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Szanowny Panie Przewodniczący 
 
Zwracam się do Pana jako pełnomocnik Profi Credit Poland S.A., przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność pożyczkową na terenie RP, pragnąc zwrócić Pana uwagę na niekonstytucyjność 
zapisów zawartych w przyjętej w dniu 10 lipca 2015 r. przez Sejm RP ustawie o zmianie ustawy o 
nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.  
 
Profi Credit Poland prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu konsumentom 
pożyczek o długim okresie zapadalności od 6 do 48 miesięcy, przy czym model biznesowy 
przedsiębiorstwa oparty jest o produkty o okresie spłaty dłuższym, niż 24 miesiące i jest 
największym pożyczkodawcą z tego rodzaju ofertą na polskim rynku finansowym. Jest to 
informacja istotna, ponieważ podmioty występujące w imieniu sektora mikropożyczek sugerują, 
iż uchwalone przez Sejm zapisy godzą jedynie w tenże sektor. Świadczy to o jednostronnym 
postrzeganiu sytuacji na rynku, ponieważ zapisy te uderzają również bardzo mocno w 
przedsiębiorców udzielających pożyczek na okresy dłuższe niż 18 miesięcy, wykluczając 
praktycznie z rynku produkty o dłuższym niż wymieniony okresie spłaty.  
 
Z powyższego wynika, iż uchwalone właśnie prawo pozwoli na swobodne funkcjonowanie na 
rynku jedynie przedsiębiorców oferujących produkty o okresach spłaty od 4 do 18 miesięcy.  Takie 
bowiem konsekwencje powodują zapisy zawarte w : 

1. art. 2 Ustawy – maksymalne odsetki za opóźnienie 
2. art. 7 pkt. 4 Ustawy – limit opłat windykacyjnych 
3. art. 7 pkt. 5 Ustawy – limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego 

Podsumowując, zapisy ustawy ewidentnie dyskryminują ściśle określone oferty produktowe, 
jednocześnie zdecydowanie faworyzując inne. 
 
Uchwalenie ustawy korzystnej dla jednego tylko rodzaju podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących na tym samym rynku jest niezgodne z Konstytucją RP, a w szczególności z art. 2, 
art. 20 i 22, art. 32 ust. 1 oraz z art. 31 ust 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i staje w 
sprzeczności z jej trzema podstawowymi zasadami: zasadą sprawiedliwości społecznej, zasadą 
proporcjonalności i zasadą równości wobec prawa. Szczegółowe omówienie zagadnień naruszenia 
zapisów konstytucyjnych znajduje się w Opinii prawnej dotyczącej zgodności z Konstytucją w/w 
ustawy dołączonej do niniejszego pisma. 
 

Warszawa, 24 lipca 2015 r. 
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Dodatkowo pragnę zwrócić Pana uwagę na zagrożenia związane z Ustawą. Jej wejście w życie w 
formie uchwalonej przez Sejm będzie miało liczne niekorzystne konsekwencje, w tym przede 
wszystkim spowoduje: 

1. spadek konkurencyjności na rynku pożyczek pozabankowych (niekorzystne dla 
konsumentów zawężenie oferty produktowej wskutek spadku dochodowości z części 
produktów poniżej ponoszonych kosztów), będące konsekwencją sprzecznego z 
Konstytucją ograniczenia swobody działalności gospodarczej, 

2. wykluczenie części konsumentów z legalnego rynku pożyczek pozabankowych wskutek 
ograniczenia skierowanej dla nich oferty, 

3. rozwój szarej (przez nikogo niekontrolowanej) strefy pożyczek i zepchnięcie do niej części 
konsumentów, a co za tym idzie:  

4. zwiększenie zagrożeń związanych z zawieraniem umów pożyczek pozabankowych, co stoi 
w sprzeczności z podstawowym celem projektowanej Ustawy oraz z sednem jej 
uzasadnienia, 

5. wzrost poziomu zadłużenia konsumentów wskutek faworyzowania przez projektodawcę 
pożyczek na wyższe kwoty o określonym okresie spłaty lub 

6. uniemożliwienie zawierania pożyczek na stosunkowo wysokie kwoty o niskich, łatwych do 
spłacania ratach, z tego samego powodu. 

 
Przekazując na Pana ręce niniejsze pismo wraz z Opinią pragnę wyrazić nadzieję, iż zawarta w nim 
Opinia prawna przyczyni się rewizji wymienionych powyżej zapisów oraz do naniesienia w nich 
zmian istotnych zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i konsumentów. Jednocześnie 
pragnę dodać w tym miejscu, iż Ustawa w obecnej formie budzi zastrzeżenia nie tylko pod 
względem zgodności z Konstytucją, lecz także z innymi aktami prawnymi, w tym z wieloma 
ustawami, na co wielokrotnie zwracałem uwagę w toku prac nad projektem założeń ustawy i samej 
ustawy. 
 
 
 
 
 

 

Łączę wyrazy szacunku 
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OPINIA PRAWNA 
dotycząca oceny zgodności z Konstytucją  

przepisów Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy 
– Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 

 
 
 

sporządzona na zlecenie 
 

Profi Credit Polska S.A. 
 

Warszawa 24.07.2015 
 
 

 
I. Podstawy prawne i dokumenty 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (D. U. z 
1997 r. nr. 78, poz. 483 t.j. ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 614 t. j. ze zm.); 

3) Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 939 
t. j. ze zm.); 

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 
121 t.j. ze zm.); 

5) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1497 t. j. ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 553 t. j. ze zm.); 

7) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o środkach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 873 t. j. ze zm.); 

8) Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – 
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 3460); 

9) Uzasadnienie projektu ustawy zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 

10)  Orzeczenia i wyroki Trybunału Konstytucyjnego   
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II. Wykaz definicji i skrótów 
Opiniujący – Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla; 
Zlecający – Profi Credit Polska S.A.; 
Projekt ustawy – Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw; 
Ustawa – ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, 
ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw; 
Projektodawca – Ministerstwo Finansów; 
TK – Trybunał Konstytucyjny; 
SN – Sąd Najwyższy; 
NBP – Narodowy Bank Polski; 
KSF – Komitet Stabilności Finansowej; 
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypoapolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (D. U. z 1997 r. nr. 78, poz. 483 t.j. ze zm.); 
u. k. k. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1497 t. j. ze zm.); 
K. c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 
121 t.j. ze zm.). 
 

III. Cel opinii 
Celem niniejszej opinii jest ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów 
Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – 
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, w szczególności w zakresie 
zmian w ustawie o kredycie konsumenckim dotyczących limitu odsetek 
maksymalnych za opóźnienie (art. 2 Ustawy), limitu opłat windykacyjnych (art. 
7 pkt 4 Ustawy) oraz limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu 
konsumenckiego (art. 7 pkt 5 Ustawy).  
 

IV. Stan faktyczny 
Założenia do opiniowanej Ustawy zostały opracowane przez Ministerstwo 
Finansów i przyjęte przez Radę Ministrów, która następnie powierzyła 
Ministerstwu Finansów przygotowanie Projektu ustawy. Rada Ministrów 
przyjęła Projekt i skierowała do Sejmu RP w dniu 19 maja 2015 r. W dniu 11 
czerwca 2015 odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie, na którym Projekt został 
skierowany do Komisji Finansów Publicznych, a następnie do podkomisji 
nadzwyczajnej. W dniu 9 lipca 2015 odbyło się II czytanie Projektu ustawy w 
Sejmie, a w dniu 10 lipca 2015 r. odbyło się III czytanie i głosowanie 
(głosowanie nr 78), w wyniku którego ustawa została uchwalona przez Sejm 
RP pomimo licznych niezgodności z Konstytucją RP (i niezgodności z wieloma 
innymi ustawami). 
 
Głównym celem przygotowanej nowelizacji, jak wynika z Uzasadnienia 
Projektu ustawy, jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów 
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korzystających z usług finansowych instytucji udzielających kredytów 
konsumenckich, a nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz wyeliminowanie z obrotu gospodarczego 
podmiotów wykonujących nielegalnie działalność reglamentowaną na rynku 
finansowym. Ministerstwo Finansów utrzymuje, że Ustawa uwzględnia 
rekomendacje grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej, zawarte w 
Raporcie - Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do 
Amber Gold sp. z o.o., pomimo, iż nie uwzględnia on jednej z najważniejszych 
rekomendacji KSF, jaką było „Wprowadzenie obowiązku rejestracji w 
odrębnym rejestrze podmiotów prowadzących działalność polegającą na 
udzielaniu pożyczek i kredytów konsumenckich” i wprowadzenie całkowitego 
zakazu prowadzenia działalności pożyczkowej bez dokonania wpisu do 
rejestru (Rozdział VII Raportu, podrozdział 7.1.1 „Rekomendacje wymagające 
interwencji legislacyjnej”, pkt. 7.1.1.4).  
 
Ustawa zawiera szereg zmian, które mają zostać implementowane w ustawach: 
o nadzorze nad rynkiem finansowym, Prawie bankowym, Kodeksie cywilnym, 
ustawach o: kontroli skarbowej, o funduszach inwestycyjnych, o nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym oraz o kredycie konsumenckim.  
 
W ustawie o kredycie konsumenckim Ustawa zakłada wprowadzenie 
przepisów ustalających limity dotyczące pozaodsetkowych kosztów kredytu.  
Zmiany te zostały zamieszczone w Ustawie w art. 7 i są następujące: 
 
1. Art. 7 ust. 3 pkt 5 Ustawy: w art. 5 ustawy o kredycie konsumenckim, po 

punkcie 6 dodaje się pkt 6a, definiujący pozaodsetkowe koszty kredytu, 
przy czym przez pojęcie to należy rozumieć całkowity koszt kredytu 
konsumenckiego z wyłączeniem odsetek. 

2. Art. 7 ust. 4 Ustawy: w ustawie o kredycie konsumenckim, po art. 33 dodaje 
się art. 33a, zgodnie z którym, jeżeli łączna wysokość opłat z tytułu 
zaległości w spłacie kredytu, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 11 
zmienianej ustawy oraz odsetek za opóźnienie przekracza kwotę odsetek 
maksymalnych, o których mowa w art. 481 §2 Kodeksu cywilnego1, 
obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu należnych na dzień 
pobrania tych opłat lub odsetek, należy się kwota opłat i odsetek 
odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie. 

3. Art. 7 ust. 5 Ustawy: w ustawie o kredycie konsumenckim, po art. 36 dodaje 
się art. 36a – 36d, określające limity kosztu kredytu: 
a. W art. 36a ust. 1, Projektodawca ustanawia maksymalną wysokość 

pozaodsetkowych kosztów kredytu, które nie mogą przekroczyć sumy:  

                                                      
1 Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy, w art. 481 §2 K.c. ustala się maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie w 
stosunku rocznym na poziomie sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku 
Polskiego (odsetki maksymalne za opóźnienie) 
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1) 25% całkowitej kwoty kredytu plus 
2) 30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku rocznym 
Zgodnie z ust. 3 artykułu, pozaodsetkowe koszty kredytu w całym 
okresie kredytowania nie mogą przekroczyć kwoty kredytu. 

b. W art. 36b Projektodawca wprowadza regulację ograniczającą 
możliwość odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o 
kredyt w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu: 
1) całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej 

wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 
36a, stanowi kwota udzielonego i wypłaconego kredytu, którego 
spłata została następnie odroczona; 

2) do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i 
opłaty, które kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z 
odroczeniem spłaty kredytu, naliczane w okresie 120 dni od dnia 
wypłaty kredytu. 

c. W art. 36c Projektodawca reguluje limit kosztów kredytu w przypadku 
udzielenia przez kredytodawcę kolejnych kredytów w przypadku nie 
dokonania przez kredytobiorcę pełnej spłaty kredytu w okresie 120 dni 
od dnia wypłaty pierwszego z kredytów: 
1) całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej 

wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 
36a, stanowi kwota pierwszego z kredytów; 

2) pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych 
kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.                  

d. W art. 36d Projektodawca wyłącza ze stosowania przepisów art. 36a – 
36c kredyty wynikające z umów o kartę kredytową, o których mowa w 
art. 2 pkt 15ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916). 

  
 

V. Analiza prawna 
 
Opiniujący objął kontrolą konstytucjonalności art. 7 ust. 4 i 5 Ustawy. W 
dokonanej analizie Opiniujący oparł się przede wszystkim na orzeczeniach 
Trybunału Konstytucyjnego odnoszących się do interpretacji wymienionych 
poniżej artykułów Konstytucji.  
 
Podstawą oceny zgodności z Konstytucją analizowanych przepisów Ustawy 
powinny być następujące zapisy w Ustawie Zasadniczej: 
 
Art. 2  
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 
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Art. 20 
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Art. 22 
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w 
drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. 
 
Art. 31 ust. 3 
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą 
być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i 
praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 
 
Art. 32 ust. 1 – 2 
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne.  
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 
 
1. Ocena zgodności Ustawy z art. 2 Konstytucji 

 
1.1 Interpretacja ogólna zapisów Konstytucji 
 
Art. 2 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 
społecznej. Zapis ten jest nader ogólny, jest więc także otwarty na 
wykładnię, wręcz jej wymaga. Dlatego też został on poddany szczególnie 
wnikliwej interpretacji przez Trybunał Konstytucyjny2, który z zapisu tego 
wysnuł podstawowe zasady, jakimi winno kierować się demokratyczne 
państwo prawa. Wśród nich TK wymienił w szczególności zasadę zaufania 
obywateli do państwa, zasadę niedziałania prawa wstecz, zasadę 
dostatecznej określoności, zasadę proporcjonalności, zasadę przyzwoitej 
legislacji, zasadę sprawiedliwości proceduralnej, zasadę społeczeństwa 
obywatelskiego i sprawiedliwości społecznej, zasadę praworządności, 
zakaz stanowienia aktów normatywnych niezgodnych z aktami 
normatywnymi wyższego rzędu, zakaz nadmiernego formalizmu oraz 
nakaz działania wyłącznie w granicach prawem określonej kompetencji.   

                                                      
2 Orzeczenie TK z dnia 19 października 1993 r., K 14/92, OTK 1993, Nr 2, poz. 35, s. 331 
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Opiniujący w pełni zgadza się z tą interpretacją TK i poświęca jej 
zdecydowanie więcej miejsca w Opinii, niż w przypadku innych 
niezgodności Ustawy z Ustawą Zasadniczą. 
 
Spośród wymienionych zasad szczególne znaczenie z punktu widzenia 
dokonywanej Opinii kontroli zgodności z Konstytucją mają zasady 
proporcjonalności, praworządności i sprawiedliwości społecznej.  
 
Zasada proporcjonalności 
Zgodnie z orzecznictwem TK3 ustawodawca nie może naruszać zasady 
proporcjonalności (zakazu nadmiernej ingerencji ustawodawcy), czyli nie 
może nakładać na nikogo ciężarów pozostających w dysproporcji do 
efektów wprowadzanej regulacji4,5,6.  Z orzecznictwa wynika, iż państwo 
prawne opiera się na założeniu racjonalności prawodawcy, a do realizacji 
tego założenia konieczne jest przestrzeganie zasady proporcjonalności, z 
której wynika bezpośrednio, iż daną regulację należy przyjmować jedynie 
wówczas, gdy jest ona niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z 
którym jest powiązana lub dla ochrony jednostki. (cyt. „Państwo prawne 
opiera się na założeniu racjonalności prawodawcy, a warunkiem 
koniecznym realizacji tego założenia jest przestrzeganie proporcjonalności 
w procesie stanowienia prawa.”) 
 
Zasada praworządności7 
W europejskim systemie prawnym pojęcie praworządności jest najbardziej 
rozwinięte i zawiera takie idee jak równość, wolność sumienia, wyznania i 
poglądów, prawo do życia. Z punktu widzenia zakresu przedmiotowego 
wyróżnia się dwie koncepcje praworządności: praworządność formalną 
(zgodnie z którą za praworządne uznaje się państwo, które przestrzega 
ustanowionego prawa) oraz praworządność materialną (zgodnie z którą 
istotna jest treść prawa, a praworządność dotyczy również sprawujących 
rządy, stąd funkcjonariusze publiczni, sprawując władzę, opierają się 
przede wszystkim na obowiązującym prawie, przy czym zasada ta 
obowiązuje ich także podczas stanowienia prawa). W tym ujęciu państwo 
można zdefiniować jako prawne, jeśli jego działalność opiera się na katalogu 
wartości wspólnych dla wszystkich zbiorów tworzących katalog wartości 
obowiązujących prawodawcę. W europejskim kręgu kulturowym są to w 

                                                      
3 Por. Orzeczenie z dnia 9 stycznia 1996 r. sygn. akt K 18/95; Orzeczenie z dnia 31 stycznia 1996 r. sygn. akt K 
9/95 
4 Wyrok z dn. 27 kwietnia 1999 r. sygn. akt P 7/98 
5 Wyrok z dnia 20 czerwca 2005, sygn. akt K4/04 
6 Wyrok z dnia 31 marca 2008 r. sygn. akt P 20/2007 
7 Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, opracowanie Biura Trybunału 
Konstytucyjnego, cz. 1, Warszawa 2015 
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szczególności: równość praw i równość wobec prawa, ochrona praw i 
wolności jednostki, sprawiedliwość, demokratyzm.   
 
Zasada sprawiedliwości społecznej8 
Jak orzekł TK, zasada demokratycznego państwa prawa jest nierozłącznie 
związana z zasadą sprawiedliwości społecznej. Pojmowanej jako dążenie 
do zachowania równowagi w stosunkach społecznych i powstrzymywanie 
się od kreowania nieusprawiedliwionych, niepopartych obiektywnymi 
wymogami i kryteriami przywilejów dla wybranych grup obywateli9.  Istotę 
zasad sprawiedliwości społecznej Trybunał wywodzi z łącznego 
pojmowania art. 2 Konstytucji, art. 1, mówiącego, iż RP „jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli” oraz z nawiązania do idei 
sprawiedliwości w Preambule Konstytucji RP. W tym kontekście TK ujmuje 
zasadę sprawiedliwości społecznej „jako czynnik prowadzący do słusznego 
lub inaczej sprawiedliwego wyważenia interesu ogółu (dobra wspólnego) i 
interesów jednostki”. Ta teza implikuje konieczność prowadzenia przez 
państwo polityki gospodarczej zgodnej z interesem społecznym różnych 
grup, a więc nakłada na ustawodawcę obowiązek przestrzegania zasad 
sprawiedliwości społecznej w trakcie rozwoju gospodarczego i 
uwzględnianie różnych czynników i zjawisk podczas sterowania procesami 
gospodarczymi w celu zapewnienia zdrowego i stabilnego rozwoju 
gospodarczego, opartego na zasadach zdrowej konkurencji. 
 
1.2  Ocena zgodności art. 7 ust. 4 i 5 z art. 2 Konstytucji 
W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, iż wprowadzenie do 
ustawy o kredycie konsumenckim art. 36a określającego limit maksymalnej 
wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu w proponowanej formule, 
narusza omawiany wzorzec konstytucyjny. Wynika to z faktu, iż 
proponowana zmiana narusza zasadę proporcjonalności w zakresie nakazu 
wyboru przez ustawodawcę środków najmniej uciążliwych dla podmiotów, 
wobec których mają być zastosowane, przy jednoczesnej realizacji 
założonych celów. W Uzasadnieniu Projektu projektodawca wskazał jako 
główny cel ochronę konsumentów korzystających z pozabankowych usług 
finansowych i w ramach realizacji tego celu nałożył na przedsiębiorców 
drakońskie, ograniczenia przychodów, uniemożliwiające pokrycie 
ponoszonych kosztów. Wskutek tego nie osiągnie głównego celu, ponieważ 
to właśnie konsument będzie najbardziej poszkodowanym „beneficjentem” 
nowelizacji. Skutkiem nadmiernych i nierównomiernych dla 
poszczególnych produktów ograniczeń będzie przede wszystkim 
zawężenie oferty firm do produktów opłacalnych, a więc stosunkowo 

                                                      
8 J.w. 
9 Orzeczenie TK z dnia 25 lutego 1997 r. sygn. akt K 21/95 
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wysokich pożyczek (1000 – 10 000 zł) na okres od 6 do 18 miesięcy i 
pozbawienie konsumentów możliwości korzystania z dotychczas 
popularnych i chętnie pobieranych mikropożyczek oraz pożyczek na 
znaczące kwoty, udzielanych na długie okresy (do 48 miesięcy), o łatwych 
do spłacenia niskich ratach. Brak na rynku takich pożyczek będzie 
prowadził do powstania szarej strefy, co spowoduje dodatkowe zagrożenia 
dla konsumentów, pozbawiając ich przede wszystkim ochrony prawnej 
podczas działań windykacyjnych prowadzonych przez nielegalnych 
pożyczkodawców.  
Limit proponowany w Projekcie stoi również w sprzeczności z zasadami 
praworządności i sprawiedliwości społecznej, ponieważ z jednej strony 
narusza zasadę praworządnego stanowienia prawa nie stosując się do 
zasad konstytucyjnych, z drugiej zaś uwzględnia interes jednej tylko grupy 
podmiotów na rynku, dyskryminując pozostałych uczestników poprzez 
wprowadzenie ujednoliconego, niesprawiedliwego limitu całkowitego 
kosztu kredytu. 
 

2. Ocena zgodności Ustawy z art. 20 i art. 22 Konstytucji 
 
2.1 Interpretacja ogólna zapisów konstytucyjnych 
Art. 20 Konstytucji mówi, iż społeczna gospodarka rynkowa oparta na 
wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, 
dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju 
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Koresponduje z nim 
bezpośrednio art. 22, który głosi, iż ograniczenie wolności działalności 
gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu 
na istotny interes społeczny. W doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z 
którym ochrona wolności działalności gospodarczej jest ściśle powiązana z 
zakazem ich arbitralnej dyskryminacji. W świetle konstytucyjnej zasady 
równości nie wolno tworzyć prawa różnicującego sytuację prawną 
podmiotów, których sytuacja faktyczna jest taka sama. Sprawiedliwość 
wymaga, aby zróżnicowanie prawne podmiotów (ich kategorii) 
pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic w ich sytuacji faktycznej, 
jako adresatów danych norm prawnych10. 
 
2.2  Ocena zgodności art. 7 Ustawy z art. 20 i art. 22 Konstytucji 
W rozpatrywanej Ustawie nie występuje żaden z czynników 
usprawiedliwiających wprowadzenie ustawowego ograniczenia  swobody 
działalności gospodarczej, albowiem działalność przedsiębiorców 
pożyczkowych w żaden sposób nie narusza istotnego interesu społecznego, 
za który w doktrynie uważa się takie kwestie, jak bezpieczeństwo państwa 

                                                      
10 Orzeczenie TK z dnia 26 marca 2007 r, sygn. akt K 29/06 
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czy moralność publiczną. Nie istnieje żaden racjonalny powód, dla którego 
należy ograniczać swobodę działalności przedsiębiorców pożyczkowych, a 
zwłaszcza ograniczać swobodę działalności określonych kategorii 
podmiotów przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej swobody działalności 
innych kategorii podmiotów poprzez wprowadzanie limitów całkowitego 
kosztu kredytu, limitu udzielania kredytów w określonym czasie (120 dni) 
dla określonej kategorii podmiotów czy też limitu kosztów windykacji 
należności niekorzystnego dla pożyczek długoterminowych (gdzie koszty 
windykacji dotyczą jednej – dwóch rat i limit sprowadza się do 1,5 zł) i 
mikropożyczek, natomiast korzystnego dla pożyczek średnioterminowych, 
gdzie wysokość raty, od której oblicza się limit kosztów windykacji, jest na 
tyle wysoka, że pokrywa wszystkie koszty windykacji.  
 
Dlatego też należy uznać, iż przepisy zawarte w art. 36a – 36d Ustawy są 
niezgodne z art. 20 i art. 22 Konstytucji 
 

3. Ocena zgodności Ustawy z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji 
 
3.1 Interpretacja ogólna zapisów konstytucyjnych 
Art. 31 ust. 3 Konstytucji w ust. 1 głosi, iż „ograniczenia w zakreśie 
korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko 
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla 
jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.” Z 
artykułem tym bezpośrednio koresponduje art. 32, głoszący w ust. 1, iż 
„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne” i w ust. 2, że „Nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny.” 
 
W orzecznictwie TK11 przyjmuje się, że przedmiotowa zasada stanowi lex 
generalis dla pozostałych norm konstytucyjnych dotyczących równości i ją 
konkretyzujących. Jej adresatem jest, zgodnie z art. 32, władza publiczna, a 
więc przede wszystkim ustawodawca. Esencją tej zasady jest intencja 
równości podmiotów społecznych polegająca na tym, iż wszystkie 
podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym 
stopniu, mają być traktowane równo, a więc według miary lub miar 
umożliwiających im swobodne funkcjonowanie (swobodną działalność, w 
tym również działalność gospodarczą). Zdaniem TK w prawodawstwie nie 

                                                      
11 Postanowienie TK 24 października 2001 r. sygn. akt SK 10/01 
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wolno stosować zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i 
faworyzujących poszczególne podmioty gospodarcze12. 
 
3.2  Ocena zgodności art. 7 ust. 5 Ustawy z art. 31 ust. 3 i art. 32 

Konstytucji 
W dotychczasowych rozważaniach Opiniujący wykazał, że wszystkie 
zmiany proponowane przez projektodawcę w art. 7 ust. 5 Ustawy i 
uchwalone przez Sejm RP stawiają w znacznie korzystniejszej  sytuacji 
firmy oferujące produkty średnioterminowe kosztem firm udzielających 
pożyczek długoterminowych (powyżej 18 miesięcy) oraz firm oferujących 
mikropożyczki.   
Według TK omawiany wzorzec konstytucyjny wyraźnie zabrania 
różnicowania sytuacji podmiotów charakteryzujących się w równym 
stopniu daną cechą (udzielanie kredytu konsumenckiego ze środków 
własnych przedsiębiorcy), należy więc uznać, iż  treść przepisów zawartych 
w art. 7 ust. 5 Ustawy jest niezgodna z art. 31 ust. 3 i z art. 32 Konstytucji 
RP. 

 
 

VI. Podsumowanie 
1. Art. 7 ust. 5 Ustawy, poprzez wprowadzenie limitu pozaodsetkowych 

kosztów kredytu bez uwzględnienia zróżnicowania produktowego na rynku 
pożyczek pozabankowych oraz łączenie kosztów kredytu w terminie 120 
dni od dnia jego udzielenia prowadzi do: 
a. nieuzasadnionego i niezgodnego z art. 22 i z art. 32 Konstytucji 

ograniczenia swobody działalności gospodarczej określonych 
niektórych grup podmiotów działających na rynku pożyczek 
pozabankowych, a ponadto do: 

b. ograniczenia konkurencyjności na rynku pożyczek pozabankowych 
poprzez wymuszenie przez przepisy Ustawy „spłaszczenia” oferty 
pożyczkowej, co jest niezgodne z podstawowymi, powszechnie 
znanymi, zasadami Unii Europejskiej, 

c. nie spełnienia głównego celu ustawy, jakim miała być ochrona 
konsumenta przed popadnięciem w spiralę nadmiernego zadłużenia, 
ponieważ zmusi tegoż konsumenta (w sytuacji dla niego krytycznej) do 
zadłużenia się większego w stosunku do potrzeb lub o zbyt wysokich 
ratach, jak na swoje możliwości, przez co narusza art. 2 Konstytucji, 

d. nie zaspokojenia potrzeb konsumentów potrzebujących w wyjątkowych 
sytuacjach życiowych większego finansowania zewnętrznego poprzez 
wyparcie z rynku (z przyczyny określonych ustawą limitów) pożyczek o 
ponad 18 miesięcznym okresie zapadalności z uwagi na ich deficytowy 

                                                      
12 Orzeczenie TK z dnia 29 czerwca 2001 r. sygn. akt K23/00 
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wskutek wprowadzanego limitu charakter, co będzie wynikiem 
naruszenia art. 22 i art. 31. ust. 3 i art. 32 Konstytucji, 

e. niemożności odzyskania przez kredytodawcę rekompensaty za 
opóźnienie w spłacie poprzez włączenie odsetek za opóźnienie w 
spłacie do limitu całkowitego kosztu kredytu, co jest niezgodne z 
duchem art. 32 Konstytucji poprzez stworzenie uprzywilejowanej 
sytuacji konsumenta – kredytobiorcy w stosunku do finansującego go 
kredytodawcy. Od chwili wejścia wżycie ustawy każdy nierzetelny 
kredytobiorca będzie wiedział, że może sobie pozwolić na niespłacanie 
należności bez żadnych dla siebie konsekwencji finansowych.  

2. Art. 7 ust. 4 Ustawy, wprowadzający limit kosztów dochodzenia zaległych 
należności uzależniony od kwoty kredytu i wliczenie ich do całkowitego 
kosztu kredytu jest nie tylko nielogiczny, ponieważ kredytodawca nigdy nie 
wie, który kredytobiorca i jaka ilość kredytobiorców w danym okresie nie 
spłaci swoich kredytów: 
a. ogranicza swobodę działalności gospodarczej poprzez niemożność 

swobodnego określania, od kogo należy pobierać istotnie należne 
koszty windykacji, co jest niezgodne z art. 22 Konstytucji, 

b. prowadzi do obciążania wszystkich kredytobiorców kosztami 
windykacji klientów nierzetelnych, co jest niezgodne z duchem i 
Uzasadnieniem nowelizacji ustawy. 

3. Art. 7 ust. 4 Ustawy, wprowadzając enigmatyczne określenie w definicji 
całkowitego kosztu kredytu, zawartej w art. 5 pkt 6 u.k.k. uwzględniające 
pojęcie kosztów fakultatywnych, przeczy celowi Ustawy, którym jest 
ochrona interesów konsumenta. Takie rozwiązanie faworyzuje firmy 
pożyczkowe oferujące usługę obsługi domowej, która jest szkodliwa dla 
kredytobiorców, a proponowana jest przede wszystkim przez firmy 
oferujące obecnie produkty średnioterminowe (6 – 18 miesięcy). Nie 
stosują tej metody firmy oferujące mikropożyczki z uwagi na szybkość 
umów zawieranych w Internecie, ani firmy oferujące pożyczki 
długoterminowe z uwagi na konieczność innego rodzaju weryfikacji klienta. 
Niezwrócenie uwagi na tę definicję jest niezgodne ze wszystkimi 
rozpatrywanymi artykułami Konstytucji.  

4. Brak precyzyjnej definicji całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego, która 
powinna być uregulowana w Ustawie, będzie nadal powodował liczne 
kontrowersje pomiędzy kredytodawcami i urzędami kontrolującymi na tle 
podstawy naliczania kosztów kredytu konsumenckiego, z góry stawiając 
urzędy kontrolujące na pozycji uprzywilejowanej, która przeczy zasadzie 
określoności w stanowionym prawie (sprzeczność z art. 2 Konstytucji).   
 

VII. Wnioski 
 
1. Jak wykazał Opiniodawca, opiniowana Ustawa jest niezgodna z: 
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a. Preambułą Konstytucji RP 
b. Art. 1 Konstytucji RP, 
c. Art. 2 Konstytucji RP, 
d. Art. 20 Konstytucji RP, 
e. Art. 22 Konstytucji RP. 
f. Art. 31. ust 3 Konstytucji RP, 
g. Art. 32 Konstytucji RP, 
Ponadto Ustawa nie uwzględnia jednej z najważniejszych rekomendacji 
KSF, jaką było „Wprowadzenie obowiązku rejestracji w odrębnym rejestrze 
podmiotów prowadzących działalność polegającą na udzielaniu pożyczek i 
kredytów konsumenckich” i wprowadzenie całkowitego zakazu 
prowadzenia działalności pożyczkowej bez dokonania wpisu do rejestru. 
Utworzenie takiego rejestu stworzyłoby warunki do stopniowego 
wyeliminowania podmiotów nieuczciwych na rynku pożyczek 
pozabankowych, chroniąc przed nimi konsumenta, ale także  byłoby 
zgodne z zapisami Konstytucji, chroniącej konsumenta w art. 31 ust. 2, 
który głosi, iż nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu 
nie nakazuje. Uchwalone przez Sejm limity zmuszą konsumenta do 
poszukiwania finansowania zewnętrznego w szarej strefie usług 
pożyczkowych. 

2. Wobec powyższych niezgodności z Konstytucją RP (i słusznej rekomendacji 
KSF) opiniowana Ustawa powinna stać się obiektem ponownych prac 
merytorycznych i legislacyjnych: 
a. w sejmowej Komisji Finansów Publicznych 

lub  
b. zostać cofnięta do dalszych prac w Ministerstwie Finansów. 
 

                                                                                          


