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*** 
 

 
Fundacja "Mercatus et Civis" powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących 

się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania 
konsumentów i przedsiębiorców na rynku. "Mercatus et Civis" to zespół ekspertów z zakresu prawa 
gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji.  
 

Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi 
uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna 
pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej  
i społecznej, mogących oczekiwać od władzy publicznej stanowienia przejrzystych i sprawiedliwych 
regulacji prawnych, powstałych w toku otwartego i sprawnego procesu legislacyjnego. Cel naszej 
działalności realizujemy zwłaszcza poprzez: 

• rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa, ekonomii i zdrowia 

mailto:biuro@mercatusetcivis.pl
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• prowadzenie informacji prawnej oraz obywatelskiej obejmującej m.in. udzielanie porad  
i przekazywanie informacji prawnej 

• świadczenie pomocy prawnej, reprezentowanie osób przed organami sądowymi, 
administracyjnymi i społecznymi w sprawach sądowych i pozasądowych 

• uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych z zakresu prawa, ekonomii  
i zdrowia 

• prowadzenie badań w zakresie dotyczącym prawa, ekonomii i zdrowia 
• monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i uczestniczenie w razie konieczności  

w procesie konsultacji 
• podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji 

 

 

*** 

 

Fundacja „Mercatus et Civis” przeanalizowała ogłoszony w dniu 18 lutego 2019 r. projekt 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie (UD 145). Niewątpliwie założony 

cel zwalczania lichwy i ochrony konsumentów zasługuje na uznanie. Niemniej nie wydaje się aby 

wszystkie z zaproponowanych rozwiązań były adekwatne do sytuacji na rynku usług finansowych  

w szczególności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. Co więcej uzasadnienie do ustawy 

wzbudza duże wątpliwości. Posłużono się bowiem ocenionymi negatywnie przykładami zawieranych 

umów pożyczek z okresu przed wejściem w życie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r., która w odniesieniu do pozaodsetkowych kosztów 

kredytu weszła w życie 11 marca 2016 r. Nie wzięto zatem pod uwagę sytuacji na rynku w ostatnich 

latach obowiązywania nowych regulacji dla kredytu konsumenckiego w Polsce. Nie przeanalizowano 

jak te przepisy wpłynęły na sytuację konsumentów i jaka skala nadużyć o charakterze lichwy miała 

miejsce w tym czasie. Ponadto wątpliwości budzi uzasadnienie proponowanych zmian wzrostem 

rynku kredytu konsumenckiego, a zwłaszcza sprzedaży produktów instytucji pożyczkowych, które 

działając legalnie w granicach ww. regulacji spełniają co do zasady pozytywną rolę społeczną  

i gospodarczą np. eliminują bądź ograniczają udzielanie pożyczek w szarej strefie. Natomiast 

przypadki nadużyć i naruszeń prawa konsumenckiego są skutecznie eliminowane przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje niebezpieczeństwo, że proponowane zmiany  

w zakresie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, wprowadzenie dodatkowych 

obowiązków na rzecz przedsiębiorców, czy objęcie sektora nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego 

nie tylko, że nie przyniesie pozytywnych skutków dla rynku i obywateli ale wręcz przeciwnie zwiększy 

poziom wykluczenia finansowego, a niektóre grupy konsumentów zepchnie poza legalnie działający 

system finansowy. W każdym bądź razie uzasadnienie nie zawiera analiz, z których można by wysnuć 

odmienne stanowisko. 

Prosimy o rozważenie zgłaszanych przez nas wątpliwości w szczegółowych uwagach poniżej. 

 

Ad art. 1 pkt 1 projektu ustawy 

(Art. 3811 KC) 
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Jest to przepis niejasny. Pojęcie „nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb 

mieszkaniowych” wydaje się być nieostre i może powodować trudności interpretacyjne. Czy chodzi 

tu o nieruchomość, która aktualnie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, czy taką która 

potencjalnie może do tego służyć, np. działka budowlana, która jeszcze nie jest zabudowana? 

Przepis też nie odpowiada na pytanie, czy będzie zgodne z prawem zobowiązanie do przeniesienia 

własności ułamkowej części nieruchomości. Ponadto przepis ten będzie miał zastosowanie także  

w obrocie powszechnym, a nie tylko w obrocie B2C. Jest to zbyt daleko idące rozwiązanie. Umowy, 

o jakich mowa w ww. przepisie mogą być zawierane nawet między członkami najbliższej rodziny.  

W sytuacji gdy ustawodawca nie wprowadzi ścisłego określenia nieruchomości służącej 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych oraz wyraźnych kryteriów, w których przepis będzie miał 

zastosowanie, przepis ten nie tylko nie będzie stanowił ochrony koniecznej, ale może także 

nadmiernie ingerować w swobodę umów i prawo do rozporządzenia własnością (np. w sytuacji 

posiadania większej liczby nieruchomości mieszkalnych). W uzasadnieniu projektu zaproponowano, 

aby notariusz odbierał oświadczenie od strony / konsumenta wskazujące, czy będąca przedmiotem 

czynności nieruchomość służy zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli oświadczenie 

stanowić ma kryterium,  od którego będzie uzależniony status nieruchomości, to wydaje się, że 

przepis ten nie będzie spełniał wystarczającej ochrony. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą 

bowiem złożyć oświadczenie pod wpływem presji. Brak definicji może zatem rodzić sytuacje 

zmierzające do obejścia prawa. Konsument na dzień złożenia oświadczenia może bowiem 

tymczasowo mieszkać w innym miejscu, np. u członka rodziny lub wynajmować inny lokal, co przy 

braku ustawowych kryteriów, może zmieniać status posiadanej nieruchomości jako tymczasowo 

niezamieszkiwanej. 

Ad art. 1 pkt 2  

(7201 KC) 

Przepis art. 7201 poprzez dopuszczanie pobierania przez dającego pożyczkę pieniężną kosztów 

pozaodsetkowych, może spowodować wejście do szarej strefy dotychczas legalnie działających firm 

pożyczkowych. Istnieje zagrożenie, że pożyczkodawca nie będzie rejestrował działalności, ale będzie 

udzielał pożyczki jako osoba fizyczna bez nadzoru. Ponadto w dalszym ciągu istnieje wielokrotnie 

przywoływany problem definicji poszczególnych kosztów. W przypadku wprowadzenia kosztów 

pozaodsetkowych do Kodeksu cywilnego zasadne byłoby, aby to właśnie w przepisach ogólnych 

sprecyzować wymienione koszty w celu wyeliminowania różnic interpretacyjnych.  

(7202 § 1 KC) 

Wątpliwości budzi ustalenie dla umów pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną 

maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych na 25%. Przepisy realnie podnoszą koszty 

pożyczek prywatnych, które dotychczas uwzględniały tylko oprocentowanie. Wprowadzenie limitu 

25% oznacza dodatkowy koszt. Ustalanie wszelkich limitów kosztów, oprocentowania, cen w 

obrocie gospodarczym prowadzi zazwyczaj do tego, że podmioty a priori ustalają je na najwyższym 

dopuszczonym prawem poziomie. Tym samym istnieje ryzyko zmniejszania się konkurencyjności  

i dostępności tanich pożyczek. Rozumiejąc zamiar projektodawcy ograniczenia kosztów 

pozaodsetkowych dla relacji C2C na platformach pożyczek społecznościowych wskazujemy, że 

wprowadzony limit będzie dotyczył wszelkich relacji cywilnych między osobami fizycznymi wraz  
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z pomocą rodzinną czy sąsiedzką. Ponadto, o ile w przypadku umów kredytu konsumenckiego 

wprowadzono w 2016 roku limity w wyniku analiz i uwzględniając słuszne interesy stron umowy o 

tyle w tym przypadku nie jest jasne na jakiej podstawie ustalono poziom limitu na maksymalnie 25%  

w stosunku rocznym. 

(7204 KC) 

Wprowadzenie obowiązków informacyjnych jest rozwiązaniem zdecydowanie właściwym  

z punktu widzenia ochrony konsumentów. Niezależnie bowiem od produktu (pożyczka czy też kredyt 

konsumencki), ze względu na ryzyka jakie występują, konsument powinien świadomie podejmować 

decyzje dotyczące umowy.   

Ad art. 2 pkt 2 

(art. 952 2 § 2 i 3 KPC) 

Proponowane zmiany oznaczają, że jeżeli dług dłużnika nie będzie przekraczał de facto 1/20 

ceny nieruchomości, przy czym nie będzie innego majątku dłużnika, to wierzyciel lub wierzyciele nie 

uzyskają nigdy zaspokojenia. Teoretyczna możliwość wszczęcia egzekucji z nieruchomości na 

podstawie zgody sądu (art. 952 2 § 4 zd. 2 KPC), może w praktyce okazywać się niewystarczająca, 

przy skrajnie prodłużniczej wykładni tych przepisów. Nie można w ten sposób uprzywilejowywać 

dłużników. 

Ad art. 3 

(art. 115 § 25 KK, art. 304 § 2 i 3 KK). 

Propozycja w zakresie dodania nowego przestępstwa do kodeksu karnego jest do 

pozytywnego rozważenia ale po analizie czy dotychczasowe uregulowania / sankcje cywilnoprawne 

nie są już wystarczające (art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim). Ponadto wprowadzenie do 

kodeksu karnego definicji kosztów pozaodsetkowych, uregulowanych przecież w kodeksie 

cywilnym, nie wydaje się być uzasadnione. 

Zaproponowane rozwiązanie rodzi także pytanie, dlaczego dopiero, gdy nastąpi co najmniej 

dwukrotne przekroczenie maksymalnej wysokości kosztów lub odsetek przewidziano 

odpowiedzialność karną, w sytuacji, gdy każde działanie niezgodne z ustawą w tym zakresie, stanowi 

w rezultacie wyzysk a więc działanie nakładające na konsumenta obowiązek niewspółmiernego 

świadczenia. 

Ad art. 4 pkt 2 

(art. 78b i art. 78c prawa bankowego) 

Nie ma żadnego uzasadnienia dla różnicowania podmiotów gospodarczych względem prawa. 

Zarówno banki jak i tzw. SKOKi powinny mieć takie same obowiązki jak inne instytucje finansowe.  

Ad art. 4 pkt 3 

(art. 79d prawa bankowego) 
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W nawiązaniu do uwagi powyżej wskazać należy na rozwiązania, które różnicują bez 

uzasadnienia sytuację prawną i ekonomiczną dla podmiotów rynku finansowego. Poważne 

zastrzeżenia budzi możliwość odstąpienia przez sektor bankowy od obowiązku stosowania 

rekomendacji T nawet w potencjalnie niewielkim zakresie. Nadzór nad bankami nie powinien zatem 

przewidywać wyjątków, tym samym rekomendacje powinny dotyczyć wszystkich podmiotów rynku 

finansowego. Tłumaczenie zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy (str. 32), że powoli to zapełnić 

lukę w podaży usług finansowych nie jest przekonujące. Banki powinny stosować ściśle ww. 

rekomendację. Stoi ona m.in. na straży stabilności finansowej banków, czyli chroni interesy 

finansowe klientów banków w tym konsumentów. Powstaje ryzyko systemowe ochrony depozytów. 

Ponadto ustawodawca powinien zapewnić trwałe i stabilne regulacje systemowe niezależnie od 

tego czy rynek jest w fazie boomu gospodarczego i wzrostu rynku kredytowego czy przeciwnie. 

Niezrozumiały jest projekt stworzenia nierównych warunków prowadzenia działalności dla 

wszystkich uczestników rynku. Może naruszać to konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej. 

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w art. 22 Konstytucji RP jako jeden z elementów 

społecznej gospodarki rynkowej. Wolność gospodarcza przysługuje każdemu na równych prawach, 

co oznacza, że każdy ma prawo podjąć działalność gospodarczą, jeśli tylko posiada ku temu 

odpowiednie środki finansowe i jest gotów ponieść ryzyko. Jednocześnie zaburzają stosunki 

konkurencyjne na rynku. Tym samym mogą być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Warto 

zauważyć, że przy wolumenie 10% wartości udzielanych kredytów i pożyczek pieniężnych z wartości 

z poprzedniego roku duży bank może udzielić pożyczek w ilości przekraczającej wartość rynku 

kredytów „subprime”. Niezrozumiałe zupełnie jest rozszczelnianie systemu rekomendacji nadzoru 

bankowego, a zwłaszcza na poziomie ustawowym. Można uznać, że takie regulacje mogą w istocie 

sparaliżować system rekomendacji. Przecież już w obecnym stanie prawnym KNF może wprowadzić 

podobne rozwiązanie modyfikując samą rekomendację. Niemniej jeżeli nadzorca, wyspecjalizowany 

organ posiadający najlepszą wiedzę na temat systemu bankowego i stabilności finansowej w Polsce 

nie uznał takiej zasadności, niezrozumiałe jest wychodzenie z taką inicjatywą w projekcie ustawy 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Proponowane przez Ministerstwo regulacje podważają istotę 

funkcjonowania KNF oraz zdają się wkraczać w sferę uprawnień i odpowiedzialności komisji. 

Wprowadzenie takich wyłączeń może skutkować w skrajnych przypadkach koniecznością 

uruchamiania środków pochodzących z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, których 

uruchomienie nie byłoby potrzebne gdyby podmioty traktowane były równoprawnie,  

a rekomendacje KNF nie miały ustawowych wyłączeń.   

Pragniemy dodać, iż w uzasadnieniu projektu wskazano, że proponowane zmiany mogą mieć 

wpływ na  wystąpienie luki w postaci braku podmiotów oferujących szybkie i niskooprocentowane 

pożyczki. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być bowiem utrata rentowności. Powstaje zatem 

pytanie, czy celem projektu jest usunięcie z rynku tego rodzaju podmiotów na rzecz banków  

i droższych pożyczek, które nie są w interesie konsumentów? Warto podkreślić, że w ochronie 

konsumentów nie jest istotne, kto udziela kredytu pożyczki, ale czy nie dochodzi do 

nieprawidłowości. Jeżeli usunie się z rynku podmioty udzielające szybkie i tanie pożyczki kosztem 

droższych, świadczonych przez np. banki, nie tylko nie usunie się problemu nieprawidłowości, ale 

także naruszy interes konsumenta poprzez brak konkurencji na rynku. Warto podkreślić, że banki 

mimo, że należą do instytucji zaufania publicznego, nie są wolne od nieprawidłowości. Nie mogą 
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zatem być gwarantem bezpieczeństwa. Z tego powodu nie należy wprowadzać regulacji, które 

wymuszą na konsumentach zawieranie umów tylko z określonymi podmiotami rynku finansowego.  

 Ad art. 5  

(art. 1 ust. 2 pkt 10 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym) 

O ile można uznać, że intencja objęcia instytucji pożyczkowych nadzorem KNF co do zasady 

może być zasadna to zmiana w zaproponowanym kształcie jest niejasna i wzbudza szereg 

wątpliwości. Wynikają one z obawy, że dojdzie do powstania konfliktu kompetencyjnego pomiędzy 

tymi organami kontroli, które w uporządkowany i akceptowany przez rynek sposób sprawują 

obecnie kontrolę np. UOKiK, Rzecznik Finansowy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, czy Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów. 

Nadzór ostrożnościowy sprawowany przez KNF dotyczy co do zasady banków w zakresie ochrony 

depozytów. Tym czasem instytucje pożyczkowe nie zbierają depozytów, nie finansują się kapitałem 

pochodzącym od osób fizycznych, tylko oferują kredyty konsumenckie z własnych środków. 

Powstaje zatem pytanie czy zaproponowane rozwiązania w zakresie nadzoru są współmierne do 

celu jakiemu mają służyć. Potencjalne wprowadzenie nadzoru KNF nad instytucjami finansowymi 

powinno pociągać za sobą szersze i dobrze przemyślane zmiany systemowe, aby nie zachodził 

konflikt kompetencyjny pomiędzy ww. organami. 

Ad art. 7 pkt 3 

(art. 10a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim) 

Proponowany przepis statuuje zasadę, iż kredytodawca przed udzieleniem konsumentowi 

kredytu konsumenckiego ma obowiązek odebrania od konsumenta oświadczenia o jego dochodach 

i wydatkach w zakresie niezbędnym dla oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa  

w art. 9, i analizy ryzyka kredytowego. Takie uregulowanie jest zaskakujące biorąc pod uwagę 

regulację art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, implementującą  art. 8 ust. 1 dyrektywy 

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

konsumencki, która nakłada na kredytodawcę obowiązek, aby w każdym przypadku przed 

zawarciem umowy o kredyt konsumencki dokonał oceny zdolności kredytowej konsumenta, 

któremu udziela kredytu. Poza kilkoma wyjątkami ww. dyrektywa, podlega pełnej harmonizacji,  

a tym samym nie nakłada na kredytodawców określonych metod badania zdolności kredytowej. To  

w dyspozycji kredytodawcy jest dobór sposobów metod badania zdolności kredytowej. Tymczasem 

projekt przewiduje nałożenie obowiązku wbrew ustawodawstwu unijnemu. W opinii Fundacji 

„Mercatus et Civis” należy uznać za sprzeczny z ww. dyrektywą obowiązek odebrania od 

konsumenta przed udzieleniem mu kredytu konsumenckiego, oświadczenia o dochodach  

i wydatkach, a następnie zweryfikowania tego oświadczenia za pośrednictwem informacji 

zgromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych przez instytucję, o której mowa w art. 105 ust. 4 

prawa bankowego oraz przynajmniej jedno z biur informacji gospodarczej, o których mowa  

w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Podkreślenia 

wymaga, że w instytucjach wskazanych przez projektowaną ustawę brak jest informacji o dochodach 

konsumenta, więc w tym zakresie brak będzie możliwości zweryfikowania wiarygodności złożonego 

przez konsumenta oświadczenia. Jak oceniać należy sytuację, w której oświadczenie będzie różniło 

się od informacji pozyskanych z informacji gromadzonych przez instytucje wymienione  
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w projekcie ustawy? Opłata / koszt obowiązku pozyskania informacji jest co do zasady przerzucana 

na konsumenta. Powstaje zatem pytanie czy przy narzuconym ustawowo obowiązkowym 

sprawdzaniu, zakładając, że opłata ta za ma pokrywać wyłącznie koszty, nie powinna ona być 

uregulowana. Na marginesie skoro weryfikacja w bazach miała by stać się obowiązkiem ustawowym 

to wydaję się, że koszty z tym związane nie powinny być zaliczane do pozaodsetkowych kosztów 

kredytu i nie powinny być objęte limitem. 

Należy też stwierdzić, ze takie podejście nie jest adekwatne do aktualnych nowoczesnych 

sposobów badania zdolności kredytowej. Co więcej zdaje się być archaiczne. Jeżeli już mówić  

o obowiązku pozyskiwania danych to może należałoby zastanowić się nad weryfikacją opartą o dane 

zawarte w bazach publicznych np. w ZUS czy US?  Przymus korzystania z instytucji, o których mowa 

w art. 105 ust. 4 prawa bankowego de facto ustanawia monopol Biura Informacji Kredytowej co jest 

mocno niepokojące. Ponownie różnicuje się sytuację podmiotów rynkowych albowiem ww. 

obowiązki nie obejmują wszystkich kredytodawców w rozumieniu ustawy o kredycie 

konsumenckim, ponieważ stosownie do art. 10a ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim wyłączone 

zostały banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe co należy mocno skrytykować. 

W sytuacji chęci utrzymania tych budzących wątpliwości regulacji należałoby spójnik „oraz”   

w pkt 1 zamienić na „lub” co jednak nie rozwieje wątpliwości i zastrzeżeń. 

Ponadto wszelkie zmiany w tym zakresie muszą być poprzedzone założeniem po pierwsze 

vacatio legis minimum 6 miesięcy, a po drugie zaprojektowaniu przepisów przejściowych czego 

projekt nie zawiera.  

(art. 10a ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim) 

Dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki  w art. 10 ust. 2 określa obowiązkowe 

elementy umowy o kredyt konsumencki. Biorąc pod uwagę, że norma ta podlega maksymalnej 

harmonizacji nie może być uzupełniana o inne elementy jak oświadczenie konsumenta czy inne 

pozyskane informacje. Istnieje też techniczny problem sprostania zamierzeniu projektodawcy  

w przypadku zawierania umów kredytu konsumenckiego on-line. Ponadto wprowadzenie 

konieczności załączania informacji uzyskanych od BIK i BIG do umowy kredytu konsumenckiego 

wydaje się być niezgodny z art. 26 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych stanowiącym, że "Podmiot, który otrzymał od biura informacje gospodarcze 

dotyczące dłużnika będącego konsumentem, nie może ich ujawnić innym osobom". Wobec tego 

załączenie tych informacji będzie stanowiło naruszenie powyższej ustawy. 

(art. 10a ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim) 

Regulacja ta nie może zostać zaakceptowana i wnioskujemy o rezygnację z jej wprowadzenia.  

W świetle propozycji dochodzenie wierzytelności jest dopuszczalne dopiero po dniu całkowitej 

spłaty wcześniejszego zobowiązania, jego wygaśnięcia lub po prawomocnym stwierdzeniu przez sąd 

nieistnienia takiego zobowiązania. Prowadzi to do nieuzasadnionego uprzywilejowania 

kredytobiorców. W sytuacji, w której kredytodawca udzieli kredytu konsumenckiego pomimo 

istnienia zaległości np. za rachunek za dostawę energii elektrycznej na kwotę 1 zł (jednego złotego), 

nie będzie on mógł dochodzić swoich wierzytelności do dnia spłaty takiego rachunku,  

a kredytobiorca może tego celowo nie regulować aby doprowadzić do przedawnienia wierzytelności 



Strona 8 z 10 
 

z kredytu konsumenckiego. Co więcej brak jest mechanizmu na podstawie którego  kredytodawca 

ma się dowiedzieć, że dłużnik spłacił poprzednie zobowiązanie i może już zacząć windykację. 

Przepisy powinny chronić konsumentów przed nadużyciami ale z drugiej strony nie powinny 

stwarzać możliwości do łatwych do przeprowadzenia wyłudzeń. Nie można wykluczyć sytuacji gdy 

dłużnik specjalnie się zadłuży u znajomego, który wpisze go do dowolnego BIG i w ten sposób dojdzie 

do wstrzymania windykacji. Ponadto projektodawca nie wziął pod uwagę, że biura informacji 

gospodarczej nie udzielają informacji o podstawie usunięcia wpisu. Istnieją różne podstawy 

usunięcia jak np. wynik rozpatrzenia sprzeciwu. W konkretnym przypadku projektowany przepis nie 

będzie możliwy do realizacji co może prowadzić np. do sytuacji, gdy brak będzie możliwości w ogóle 

dochodzenia takiej należności. 

(art. 10a ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim) 

Ustanowienie zasady, iż przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do kredytodawców będących 

bankami lub spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi udzielającymi kredytów 

konsumenckich statuuje nieuzasadnioną nierówność wobec prawa. 

Ad art. 7 pkt 4 

(art. 30 ust. 1 pkt 10a o kredycie konsumenckim) 

Rozumiemy, że projektodawca zamierza ograniczyć bezpośrednie koszty obsługi 

kredytobiorcy przez agenta. Niezależnie od tego, że istnieją różne produkty kredytu 

konsumenckiego i modele sprzedażowe i obsługi klienta obrót bezgotówkowy jest co do zasady 

korzystny dla konsumenta. Przepis powinien jednak być przejrzysty i niebudzący wątpliwości,  

a intencja wprowadzenia takiej normy powinna być jasna. 

Ad art. 7 pkt 5 

(art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim) 

Wymaga przypomnienia, że limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego 

ustalony został w aktualnie obowiązującej regulacji kredytu konsumenckiego w wyniku wielu analiz 

i biorąc z jednej strony pod uwagę konieczność ochrony konsumentów, a z drugiej słuszny interes 

przedsiębiorców (patrz: uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. /nr druku: 3460. Projektodawca 

nie bierze pod uwagę, że wszelkie ograniczenie kosztów kredytu do proponowanej wysokości 

wskazanej w projekcie ustawy będzie skutkowało ograniczeniem ilości przyznawanych kredytów 

konsumenckich. Powoduje to obawę o przeniesieniu się części rynku pożyczek konsumenckich do 

szarej strefy. Innym negatywnym skutkiem jakiego należy się spodziewać jest finansowe 

wykluczenie części konsumentów. Projekt nie zawiera żadnych analiz ekonomicznych wskazujących 

na potrzebę obniżenia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. To dziwi, 

ponieważ poprzednio podczas wprowadzania limitów kosztów uzasadnienie jasno wskazywało z 

czego wynika ustalony poziom limitu (brano pod uwagę analizy m.in. organizacji przedsiębiorców 

(patrz: druk nr 3460). Postulujemy pozostawienie limitów kosztów na aktualnym poziomie. 

Ad art. 7 pkt 8 

(rozdział 5ab ustawy o kredycie konsumenckim) 
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W opinii Fundacji „Mercatus et Civis” nie ma żadnego uzasadnienia dla wprowadzania 

przepisów, które poddawały by instytucje pożyczkowe nadzorowi merytorycznemu w zakresie 

ochrony praw konsumentów Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucje pożyczkowe są 

monitorowane od lat z dużą skutecznością eliminowania nieprawidłowości przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To niepotrzebne kreowanie konfliktu kompetencyjnego 

pomiędzy takimi organami kontrolnymi jak UOKiK, PUODO, Rzecznik Finansowy, czy GIIF.  

Proponowane przepisy przewidują dla KNF nadmiernie rozbudowane i niepotrzebne 

kompetencje nadzorcze. Wątpliwości są też co do formy działania. Tak jak w przypadku ustawy 

prawo bankowe zalecenia (art. 59dg ust. 2 pkt 1) powinny mieć formę decyzji administracyjnej, od 

której stronie przysługiwać będą środki zaskarżenia. W przeciwnej sytuacji KNF będzie mógł 

dowolnie i w sposób dyskrecjonalny wpływać na działalność instytucji pożyczkowych bez żadnej 

możliwości sądowej kontroli prawidłowości działania. 

Projektowane  sankcje mogą być zastosowane w przypadku, gdy pożyczkodawca przekracza 

limity, ale również w razie stwierdzenia, że instytucja pożyczkowa wykonuje działalność  

z naruszeniem ustawy (art. 59dg ust. 3). Kryteria w oparciu o które dochodzi do sankcjonowania 

działalności podmiotu powinny być jasno określone (nie tylko dla ustalania kary pieniężnej tj. rodzaj 

i waga naruszenia oraz rozmiar prowadzonej działalności). Może to prowadzić do nieuzasadnionej  

uznaniowości w działaniu organu nadzorującego.  

Zastosowanie przewidzianych środków ma następować w drodze decyzji administracyjnej 

natychmiast wykonalnej (art. 59dg ust. 5 i 6). Oprócz tego, że wątpliwości budzi sam tryb decyzji 

administracyjnej to nie ma żadnego uzasadnienia aby decyzje administracyjne były natychmiast 

wykonalne, zwłaszcza że mogą prowadzić do nieodwracalnych skutków i niepowetowanych strat 

zwłaszcza w obliczu wykreśleniu z rejestru instytucji pożyczkowych (art. 59dg ust.3 pkt 5). Ponadto 

brak trybu odwoławczego do decyzji administracyjnych KNF może naruszać określoną w konstytucji 

zasadę dwuinstancyjnego postępowania (art. 59dg ust. 6). Nie do zaakceptowania jest ustalenie, że 

KNF i osoby wykonujące czynności nadzoru nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą ze 

zgodnego z przepisami działania lub zaniechania (art. 59dn). Statuuje to swoistą deklarację 

bezkarności urzędników za wyrządzone na rynku szkody. 

Ad art. 11 

Przepis narusza zasadę lex retro non agit z uwagi na to, że przewiduje możliwość stosowania 

projektowanych przepisów karnych również do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy. 

Ad art. 12 

Przepis należy uzupełnić o art. 7 projektowanej ustawy. 

Ad art. 14 

Przewidziany okres vacatio legis 14 dni jest niewystarczający przy zakresie proponowanych 

zmian.  

Wydaje się, że racjonalny okres vacatio legis, który pozwoli przedsiębiorcom na dostosowanie 

się do nowych przepisów aby zapobiec zakłóceniom na rynku udzielania kredytów konsumenckich 

powinien wynieść minimum 6 miesięcy. 
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Jednocześnie pragniemy wskazać na fakt, że w opinii Fundacji „Mercatus et Civis” przedłożony 

projekt objęty jest prawem Unii Europejskiej. W zakresie przepisów dotyczących kredytu 

konsumenckiego należy zwrócić uwagę na fakt, że krajowe przepisy z tego zakresu zostały 

implementowane do polskiego porządku prawnego poprzez wdrożenie dyrektywy Parlamentu 

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

konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG. 

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę 

sformułowanych przez nas wątpliwości i zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej celem ich 

omówienia i wprowadzenia koniecznych poprawek.  

Zastrzegamy sobie udział na kolejnych etapach prac legislacyjnych. 

 

  

 


