałoby to
zrobić w formie pisemnej, np. z uwagi na brak zgody klientów lub brak odpowiednich
regulacji w regulaminach) do informowania klientów o zmianach związanych
z podnoszeniem opłat i prowizji lub zmianach w regulaminach, które utrudniałyby
konsumentom korzystanie z usług świadczonych przez instytucje finansowe.
Forma pisemna powinna być także zachowana dla takich oświadczeń banków jak wezwania
do zapłaty czy wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy będące jednostronnym
oświadczeniem woli, o charakterze prawno-kształtującym wymaga zakomunikowania
drugiej osobie w sposób skuteczny, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
W załączeniu do alertu, przesyłamy skan pisma Prezesa UOKiK.
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