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Stanowisko Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania lichwie (UD 145) 

 

Na wstępie Fundacja pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec aktualnie zaproponowanemu poziomowi 

limitu pozaodsetkowych  kosztów  kredytu, a w szczególności wobec trybu, w którym tak kluczowa dla 

funkcjonowania rynku kredytu konsumenckiego zmiana została wprowadzona do projektu. Wyrażamy 

ponadto sprzeciw  wobec propozycji przepisów nakładających, wyłącznie  na  instytucje  pożyczkowe, 

obowiązku  stosowania  określonych  metod oceny zdolności kredytowej oraz sankcji za naruszenie tych 

przepisów, w postaci braku możliwości dochodzenia lub zbycia wierzytelności.  

W dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania lichwie, w którym limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego 

zaproponowany został na poziomie 45% w skali roku. Obniżenie limitu o 10 pkt proc. (a zatem o ponad 20%) 

w stosunku do aktualnie obowiązującego spotkało się z krytyką nie tylko środowiska kredytodawców kredytu 

konsumenckiego, ale również organizacji reprezentujących interesy konsumentów (vide stanowisko 

Federacji Konsumentów) oraz organów publicznych takich jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazujących na potencjalne ryzyko wyeliminowania znacznej części 

oferty instytucji pożyczkowych i rozrostu szarej strefy. Pomimo tego, arbitralną decyzją podjętą w 

nadzwyczajnym trybie, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. Rada Ministrów dokonała obniżenia 

proponowanego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 20% w skali roku. Tym 

samym, bez jakichkolwiek konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, a wręcz wbrew zaprezentowanym w 

toku prac nad projektem analizom i raportom oraz wbrew stanowiskom również organów publicznych, 

dokonano obniżenia limitu o 35 pkt proc w skali roku (tj. o ponad 60% w stosunku do aktualnie 

obowiązującego limitu). 

W ocenie Fundacji, pomijając tryb, w jakim dokonano tak kluczowej z punktu widzenia funkcjonowania rynku 

kredytów konsumenckich zmiany, zaproponowane w Projekcie drastyczne obniżenie limitu 

pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, liczonego wg formuły 10% + 10% będzie rozwiązaniem 

wysoce szkodliwym dla całego rynku kredytu konsumenckiego, w tym zarówno kredytobiorców i 

kredytodawców, budżetu Państwa, a także pracowników i dostawców sektora, powodując skutki odwrotne 

od zamierzonych i doprowadzi do: 

1) wykluczenia z rynku finansowego dużej części z grupy 3 000 000 osób obecnie obsługiwanych przez branżę, 
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2) rozwoju szarej strefy pożyczek i podziemia lichwiarskiego, w które wejdą osoby (dziś zaciągające i 

spłacające swoje zobowiązania) wykluczone z legalnego rynku finansowego, zarówno bankowego, SKOK i 

instytucji pożyczkowych, 

3) likwidacji legalnie działającego pozabankowego sektora kredytu konsumenckiego oraz sektora 

pośredników kredytowych kredytu konsumenckiego ze względu na nierentowność działalności, która 

obecnie wynosi jedynie 3,2%, 

4) utraty miejsca pracy nawet przez ok. 40 tys. osób i tym samym wzrostu kosztów dla Państwa, związanych 

z utrzymaniem pracowników przez okres, w którym będą oni pozostawać bez pracy, 

5) osłabienia konkurencji na rynku konsumenckich produktów finansowych, co negatywnie odbije się na 

oferowanych usługach, 

6) spowolnienia rozwoju sektora fintech, który dziś dostarcza wielu innowacyjnych rozwiązań dla sektora w 

obszarze identyfikacji, weryfikacji, analizy i wzbogacania danych kredytowych, które zmierzają do 

zwiększenia dopasowania produktów do potrzeb konsumentów i w efekcie zwiększenia ich bezpieczeństwa, 

7) drastycznego ograniczenia wpływów z podatków CIT, PIT i VAT, wnoszonych do budżetu Państwa przez 

sektor pożyczkowych – budżet straci około 2,2 mld zł rocznie, 

8) destabilizacji systemu finansowego i możliwego krachu na rynku obligacji przedsiębiorstw, a także strat 

sektora bankowego, współpracującego z sektorem instytucji pożyczkowych w finansowaniu ich działalności 

pożyczkowej. 

Fundacja pragnie podkreślić, że postulat walki z nieuczciwymi zachowaniami związanymi z pożyczaniem 

środków pieniężnych osobom fizycznym, wykorzystującymi trudną sytuację tych osób, naruszającymi 

przepisy ustawowe lub ukierunkowanymi na obchodzenie funkcjonujących regulacji prawnych, jest od wielu 

lat popierany przez branżę instytucji pożyczkowych. Z tego względu Fundacja z zadowoleniem przyjmuje 

propozycje zmierzające do skutecznej penalizacji tego rodzaju praktyk i zabezpieczenia interesów osób 

fizycznych w relacjach zarówno z podmiotami nieprofesjonalnymi, jak też z podmiotami profesjonalnymi, 

prowadzącymi działalność z naruszeniem przepisów prawa.  

Jednocześnie trudnym do zaakceptowania oraz pozbawionym podstaw faktycznych i prawnych jest 

utożsamianie przez Projektodawcę zachowań o charakterze przestępczym z działalnością legalnie 

funkcjonujących i objętych regulacjami szczegółowymi instytucji pożyczkowych. Już w pierwszym zdaniu 

uzasadnienia projektu znalazło się stwierdzenie: „Działalność polegająca na udzielaniu pożyczek o 

charakterze lichwiarskim jest częstym zjawiskiem w realiach codziennego życia i nie traci na znaczeniu”. Dla 

zobrazowania powyższego projektodawca odsyła do Tabeli 1 pokazującej statystyki dotyczące rynku 

pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, opracowane na podstawie danych trzech organizacji 
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skupiających instytucje pożyczkowe – Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Konferencji Przedsiębiorstw 

Finansowych w Polsce oraz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Tym samym Projektodawca już na 

wstępie uzasadnienia buduje tezę, zgodnie z którą wszystkie instytucje pożyczkowe działające w Polsce 

funkcjonują z naruszeniem przepisów prawa i udzielają pożyczek na warunkach sprzecznych z 

obowiązującymi regulacjami. Zwróciła na to uwagę Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów w swoim 

stanowisko do projektu: „Tymczasem tabela 1 przedstawia dane dotyczące całego rynku pozabankowych 

pożyczek konsumenckich, a nie tylko wartości dotyczących pożyczek lichwiarskich, co może wprowadzać w 

błąd odnośnie do skali działalności lichwiarskiej i sugerować, że cały sektor pozabankowych pożyczek 

konsumenckich stosuje proceder lichwy”. Z przykrością stwierdzamy, że Projektodawca zupełnie zignorował 

powyższe uwagi, a w projekcie ustawy skierowanym do prac parlamentarnych w dalszym ciągu posługuje się 

nieprawdziwymi informacjami. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, jako podmiot reprezentujący 

największe instytucje pożyczkowe, a zarazem przywołany jako źródło danych, które mają uzasadniać 

formułowaną przez projektodawcę tezę, stanowczo sprzeciwia się budowaniu przekazu, który nie znajduje 

oparcia w stanie faktycznym ani w przepisach prawa. Instytucje pożyczkowe stanowią bowiem kategorię 

podmiotów, których działalność regulowana jest m.in. przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (dalej UKK), zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak również podmiotowym i które 

zobowiązane są do stosowania przepisów prawa w zakresie odsetek maksymalnych oraz pozaodsetkowych 

kosztów kredytu konsumenckiego.  

Jednocześnie przykłady, którymi posługuje się projektodawca w celu zobrazowania wagi problemu lichwy 

oraz uzasadnienia potrzeby podjęcia interwencji legislacyjnej, odnoszą się do przypadków umów, które 

zostały zawarte na długo przed wejściem w życie przepisów ustanawiających limit pozaodsetkowych kosztów 

kredytu konsumenckiego albo które nie podlegają przepisom UKK (umowy zawierane w obrocie 

nieprofesjonalnym pomiędzy osobami fizycznymi lub umowy pomiędzy podmiotem profesjonalnym a osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) lub w przypadku których podmiot udzielający pożyczki działa 

z naruszeniem przepisów prawa (np. nie posiada statusu instytucji pożyczkowej w związku z brakiem 

spełnienia wymogów organizacyjnych, kapitałowych oraz brakiem wpisu do rejestru prowadzonego przez 

KNF). Tym samym to nie instytucje pożyczkowe są odpowiedzialne za zjawisko lichwy, któremu słusznie 

próbuje przeciwdziałać projektodawca i to nie ich zachowania są obrazowane poprzez przykłady zawarte 

w uzasadnieniu projektu. 

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego przychyla się do stanowiska, zgodnie z którym opisane praktyki są 

bulwersujące, niedopuszczalne i powinny być w sposób skuteczny zwalczane. Nie możemy natomiast 

zaaprobować budowania nieprawdziwego obrazu działalności prowadzonej przez instytucje pożyczkowe, a 

w szczególności utożsamiania działalności tych instytucji z przestępstwem lichwy. Szczególnie krzywdzące jest 

utożsamianie działalności legalnie funkcjonujących instytucji pożyczkowych z praktykami polegającymi na 
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przejmowaniu nieruchomości dłużników. Trzeba bowiem jednoznacznie podkreślić, że zgodnie z art. 5 w zw. 

z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 

kredytu hipotecznego i agentami kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką lub innym prawem związanym 

z nieruchomością mieszkalną mogą być udzielane wyłącznie przez banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe. Instytucje pożyczkowe takich pożyczek nie mogą udzielać, co więcej w 

procesie prac nad projektem ww. ustawy przedstawiciele branży instytucji pożyczkowych popierali 

propozycję zawężenia katalogu kredytodawców kredytu hipotecznego wyłącznie do banków i skok-ów. 

Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z art. 76 ww. ustawy udzielanie kredytów i pożyczek zabezpieczonych na 

nieruchomościach mieszkalnych przez podmioty inne niż wskazane jako uprawnione, jest zagrożone sankcją 

karną w postaci grzywny do 5 mln zł oraz pozbawienia wolności do lat 3. Fakt występowania praktyk 

opisanych w uzasadnieniu do projektu, polegających na zawieraniu umów z zabezpieczeniem w postaci 

hipoteki lub przewłaszczenia na zabezpieczenie, świadczy o braku skuteczności działań organów ścigania i 

wymiaru sprawiedliwości w egzekwowaniu obowiązujących przepisów, nie zaś o potrzebie wprowadzania 

kolejnych, drastycznych zmian w przepisach prawa, w dodatku adresowanych do zupełnie innych podmiotów 

niż te, które dopuszczają się praktyk sprzecznych z obowiązującym prawem. Zwracał na to uwagę Sąd 

Najwyższy w swoim stanowisku do projektu 1 : „z argumentacji Autorów projektu oraz przedstawionych 

danych wynika, że w istocie problemem wydaje się być raczej nie istnienie luki w prawie, które wymagałoby 

interwencji legislacyjnej, lecz nieskutecznie stosowane i egzekwowane przepisy prawa obowiązującego. (…) 

Oczywiste jest więc pytanie, z jakich powodów po niespełna trzech latach obowiązywania wskazanej powyżej 

ustawy planuje się zmiany dalej idące.”, jak również Rada Legislacyjna: „Tymczasem część przykładów 

świadczy o tym, że przedstawione w nich zachowania lichwiarskie stanowiły naruszenie już obowiązujących 

przepisów, a przez to problematyka przenosi się na płaszczyznę skuteczności stosowania i egzekwowania 

prawa.”2  

Pragniemy zauważyć, że średnia kwota pożyczki udzielonej przez podmioty reprezentowane przez FRRF 

wyniosła w 2017 roku 4527 zł, średni okres kredytowania wyniósł 15 miesięcy, zaś przeciętny miesięczny 

koszt obsługi takiej pożyczki przez konsumenta, uwzględniający zarówno koszt odsetek, jak też koszty 

pozaodsetkowe, wynosił 157 zł. W ocenie Fundacji całkowicie przeczy to postawionej przez projektodawcę 

tezie o „lichwiarskich firmach pożyczkowych”. Wobec powyższego zwracamy się z apelem o budowanie 

przekazu, a w szczególności o proponowanie rozwiązań legislacyjnych, na podstawie faktów oraz o nie 

kreowanie negatywnego wizerunku instytucji pożyczkowych w oparciu o przykłady przestępstw popełnianych 

przez inne podmioty. 

                                                 
1 https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292908/12397488/12397491/dokument383411.pdf 
2 https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292908/12397503/12397504/dokument401460.pdf 
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Za niepokojące i pozbawione uzasadnienia należy uznać proponowane zmiany w przepisach UKK, prowadzące 

do dyskryminacji instytucji pożyczkowych wobec innych uczestników rynku kredytów konsumenckich. W 

pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, że kredyt konsumencki regulowany jest przepisami  Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt 

konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (dalej: Dyrektywa o KK), która objęta jest 

zakresem harmonizacji maksymalnej, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą, w odniesieniu do 

obszarów uregulowanych w dyrektywie, przyjmować regulacji odmiennych. Ponadto, dyrektywa stwarza 

równe warunki świadczenia usług polegających na oferowaniu kredytów konsumenckich w odniesieniu do 

różnych kategorii podmiotów, wobec czego nie jest dopuszczalne wprowadzanie szczególnych wymogów, np. 

w zakresie badania zdolności kredytowej, wyłącznie wobec instytucji pożyczkowych. Tymczasem w projekcie 

znalazły się propozycje ingerujące w zakres objęty regulacją dyrektywy, a dodatkowo część z tych propozycji 

odnosi się wyłącznie do działalności instytucji pożyczkowych, pomijając banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe.  

W ocenie Fundacji kształt proponowanych rozwiązań oraz treść uzasadnienia projektu, w którym 

Projektodawca wprost wskazuje, że oczekiwanym skutkiem regulacji będzie eliminacja firm pożyczkowych i 

zagospodarowanie tej części rynku przez banki, mogą sugerować, że faktycznym celem projektodawcy jest 

likwidacja legalnie działającego rynku pożyczkowego. Ograniczanie konkurencji rynkowej poprzez przepisy 

prawa należy uznać za niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa, a tego rodzaju działanie 

prawodawcy musi budzić kategoryczny sprzeciw. Przepisy prawa winny stwarzać przedsiębiorcom równe 

warunki do konkurowania, nie zaś faworyzować określone kategorie podmiotów względem innych jedynie w 

takim celu, aby zmieniać proporcje udziału określonych grup podmiotów w rynku.  

 Uwagi szczegółowe: 

1. Art. 3 pkt 3 w związku z art. 12 

W art. 304 KK zaproponowano dodanie § 2 i 3 określających nowy rodzaj przestępstwa, polegający na żądaniu 

od osoby fizycznej, w zamian za udzielone świadczenie pieniężne, odsetek i kosztów pozaodsetkowych w 

kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość odsetek lub kosztów 

pozaodsetkowych, określoną w ustawie. Jednocześnie projektodawca postuluje w art. 12 ust. 1, aby przepisy 

art. 304 § 2 miały zastosowanie do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy 

również wtedy, gdy żądanie zapłaty dotyczy kosztów pozaodsetkowych wynikających z umowy, która została 

zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a które nie wynikają bezpośrednio z tej umowy lub z 

innych ważnych czynności prawnych.   

W ocenie wskazane Fundacji użyte przez autorów projektu w proponowanym art. 304 § 2 sformułowanie 

„określoną w ustawie”, powoduje istotne wątpliwości, czy przez ustawę należy rozumieć ustawę 
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obowiązującą w dniu zawierania umowy o pożyczkę, czy ustawę obowiązującą w dniu żądania zapłaty 

kosztów pozaodsetkowych. W szczególności nie jest jasne, czy wysłanie przez instytucję pożyczkową listu z 

żądaniem zapłaty np. do umów zawartych przed 2011 rokiem – zgodnych z prawem w tamtym czasie ale 

całkowicie rozmijającej się z ograniczeniami mającymi zaistnieć w przypadku zrealizowania projektu zmian - 

i dotychczas nie spłaconych, podlega ograniczeniu, o którym mowa w art. 304 § 2 Kodeksu karnego i czy 

instytucja pożyczkowa dochodząc wierzytelności naraża się na opisane sankcje karne. Podobne wątpliwości 

budzi, czy zakresem regulacji objęte będzie wniesienie powództwa do sądu, w odniesieniu do roszczenia 

instytucji pożyczkowej powstałego przed wejściem w życie projektowanej ustawy i ewentualnych kolejnych 

nowelizacji. Nie jest również jasne, czy sankcjom karnym podlegać będzie przykładowo skierowanie wniosku 

do komornika o wszczęcie egzekucji co do wierzytelności zasądzonych prawomocnie, lecz których podstawą 

były zapisy umowne sporządzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy. 

Przyjęcie jako podstawy ustawy obowiązującej w chwili żądania oznaczałoby faktyczną zmianę istniejących 

stosunków cywilnoprawnych przez przepisy karne – uniemożliwiałoby dochodzenie roszczeń od dłużników 

mimo ważnej podstawy umownej. Tego rodzaju interpretacja byłaby zatem sprzeczna z zasadą ochrony praw 

nabytych, a także naruszałaby względy ochrony własności i innych praw majątkowych. Przepisy karne 

stanowią bowiem, co do zasady, regulację ultima ratio, tj. stosowane są jedynie w ostateczności, gdy nie jest 

możliwa ochrona innymi środkami prawnymi. Zachowanie, które mieści się w granicach wyznaczonych przez 

przepisy prawa cywilnego nie powinno zatem skutkować odpowiedzialnością karną.  

Kolejnym problemem wykładni przywołanego przepisu jest zastosowanie wyrazu „żądanie”. Zgodnie ze 

Słownikiem języka polskiego wyraz „żądanie” jest tożsamy z „usilnym dopominaniem”, „domaganiem się”. 

Nie jest żądaniem prośba czy też przypomnienie (o terminie płatności). Z kolei zdaniem Projektodawcy 

„Żądanie nadmiernego świadczenia z tytułu korzystania z kapitału może mieć zarówno formę czynności 

faktycznych, np. żądania sformułowanego w rozmowie, czy korespondencji pisemnej, czynności prawnej, czy 

szczególnej formie, tj. czynności procesowych – chociażby wystąpienia z powództwem, czy próby egzekucji na 

podstawie aktu notarialnego. Sformułowanie żądania potraktowano analogicznie do dokonania potrącenia 

w rozumieniu prawa cywilnego (art. 498 i 499 k.c.), które ma analogiczne skutki prawne, lecz nie stanowi 

żądania określonego zachowania po stronie dłużnika, lecz złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu ze swego 

uprawnienia.”  

Tak szeroka wykładnia wyrazu „żądanie” nie znajduje uzasadnienia w wykładni językowej i budzi istotne 

wątpliwości. Wykracza bowiem nie tylko poza literalne brzmienie projektowanego art. 302 § 2 k.k., którego 

przesłanką jest żądanie zapłaty od konsumenta („żąda od niej”), ale także penalizuje żądanie czy wniosek 

skierowane do innych osób (sądu lub komornika). 
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Mając powyższe na uwadze Fundacja proponuje następujące brzmienie art. 304 § 2 Kodeksu karnego, które 

eliminowałoby powstałe wątpliwości:  

„§2. Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu 

lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, 

niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów 

pozaodsetkowych w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów 

określoną w ustawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

2. Art. 7 pkt 2 

W ocenie Fundacji projektowany przepis stoi w sprzeczności z przepisami art. 8 Dyrektywy o KK, a ponadto 

narusza zasadę wyrażoną w art. 22 i 31 Konstytucji RP.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dyrektywy o KK państwa członkowskie zapewniają przeprowadzanie przez 

kredytodawcę przed zawarciem umowy o kredyt oceny zdolności kredytowej konsumenta na podstawie 

wystarczających informacji przekazanych mu, w stosownych przypadkach, przez konsumenta oraz, w razie 

konieczności, na postawie informacji uzyskanych z odpowiedniej bazy danych. Państwa członkowskie, 

których ustawodawstwo wymaga od kredytodawców dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta na 

podstawie informacji z danej bazy danych, mogą zachować ten wymóg.  

Dyrektywa stanowi zatem, że kredytodawca powinien dokonać oceny zdolności kredytowej konsumenta na 

podstawie wystarczających informacji, nie precyzując jakie informacje należy uznać za wystarczające. 

Zgodnie z dyrektywą „w stosownych przypadkach”, tj. nie w każdym przypadku, informacje takie 

kredytodawca może pozyskać od konsumenta, a jedynie „w razie konieczności” z odpowiedniej bazy danych.  

Należy zwrócić uwagę na treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 

2014 r. w sprawie C-449/13, w którym TSUE na pytanie prejudycjalne: 

Czy art. 8 dyrektywy [2008/48] należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, aby weryfikacja 

zdolności kredytowej konsumenta była dokonywana jedynie na podstawie informacji zadeklarowanych 

[przedstawionych] przez konsumenta, bez rzeczywistego sprawdzenia tych informacji za pomocą innych 

środków? 

udzielił odpowiedzi, iż: Dyrektywa 2008/48 nie wymienia w sposób wyczerpujący informacji, na podstawie 

których kredytodawca ma dokonać oceny zdolności kredytowej konsumenta, ani nie wyjaśnia, czy i w jaki 

sposób informacje te należy sprawdzić. Wręcz przeciwnie, brzmienie art. 8 ust. 1 tej dyrektywy w związku 

z jej motywem 26 pozostawia kredytodawcy zakres swobody służący określeniu, czy informacje, którymi 
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dysponuje, są wystarczające, czy też nie, do stwierdzenia zdolności kredytowej konsumenta i czy należy je 

zweryfikować za pomocą innych środków. (…)” 

W świetle powyższego należy uznać, że wymóg każdorazowego pozyskiwania od konsumenta oświadczenia 

o dochodach i wydatkach i potwierdzania tych informacji jest niezgodny z art. 8 ust. 1 Dyrektywy o KK.  

Ponadto Fundacja zwraca uwagę, że jeżeli Projektodawca zdecyduje się na wprowadzenie wymogów 

dotyczących oceny zdolności kredytowej, powinny one jednakowo odnosić się do wszystkich 

kredytodawców działających na rynku kredytów konsumenckich, nie zaś wyłącznie do instytucji 

pożyczkowych, ponieważ dyrektywa ustanawia takie same warunki funkcjonowania dla różnych kategorii 

podmiotów. W tym miejscu Fundacja zauważa, że żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie 

stanowi o wymogu dokonywania przez banki i skok-i weryfikacji sytuacji finansowej klienta w zewnętrznych 

bazach danych. Pragniemy jednocześnie zauważyć, że zasady dokonywania oceny zdolności kredytowej 

przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zostały wprowadzone na gruncie przepisów o 

charakterze ostrożnościowym oraz wymogów nadzorczych (rekomendacje KNF), w celu ochrony 

gromadzonych przez te podmioty depozytów. 

Niezrozumiałym zabiegiem jest, w ocenie FRRF, propozycja wprowadzenia ustawowego obowiązku 

korzystania przez instytucje pożyczkowe z usług komercyjnych podmiotów. Projektodawca wymaga, aby 

instytucja pożyczkowa, która udzieliła kredytu konsumenckiego, niezwłocznie przekazała informacje o jego 

udzieleniu oraz zaległościach w spłacie kredytu:  

1 ) instytucji, o której mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub 

2) biuru informacji gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej: ustawa o BIG).  

Wprawdzie w przepisie tym Projektodawca posługuje się pojęciem „kredytodawca, który udzielił kredytu 

konsumenckiego”, to jednak w ust. 8 wskazuje, że przepis nie ma zastosowania do banków ani skok-ów, tym 

samym znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do instytucji pożyczkowych.  

Podkreślenia wymaga, że zarówno instytucje utworzone na podstawie przepisów art. 105 ust. 4 Prawa 

bankowego, jak też podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych są spółkami prawa handlowego, które działają w celu 

maksymalizacji zysku. Przypominamy, że w Polsce nie istnieje rejestr kredytowy, który umożliwiałby 

nieodpłatną wymianę danych pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Zobowiązanie jednej grupy 

kredytodawców do korzystania z usług innych podmiotów działających na zasadach komercyjnych, a w 

konsekwencji istotne podwyższanie kosztów działalności tych kredytodawców, w sytuacji gdy podobne 
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przepisy prawa nie obowiązują w odniesieniu do innych grup kredytodawców, należy uznać za kolejny 

przejaw dyskryminacji i naruszania równowagi konkurencyjnej. 

Niezależnie od powyższego Fundacja pragnie zwrócić uwagę na niespójność proponowanych wymogów w 

zakresie badania zdolności kredytowej oraz na brak możliwości zastosowania ich w praktyce. Projektodawca 

zupełnie zignorował fakt, że zgodnie z art. 105 ust. 4e ustawy – Prawo bankowe instytucje pożyczkowe mogą 

uzyskiwać informacje z międzybankowych baz danych wyłącznie na podstawie pisemnej zgody wyrażonej 

przez konsumenta. Analogiczny obowiązek uzyskania zgody konsumenta nie obowiązuje w odniesieniu do 

banków i skok-ów. Projektodawca nie wziął również pod uwagę, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o BIG 

wierzyciel przekazuje do właściwego biura informacje gospodarcze o wywiązywaniu się ze zobowiązań: 

1) na wniosek podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez 

ten podmiot; 

2) z własnej inicjatywy, za zgodą podmiotu, którego dotyczy to zobowiązanie, w terminie 14 dni od dnia 

wywiązania się z zobowiązania. 

Tym samym, nie posiadając zgody konsumenta na przekazanie do biura informacji gospodarczej danych 

dotyczących faktu udzielenia pożyczki i wywiązywania się konsumenta z jej spłaty, instytucja pożyczkowa nie 

będzie mogła wypełnić obowiązku nałożonego przez nią w art. 10a ust. 8 ustawy.  

Niezależnie od powyższego Fundacja wskazuje, że nie jest zrozumiała intencja projektodawcy załączania do 

umowy o kredyt konsumencki raportów uzyskanych w bazach danych. Pragniemy zwrócić uwagę, że raport 

tego rodzaju będzie całkowicie niezrozumiały i nieweryfikowalny dla konsumenta. Przeciętny raport o 

konsumencie, pozyskany przez instytucję pożyczkową z bazy BIK w formie papierowej, liczy około 300 stron 

i zawiera szereg informacji, które są nieistotne, z punktu widzenia konsumenta. Trzeba jednak mieć na 

uwadze, że instytucje pożyczkowe współpracują z BIK w systemie elektronicznym, zatem nie pozyskują 

raportów w formie papierowej. Raporty elektroniczne są natomiast jeszcze mniej czytelne i zrozumiałe, niż 

raporty papierowe. W opinii Fundacji doprowadzi on jedynie do zwiększenia objętości umowy kredytowej z 

kilku do kilkuset stron, nie stanowiąc jakiejkolwiek wartości dodanej po stronie konsumenta. Ponadto, 

wymóg dołączenia dodatkowych, obszernych dokumentów, doprowadzi do zwiększenia kosztów udzielenia 

kredytu, które nie będą mogły zostać skompensowane wskutek proponowanego obniżenia limitu 

pozaodsetkowych kosztów kredytu. 

3. Art. 7 pkt 1 i pkt 7 

Projektowane przepisy przewidują ustanowienie nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych, 

sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym nadzoru nad działalnością transgraniczną.  
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Analiza proponowanych rozwiązań dotyczących nadzoru nad działalnością transgraniczną instytucji 

pożyczkowych wskazuje, że inspiracją dla projektodawcy były przepisy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o 

kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wymaga 

podkreślenia, że powyższa ustawa implementowała do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/WE z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie konsumenckich umów o 

kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i2013/36/UE 

oraz rozporządzenie (UE) nr1093/2010 (dalej: Dyrektywa o KH). Dyrektywa o KH ustanawia wspólnotowe 

ramy dla prowadzenia działalności oraz wykonywania nadzoru nad działalnością kredytodawców oraz 

pośredników kredytu hipotecznego, w tym tzw. jednolity paszport europejski. Dyrektywa określa również 

kompetencje nadzorcze państwa macierzystego i państwa goszczącego w przypadku transgranicznego 

świadczenia usług oraz określa zasady współpracy organów nadzorczych macierzystych i goszczących. 

Analogiczne regulacje nie zostały przewidziane w Dyrektywie o KK, nie jest zatem możliwe przeniesienie 

rozwiązań wprowadzonych w innym akcie prawnym w odniesieniu do innej kategorii usług finansowych, 

bezpośrednio do kredytów konsumenckich. W szczególności prawodawca krajowy nie może ustanawiać 

przepisów dotyczących obowiązków organów macierzystych oraz zasad współpracy tych organów z Komisją 

Nadzoru Finansowego, ponieważ dla celów Dyrektywy UKK nie wyznaczono organów odpowiedzialnych za 

nadzór ani nie wskazano zakresu ich kompetencji. Warto wspomnieć, że w dniu 14 stycznia 2019 r. Komisja 

Europejska zainicjowała proces publicznych konsultacji dotyczących Dyrektywy o KK, w wyniku których nie 

jest wykluczone podjęcie przez Komisję inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wprowadzenia zmian w 

Dyrektywie, również w zakresie zasad prowadzenia działalności transgranicznej i nadzoru nad działalnością 

podmiotów udzielających kredytów konsumenckich.  

Fundacja zwraca ponadto uwagę, że zakres nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi, przewidziany do 

sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego, nosi cechy nadzoru konsumenckiego, nie zaś nadzoru 

ostrożnościowego, typowego dla KNF. Zgodnie z projektowanym art. 59dg ust. 4 Komisja miałaby prawo 

nakładania sankcji w przypadku stwierdzenia, że instytucja pożyczkowa lub pośrednik kredytowy żąda od 

konsumenta zapłaty odsetek lub kosztów pozaodsetkowych w wysokości wyższej niż dopuszczalne. W ocenie 

FRRF nie jest rolą organu nadzoru nad rynkiem finansowym ingerencja w stosunki umowne pomiędzy 

konsumentem a podmiotem nadzorowanym. Podkreślenia wymaga, że przykładowo art. 138 ust. 7 ustawy 

– Prawo bankowe wprost wskazuje, że środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów 

zawartych przez bank. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w zakresie zapewnienia zgodności 

działalności podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa, niemniej czyni to poprzez zapewnienie 

odpowiednich procedur w zakresie zarządzania działalnością podmiotu, ocenę i weryfikację stosowania tych 

procedur, nie zaś poprzez badanie zgodności jednostkowych umów z przepisami prawa. W tym zakresie 

projektodawca wkracza w obszar kompetencji innych organów, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
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Konsumentów oraz sądów. Prezes UOKiK dysponuje narzędziami sankcyjnymi wobec podmiotów, które 

naruszają przepisy prawa i może wydawać decyzje administracyjne w przedmiocie stwierdzenia stosowania 

przez podmiot nieuczciwych praktyk rynkowych. Prezes UOKiK może nałożyć na podmiot dopuszczający się 

stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej karę w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku 

poprzednim. Nie znajduje zatem uzasadnienia przyznanie KNF kompetencji do nakładania kar w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy w zakresie wysokości odsetek lub pozaodsetkowych kosztów 

kredytu w poszczególnych umowach zawieranych przez instytucje pożyczkowe z konsumentami.  

Niezależnie od powyższego poziom kar pieniężnych zaproponowanych w projekcie jest niewspółmierny do 

zakresu nadzoru sprawowanego przez KNF nad instytucjami pożyczkowymi i zakresu potencjalnych 

naruszeń. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo bankowe Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na 

bank karę w wysokości do 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym. 

Trzeba jednak pamiętać, że zakres nadzoru sprawowanego nad bankami jest bardzo szeroki, a celem nadzoru 

jest zapewnienie stabilności sektora finansowego oraz ochrona depozytów powierzanych bankom. Brak 

realizacji przez bank zaleceń wydawanych przez KNF czy też funkcjonowanie z naruszeniem przepisów 

mających na celu zapewnienie ostrożnego i stabilnego działania banków, może nieść doniosłe konsekwencje 

dla stabilności systemu finansowego i całej gospodarki. Z tego względu restrykcyjne sankcje, które może 

stosować organ nadzoru, znajdują pełne uzasadnienie. Pragnę zwrócić uwagę, że w roku 2017 wynik 

finansowy netto całego sektora instytucji pożyczkowych wyniósł 212 mln zł, podczas gdy wynik sektora 

bankowego wyniósł 13,6 mld zł. Zysk netto osiągnięty przez branżę pożyczkową stanowił zatem 1,5% zysku 

wygenerowanego przez banki. Wysokość kary przewidzianej do nałożenia wyłącznie za przekroczenie 

regulacji ustawowych w zakresie wysokości odsetek lub kosztów pozaodsetkowych wydaje się zatem 

niewspółmierna zarówno do istoty naruszenia, ale także do sytuacji finansowej tego sektora i rozmiaru 

funkcjonujących na nim podmiotów.  

Nie negując potrzeby objęcia instytucji pożyczkowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, który to 

postulat zgłaszany był przez branżę już na etapie prac nad tzw. ustawą antylichwiarską uchwaloną w 2015 

roku, zwracamy się z prośbą o opracowanie takiej koncepcji nadzoru, która będzie dopasowana do rodzaju i 

charakteru usług świadczonych przez instytucje pożyczkowe. Jeżeli celem przyświecającym projektodawcy 

jest zapewnienie, aby na rynku instytucji pożyczkowych pozostały wyłącznie podmioty, które dają gwarancję 

profesjonalnego prowadzenia działalności, proponujemy podwyższenie wymogów dotyczących wysokości 

kapitału zakładowego, którego posiadanie uprawnia do wykonywania działalności w charakterze instytucji 

pożyczkowej. W ocenie Fundacji aby zapewnić profesjonalne działanie instytucji pożyczkowej, w tym obsługę 

prawną, obsługę procesów IT, profesjonalne modele oceny zdolności kredytowej, procedury 

przeciwdziałania wyłudzeniom etc. spółka powinna posiadać kapitał zakładowy o wartości minimum 1 mln 

zł. Można ponadto rozważyć wprowadzenie wymogów dotyczących utrzymywania przez instytucje 

mailto:kontakt@frrf.pl
http://www.frrf.pl/


                                                 S t r o n a  | 12 

 

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego  

Piękna 15/16, 00-549 Warszawa           kontakt@frrf.pl           +48 22 55 99 496          www.frrf.pl  

 

pożyczkowe określonego poziomu funduszy własnych tak, aby zapewnić kontynuację działalności i aby 

uniknąć budowania modeli biznesowych ukierunkowanych na zbywanie portfeli wierzytelności. Wzorem 

nadzoru nad innymi obszarami rynku finansowego można zobowiązać instytucje pożyczkowe do 

opracowywania i wdrażania polityk wewnętrznych, np. w zakresie badania zdolności kredytowej klientów, 

które to polityki podlegałyby kontroli przez KNF w ramach sprawowanego nadzoru. Instytucje pożyczkowe 

powinny także być zobowiązane do przekazywania KNF odpowiednich danych o swojej działalności, 

analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych podmiotów nadzorowanych, przy czym zakres 

sprawozdawczości powinien być dostosowany do charakteru prowadzonej działalności i celów 

sprawowanego nadzoru.  

4. Art. 7 pkt 5 

Projekt przewiduje obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych do 20% całkowitej kwoty kredytu w 

skali roku oraz 75% w całym okresie kredytowania. Jednocześnie w uzasadnieniu projektu nie wskazano 

jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego dla tej propozycji. Co więcej, w Ocenie Skutków Regulacji 

projektodawca przyznaje, że po wejściu w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej z 2015 roku rentowność 

pożyczek w sektorze pozabankowym obniżyła się z 15% do 3%. Rodzi się zatem pytanie, czy rzeczywistą 

intencją projektodawcy nie jest likwidacja rynku pożyczek pozabankowych poprzez doprowadzenie do 

głęboko ujemnej rentowności tej działalności.  

Z raportu EY „Potencjalny wpływ zaostrzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pozabankowych 

pożyczek konsumenckich w Polsce” wynika, że „proponowane ograniczenie kosztów pozaodsetkowych 

wpłynęłoby bezpośrednio na ok. 80% wszystkich zawieranych umów. Za pozostałe 20% rynku, mieszczące 

się w projektowanym limicie, odpowiadają w większości produkty deficytowe (freemium, sampling,etc.), 

oferowane przede wszystkim nowym klientom, które nie będą mogły być oferowane po wyeliminowaniu 

reszty oferty. (…) W przypadku zastosowania limitu „10+10” do pożyczek udzielonych po wprowadzeniu 

ograniczenia kosztów pozaodsetkowych z marca 2016 r., ich ważona średnia rentowność spadłaby z 2% do 

-9% w przypadku porównywalnych umów krótkoterminowych i z 15% do -18% w przypadku 

porównywalnych umów długoterminowych zawartych przed marcem 2016 r.” 

W ocenie skutków regulacji projektodawca przyznaje, że proponowane obniżenie pozaodsetkowych kosztów 

kredytu doprowadzi do spadku rentowności produktów pożyczkowych oraz spadku udziału produktów 

rentownych w portfelach produktowych. Jednocześnie w uzasadnieniu Projektodawca stwierdza: 

„Całkowicie pomija się w dyskusji np. wpływ obniżenia ceny kredytu konsumenckiego na zwiększenie jego 

popytu. Ponadto nie prezentuje się danych dotyczących elastyczności produktów i analizy stosunku kosztów 

stałych do kosztów zmiennych. Z nieznanych powodów zakłada się, że nastąpiło już wykorzystanie 

całkowitego potencjału popytowego rynku pożyczek konsumenckich. rzeczywistości natomiast, może okazać 
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się, że obniżenie ceny pożyczek zwiększy dochód firm pożyczkowych, bowiem zwiększy się wolumen 

zawieranych transakcji.”  Powyższe twierdzenie świadczy o braku znajomości przez Projektodawcę specyfiki 

rynku i mechanizmów jego funkcjonowania. Jeżeli, co wskazano powyżej, ze względu na brak możliwości 

ograniczenia kosztów stałych, jak również ograniczone możliwości redukcji kosztów zmiennych, przy 

zaproponowanym limicie kosztów pozaodsetkowych rentowność pożyczek będzie ujemna, zwiększenie 

wolumenu sprzedaży nie spowoduje, że stanie się ona dodatnia. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca 

sprzeda 10 pożyczek z ujemną rentownością, czy sprzeda ich tysiąc, wciąż nie wygeneruje zysku. 

Projektodawcy zdają się całkowicie ignorować fakt, że instytucje pożyczkowe zobligowane są do ponoszenia 

różnego rodzaju kosztów – całkowicie odmiennych do pozycji sektora bankowego - w swojej działalności. Nie 

można pomijać faktu, że instytucje pożyczkowe nie mogą gromadzić depozytów, a zatem nie mają dostępu 

do najtańszego aktualnie na rynku źródła finansowania, a tym samym ich koszty pozyskania kapitału są 

znacznie wyższe niż w bankach i skok-ach, podmioty te ponoszą szereg kosztów, w tym tych o charakterze 

publicznoprawnym, ale również kosztów ryzyka kredytowego.  

Warto zauważyć, że przeciętny koszt pozyskania finansowania przez instytucje pożyczkowe (np. w wyniku 

emisji obligacji) oscyluje w granicach 10%. Do tego należy doliczyć koszt ryzyka kredytowego, które w 

sektorze pożyczkowym kształtuje się na poziomie około 15% - przecież uzupełniając ofertę bankową, firmy 

te muszą wchodzić w segmenty Klientów o większym ryzyku (jednocześnie nie zbierając depozytów robią to 

na kosztem własnych kapitałów) ale trzeba pamiętać że dzięki temu ograniczane jest „wykluczenie 

finansowe”. Ukształtowanie limitu kosztów pozaodsetkowych na poziomie 20% w skali roku powoduje, że 

instytucje pożyczkowe nie będą w stanie obsłużyć tylko tych dwóch wymienionych kategorii kosztów, a 

przecież ponoszą również koszty operacyjne (procesy badania zdolności kredytowej, utrzymanie sieci 

sprzedaży, wynagrodzenia pracowników, obsługa udzielonych pożyczek, monitorowanie spłacalności, 

procesy obsługi compliance etc).  

Zaproponowany w Projekcie  ustawy limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego należy zatem 

ocenić jako całkowicie oderwany od rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Nie tylko nie pozwala na 

prowadzenie działalności z zerowym zyskiem, ale wręcz uniemożliwia jakąkolwiek działalność w branży 

pożyczkowej. 

W związku z zaprezentowaną analizą, w sposób jednoznaczny wskazującą, że praktycznie cała działalność 

instytucji pożyczkowych stanie się nierentowna, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego apeluje o 

dokonanie rewizji proponowanego przepisu oraz o ustanowienie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu 

konsumenckiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie działalności legalnie funkcjonującym 

podmiotom. Apelujemy, aby Projektodawcy uwzględnili wyniki badań i analiz przeprowadzonych przez 
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takie podmioty jak EY czy PwC, a które prowadzone były w oparciu o analizę rzeczywistych portfeli 

instytucji pożyczkowych i powstały na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Art. 12 ust. 1 

Należy zauważyć, że do czasu uchwalenia omawianego projektu obowiązują przepisy ustawy o kredycie 

konsumenckim, ustanawiające wyższy limit kosztów pozaodsetkowych, niż przyjęty w projekcie. Rozwiązanie 

intertemporalne w art. 12 ust. 1 projektu wydaje się jedynie pozorne, albowiem przywołany przepis należy 

ocenić jako wysoce nieprecyzyjny jak na projekt normy kodeksu karnego, która stanowić ma wyjątek od 

statuowanej w art. 4 § 1 k.k. zasady stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy, jeśli od dnia popełnienia 

czynu do dnia orzekania uległa ona zmianie. Określenie: „koszty pozaodsetkowe wynikające z umowy, ale nie 

wynikające bezpośrednio z umowy” jest bowiem sprzeczne samo w sobie, a w związku z tym niezrozumiałe. 

Zobowiązanie do zapłaty kosztów może wynikać wyłącznie i jedynie z umowy lub z ważnej czynności prawnej. 

Bezspornym jest, że norma powyższa narusza zasadę nieretroaktywności – fundamentalną zasadę w 

europejskim porządku prawnym, jak również jest sprzeczna z zasadą wrażoną w art. 4 § 1 k.k. W chwili 

zawierania umowy pożyczkodawca – działając w dobrej wierze – wprowadził do umowy postanowienia 

zgodne z prawem obowiązującym w chwili zawierania umowy. Natomiast, zgodnie z projektowanym zapisem, 

domagając się zapłaty w wysokości zgodnej z umową może popełnić przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności, i to w wymiarze do 5 lat. Przy tak nieprecyzyjnie zapisanej normie ryzyko 

odpowiedzialności karnej potencjalnie jest bardzo wysokie. 

Mając powyższe na uwadze proponujemy następujące brzmienie art. 12 ust. 1: 

„1. Przepis  art.  304 §2  ustawy  zmienianej  w  art.  3,  w  brzmieniu  nadanym niniejszą ustawą, nie ma 

zastosowania do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli żądanie zapłaty 

dotyczy kosztów pozaodsetkowych wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Raport EY – „Potencjalny wpływ zaostrzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pozabankowych 

pożyczek konsumenckich w Polsce” 

mailto:kontakt@frrf.pl
http://www.frrf.pl/

