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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 14 września 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

 

(druk nr 183) 

 
 
USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. O KREDYCIE KONSUMENCKIM (Dz. U. Nr 126, poz. 

715, Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4  
WZÓR OBLICZANIA RZECZYWISTEJ ROCZNEJ STOPY OPROCENTOWANIA 

 
1. Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania stanowiącą całkowity koszt kredytu ponoszony 

przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w 
stosunku rocznym, kredytodawca lub pośrednik kredytowy, oblicza zgodnie z 
następującym wzorem matematycznym: 
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2. Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają: 
X - rzeczywistą roczną stopę oprocentowania; 
m - numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu; 
k - numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m; 
Ck - kwotę wypłaty k; 
tk - okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a 

dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0; 
m' - numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat; 
l - numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat; 
Dl - kwotę spłaty lub wnoszonych opłat; 
Sl - okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a 

dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat. 
3. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjmuje się następujące 

założenia: 
1) umowa o kredyt będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że 

kredytodawca i konsument wypełnią zobowiązania wynikające z umowy o kredyt w 
terminach określonych w tej umowie; 
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2) kwoty wypłacane i spłacane przez strony umowy o kredyt konsumencki nie muszą 
być równe ani nie muszą być płacone w równych odstępach czasu; 

3) datą początkową będzie data pierwszej wypłaty raty kredytu; 
4) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach 

lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 
366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy 
miesiąc ma 30,41666 dni; 

5) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po 
przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego 
miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa 
albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1; 

6) równanie to może być zapisane w postaci jednej sumy z wykorzystaniem koncepcji 
przepływów (Ak), które mogą być dodatnie lub ujemne - zapłacone lub otrzymane w 
okresach 1 do k, wyrażonych w latach. 

( )∑
=

−+=
n

1k

t
k

kX1AS
 

gdzie: 
S - oznacza bieżące saldo przepływów. Jeżeli celem jest zachowanie równoważności 

przepływów, wartość ta będzie równa 0. 
[4. Jeżeli jest to niezbędne w celu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, 

przyjmuje się następujące założenia dodatkowe: 
1) jeżeli umowa o kredyt przyznaje konsumentowi swobodę dokonywania wypłat, 

przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu i w całości; 
2) jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat z 

zastosowaniem różnych opłat lub różnych stóp oprocentowania kredytu, przyjmuje 
się, że całkowita kwota kredytu jest wypłacana z zastosowaniem najwyższej możliwej 
opłaty i stopy oprocentowania mającej zastosowanie do najbardziej 
rozpowszechnionych mechanizmów dokonywania wypłat w danym rodzaju umowy o 
kredyt; 

3) jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi ogólnie swobodę dokonywania wypłat, ale 
przewidując różne sposoby dokonywania tych wypłat a umowa ta wprowadza 
ograniczenie w odniesieniu do kwoty i czasu, przyjmuje się, że kwota kredytu została 
wypłacona w najwcześniejszym przewidzianym w umowie terminie i zgodnie z tymi 
limitami wypłat; 

4) jeżeli nie został ustalony harmonogram spłat, przyjmuje się, że: 
a) kredyt jest udzielany na okres jednego roku, oraz 
b) kredyt będzie spłacany w dwunastu równych miesięcznych ratach począwszy od 

miesiąca następującego po wskazanej dacie; 
5) jeżeli został ustalony harmonogram spłat, ale kwota takich spłat jest elastyczna, 

przyjmuje się, że kwota każdej spłaty jest najniższą kwotą przewidzianą w umowie; 
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6) jeżeli nie określono inaczej, w przypadku gdy umowa o kredyt przewiduje więcej niż 
jeden termin spłaty, należy przyjąć najwcześniejsze przewidziane w umowie terminy 
udostępnienia kredytu i dokonywania spłat; 

7) jeżeli maksymalny pułap kredytu nie został ustalony, przyjmuje się, że wynosi on w 
walucie polskiej równowartość 1.500 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego 
kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, z dnia obliczania 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania; 

8) w przypadku kredytu w rachunku bieżącym przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu 
została wypłacona w całości i na cały okres obowiązywania umowy o kredyt. Jeżeli 
okres obowiązywania umowy o kredyt nie jest znany, obliczenia rzeczywistej rocznej 
stopy oprocentowania dokonuje się przy założeniu, że czas obowiązywania kredytu 
wynosi 3 miesiące; 

9) jeżeli dla danego okresu lub kwoty oferuje się różne stopy oprocentowania i różną 
wielkość opłat, za stopę oprocentowania i opłaty w całym czasie obowiązywania 
umowy o kredyt przyjmuje się stopę najwyższą i najwyższe opłaty; 

10) w przypadku umów o kredyt konsumencki, w których ustalono stałą stopę 
oprocentowania kredytu w odniesieniu do początkowego okresu, na koniec którego 
ustala się nową stopę oprocentowania, zmienianą następnie okresowo zgodnie z 
uzgodnionym w umowie wskaźnikiem, obliczenia rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania dokonuje się w oparciu o założenie, że po zakończeniu okresu, w 
którym obowiązuje stała stopa oprocentowania kredytu, stopa oprocentowania jest 
taka sama jak w chwili obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i 
opiera się na wartości uzgodnionego wskaźnika obowiązującego w tym czasie.] 

<4. W celu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjmuje się 
następujące założenia dodatkowe: 

1) jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi swobodę dokonywania wypłat, 
przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu i w 
całości; 

2) jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi zasadniczo swobodę dokonywania 
wypłat, ale przewidując różne sposoby dokonywania tych wypłat, wprowadza 
ograniczenia kwotowe lub czasowe dotyczące kredytu, przyjmuje się, że kwota 
kredytu została wypłacona w najwcześniejszym przewidzianym w umowie 
terminie i zgodnie z tymi limitami wypłat; 

3) jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat 
z zastosowaniem różnych opłat lub różnych stóp oprocentowania kredytu, 
przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu jest wypłacana z zastosowaniem 
najwyższej możliwej opłaty i stopy oprocentowania kredytu mających 
zastosowanie do najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów dokonywania 
wypłat w danym rodzaju umowy o kredyt; 

4) w przypadku kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przyjmuje 
się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona w całości i na cały okres 
obowiązywania umowy o kredyt. Jeżeli okres, na jaki udzielono kredytu 
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, nie jest znany, obliczenia 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonuje się przy założeniu, że czas 
trwania kredytu wynosi trzy miesiące; 
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5) w przypadku kredytu, innego niż w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 
podlegającego pełnej spłacie w ciągu jakiegoś okresu lub po jego zakończeniu i 
w ramach którego, po dokonaniu spłaty, istnieje możliwość dokonania 
ponownej wypłaty, gdy umowa o kredyt ten zawarta została na czas 
nieokreślony, zakłada się, że: 

a) kredytu udziela się na okres jednego roku, począwszy od dnia pierwszej 
wypłaty, i płatność końcowa dokonana przez konsumenta pokrywa 
ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualne odsetki i inne opłaty, 

b) kapitał spłacany jest przez konsumenta w równych płatnościach 
miesięcznych, przy czym pierwsza płatność dokonywana jest po upływie 
miesiąca od daty pierwszej wypłaty. Jednakże w przypadkach gdy spłata 
kapitału musi nastąpić w całości, w jednej płatności, w ramach 
każdorazowego okresu płatności, zakłada się, że kolejne wypłaty i spłaty 
całego kapitału przez konsumenta następują w okresie jednego roku. 
Odsetki i inne opłaty stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału 
oraz zgodnie z ustaleniami umowy o kredyt;  

6) w przypadku umowy o kredyt inny niż kredyty, o których mowa w pkt 4 i 5: 
a) jeżeli nie można ustalić terminu lub kwoty spłaty kapitału, do której 

zobowiązany jest konsument, zakłada się, że spłaty dokonano w 
najwcześniejszym terminie przewidzianym w umowie o kredyt z 
zastosowaniem najniższej kwoty przewidzianej w umowie o kredyt, 

b) jeżeli data zawarcia umowy o kredyt nie jest znana, zakłada się, że dzień 
pierwszej wypłaty to dzień ustalony na podstawie najmniejszego odstępu 
czasu między tym dniem a dniem pierwszej płatności, do której 
zobowiązany jest konsument; 

7) jeżeli na podstawie umowy o kredyt lub założeń określonych w pkt 4–6 nie 
można ustalić terminu lub kwoty płatności, do której zobowiązany jest 
konsument, zakłada się, że płatności dokonano zgodnie z terminami i 
warunkami wymaganymi przez kredytodawcę, a jeżeli te nie są znane, zakłada 
się, że: 

a) odsetki podlegają zapłacie wraz ze spłatą kapitału, 
b) opłata inna niż odsetki wyrażona w pojedynczej kwocie podlega zapłacie w 

dniu zawarcia umowy o kredyt, 
c) opłaty inne niż odsetki wyrażone jako szereg płatności podlegają zapłacie w 

regularnych odstępach czasu, począwszy od dnia pierwszej spłaty kapitału, 
przy czym w przypadku gdy kwoty takich płatności nie są znane, zakłada 
się, że kwoty te są jednakowe, 

d) płatność końcowa pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, 
ewentualne odsetki i inne opłaty; 

8) jeżeli maksymalny pułap kredytu nie został ustalony, przyjmuje się, że wynosi 
on w walucie polskiej równowartość 1 500 euro, ustaloną z zastosowaniem 
średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia 
obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania; 

9) jeżeli dla danego okresu lub dla danej kwoty oferuje się różne stopy 
oprocentowania kredytu i różną wysokość opłat, za stopę oprocentowania 
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kredytu i opłaty w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt przyjmuje się 
najwyższą stopę i najwyższe opłaty;  

10) w przypadku umów o kredyt konsumencki, w których ustalono stałą stopę 
oprocentowania kredytu w odniesieniu do początkowego okresu, na koniec 
którego ustala się nową stopę oprocentowania, która następnie jest okresowo 
zmieniana zgodnie z uzgodnionym wskaźnikiem, rzeczywistą roczną stopę 
oprocentowania oblicza się na podstawie założenia, że po zakończeniu okresu, w 
którym obowiązuje stała stopa oprocentowania kredytu, stopa oprocentowania 
kredytu jest taka sama jak w chwili obliczania rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania i opiera się na obowiązującej w tym czasie wartości 
uzgodnionego wskaźnika.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW 

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 768 i 769) 

Art. 16. 
1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 
1) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a) art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 
b) art. 224-232  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), 
c) art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 

120, poz. 1300, z późn. zm.), 
d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 

72, poz. 665, z późn. zm.), 
e) art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), 
f) art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), 
g) art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 
707), 

h) art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.), 

[i) art. 58 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);] 
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2) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 
a) art. 310-314 Kodeksu karnego, 
b) art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), 
c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 
d) art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz  z 2010 r. 
Nr 167, poz. 1129); 

3) łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 
a) art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 
b) art. 192b i art. 192c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z późn. zm.), 

c) art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, 
z późn. zm.). 

4) przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 
5) przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 
6) przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 
7) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200, art. 202 § 

3-4b i art. 203-204 Kodeksu karnego; 
8) przeciwko środowisku, określone w: 

a) art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 
b) art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), 
c) (uchylona), 
d) art. 58-64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 
97), 

e) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460), 

f) art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

g) art. 47a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 
ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.), 

h) art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z późn. zm.), 

9) przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności 
i porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, 
art. 263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego, 

9a)  przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 
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10) określone w art. 23-24b ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.); 

11) przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 
z późn. zm.); 

12) o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu 
karnego; 

13) określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 
2, art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124); 

14) określone w art. 124, 124a, 126, 130 i 132d ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.); 

15) określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.); 

16) określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. 
zm.); 

17)  określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 
o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 
określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3 , art. 59 § 1-3, 
art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 § 
1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a 
§ 1 i 2, art. 74 § 1-3, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art. 
80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i 
usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 
89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 
1 Kodeksu karnego skarbowego; 

3) przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1 , art. 99 § 1 i 
2, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art. 
106a § 1, art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1 oraz art. 106j § 1 
Kodeksu karnego skarbowego; 

4) przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, 
art. 108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 

 


