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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(druk nr 183) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz 

ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

wprowadza do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Komisji 2011/90/UE 

z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającej część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania 

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2011, str. 35). 

Dyrektywa 2011/90/UE ma na celu dostosowanie założeń wykorzystywanych przy 

obliczaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla niektórych kategorii umów o kredyt 

konsumencki – określonych w przywołanej części II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE 

– do aktualnej sytuacji na rynku.  

W myśl uzasadnienia do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 635) zebrane 

przez państwa członkowskie doświadczenia związane z wdrożeniem dyrektywy 2008/48/WE 

wykazały, że założenia określone w uprzednio przywołanej części II załącznika I nie były 

wystarczające do zapewnienia jednolitego sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania kredytów na czas nieokreślony lub kredytów spłacanych w całości 

w powtarzających się okresach i nie przystają do sytuacji na rynku. Podkreśla się ponadto, 

iż jednolity sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest niezbędny dla 

realizacji celów dyrektywy 2008/48/WE, w szczególności umożliwienia konsumentom 

porównania ofert kredytodawców z różnych państw członkowskich. Istotą założeń do 

obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest bowiem przyjęcie w odniesieniu do 

umów, w ramach których możliwe są różne sposoby korzystania z kredytu (a tym samym 

poniesione przez konsumenta koszty różnią się w zależności od sposobu, w jaki korzysta 

z kredytu), jednolitego modelu zakładającego określony sposób realizacji umowy, tak aby 
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kredytodawcy podawali informację o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania właśnie 

w oparciu o taki ujednolicony model. 

Dotychczas stosowane założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania zawarte były w ust. 4 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181). 

Opiniowana ustawa nowelizująca uwzględnia zatem wprowadzone dyrektywą 2011/90/UE 

nowe założenia dotyczące określonych umów o kredyt konsumencki.  

Dostosowanie regulacji krajowych do postanowień dyrektywy 2011/90/UE nastąpi 

poprzez zmianę brzmienia ust. 4 w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o kredycie konsumenckim stosownie do treści założeń zawartych w załączniku do dyrektywy 

2011/90/UE poprzez: 

- usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, 

- usunięcie założeń dotyczących umów, dla których został ustalony harmonogram spłat, ale 

kwota tych spłat jest elastyczna, 

- usunięcie założeń dotyczących umów, w których przewidziano więcej niż jeden termin 

spłaty, 

- dodanie założeń dotyczących umowy o „kredyt odnawialny” innej niż umowa o kredyt 

w rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym, wraz ze sformułowaną jedynie na 

potrzeby tych założeń definicją „kredytu odnawialnego” (pkt 5 w proponowanym 

brzmieniu ust. 4 załącznika nr 4 ustawy o kredycie konsumenckim), 

- dodanie założeń dotyczących umów o kredyt innych niż umowy o kredyt w rachunku 

oszczędnościowo–rozliczeniowym oraz umowy o „kredyt odnawialny” innej niż umowa 

o kredyt w rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym, dla których nie można ustalić 

terminu lub kwoty spłaty kapitału, do której zobowiązany jest konsument oraz dla których 

data zawarcia umowy o kredyt nie jest znana (pkt 6 w proponowanym brzmieniu ust. 4 

załącznika nr 4), 

- dodanie założeń dotyczących umów, dla których na podstawie poprzednich założeń nie 

można ustalić terminu lub kwoty płatności, do której zobowiązany jest konsument (pkt 7 

w proponowanym brzmieniu ust. 4 załącznika nr 4). 

Ponadto w treści założeń ustawodawca zastąpił sformułowanie „kredyt w rachunku 

bieżącym” sformułowaniem „kredyt w rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym” zgodnie 

z terminologią przyjętą w pozostałej części ustawy o kredycie konsumenckim.  

Ustawą dokonuje się również zmiany ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
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(Dz. U. z 2012 r. poz. 768 i 769). Przepis art. 2 ustawy nowelizującej koryguje błąd 

w obecnym brzmieniu art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zawierającym nieprawidłowe odesłanie do 

art. 58 ustawy o kredycie konsumenckim, w którym nie jest wskazane przestępstwo. 

Ustawa zawiera również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku zmian 

umów o kredyt konsumencki przy obliczaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

przyjmuje się założenia dodatkowe określone w przywołanym powyżej załączniku nr 4, 

w brzmieniu nadanym postanowieniami ustawy nowelizującej.  

Skutkiem tego przepisu będzie konieczność dostosowania się kredytodawców do 

nowych założeń do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w zakresie, 

w jakim założenia te zostają zmienione. Ponadto w opinii projektodawców regulacja ta 

przyczyni się do ujednolicenia sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

i zwiększenia porównywalności kosztów kredytów, których dotyczą zmienione założenia.  

Zgodnie z przepisem art. 2 dyrektywy 2011/90/UE państwa członkowskie powinny 

przyjąć i opublikować przepisy wdrażające dyrektywę najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., 

a stosować od dnia 1 stycznia 2013 r. 

Opiniowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem 

przepisu art. 2 przewidującego zmianę ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary, który wejdzie wżycie po upływie 14 od dnia 

ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie prawa Unii 

Europejskiej.  

Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Gospodarki. 

W dniu 29 sierpnia 2012 r. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnioskowała 

o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami. Proponowane zmiany miały na celu 

zapewnienie poprawności językowej przepisów i mieściły się w meritum rozwiązań 

rządowych.  

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 21. posiedzeniu Sejmu . Wobec 

braku poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. 

Ustawa została uchwalona na tym samym 21. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 września 

2012 r. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


