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Szanowny Pan Kazimierz Kleina 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z przekazaniem do Senatu Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad

rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw,  przesyłam uwagi  Związku Firm Pożyczkowych,

odnoszące  się  do  budzących  szereg  wątpliwości  przepisów  przedmiotowej  Ustawy.  Jednocześnie,

w uzupełnieniu do uwag zgłoszonych w niniejszym piśmie, przekazuję na ręce Pana Przewodniczącego

opinie o niezgodności z Konstytucją RP, wykonane na zlecenie Związku Firm Pożyczkowych.

Związek  Firm  Pożyczkowych  jest  związkiem  pracodawców,  zrzeszającym  podmioty  udzielające

kredytów konsumenckich za pośrednictwem internetowego kanału dystrybucji. Okres kredytowania w

firmach   reprezentowanych przez Związek wynosi do 24 miesięcy.  Firmy pożyczkowe zrzeszone w

Związku  działają  w  18  państwach  świata  –  w  Polsce  reprezentują  większość  rynku  pożyczek

pozabankowych udzielanych przez internet.

Przekazując niniejsze pismo, wyrażam jednocześnie nadzieję na to, że uwagi w nim zawarte przyczynią

się do dokonania niezbędnych korekt, tak aby nowa regulacja branży pożyczkowej była nie tylko zgodna

z Konstytucją RP lecz również skuteczna, bowiem obecnie można mieć zastrzeżenia zarówno co do jej

zgodności z ustawą zasadniczą jak również do szeregu półśrodków i rozwiązań pozornych, które czynią

nową regulację nieskuteczną. 

Łączę wyrazy szacunku,

Prezes Zarządu

Związek Firm Pożyczkowych

mailto:kontakt@zfp.org.pl


Uwagi Związku Firm Pożyczkowych do Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o

nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Druk 999) 

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r.  o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz

niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”) jest efektem niemal dwuletnich prac Ministerstwa Finansów.

Zarówno w toku konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, jak również w uzasadnieniu

do  Ustawy  nie  wykazano  związku  pomiędzy  zaproponowaną  formułą  regulacji,  a  możliwością

osiągnięcia założonych celów. Z wniosków stanowiących podstawę zaproponowanych przepisów, wiele

zostało sformułowanych na podstawie niezweryfikowanych hipotez co do stanu faktycznego. Nie wdając

się  w  tym  momencie  w  rozważania  szczegółowe,  dotyczące  genezy  zawartych  w  ustawie,

kontrowersyjnych rozwiązań, wskazujemy na najważniejsze skutki i zastrzeżenia, dotyczące konkretnych

przepisów ustawy.

1. Art 2. Ustawy - odsetki maksymalne za opóźnienie 

W artykule 2 Ustawy proponuje się dokonanie zmiany art. 481 Kodeksu cywilnego, dotyczącego

odsetek  maksymalnych  za  opóźnienie.  Wedle  propozycji  Ministerstwa  Finansów,  limit  odsetek

maksymalnych za opóźnienie ma być równy sześciokrotności stopy lombardowej NBP. Rozwiązanie to

stoi  jednak  w  sprzeczności  z  przyjętą  w  dniu  21  lipca  2015  r.  przez  Radę  Ministrów  propozycją

Ministerstwa  Gospodarki,  aby  odsetki  maksymalne  za  opóźnienie  wynosiły  dwukrotność  stopy

referencyjnej i stałej wartości 5 % [2x(stopa referencyjna+5%)]. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż propozycja Ministerstwa Gospodarki jest znacznie bardziej

korzystna  z  punktu  widzenia  pewności  obrotu,  bowiem  w  przypadku  zmiany  stóp  procentowych,

wysokość  limitu  odsetek  za  opóźnienie  będzie  ulegać  jedynie  nieznacznym  wahaniom,  natomiast

przyjmując  propozycję  forsowaną  przez  Ministerstwo  Finansów,  nawet  niewielka  zmiana  wysokości

stopy  lombardowej  NBP  –  przykładowo  o  50  pb  –  będzie  powodowała  znaczne  wahania  limitu

maksymalnych odsetek za opóźnienie (w przypadku podanych jako przykład 50 pb będą to 3 pkt %).

Z tego też względu  uznajemy za zasadne przyjęcie rozwiązania zaproponowanego przez

Ministerstwo  Gospodarki  w  Projekcie  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  terminach  zapłaty  w

transakcjach handlowych oraz ustawy - Kodeks cywilny (numer projektu – UC170) i jednoczesne

odrzucenie  rozwiązania  forsowanego  przez  Ministerstwo  Finansów,  jako  rozwiązania  mniej

korzystnego dla wszystkich uczestników obrotu.



2. Art. 7 pkt 4 Ustawy – limit opłat windykacyjnych

Ustawa reguluje kwestię opłat za czynności windykacyjne, które do tej pory pozostawały poza

zainteresowaniem regulatora. To rozwiązanie jest kierunkowo słuszne, bowiem niektórzy kredytodawcy

pobierali  od  konsumentów nadmierne  opłaty,  których  wysokość  nie  była  uzasadniona  poniesionymi

kosztami  i  które  stanowiły dodatkowe źródło  dochodu.  Na  przypadki  pobierania  nadmiernych opłat

zwracał wielokrotnie uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydając decyzję w tego

typu sprawach wypracował stanowisko, iż  opłaty windykacyjne ponoszone przez konsumentów nie

powinny  przekraczać  faktycznie  poniesionych  przez  wierzycieli  kosztów.  Z  tego  też  względu,

najtrafniejszym rozwiązaniem problemu nadmiernych opłat windykacyjnych jest ustalenie limitu

nominalnego, bowiem koszt dochodzenia należnej wierzycielowi sumy jest taki sam w przypadku

wierzytelności opiewającej na 500 zł jak i 10.000 zł.  Tymczasem w rozwiązaniu forsowanym przez

Ministerstwo  Finansów proponuje  się  ustalenie  limitu,  którego  wysokość  będzie  zależna  od  kwoty

kredytu  i  terminu  opóźnienia  w  spłacie.  W  ten  sposób,  w  przypadku  pożyczki  na  kwotę  500  zł,

kredytodawca będzie mógł obciążyć dłużnika kosztem nie wyższym niż 6,25 zł w skali miesiąca. To

mniej niż wynosi koszt wysłania jednego wezwania do zapłaty. Z drugiej strony, w przypadku pożyczki

na 10.000 zł, miesięczna opłata windykacyjna będzie mogła już wynieść 125 zł (!).

Kolejną  kwestią,  budzącą  kontrowersje  jest  zapis  w art.  7  pkt  4  Ustawy,  iż  opłaty z  tytułu

dochodzenia  należności  przez  kredytodawcę  są  zaliczane  na  poczet  odsetek  maksymalnych  za

opóźnienie. Oznacza to, że podmioty udzielające kredytów konsumenckich – w przypadku podjęcia

czynności windykacyjnych – będą pozbawione ustawowego prawa do odsetek. Tu warto podkreślić,

że  odsetki  są  należne  wierzycielowi  niezależnie  od  tego,  czy  podjął  on  czynności  zmierzające  do

spełnienia  świadczenia  przez  dłużnika.  Odsetki  mają  charakter  odszkodowania,  natomiast  opłaty

windykacyjne są formą rekompensaty kosztów, które wierzyciel poniósł w związku z niewykonaniem

umowy przez dłużnika. Rozwiązanie jest zatem sprzeczne z charakterem instytucji odsetek.

Dodatkowo, warto mieć na uwadze skutki takiej regulacji. Otóż wierzyciele, w przypadku gdy

zostaną  de  facto  pozbawieni  możliwości  dochodzenia  swoich  należności,  najpewniej  zaniechają

prowadzenia postępowań egzekucyjnych, co wpłynie nie tylko na szkodowość ich portfeli (a przez to na

wzrost ceny oferowanego przez nich produktu) lecz odbije się również na konsumentach. Alternatywą

dla postępowania upominawczego jest sądowe dochodzenie należności, którego koszt – w przypadku

poźyczek  na  niewielkie  kwoty  –  może  przekroczyć  wartość  udzielonej  pożyczki.  Finalnie  zatem

konsument może zostać obciążony jeszcze wyższymi kosztami niż to ma miejsce dotychczas, tyle że

koszty te będą ponoszone na poczet kosztów sądowych, kosztów zastępstwa sądowego oraz kosztów

komorniczych. Okazuje się zatem, że projektodawca – mając dobre intencje – dokonał przeregulowania

przepisów, a dotkliwe koszty tego rozwiązania poniosą przede wszystkim konsumenci.



3. Art. 7 pkt 5 Ustawy – limit pozaodsetkowych kosztów kredytu

Starając się nie powtarzać wniosków, zawartych w załączonych do niniejszego pisma opiniach

konstytucjonalistów  oraz  pomijając  proces  ustalenia  zawartej  w  Ustawie  formuły  limitu

pozaodsetkowych kosztów kredytu, pragniemy ograniczyć się do przedstawienia skutków implementacji

tejże formuły, o których informowaliśmy zarówno Ministerstwo Finansów jak i komisje parlamentarne,

które procedowały nad przedmiotowymi przepisami.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż formuła limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu

(projektowany  art.  36a  ustawy  o  kredycie  konsumenckim)  premiuje  pożyczki  średnio-  i

długoterminowe, dyskryminując zarazem pożyczki krótkoterminowe. Dla kredytodawców oznacza to

konieczność zaniechania oferowania mikropożyczek, tj. kredytów konsumenckich o niskiej wartości i na

krótki  termin,  którymi  znaczna  ilość  konsumentów  reperuje  doraźnie  swoje  budżety,  zazwyczaj  w

przypadku  zdarzeń  losowych  lub  braku  wypłaty  wynagrodzenia  na  czas.  Wyeliminowanie

mikropozyczek  z  oferty  kredytodawców  może  mieć  jednak  fatalne  skutki  dla  konsumentów

bowiem będą oni zmuszeni do zaciągania kredytów na wyższe kwoty i z dłuższym terminem spłaty,

co wiązać się będzie bezpośrednio z koniecznością poniesienia wyższych kosztów – przed którymi

nota bene nowe przepisy mają chronić. Dodatkowym zagrożeniem, wynikającym z przeregulowania

materii limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, będzie rozrost szarej strefy – na które to zagrożenie

wskazywał m.in. Prezez UOKiK, podczas wystąpienia przed sejmową Komisją Finansów Publicznych w

styczniu br. 

Kolejnym zagrożeniem, którego wagi nie sposób przecenić jest zjawisko tzw. spirali zadłużenia.

Nowe przepisy miały chronić  konsumentów przed tym zjawiskiem,  tymczasem w Ustawie zawarto

specjalne przepisy (projektowane art. 36b i 36c ustawy o kredycie konsumenckim) stanowiące, iż

po 120 dniach od udzielenia kredytu możliwe będzie rolowanie pożyczki, tj. udzielenie kolejnej na

spłatę  poprzedniej  i  tym samym – zwiększenie  poziomu zadłużenia  konsumenta oraz kosztów,

które musi  ponosić  w związku z jego obsługą. Z obliczeń dokonanych przez ZFP, które  są znane

zarówno Ministerstwu Finansów jak i  sejmowej komisji,  która procedowała Ustawę, zaproponowana

formuła limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, ustalająca go na poziomie 55 % w skali roku, dzięki

przepisom z art. 36b i 36c u.k.k. umożliwia obciążanie konsumenta kosztami w wysokości nawet 275 %

w skali  roku.  Trudno zatem uznać,  aby projektowany  limit  pozaodsetkowych kosztów kredytu  był

skuteczny, skoro już na etapie jego procedowania wiadomo, że ma on charakter pozorny. 

Warto  również  mieć  na  uwadze  fakt,  iż  spod  limitu  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu

wyłączono  m.in.  karty  kredytowe,  co  oznacza,  że  podmioty uprawnione  do  oferowania  kredytów

konsumenckich w określonej formie – np. karty kredytowej – będą oferowały produkty niepodlegające

pod  limit  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu.  Oznacza  to,  że  nadal  możliwe  będzie  obciążanie

konsumentów w zasadzie dowolnymi opłatami, których wysokość nie będzie jakkolwiek limitowana.



Konkluzje

Wejście w życie Ustawy w formie przekazanej przez Sejm spowoduje:

 Brak poprawy poziomu bezpieczeństwa konsumentów – a więc niezrealizowanie 

fundamentalnego celu projektowanej ustawy i meritum jej uzasadnienia,

 Wzrost poziomu zadłużenia polskich konsumentów, będący skutkiem preferowania przez 

projektodawcę pożyczek na wyższe kwoty i dłuższe okresy spłaty,

 Wykluczenie części konsumentów z legalnego obrotu i zepchnięcie ich do szarej strefy, 

 Ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz konstytucyjnej zasady 

wolności gospodarczej, 

 Brak ochrony konsumentów przed presją na rolowanie opóźnionych kredytów, 

prowadzącego do efektu tzw. spirali zadłużenia, a szczególnie, gdy rolowanie to wiążę się z 

wydłużeniem okresu spłaty i wzrostem całkowitej kwoty kredytu do spłaty,

 Wzrost liczby postępowań sądowych i egzekucyjnych, będący wynikiem zaniechania 

prowadzenie postępowań upominawczych, a co za tym idzie - wzrost kosztów ponoszonych 

przez konsumentów.



Dnia 6 lipca 2015 roku

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak

OPINIA PRAWNA 

dotycząca oceny zgodności z Konstytucją przepisów projektu Ustawy o zmianie ustawy 

o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy- Prawo bankowe oraz niektórych innych

ustaw

sporządzona na zlecenie

Związku Firm Pożyczkowych



I. Podstawy prawne i dokumenty

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z z 1997 r. Nr 78,

poz. 483 t.j. ze zm.);

2) Ustawa z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r.,  poz.

614 t.j. ze zm.);

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

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

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

ze zm.);

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

ze zm.);

7) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873 t.j.  

ze zm.)

8) Projekt  Ustawy o  zmianie  ustawy o  nadzorze  nad  rynkiem finansowym,  ustawy-  Prawo

bankowe oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3460);

9) Uzasadnienie  Projektu  Ustawy o  zmianie  ustawy o  nadzorze  nad  rynkiem finansowym,

ustawy- Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. 

II. Wykaz skrótów

Opiniujący- Prof. dr hab. Bogusław Banaszak;

Zlecający- Związek Firm Pożyczkowych;

Projekt-  Projekt  Ustawy  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;



Konstytucja RP- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr

78, poz. 483 ze t.j. ze zm.);

u.k.k.,  ustawa  o  kredycie  konsumenckim-  Ustawa  z  dnia  12  maja  2011r.  o  kredycie

konsumenckim (Dz. U. nr 126 poz. 715 ze t.j. ze zm.);

k.c.- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j.  

ze zm.).

III. Cel opinii

Celem  niniejszej  opinii  jest  ocena  zgodności  z  Konstytucją  przepisów  projektu  Ustawy  

o  zmianie  ustawy  o  nadzorze  nad  rynkiem  finansowym,  ustawy-  Prawo  bankowe  

oraz niektórych innych ustaw,  w szczególności  dotyczących ustalenia  w ustawie o kredycie

konsumenckim limitów odnoszących się do pozaodsetkowych kosztów kredytu. 

IV. Stan faktyczny

Opiniowany Projekt  opracowany został  przez  Ministerstwo  Finansów na  podstawie  założeń

przyjętych przez Radę Ministrów. 11 czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze jego czytanie  

w Sejmie, po którym Projekt skierowany został do Komisji Finansów Publicznych, a następnie

do  podkomisji  nadzwyczajnej.  Dokument  zakłada  szereg  zmian,  które  mają  zostać

wprowadzone w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie- Prawo bankowe oraz w

Kodeksie  cywilnym,  ustawie  o  kontroli  skarbowej,  ustawie  o  funduszach  inwestycyjnych,

ustawie  o  nadzorze  nad  rynkiem  kapitałowym  oraz  ustawie  o  kredycie  konsumenckim.

Głównym  założeniem  planowanej  nowelizacji,  jak  wynika  z  uzasadnienia  Projektu,  jest

zwiększenie  poziomu  ochrony  konsumentów  korzystających  z  usług  finansowych  firm

udzielających  kredytów  konsumenckich  oraz  umożliwienie  eliminowania  

z  obrotu  gospodarczego  podmiotów  wykonujących  działalność  reglamentowaną  na  rynku

finansowym  nielegalnie.  Nowelizacja  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., przyjętym przez Komitet 18 marca 2013 roku.

Regulacja zakłada wprowadzenie w ustawie o kredycie konsumenckim przepisów ustalających

limity  dotyczące  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu.  Planowane  zmiany  w  tym  zakresie

określone zostały w art. 7 Projektu.

1. Zgodnie  z  art.  7  ust.  3  pkt.  5  Projektu,  w  art.  5  ustawy  o  kredycie  konsumenckim,  

po punkcie 6 dodaje się pkt 6a wprowadzający definicję pozaodsetkowych kosztów kredytu,



zgodnie  z  którą  przez  pojęcie  to  rozumieć  należy  całkowity  koszt  kredytu  z  wyłączeniem

odsetek.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 4 Projektu, w ustawie o kredycie konsumenckim, po art. 33 dodaje się art.

33a, stosownie do którego, 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,

naliczanych konsumentowi, 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 tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca

kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie.

3. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Projektu, w ustawie o kredycie konsumenckim, po art. 36 dodaje się art.

36a-36d. W art.  36a ust.  1, ustanowiona ma zostać maksymalna wysokość pozaodsetkowych

kosztów kredytu, która nie może przekraczać sumy:

1) 25 % całkowitej kwoty kredytu oraz

2) 30 % całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku rocznym.

Sposób obliczania maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu określa art. 36a

ust.  2.  Stanowi  ona  sumę  kwoty  całkowitej  kredytu  pomnożonej  przez  25%  oraz  kwoty

całkowitej kredytu pomnożonej przez 30% i przez iloraz okresu spłaty wyrażonego w dniach 

i liczby dni w roku.

Zgodnie  z  ust.  3  wprowadzanego artykułu,  pozaodsetkowe koszty kredytu  w całym okresie

kredytowania nie mogą być wyższe od całej kwoty kredytu.

4. W projektowanym art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim wprowadza się regulację, zgodnie

z którą w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt w okresie

120 dni od daty 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;

1 Zgodnie z art. 3 ust. 1 Projektu, 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).



2) do  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  dolicza  się  wszystkie  koszty  i  opłaty,  które

kredytobiorca  jest  obowiązany  ponieść  w  związku  z  odroczeniem  spłaty  kredytu,

naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu.

5. Zgodnie  z  wprowadzanym  do  ustawy  o  kredycie  konsumenckim  art.  36c,  w  przypadku

udzielenia  przez  kredytodawcę  konsumentowi,  który  nie  dokonał  pełnej  spłaty  kredytu,

kolejnych kredytów 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.

6. Zgodnie  z  projektowanym  art.  36d  ustawy  o  kredycie  konsumenckim,  przepisów  

art. 36a-36c opisanych powyżej, nie stosuje się do umów o kartę kredytową, o których mowa w

art.  2  pkt  15ab  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  2011  roku  o  usługach  płatniczych  (Dz.U.  

z 2014 r., poz. 873 i 1916)

V. Analiza prawna

Kontrolą  konstytucyjności  objęty  został  art.  7  ust.  4  i  5  Projektu.  Kontrola  merytoryczna

zgodności  przepisów ustawy z  Konstytucją  opiera  się  na  wskazaniu  adekwatnych  wzorców

kontroli  konstytucyjności.  Nieadekwatny  wzorzec  kontroli  to  przepis,  z  którego  wynika

odrębność przedmiotu regulacji.

Podstawą oceny konstytucyjności analizowanego Projektu we wskazanym zakresie powinny być

przepisy:

 Art. 2 Konstytucji 

Rzeczpospolita  Polska  jest  demokratycznym państwem prawnym,  urzeczywistniającym

zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 22 Konstytucji 

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy

i tylko ze względu na ważny interes publiczny.



Art. 32 ust. 1-2 Konstytucji 

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 Projektu z art. 2 Konstytucji 

1 Uwagi ogólne

Art. 2 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Formuła omawianej reguły jest nader

niejasna, pozbawiona ostrych konturów i pozostaje otwarta na wykładnię, tym samym uzyskując

sporą  elastyczność2.  Z jej  treści  wyinterpretowane zostały zasady demokratycznego państwa

prawnego,  występujące  w orzecznictwie  TK, jako samodzielna  podstawa kontroli  ustaw lub

wespół z innymi zasadami konstytucyjnymi3, a mianowicie: zasada ochrony życia ludzkiego w

każdej fazie rozwoju, zasada zaufania obywateli do państwa, zasada ochrony praw nabytych,

zasada niedziałania prawa wstecz,  zasada dostatecznej  określoności,  skierowany do organów

państwowych  zakaz stanowienia aktów normatywnych niezgodnych z aktami normatywnymi

wyższego  rzędu  oraz  nakaz  działania  "wyłącznie  w  granicach  (...)  prawem  określonej

kompetencji"4, zasada domniemania niewinności, zasada proporcjonalności, zasada przyzwoitej

legislacji, zasada sprawiedliwości proceduralnej, zakaz nadmiernego formalizmu, zasada ne bis

in  idem,  zasada  społeczeństwa  obywatelskiego  i  sprawiedliwości  społecznej,  zasada

praworządności. Znamienne znaczenie, z punktu widzenia dokonywanej w ramach niniejszej

opinii  kontroli  konstytucyjności  przepisów  Projektu,  ma w  szczególności  zasada

proporcjonalności, zasada praworządności oraz zasada sprawiedliwości społecznej.

Zasada proporcjonalności

Państwo prawne opiera się na założeniu racjonalności prawodawcy, a warunkiem koniecznym

realizacji tego założenia jest przestrzeganie proporcjonalności w procesie stanowienia prawa5. Z

orzecznictwa TK wynika, iż z zasady proporcjonalności wypływa przyjmowanie danej regulacji

2 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2 Konstytucji [w:] L. Garlicki (red), Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz., Warszawa 2007, s. 9.

3 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012, Legalis.

4 Orzeczenie TK z dnia 19 października 1993 r., K 14/92, OTK 1993, Nr 2, poz. 35, s. 331.

5 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz…



tylko wówczas, gdy jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana,

oraz  nakaz  kształtowania  danej  regulacji  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  zamierzonych

skutków,  a  także  wymóg  zachowania  proporcji  między  efektami  wprowadzonej  regulacji  a

ciężarami  względnie  niedogodnościami  wynikającymi  z  niej  dla  obywateli6.  TK  stwierdza

również, że "państwo prawne opiera się na założeniu racjonalności prawodawcy, a warunkiem

koniecznym  realizacji  tego  założenia  jest  przestrzeganie  proporcjonalności  w  procesie

stanowienia  prawa.  Racjonalny  prawodawca  stanowi  prawo  sprawiedliwe,  stąd  w  zasadzie

sprawiedliwości należy też upatrywać podstaw obowiązywania zasady proporcjonalności"7. Z

przedstawioną interpretacją korespondują wypowiedzi przedstawicieli doktryny. Jak stwierdza 

S. Wronkowska8: "W działalności organów prawodawczych (...) powinno się respektować tzw.

wymaganie  proporcjonalności  (adekwatności);  spośród  możliwych  (i  zarazem  legalnych)

środków  oddziaływania  należałoby  wybierać  środki  skuteczne  dla  osiągnięcia  celów

założonych, a zarazem możliwie najmniej uciążliwe dla podmiotów, wobec których mają być

zastosowane,  lub  dolegliwe  w  stopniu  nie  większym  niż  jest  to  niezbędne  dla  osiągnięcia

założonego celu". 

Zasada praworządności

Materialne  rozumienie  praworządności  obejmuje  wymogi  dotyczące  samej  treści

obowiązujących  norm  prawnych.  Swoboda  prawodawcy  w  kreowaniu  treści  norm  jest

ograniczona  przez  katalog  wartości,  które  mogą  być  konstruowane  na  podstawie  kryteriów

aksjologii prawa obowiązującego bądź też na podstawie kryteriów pozaprawnych (moralnych,

etycznych,  prawnonaturalnych).  W doktrynie  istnieją  duże  rozbieżności  co  do  treściowych

postulatów, jakim powinno odpowiadać obowiązujące prawo. W tym ujęciu państwo prawne to

takie, którego działalność opiera się na następujących wartościach wspólnych dla wszystkich

kierunków tworzących katalog wartości obowiązujących prawodawcę: zasada równości praw i

równości wobec prawa, ochrony praw i wolności jednostki, sprawiedliwości (w tym również

sprawiedliwości  społecznej  i  pomocy  osobom  jej  wymagającym),  demokratyzmu

(przejawiającego  się  m.in.  w  uczynieniu  z  wyborów  głównego  sposobu  kreacji  organów

prawodawczych, pluralizmie politycznym).

6 Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK 1995, Nr 1, poz. 12.

7 Orzeczenie TK z dnia 31 stycznia 1996 r., K 9/95, OTK 1996, Nr 1, poz. 2.

8 S. Wronkowska, [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995, s. 74.



Zasada sprawiedliwości społecznej 

Trybunał  Konstytucyjny  w  swoim  orzecznictwie  prezentuje  pogląd,  z  którego  wynika,  

że  zasada  demokratycznego  państwa  prawa  jest  nierozerwalnie  związana  z  zasadą

sprawiedliwości społecznej. "Nie jest demokratycznym państwem prawnym państwo, które nie

realizuje  idei  sprawiedliwości,  przynajmniej  pojmowanej  jako  dążenie  do  zachowania

równowagi  w  stosunkach  społecznych  i  powstrzymywanie  się  od  kreowania

nieusprawiedliwionych,  niepopartych  obiektywnymi  wymogami  i  kryteriami  przywilejów  

dla wybranych grup obywateli"9.  Trybunał ustala sens zasad sprawiedliwości społecznej,  nie

tylko biorąc pod uwagę art.  2 Konstytucji,  ale również nawiązanie do idei sprawiedliwości  

w Preambule Konstytucji RP oraz art. 1 stanowiący, że RP "jest dobrem wspólnym wszystkich

obywateli". W kontekście tej ostatniej regulacji ujmuje zasadę sprawiedliwości "jako czynnik

prowadzący  do  słusznego  lub  inaczej  sprawiedliwego  wyważenia  interesu  ogółu  (dobra

wspólnego) i interesów jednostki"10.

W  odniesieniu  do  omawianej  zasady  prezentowany  jest  w  literaturze  przedmiotu  pogląd,

zgodnie z którym pojęcie  sprawiedliwości  w kontekście  tej  reguły konstytucyjnej,  rozumieć

należy jako kategorię społeczną, nie zaś o jej odczucie w sensie subiektywnym. W takim ujęciu

zasada  sprawiedliwości  społecznej  oddziałuje  na  wyznaczenie  treści  innych  norm

konstytucyjnych  i  implikuje  konieczność  prowadzenia  przez  państwo  polityki  gospodarczej

zgodnej z interesem społecznym, a nie tylko ograniczanie się do osłony socjalnej uboższych

grup społecznych. Ustawodawca, korzystając z różnych instrumentów powinien zatem zapewnić

przestrzeganie  sprawiedliwości  społecznej  w  trakcie  rozwoju  gospodarczego  

i powinien odpowiednio sterować procesami gospodarczymi, biorąc pod uwagę różne czynniki i

zjawiska ściśle ze sobą powiązane11.

Podsumowując,  wskazać  należy,  że  na  treść  przedmiotowej  zasady składają  się  m.in.  takie

wartości jak: tworzenie warunków zdrowego i stabilnego rozwoju gospodarczego, równowaga

budżetowa,  a  także  prawo  obywateli  i  ich  wybranych  przedstawicieli  

do ustalania kierunków i priorytetów polityki społecznej oraz gospodarczej na drodze procedur

demokratycznych12.

9 Orzeczenie TK z dnia 12 kwietnia2000 r., K 8/98, OTK 2000, Nr 3, poz. 87, s. 411.

10 Tamże.

11 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz…

12 Orzeczenie TK z dnia 25 lutego 1997 r., K 21/95, OTK 1997, Nr 2, poz. 23.



2 Ocena zgodności art. 7 ust. 4 i 5 Projektu z art. 2 Konstytucji

Wprowadzenie  do  ustawy  o  kredycie  konsumenckim  art.  36a.  stanowiącego  o  limitach

dotyczących  maksymalnej  wysokości  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  w  proponowanej

formule, narusza omawiany wzorzec konstytucyjny.

Przedstawiony wniosek wynika przede wszystkim z faktu, że proponowana zmiana nie realizuje

zasady  proporcjonalności  w  zakresie,  w  jakim  wypływa  z  niej  skierowany  

do ustawodawcy nakaz wyboru w procesie legislacji środków skutecznych dla osiągnięcia celów

założonych,  a  zarazem  najmniej  uciążliwych  dla  podmiotów,  wobec  których  mają  być

zastosowane. W uzasadnieniu Projektu wskazano, że głównym celem nowelizacji jest ochrona

interesów  konsumentów  korzystających  z  usług  firm  udzielających  kredytów.  

W  rzeczywistości  jednak  omawiana  regulacja  doprowadzi  do  spłycenia  rynku  kredytów

konsumenckich,  ograniczając  w  tym  zakresie  możliwość  wyboru  przez  zainteresowane

podmioty pożyczek opiewających na niskie kwoty, z relatywnie krótkim terminem spłaty (tzw.

„mikropożyczek”).  W odniesieniu  bowiem do tych instrumentów finansowych Ministerstwo

Finansów ustaliło limit kosztów pozaodsetkowych na poziomie, który powoduje nieopłacalnym

dalsze  ich  oferowanie,  prowadząc  w  konsekwencji  do  niemalże  całkowitej  eliminacji  tego

produktu z  rynku.  Ochrona interesów konsumentów, jako główne założenie proponowanych

zmian, nie zostanie zatem dzięki omawianej regulacji osiągnięta, wręcz przeciwnie, ograniczy

ona  dostęp  do  kredytów  tego  rodzaju,  co  prowadzić  będzie  

do  konieczności  zaciągania  zobowiązań  na  wyższe  kwoty,  a  więc  wzrostu  poziomu  

ich zadłużenia. Z drugiej strony, brak dostępu do pożyczek o niskiej wartości i krótkim terminie

spłaty,  prowadzić  będzie  do  wzmocnienia  szarej  strefy,  co  jest  zjawiskiem  wyjątkowo

niebezpiecznym z punktu widzenia konsumenta.

Opiniowana Ustawa daje wyraz przestarzałemu i nieefektywnemu przekonaniu, że likwidację

patologii  w życiu  społecznym osiąga  się  zwalczając  niepożądane społecznie  objawy,  skutki

pewnych procesów. Obecnie w państwach demokratycznych uznaje się za właściwsze działanie

profilaktyczne, dostarczanie wiedzy, zapewnienie przejrzystości procesów społecznych. W tym

ujęciu  można  inaczej  niż  ustawodawca  rozumieć  nakazy płynące  z  art.  76  Konstytucji  RP.

Ochrona konsumenta nie musi oznaczać wprowadzenia limitu kosztów pozaodsetkowych. Do

jej  elementów należą  zaś:  zwalczanie  monopoli  i  ochrona wolnej  konkurencji,  zapewnienie

pełnej  informacji  handlowej,  efektywne  mechanizmy  pociągania  do  odpowiedzialności  za

nienależyte wykonanie zobowiązania lub nieuczciwą reklamę.



Jednocześnie,  z  punktu  widzenia  firm  udzielających  mikropożyczek,  analizowane  przepisy

Projektu są zbyt uciążliwe, ponieważ stawiają w uprzywilejowanej pozycji instytucje oferujące

produkty średnioterminowe. To w konsekwencji prowadzić będzie do stopniowego wykluczenia

z rynku tych pierwszych, a tym samym ograniczenia konkurencyjności  w sektorze finansowym.

Z  tych  samych  względów  wprowadzenie  omawianej  regulacji  w  projektowanym  kształcie

niezgodne jest z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz praworządności. Przedstawione skutki,

jakie  pociągać  będzie  za  sobą  Projekt  w  zakresie  wprowadzenia  limitu pozaodsetkowych

kosztów kredytu, jednoznacznie przesądzają o naruszeniu przez Projektodawcę takich wartości,

jak tworzenie warunków zdrowego i stabilnego rozwoju gospodarczego, zasady równości praw i

równości wobec prawa, ochrony praw i wolności jednostki. 

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że art. 7 ust. 5 Projektu w zakresie, w jakim

wprowadza  limity  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  w  proponowanym  kształcie,  jest

niezgodny z art. 22 Konstytucji.

Jak zostało  już  wskazane,  na  gruncie  regulacji  dotyczącej  limitu  pozaodsetkowych kosztów

kredytu,  kredytodawca  ma  być  uprawniony  do  naliczenia  maksymalnych  pozaodsetkowych

kosztów  w  wysokości  55%  wysokości  kredytu  rocznie  (zgodnie  z  wzorem  stanowiącym

podstawę do obliczenia tej kwoty) z zastrzeżeniem, że całkowity koszt nie może przekroczyć

kwoty  udzielonego  i  wypłaconego  konsumentowi  kredytu.  Zgodnie  z  art.  36b  i  c,  

w przypadku  odroczenia  spłaty zadłużenia  lub  udzielenia  konsumentowi,  który nie  dokonał

jeszcze  spłaty  poprzednio  udzielonego  kredytu,  kolejnej  pożyczki  w  okresie  120  dni  

od wypłacenia pierwszej, całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości

pozaodsetkowych  kosztów kredytu  stanowi  kwota  kredytu,  którego  spłata  zostaje  następnie

odroczona lub kwota pierwszego z udzielonych kredytów. Z omówionych przepisów wynika, po

upływie  ustawowego  terminu  120  dni,  kredytodawca  nie  jest  już  ograniczony  limitem

pozaodsetkowych  kosztów  kredytu.  Jednocześnie  pożyczkodawca  może  zawrzeć  kolejną

umowę kredytu z tym samym konsumentem, nawet jeżeli nie spłacił on jeszcze poprzedniego

zadłużenia, wynikającego z pierwszej pożyczki. 

Proponowana  zmiana  powoduje  nieopłacalnym  przedłużanie  terminu  spłaty  pożyczek

krótkoterminowych,  jednakże  jednocześnie  umożliwia  kredytodawcom  długoterminowym

udzielanie konsumentowi kolejnych pożyczek na spłatę pozostałych. Takie zjawisko, zgodnie z

prokonsumenckim założeniem Projektu, powinno zostać wyeliminowane i wprost zakazane w

przepisach.  Przedmiotowa  regulacja  stoi  w  całkowitej  sprzeczności  z  celem,  jaki  miał

przyświecać Projektodawcy, umożliwia bowiem występowanie szkodliwej praktyki w sektorze



pożyczek średnio i długoterminowych bez żadnych ograniczeń, jednocześnie czyniąc zupełnie

nieopłacalnym wydłużanie terminu spłaty zadłużenia przy pożyczkach krótkoterminowych, nie

prowadzi  do  zrównoważonego  rozwoju  gospodarczego,  narusza  zasadę  równości  praw  i

równości wobec prawa, nie zapewnia ochrony jednostki. Z tych względów nie sposób przyjąć,

że  projektowana  zmiana  realizuje  założenia  demokratycznego państwa prawnego,  w tym w

szczególności zasady proporcjonalności, sprawiedliwości społecznej i praworządności. 

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że art. 7 ust. 5 Projektu w zakresie, w jakim

wprowadza łączenie kosztów kredytu w terminie 120 dni od momentu jego udzielenia, jest

niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Art. 7 ust.  4 Projektu przewiduje wprowadzenie w ustawie o kredycie konsumenckim limitu

kosztów dochodzenia zaległych należności (art. 33a dodany po art. 33 u.k.k.), według którego

łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsetek za opóźnienie naliczonych

konsumentowi,  nie  może  przekraczać  kwoty  odsetek  maksymalnych  za  opóźnienie  (w

wysokości sześciokrotności stopy kredytu lombardowego NBP).

Proponowane rozwiązanie budzi szereg wątpliwości. Zgodnie z nim, opłaty windykacyjne mają

być  zaliczane  na  poczet  odsetek  maksymalnych  za  opóźnienie.  Wydaje  się,  

że  Projektodawca  nie  przewidział  wszystkich  skutków,  jakie  pociągać  może  za  sobą

wprowadzenie omawianej regulacji.  Firmy udzielające pożyczek, w celu uniknięcia generacji

kosztów  windykacyjnych,  unikać  będą  prowadzenia  postępowania  zmierzającego  do

wyegzekwowania zadłużenia na drodze pozasądowej. Przewidywać należy, że większość spraw

dotyczących niespłaconych kredytów będzie  rozstrzyganych  w sądzie.  Jest  to  konsekwencja

bardzo  niekorzystna  z  punktu  widzenia  konsumenta,  który  ponieść  może  znacznie  wyższe

koszty  w  związku  z  prowadzonym  procesem,  w  porównaniu  do  tzw.  postępowania

upominawczego,  praktykowanego  przez  firmy pożyczkowe.  W konsekwencji,  proponowana

regulacja  nie  realizuje  celu  Projektu,  i  narusza  takie  wartości,  jak tworzenie  warunków

zdrowego i stabilnego rozwoju gospodarczego, zasadę równości praw i równości wobec prawa,

ochronę  praw  i  wolności  jednostki,  z  którymi  wiąże  się  zasada  demokratycznego  państwa

prawnego.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że art. 7 ust. 4 Projektu, wprowadzający limit

kosztów dochodzenia zaległych należności narusza art. 2 Konstytucji.



2 Ocena  zgodności Projektu z art. 22 Konstytucji

1 Uwagi ogólne

Zgodnie  z  art.  22  Konstytucji,  ograniczenie  wolności  działalności  gospodarczej  jest

dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Stanowi on

pewne uzupełnienie postanowień zawartych w art. 20 Konstytucji, jest bowiem nawiązaniem do

wyrażonej  tam zasady wolności  działalności  gospodarczej,  która  obejmuje  wolność  wyboru

rodzaju działalności gospodarczej oraz wolność wykonywania wybranej sfery tej działalności13.

Działalność gospodarcza może być ograniczona wyłącznie ustawowo. Zasada ochrony wolności

działalności gospodarczej, która implikuje "zakazy adresowane do obligatoryjnych korporacji

zawodowych i innych, dysponujących pewnym władztwem publicznym wobec prowadzących

działalność gospodarczą"14. W doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym ochrona wolności

działalności gospodarczej powiązana jest z zakazem ich arbitralnej dyskryminacji15. Wszelkie

zróżnicowanie  w  zakresie  działalności  przedsiębiorców,  jeśli  jest  wprowadzane  przez

ustawodawcę, nie może przybierać cech dyskryminacji. W szczególności zakaz dyskryminacji

dotyczy życia  gospodarczego  (art.  32  ust.  2  Konstytucji).  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 prawnych16.

Omawiana  zasada  ma  przeciwdziałać  powstawaniu  monopoli.  W  literaturze  przedmiotu

wskazuje się,  że  jego istotą jest  wyeliminowanie pozostałych konkurencyjnych podmiotów,  

co w ostateczności prowadzi do nieskrępowanego podejmowania decyzji i wpływania metodami

gospodarczymi lub politycznymi na postępowanie uzależnionych od siebie podmiotów17. 

Ograniczenie  działalności  gospodarczej  możliwe  jest  jedynie  ze  względu  na  ważny  interes

publiczny.  Pojęcie  to  nie  zostało  w  Konstytucji  zdefiniowane,  jednakże  w  doktrynie  

13 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz., LEX 2013

14 J. Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 
2009, s. 363

15 Tamże, s. 268.

16 Orzeczenie TK z dnia 26 marca 2007 r., K 29/06, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 30

17 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz...



i  orzecznictwie  TK  wypracowane  zostało  stanowisko,  zgodnie  z  którym  obejmuje  ono

bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę środowiska, zdrowia publicznego oraz

moralności publicznej18.

2 Ocena zgodności art. 7 ust. 4 i 5 Projektu z art. 22 Konstytucji

Z  przeprowadzonej  analizy  skutków,  jakie  miałaby  rodzić  proponowana  regulacja,  oprócz

pogorszenia sytuacji konsumentów poprzez ograniczenie im dostępu do tzw. „mikropożyczek”,

płyną  także  doniosłe  konsekwencje  dla  podmiotów oferujących kredyty krótkoterminowe,  o

niskiej wartości. Jak zostało wspomniane, wprowadzenie omówionych limitów w proponowanej

formule, prowadzić będzie do dyskryminacji przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie

pożyczek  krótkoterminowych  względem  firm  posiadających  w  swojej  ofercie  produkty

średnioterminowe, z uwagi na uzależnienie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów

kredytu,  nie tylko od kwoty udzielonej  pożyczki,  ale  także od okresu,  na który została ona

udzielona.  Dyskryminująca  względem  podmiotów  oferujących  mikropożyczki  jest  także

projektowana regulacja z art.  36b i  c ustawy o kredycie konsumenckim wynika. Jak zostało

wykazane,  z  jednej  strony  bowiem  czyni  nieopłacalnym  przedłużanie  terminu  spłaty  tych

kredytów  z  uwagi  na  łączenie  kosztów  kredytu  w  ustawowym  terminie  120  dni  od  jego

udzielenia,  z  drugiej  zaś  nie  chroni  konsumentów przed zjawiskiem rolowania  długu,  które

swobodnie praktykować będą mogły firmy oferujące pożyczki średnio i długoterminowe.

W ocenie Opiniującego, z tego już względu analizowana regulacja  Projektu niezgodna jest  

z przedmiotowym wzorcem konstytucyjnym, z którego wprost wynika reguła, zgodnie z którą

wszelkie zróżnicowanie w zakresie działalności przedsiębiorców, jeśli jest wprowadzane przez

ustawodawcę, nie może przybierać cech dyskryminacji. 

Co więcej, zgodnie z art. 22 Konstytucji ograniczenie działalności gospodarczej może nastąpić

tylko  z  uwagi  na  ważny  interes  publiczny.  Trudno  w  omawianym  przypadku  mówić  

o  spełnieniu  tego  warunku  przez  Projektodawcę.  Wprowadzenie  limitu  pozaodsetkowych

kosztów kredytu w zaproponowanej formule,  w rzeczywistości prowadzi do zdecydowanego

pogorszenia  sytuacji  konsumentów.  Z  jednej  strony  część  kredytobiorców  zdecyduje  się

zaciągać wyższe zobowiązania, z drugiej zaś wzmocniona zostanie szara strefa, co stanowi duże

zagrożenie dla pożyczkobiorców.

Ponadto,  jak zostało  wskazane,  art.  22 Konstytucji  przeciwdziałać  ma monopolizacji  rynku.

Ustawodawca ograniczając swobodę działalności gospodarczej zapobiegać ma wyeliminowaniu

18 L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności na tle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego, PiP 2001, z. 10, s. 5 i n.



pozostałych konkurencyjnych podmiotów. Konsekwencje wprowadzenia art. 36a-36d do ustawy

o  kredycie  konsumenckim  stoją  natomiast  w  całkowitej  sprzeczności  z  przedmiotowym

założeniem.  Z  uwagi  na  nieopłacalność  oferowania  mikropożyczek,  wiele  podmiotów

zmuszonych zostanie do zakończenia działalności w tym zakresie, co z kolei prowadzić będzie

do stopniowej monopolizacji rynku. 

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że art. 7 ust. 5 Projektu, w zakresie, w jakim

wprowadza limit pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz regułę łączenia kosztów kredytu

w terminie 120 dni od jego udzielenia,  jest niezgodny z art. 22 Konstytucji.

Regulacja  wprowadzająca  limit  kosztów  dochodzenia  zaległych  należności  niewątpliwie

stanowi ograniczenie swobody działalności gospodarczej. By uznać, że jest ona zgodna z art. 22

Konstytucji,  konieczne  jest  przekonanie,  że  ograniczenie  wolności  gospodarczej  ma  swoje

uzasadnienie  w  ważnym  interesie  publicznym.  Proponowane  rozwiązanie  prowadzić  będzie

jednak do realnego pogorszenia sytuacji konsumentów. Jak zostało już wskazane wprowadzenie

art.  33a  do  ustawy o  kredycie  konsumenckim spowoduje,  że  większość  spraw dotyczących

niespłaconych  kredytów  będzie  rozstrzyganych  w  sądzie.  Jest  to  konsekwencja  bardzo

niekorzystna z punktu widzenia kredytobiorców, którzy ponosić będą znacznie wyższe koszty w

związku  z  prowadzonym  procesem,  w  porównaniu  do  tzw.  postępowania  upominawczego,

praktykowanego  przez  firmy pożyczkowe.  Ograniczenie  wolności  działalności  gospodarczej

przez Projektodawcę w proponowanym kształcie,  jest  więc szkodliwe dla konsumenta i  tym

samym nieuzasadnione.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że art. 7 ust. 4 Projektu, wprowadzający limit

kosztów dochodzenia zaległych należności, jest niezgodny z art. 22 Konstytucji.

3 Ocena zgodności  Projektu z art. 32 Konstytucji

1 Uwagi ogólne

Zgodnie z ustępem pierwszym art. 32 Konstytucji,  wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy

mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Stosownie do ustępu drugiego

powołanej regulacji,  nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym  

lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

W doktrynie19 i w orzecznictwie TK20 przyjmuje się, że przedmiotowa zasada jest lex generalis

dla  pozostałych  norm  konstytucyjnych  dotyczących  równości  i  ją  konkretyzujących.  
19 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 96-98.

20 Postanowienie TK z 24.10.2001 r., SK 10/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 225



Jej  adresatem,  zgodnie  z  art.  32  ust.  1  konstytucji,  jest  władza  publiczna,  a  więc  także

ustawodawca.

Istota zasady równości polega na tym, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną

cechą istotną  (relewantną)  w równym stopniu,  mają  być  traktowane równo,  a  więc  według

równej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, jak i faworyzujących21. Wyróżnia się przy

tym dwa istotne jej elementy:

-  równość  wobec  prawa  oznaczającą  nakaz  równego  traktowania  przez  władzę  publiczną  

w procesie stosowania prawa

- równość w prawie oznaczającą nakaz kształtowania treści prawa z uwzględnieniem zasady

równości22. 

Omawianej  zasady  nie  należy  łączyć  z  zakazem  różnicowania  sytuacji  podmiotów

charakteryzujących się w równym stopniu daną cechą. Zdaniem TK, różnicowanie to nie może

mieć jednak charakteru dyskryminującego, jak i faworyzującego23.  Podobne stanowisko zajął

SN,  który stwierdził,  iż  "od zasady równości  Konstytucja  RP nie  zna  żadnych  odstępstw  i

wyjątków.  Nie  zawsze  jednak  odmienne  potraktowanie  stanowi  o  braku  równości  i  o

dyskryminacji.  Ocena  owego  zróżnicowania  sytuacji  podmiotów  zawsze  wynika  

z ustalenia,  czy zróżnicowaniu temu można przypisać uzasadniony charakter. Zróżnicowanie

jest uzasadnione, jeśli pozostaje w związku bezpośrednim z celem przepisów, waga interesu, dla

którego  zróżnicowanie  jest  wprowadzone  pozostaje  w  proporcji  do  interesów  naruszanych,

zróżnicowanie nie uwłacza w sposób zasadniczy innym wartościom"24. 

2  Ocena zgodności art. 7 ust. 4 i 5 Projektu z art. 32 Konstytucji

W punkcie 2.2. niniejszej opinii wykazano, że proponowane w art. 7 ust. 5 zmiany stawiają  

w znacznie korzystniejszej pozycji  firmy oferujące produkty średnioterminowe kosztem firm

udzielających  mikropożyczek.  Omawiany  wzorzec  kontroli  konstytucyjności  nie  zabrania

różnicowania  sytuacji  podmiotów,  charakteryzujących  się  w  równym  stopniu  daną  cechą

(udzielanie  kredytu  konsumenckiego),  sam  więc  fakt  uprzywilejowania  jednej  grupy

21 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz…

22 Tamże.

23 Orzeczenie TK z dnia 29 czerwca 2001 r., sygn. K 23/00, Legalis nr 50572.

24 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2010 r., I PK 201/09, Legalis nr 287085.



kredytodawców względem drugiej,  nie  przesądza  jeszcze  o  naruszeniu  zasady wynikającej  

z art. 32 Konstytucji.

Badając  zgodność  przedmiotowej  regulacji  z  zasadą  równości  należy  mieć  jednak  

na  względzie,  że  różnicowanie  sytuacji  podmiotów przez  Projektodawcę  musi  pozostawać  

w odpowiedniej proporcji do interesów naruszanych i nie może uwłaczać innym wartościom.

Innymi słowy, musi mieć ono uzasadniony charakter.

W omawianej sytuacji, słusznym argumentem, przemawiającym za uprzywilejowaniem jednej

grupy podmiotów względem drugich, byłaby realizacja celu, który przyświeca Projektodawcy, a

mianowicie  ochrona interesów konsumentów. Przeprowadzona analiza  art.  7  ust.  5  Projektu

prowadzi jednak do wniosku, że proponowane w nim rozwiązania pogarszają w rzeczywistości

sytuację  kredytobiorców.  Część  z  nich  zmuszonych zostanie   do korzystania  z  usług  szarej

strefy,  pozostali zdecydują się na zaciągnięcie kredytów na znacznie większe kwoty, których

spłata  przekraczać  może  możliwości  finansowe  konsumentów.  Konsekwencją  takiego  stanu

rzeczy będzie więc wzrost zadłużenia pożyczkobiorców. Omawiana regulacja nie uniemożliwia

też  firmom  udzielającym  kredytów  średnioterminowych  realizacji  procedury  rolowania

pożyczki. Klienci nadal więc będą popadać w spiralę zadłużenia.

Co więcej, projektowany art. 36d u.k.k. wyłącza zastosowanie opisanych limitów w stosunku do

umów o kartę  kredytową.  Proponowane  rozwiązanie  w ewidentny i  nieuzasadniony sposób

dyskryminuje  instytucje  pożyczkowe  w  stosunku  podmiotów,  które  uprawnione  

są  do  zawierania  tego  typu  umów.  Z  punktu  widzenia  konsumenta  korzystającego  z  karty

kredytowej, oczywiście korzystniejszym rozwiązaniem byłoby objęcie wspomnianym limitem

także  pozaodsetkowych  kosztów  związanych  z  jej  używaniem.  Projektodawca  

w  uzasadnieniu  nowelizacji  wskazuje,  że  podmiotami  uprawnionymi  do  oferowania  kart

kredytowych są banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje płatnicze,

które  podlegają  nadzorowi  KNF i  z  tego  powodu omawiana regulacja  nie  jest  sprzeczna  z

podstawowym  celem  Projektu,  jakim  jest  ochrona  interesów  konsumenta.  Przedstawiona

argumentacja jest zupełnie niezrozumiała i nie stanowi żadnego poparcia dla tezy o realizacji

celu  regulacji,  tym bardziej,  że  na  gruncie  Projektu  KNF zyskała  bardzo duże  uprawnienia

nadzorcze względem instytucji pożyczkowych. Proponowane rozwiązanie narusza zatem zasadę

równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że art. 7 ust. 5 Projektu, w zakresie, w jakim

wprowadza limit pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz regułę łączenia kosztów kredytu



w terminie 120 dni od jego udzielenia oraz wyłącza stosowanie tych limitów w odniesieniu

do umów o kartę kredytową, jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

4 Uwagi dodatkowe

W  kontekście  omówionych  zasad  konstytucyjnych,  konieczne  jest  odniesienie  się  

do art. 7 ust. 3, który  przewiduje dodanie do art. 5 pkt. 6 ustawy o kredycie konsumenckim,

punktu 6a.  Zgodnie z nim, pozaodsetkowe koszty kredytu stanowią całkowity koszt kredytu  

z wyłączeniem odsetek. Stosownie zaś do powołanego art. 5 pkt. 6 u.k.k. w obecnym brzmieniu,

całkowity koszt kredytu obejmuje wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść

w związku z umową o kredyt, w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli

są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest

niezbędne do uzyskania kredytu, z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez

konsumenta.  Wynika  stąd,  że  przedmiotową  definicją  nie  zostały  objęte  tzw.  koszty

fakultatywne, a jedynie te, do których ponoszenia zobowiązany jest konsument. 

Środowisko  firm  pożyczkowych,  w  ramach  konsultacji  społecznych,  zgłaszało  postulat

uwzględniania  w  opisywanym  pojęciu  także  kosztów  nieobowiązkowych.  Wskazywano  

tu  w  szczególności  na  problem  tzw.  „obsługi  domowej”,  która  formalnie  nie  jest

pozaodsetkowym kosztem kredytu.  W praktyce  jednak tego  typu  usługa  okazuje  się  często

obligatoryjna, kredytodawca bowiem korzystając z możliwości ustnego ustalenia parametrów

pożyczki  w  czasie  spotkania  odbywającego  się  w  domu  potencjalnego  klienta,

uzależnić może jej udzielenie bądź wysokość, od wyboru modelu obsługi domowej. 

Z  uwagi  na  przyświecający Projektodawcy cel,  jakim jest  ochrona interesów konsumentów,

stwierdzić należy, że w omawianym zakresie proponowana definicja legalna pozaodsetkowych

kosztów kredytu,  których dotyczą opisane limity,  jest  niepełna.  Nie  realizuje  ona w całości

głównego założenia  nowelizacji,  a  zatem nie  jest  zgodna  z  zasadą  proporcjonalności,  która

wprowadza  nakaz  kształtowania  danej  regulacji  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie

zamierzonych skutków. Proponowana zmiana niezgodna jest też  z zasadą równości, ponieważ

w sposób nieuzasadniony faworyzuje firmy pożyczkowe oferujące usługę obsługi domowej w

stosunku  do  pozostałych,  podczas  gdy  rozwiązanie  takie  jest  niewątpliwie  szkodliwe  dla

konsumenta.  TK  stwierdził,  że  "państwo  prawne  opiera  się  na  założeniu  racjonalności

prawodawcy,  a  warunkiem  koniecznym  realizacji  tego  założenia  jest  przestrzeganie

proporcjonalności  w  procesie  stanowienia  prawa.  Racjonalny  prawodawca  stanowi  prawo

sprawiedliwe, stąd w zasadzie sprawiedliwości należy też upatrywać podstaw obowiązywania



zasady proporcjonalności"25. W ocenie Opiniującego, pominięcie w definicji całkowitego kosztu

kredytu  kosztów  fakultatywnych  jego  obsługi,  jest  działaniem  nieracjonalnym  ze  strony

Projektodawcy.

VI. Podsumowanie

a) Art.  7  ust.  5  Projektu  w  zakresie,  w  jakim  wprowadza  limit  pozaodsetkowych

kosztów kredytu oraz łączenie kosztów kredytu w terminie 120 dni od momentu

jego udzielenia:

 prowadzi do wzrostu poziomu zadłużenia pożyczkobiorców i rozwoju szarej strefy,

jednocześnie  stawiając  w  lepszej  pozycji  instytucje  pożyczkowe  udzielające

kredytów  średnio  i  długoterminowych  względem  firm  oferujących  pożyczki

krótkoterminowe, przez co narusza art. 2 Konstytucji;

 wprowadza  ograniczenie  swobody  działalności  gospodarczej  instytucji

pożyczkowych,  która  prowadzić  może  do  monopolizacji  rynku,  nie  realizując

jednocześnie ważnego interesu publicznego , przez co narusza art. 22 Konstytucji;

 w  nieuzasadniony  sposób  różnicuje  sytuację  prawną  instytucji  pożyczkowych

poprzez  uprzywilejowanie  firm  udzielających  kredyty  na  wyższe  kwoty,  

z dłuższym terminem spłaty, przez co narusza art. 32 Konstytucji;

b) Wyłączenie w art. 7 ust. 5 Projektu stosowania limitów pozaodsetkowych kosztów

kredytu  w  odniesieniu  do  umów  o  kartę  kredytową,  w  nieuzasadniony  sposób

dyskryminuje  instytucje  pożyczkowe w  stosunku  do  podmiotów  uprawnionych  

do zawierania takich umów, przez co narusza art. 32 Konstytucji. 

c) Art.  7  ust.  4  Projektu, wprowadzający  limit  kosztów  dochodzenia  zaległych

należności:

 pogarsza sytuację konsumentów w zakresie, w jakim czyni nieopłacalnym dla firm

pożyczkowych  pozasądowe  dochodzenie  wierzytelności,  

powodując  wzrost  kosztów  ponoszonych  przez  kredytobiorców  i  jednocześnie

nakłada na  instytucje  pożyczkowe zbyt  uciążliwe  obciążenia,  przez  co  narusza  

art. 2 Konstytucji;

 wprowadza  ograniczenie  swobody  działalności  gospodarczej  instytucji

pożyczkowych poprzez nieuzasadnione wliczanie do limitu odsetek za opóźnienie

25 Orzeczenie TK  z dnia 31 stycznia 1996 r., K 9/95, OTK 1996, Nr 1, poz. 2.



kosztów windykacyjnych, nie realizując jednocześnie ważnego interesu publicznego,

przez co narusza art. 22 Konstytucji;

d) Pominięcie w definicji całkowitego kosztu kredytu, zawartej w art. 5 pkt. 6 ustawy

o  kredycie  konsumenckim  pojęcia  kosztów  fakultatywnych,  przeczy  celowi

Projektu,  którym  jest  ochrona  interesów  konsumenta;  takie  rozwiązanie

faworyzuje  firmy  pożyczkowe,  oferujące  usługę  obsługi  domowej,  która  jest

szkodliwa dla kredytobiorców.

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak
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 PRZEDMIOT OPINII 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów projektu Ustawy o

zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych

innych ustaw. 

W szczególności, opinia obejmie swym zakresem art. 7 Projektu ustawy, wprowadzający zmiany w

Ustawie o kredycie konsumenckim, które dotyczą działalności instytucji pożyczkowych. 

Oceny  zgodności  z  Konstytucją  RP  zostaną  poddane  zaproponowane  przez  Projektodawcę

regulacje dotyczące wysokości opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, maksymalnej wysokości

pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  oraz  określenia  całkowitej  kwoty  kredyty  w  przypadku

odroczenia spłaty zadłużenia. 

 STAN FAKTYCZNY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe

oraz niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń projektu przyjętych przez

Radę Ministrów w dniu 8 maja 2014 roku. 

Nowelizacja 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., przyjętym przez Komitet 18 marca 2013 r. Dnia 2 czerwca 2015 r. Projekt ustawy wpłynął do

Sejmu RP. Pierwsze czytanie odbyło się dnia 11 czerwca 2015 r. Głównym celem Projektu ustawy

jest  zwiększenie  poziomu  ochrony  konsumentów  korzystających  z  usług  finansowych  firm

udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji

Nadzoru Finansowego. Zdaniem twórców Projektu ustawy, ma on także na celu wyeliminowanie z

obrotu  gospodarczego  podmiotów  wykonujących  działalność  reglamentowaną  na  rynku

finansowym  bez  zezwolenia,  tzn.  nielegalnie,  w  szczególności  podmiotów  prowadzących

działalność z zamiarem oszustwa. 

W zakresie objętym przedmiotem niniejszej opinii Projektodawca zakłada wprowadzenie zmian

dotyczących funkcjonowania instytucji finansowych, których działalność reguluje Ustawa z dnia

12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim. 

Zgodnie  z  art.  7  ust.  4  Projektu  ustawy  w  ustawie  z  dnia  12  maja  2011r.  

o kredycie konsumenckim wprowadza się między innymi następujące zmiany: 

1) Po art. 33 dodaje się 33a w brzmieniu: 

Art. 33 a. W przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, o którym
mowa w art. 30 ust.1 pkt.11 oraz odsetek za opóźnienie, naliczonych konsumentowi przekracza



kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2
Kodeksu  cywilnego,  obliczonych  od  kwoty  zaległości  w  spłacie  kredytu  należnych  na  dzień
pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych
odsetek maksymalnych za opóźnienie. 

2) Po art. 36 dodaje się art. 36a - 36d w brzmieniu: 

Art.  36a 1.  Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może być wyższa od
sumy:

1 25% całkowitej kwoty kredytu oraz

2 30 % całkowitej  kwoty kredytu wyrażonej w s stosunku rocznym.

2. Maksymalną  wysokość  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu,  o  której  mowa  
w ust.1, oblicza się według wzoru:

MPKK ≤ (K x 25%) + (K x 
n
R

 x 30 %)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K- maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

n- okres spłaty kredytu,

R- liczba dni w roku

2. Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej
kwoty kredytu.

3. Pozaodsetkowe  koszty  kredytu  wynikające  z  umowy  kredytu  nie  należą  się  w  części
przekraczającej: 

1 maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone w sposób określony w ust. 2 lub

2 całkowitą kwotę kredytu

Art. 36 b. W przypadku 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, naliczone w okresie 120 dni
od dnia wypłaty kredytu. 

Art.  36c. W przypadku udzielenia przez kredytodawcę konsumentowi,  który nie dokonał pełnej
spłaty kredytu, kolejnych kredytów 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. 

Art. 36d. Przepisów art. 36a-36c nie stosuje się do 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).



I. STAN PRAWNY

10)OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY Z ART. 2 KONSTYTUCJI RP

Centralną kwestią  do rozstrzygnięcia  jest  bowiem to,  czy  zmiany  wprowadzane  Projektem

ustawy w dopuszczalny sposób ograniczają wolność działalności gospodarczej. 

1.1. ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO

Klauzula  demokratycznego  państwa  prawnego  zajmuje  w  systematyce  Konstytucji  RP  miejsce

wysokie,  bo  zaraz  po  przepisie  określającym  państwo  jako  dobro  wspólne  (art.  1),  ale  przed

zasadami: jednolitości (unitarności) państwa (art. 3) i suwerenności narodu (art. 4)26.

Artykuł  2  Konstytucji  RP stanowi,  że  „Rzeczpospolita  Polska  jest  demokratycznym  państwem

prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.  Z brzmienia tego artykułu da

się  odczytać  trzy  zasady:  państwa  demokratycznego,  państwa  prawnego  oraz  państwa

sprawiedliwego.  Połączone wytwarzają  nową jakość -  ogólniejszą  i  bardziej  abstrakcyjną zasadę

państwa demokratycznego, prawnego i sprawiedliwego27. 

Ogólna  konstytucyjna  zasada  państwa  demokratycznego,  prawnego  i  sprawiedliwego  obejmuje

swoim  zakresem  zbiór  zasad  bardziej  szczegółowych,  o  zróżnicowanym  charakterze  prawnym

i mocy prawnej.  Prof.  dr  hab.  Bogusław Banaszak do zasad takich zalicza zasady suwerenności

narodu, wolności i równości wobec prawa, konstytucjonalizmu, podziału władz, legalizmu, prawa do

sądu,  odpowiedzialności  państwa  za  błędy  funkcjonariuszy,  proporcjonalności,  samorządu

i partycypacji28.

26 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, 
Warszawa 2007, t. V, s. 8

27W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2.., s. 10 oraz wskazana tam literatura

28 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1997, s. 113-173; zob. P. Czarnek, Zasada państwa prawa [w:] 
Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009, s. 163; zob. J. Potrzeszcz, Idea prawa
w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2007, s. 15-17; zob. L. Bosak: Kontrola 
konstytucyjności prawa, Warszawa 2011, s. 355; zob. też J. Sobczak, Konstytucyjne zasady ustroju [w:] Polskie 
prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2010, s. 106-107



W doktrynie podkreśla się, iż art. 2 Konstytucji RP stanowi ważną dyrektywę interpretacyjną dla

wykładni innych zasad i przepisów konstytucyjnych29. Według prof. Jerzego Jaskierni stanowi klucz

do czytania innych przepisów prawnych30.

Z  punktu  widzenia  przedmiotowych  rozważań,  ocena  konstytucyjności  analizowanego  Projektu

ustawy powinna opierać się przede wszystkim na analizie zasady proporcjonalności, sprawiedliwości

społecznej oraz zasady określoności.

a)  Zasada proporcjonalności

Zasada  proporcjonalności  została  wyprowadzona  z  zasady demokratycznego  państwa  prawnego.

Zwana jest również zasadą miarkowania, adekwatności lub zakazu nadmiernej ingerencji.  Państwo

prawne opiera się na założeniu racjonalności prawodawcy, a warunkiem koniecznym realizacji tego

założenia jest przestrzeganie proporcjonalności w procesie stanowienia prawa31.

Trybunał  Konstytucyjny  stosunkowo  szybko,  od  momentu  obowiązywania  Konstytucji  RP  

z 1997 r., w swoim orzecznictwie uznał, iż klauzula „konieczności w demokratycznym państwie”

oznacza  nakaz  przestrzegania  przez  ustawodawcę  zasady  proporcjonalności  w  kształcie,  który

uzyskała ona w orzecznictwie przed rokiem 199732. Trybunał Konstytucyjny stanowczo uznał, że z

formalnego  punktu  widzenia  podstawą  kontroli  konstytucyjności  ustaw  w  oparciu  o  zasadę

proporcjonalności nie może być dłużej klauzula „państwa prawnego”, lecz wyłącznie art. 31 ust. 3.

Na  potrzeby przedmiotowej  opinii,  zasada  proporcjonalności  szczegółowo zostanie  opisana  przy

analizie Projektu ustawy z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

b)  Zasada sprawiedliwości społecznej.

Z  punktu  widzenia  przedmiotowych  rozważań  nad  Projektem  ustawy,  nakaz  sprawiedliwości

społecznej będzie rozpatrywany również pod kątem relacji z art. 32 Konstytucji RP. 

W doktrynie podkreśla się, że Konstytucja RP łączy zasadę demokratycznego państwa prawnego ze

sprawiedliwością społeczną33.  Prawnym i  sprawiedliwym ma być nie jakiekolwiek państwo, lecz

29 Zob. Postanowienie TK z dnia 17 lutego 2006 r., OTK ZU 2006, seria B, nr 3, poz. 119, LEX nr 195353

30 J. Jaskiernia, Rozumienie niektórych norm konstytucyjnych o charakterze klauzul generalnych w świetle prac 
konstytucyjnych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t II, s. 11

31 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz., Warszawa 2012, Wyd.2, Legalis

32 A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej, Warszawa 2010, s. 376-377

33 Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art.2…, s. 56; zob. też B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej…., Legalis



tylko  demokratyczne.  Nie  jest  to  zatem jedynie  zasada  publicznego  prawa  gospodarczego,  lecz

całego systemu prawa, co wynika z jej ogólnego, ustrojowego charakteru34.

Sprawiedliwość społeczna wyrażana jest w takich wartościach, jak: tworzenie warunków zdrowego i

stabilnego  rozwoju  gospodarczego,  zachowanie  równowagi  budżetowej,  prawo  obywateli  i  ich

wybranych  przedstawicieli  do  ustalania  kierunków  i  priorytetów  polityki  społecznej  oraz

gospodarczej, a także równość praw czy solidarność społeczna35.

Ustawodawca  powinien  zapewnić  przestrzeganie  sprawiedliwości  społecznej  w  trakcie  rozwoju

gospodarczego korzystając z różnych instrumentów, nie tylko o charakterze prawnym. To na nim

spoczywa obowiązek odpowiedniego sterowania procesami gospodarczymi. Powinien on brać pod

uwagę różne czynniki i zjawiska ściśle ze sobą powiązane36.

Istotne  z  punktu  widzenia  przedmiotowych  rozważań  jest  również  to,  iż  wywodzony  

z art. 2 Konstytucji RP nakaz sprawiedliwości społecznej jest wzmocniony przez zasadę równości

praw wynikającą z art.  32 Konstytucji  RP.   Zasada równości  praw jednocześnie koryguje  nakaz

sprawiedliwości społecznej,  przewidując równe traktowanie podmiotów charakteryzujących się tą

samą cechą istotną dla danej sytuacji prawnej37. 

Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, poszczególne kategorie podmiotów powinny być traktowane

równo38.  Należy  więc  stosować  jednakową  miarę,  bez  zróżnicowań  dyskryminujących  i

faworyzujących, lecz tylko wówczas, gdy u podłoża określonych regulacji prawnych leży jednakowa

sytuacja faktyczna tych kategorii podmiotów39.

34 T. Zieliński, Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 2001, nr 4, s. 141

35 Zob. Wyrok TK z 5 września 2006 r., sygn. akt K 51/05, OTK, seria A, nr 8, poz. 100, LEX nr 208357; Wyrok 
TK z dnia 24 października 2005 r., sygn. akt P 13/04, OTK-A 2005, nr 9, poz. 102, LEX nr 165358;  Orzeczenie 
TK z 25 lutego 1997 r., sygn. akt K 21/95, OTK 1997, Nr 2, poz. 23, 
otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1997/k_21_95.pdf; przeglądane w dniu 5 lipca 2015 r.

36 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Legalis

37 Zob. wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K 41/02, OTK ZU 2002, seria A, poz.83, 
www.trybunal.gov.pl/s/k-4102/; przeglądane w dniu 3 lipca 2015 roku; zob. wyrok TK z dnia 4 maja 2004 r.,  sygn. 
akt. K 8/03,  OTK ZU 2004, seria A, nr 5, poz. 37, s. 515, http://trybunal.gov.pl/s/k-803, przeglądane w dniu 3 lipca
2015 r.; tak również W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2…, s. 49

38 Trybunał połączył zasadę sprawiedliwości społecznej z formułą (zasadą) proporcjonalności, która "zakłada 
istnienie proporcji między istotnymi cechami poszczególnych kategorii, a należnym ich traktowaniem"; zob. 
Orzeczenie TK z dnia 20 listopada 1996 r., sygn. akt K 27/95, OTK 1996, Nr 6, poz. 50, 
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1996/k_27_95.pdf, przeglądane w dniu 
5 lipca 2015 r.

39 Orzeczenie TK z 11 grudnia 1996 r., sygn. akt. K 11/96, OTK 1996, Nr 6, poz. 54, 
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1996/k_11_96.pdf, przeglądane w dniu 
5 lipca 2015 r.; zob. też B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Legalis

http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1996/k_11_96.pdf
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1996/k_27_95.pdf
http://trybunal.gov.pl/s/k-803
http://www.trybunal.gov.pl/s/k-4102/


c) Zasada dostatecznej określoności

Zasada  dostatecznej  określoności  rozumiana  jest  w  doktrynie  jako  zasada,  z  której  można

wyprowadzić nakaz stanowienia norm jasnych, zrozumiałych dla adresatów, pozwalających ustalić

jednoznacznie  ich  treść.  Normy  stanowione  przez  ustawodawcę  mają  nie  budzić  wątpliwości

interpretacyjnych i nie powodować przez to rozbieżności w procesie ich stosowania40. 

Każdy  przepis  aktu  prawotwórczego,  zwłaszcza  ten,  dotyczący  wolności  i  praw  jednostki  lub

przewidujący  możliwość  stosowania  wobec  niej  sankcji  powinien  być  sformułowany  

w sposób poprawny,  jasny i  precyzyjny.  W konsekwencji,  powinien zapewniać przewidywalność

skutków jego zastosowania41.

Z powyższych względów, na ustawodawcy ciąży obowiązek tworzenia przepisów prawa możliwie

najbardziej  określonych  w  danym  wypadku,  zarówno  pod  kątem  ich  treści,  jak  

i formy. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że na oba wymiary określoności prawa

składają  się  kryteria,  takie  jak:  precyzyjność  regulacji  prawnej,  jasność  przepisu  oraz  jego

legislacyjna poprawność. Kryteria te składają się na tzw. test określoności prawa, który każdorazowo

powinien być odnoszony do badanej regulacji42.

Ustawodawca powinien pozostawać w zgodzie z klauzulą demokratycznego państwa prawnego i

uwzględniać przy kolejnych modyfikacjach stanu prawnego konsekwencje faktyczne i prawne, jakie

zrodzi on do chwili wejścia w życie nowych uregulowań. Demokratyczne państwo prawne oznacza

państwo, w którym objęte jest ochroną zaufanie obywatela do państwa i stanowionego przez nie

prawa43. 

2. WNIOSKI OPINIUJĄCEGO

Wątpliwości Opiniującego budzi również fakt, iż w Projekcie ustawy w sposób nieprecyzyjny

została  uregulowana  definicja  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu.  Wymaga  również

rozważenia,  pod  kątem  zgodności  z  Konstytucją  RP,  wprowadzenie  limitu  kosztów

dochodzenia zaległych należności.   W ocenie Opiniującego, istotne jest także rozpatrzenie, w

odniesieniu do zasad konstytucyjnych, głównego celu Projektu ustawy. 

40 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Legalis

41 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2…, s. 49

42 Wyrok TK z dnia 28 października 2009 r., KP 3/09, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 138, www.trybunal.gov.pl/s/kp-
309/, przeglądane w dniu 4 lipca 2015 r.

43 Wyrok TK z dnia 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt K 36/98, OTK ZU 1999, nr 3, poz. 40, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990340320, przeglądane w dniu 3 lipca 2015 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990340320
http://www.trybunal.gov.pl/s/kp-309/
http://www.trybunal.gov.pl/s/kp-309/


2.1. OCENA ZGODNOŚCI WPROWADZENIA LIMITU KOSZTÓW DOCHODZENIA ZALEGŁYCH

NALEŻNOŚCI Z ART. 2 KONSTYTUCJI RP

Regulacje  art.  7  pkt.  4  Projektu  ustawy  dotyczą  limitowania  odsetek  za  opóźnienie  

i  innych  opłat  z  tytułu  zaległości  w  spłacie  kredytu.  Zgodnie  z  dodawanym  art.  33a  

w ustawie o kredycie konsumenckim limit kosztów dochodzenia przez wierzyciela należności został

ustalony na poziomie sześciokrotności  stopy lombardowej NBP. Łączna wysokość opłat  z tytułu

zaległości  w  spłacie  kredytu  i  odsetek  za  opóźnienie  naliczonych  konsumentowi  nie  może

przekraczać kwoty odsetek maksymalnych za opóźnienie. 

Ustanowienie  łącznego  limitu  dla  odsetek  za  opóźnienie  i  innych  opłat  z  tytułu  zaległości  

w  spłacie  budzi  wątpliwości  Opiniującego.  Stosownie  do  proponowanych  zmian,  opłaty

windykacyjne  również  będą  mogły  być  zaliczane  na  poczet  odsetek  maksymalnych  

za opóźnienie. Limit określony w dodawanym art. 33a w ustawie o kredycie konsumenckim będzie

niezależny  od  tego,  czy  wierzyciel  podjął  czynności  mające  na  celu  spełnienie  przez  dłużnika

świadczenia. 

Pobranie  odsetek  za  opóźnienie  w spłacie  będzie  wykluczało  pobranie  opłat  windykacyjnych w

sytuacji, gdy odsetki osiągną dopuszczalny maksymalny poziom. Proponowana regulacja, w ocenie

Opiniującego, zdecydowanie godzi w cel Projektu ustawy. Ustanowienie łącznego limitu dla odsetek

za  opóźnienie  i  innych  opłat  z  tytułu  zaległości  w  spłacie  spowoduje,  

iż wierzyciele zaprzestaną prowadzenia postępowań upominawczych w przypadku nieuregulowania

raty. W konsekwencji, zaczną dochodzić należnych im roszczeń na drodze sądowej. Projektodawca

nie  przewidział,  iż  takie  koszty  mogą  wielokrotnie  przekroczyć  wysokość  kosztów postępowań

upominawczych.

Zaproponowana  regulacja  podważa  cel  wprowadzanego  Projektu  ustawy.  Na  gruncie

demokratycznego państwa prawnego, skrajną postacią wykładni wadliwej jest taka, która dla pewnej

grupy osób, będącej beneficjentami, stwarza sytuację, gdy nigdy nie mogą z tej regulacji skorzystać.

Tym  samym  stwarza  pozór  istnienia  prawa44.  Regulacja  limitu  kosztów  dochodzenia  zaległych

należności  nie  będzie  więc  istotnym  instrumentem  ochrony  interesów  konsumentów.  Może

spowodować,  nieprzewidziane  przez  Projektodawcę,  zwiększenie  kosztów  czynności

podejmowanych przez kredytodawcę w związku z opóźnieniem w spłacie.

44 W rozstrzygnięciu na tle kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego.; zob. Wyrok TK 
z dnia  9 czerwca 2003 r., sygn. akt. SK  5/03, OTK ZU 2003, seria A, nr 6, poz. 50, www.trybunal.gov.pl/s/sk-503/,
przeglądane w dniu 3 lipca 2015 r.; Wyrok TK z dnia 1 września 2006 r., sygn. akt SK 14/05,  OTK ZU 2006, seria 
A, nr 8, poz. 97, www.trybunal.gov.pl/s/sk-1405/, przeglądane w dniu 3 lipca 2015 r.

http://www.trybunal.gov.pl/s/sk-1405/
http://www.trybunal.gov.pl/s/sk-503/


Mając na uwadze powyższe rozważania, w ocenie Opiniującego, wprowadzenie limitu kosztów

dochodzenia  zaległych  należności  narusza  zasadę  demokratycznego  państwa  prawnego.

Pozorne  poprawienie  sytuacji  prawnej  konsumentów  nie  realizuje  zasady  sprawiedliwości

społecznej, proporcjonalności ani dostatecznej określoności. 

Jak  zostało  wykazane  w  powyższych  rozważaniach,  to  na  ustawodawcy  ciąży  obowiązek

tworzenia przepisów prawa możliwie najbardziej określonych w danym wypadku, zarówno

pod względem ich treści,  jak i  formy.  Ten postulat  w zakresie  limitu kosztów dochodzenia

zaległych należności nie został spełniony.

2.2. OCENA KONSTYTUCYJNOŚCI DEFINICJI POZAODESTKOWYCH KOSZTÓW KREDYTU

W świetle powyżej opisywanych zasad konstytucyjnych wątpliwości Opiniującego budzi również

lakoniczne uregulowanie definicji pozaodsetkowych kosztów kredytu. Na gruncie Projektu ustawy

kwestionowana  definicja  jest  niepełna  i  może  to  skutkować  powstaniem  różnic  w  procesie

stosowania prawa. 

Definicja pozaodsetkowych kosztów kredytu powinna mieć charakter definicji zakresowej, zgodnie z

§ 153  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  20  czerwca  2002  r.  

w  sprawie  "Zasad  techniki  prawodawczej"45.  W ocenie  Opiniującego,  należy sformułować  ją  w

jednym  przepisie  prawnym  i  objąć  nią  cały  zakres  definiowanego  pojęcia.  Jej  celem,  

na  gruncie  Projektu  ustawy,  powinno  być  wyliczenie  elementów  składowych  zakresu

pozaodsetkowych kosztów kredytu. Uregulowanie zaproponowane przez Projektodawcę pozostawia

zbyt duży luz interpretacyjny. 

W całkowitym koszcie kredytu analizowana definicja nie uwzględnia najbardziej popularnego kosztu

stanowiącego o skali zadłużenia znacznej części konsumentów, który korzystają z usług w sektorze

pozabankowym. Mianowicie, mowa o koszcie tzw. obsługi domowej. W praktyce, nie stanowi ona

formalnie pozaodsetkowego kosztu kredytu.

Postulowanie  pełnego  zdefiniowania  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  rozstrzygnie

zagadnienie  prawne  związane  w  istocie  z  fundamentalną  zmianą  wprowadzaną  Projektem

ustawy. Mianowicie, chodzi o maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu. 

W  demokratycznym  państwie  prawnym,  rozumianym  przez  pryzmat  ogólnej  zasady

wynikającej  z  art.  2  Konstytucji  RP,  racjonalny  ustawodawca  formułuje  prawo  

w sposób jasny i przejrzysty, w sposób niebudzący wątpliwości. Ustawodawca nie może więc w

sposób dowolny kształtować treści obowiązujących norm. 

45 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie "Zasad techniki prawodawczej”, 
Dz. U. 2002 r., Nr 100, poz. 908



Regulacje  prawne  powinny  zapewniać  jednostce  nie  tylko  bezpieczeństwo  prawne.  Winny

również w pełni zakładać przewidywalność co do tego, w jakim stopniu ich realizacja może

wpływać  na  ukształtowanie  pozycji  prawnej  jednostki  w  poszczególnych  sytuacjach

prawnych46. Zdaniem Opiniującego, takie uregulowanie w Projekcie ustawy pozaodsetkowych

kosztów kredytu jest niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego wynikającą z

art. 2 Konstytucji RP.

3. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY Z ART. 22 W ZW. Z ART. 20 KONSTYTUCJI RP

3.1. ZASADA WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Problematyka  wolności  działalności  gospodarczej  na  gruncie  obowiązującej  Konstytucji  RP

uregulowana jest w art. 20 oraz w art. 22. Zasadę tę należy odczytywać łącznie z obydwu artykułów,

bowiem dopiero łącznie wyznaczają przedmiot i granice wolności gospodarczej.  

Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że wolność prowadzenia działalności

gospodarczej - rekonstruowana łącznie z art. 20 oraz 22 Konstytucji RP- stanowi nie tylko normę

prawa przedmiotowego i zasadę ustroju gospodarczego. Jest ona również podstawą konstytucyjnego

prawa podmiotowego do podjęcia oraz wykonywania działalności gospodarczej47. 

Wolność  tę  należy  rozumieć  jako  jeden  z  filarów  społecznej  gospodarki  rynkowej  stanowiącej

podstawę  ustroju  gospodarczego  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Obejmuje  ona  wolność  wyboru

działalności gospodarczej oraz wolność wykonywania danej działalności gospodarczej48.

Artykuł  20  Konstytucji  RP wskazuje,  że  społeczna  gospodarka  rynkowa ma  stanowić  podstawę

porządku prawnego. Natomiast treść art.  22 Konstytucji  RP reguluje dopuszczalność i przesłanki

ograniczeń  wolności  działalności  gospodarczej.  Jednym  przepisem,  w  którym  wyraźnie

zagwarantowane jest istnienie tej wolności, jest właśnie art. 20 Konstytucji RP49.

46 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Legalis

47Wyrok  TK  z  dnia  19  stycznia  2010  r.,  sygn.  akt  SK  35/08,  OTK  2/1/A/2010,
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/2010/SK_35_08.pdf;  przeglądane  w  dniu  3  lipca  2015  r.;
korzystający z tej wolności podejmuje podstawowe decyzje w kilku kwestiach: podjęciu działalności w określonej
dziedzinie;  o  sprecyzowaniu  przedmiotu  działalności;  doborze  i  kształtowaniu  formy  prawno-organizacyjnej
działalności;  sposobach  i  zakresie  prowadzenia  działalności,  w  tym  działalności  w  sferach:  kontraktowej,
konkurowania, koncentracji i inwestowania; ograniczeniu, zawieszeniu albo zaprzestaniu prowadzenia działalności
zob. Wyrok TK z 19 stycznia 2010 r., sygn. akt SK 35/08, OTK-A 2010, Nr 1, poz. 2,
 http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/2010/SK_35_08.pdf;  przeglądane  w dniu  3  lipca  2015 roku;
zob.  też  M.  Zdyb,  Działalność  gospodarcza  i  publiczne  prawo  gospodarcze,  Kraków  2002,  
s. 46 i n.
48 A. Błaś [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r., pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 58

http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/2010/SK_35_08.pdf
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/2010/SK_35_08.pdf


Warto  podkreślić,  że  Trybunał  Konstytucyjny  wiąże  art.  22  Konstytucji  RP  ze  swobodą

podejmowania  i  prowadzenia  działalności,  której  zasadniczym  celem  jest  osiągnięcie  zysku 50.

Pojęcie  wolności  działalności  gospodarczej  wiązane  jest  ze  sferą  działalności  ekonomicznej

człowieka i  oznacza  wolność od  nadmiernej  ingerencji  władzy publicznej  w tę  działalność51.  W

doktrynie  przeważa  pogląd,  zgodnie  z  którym  ochrona  wolności  działalności  gospodarczej

powiązana jest z zakazem ich arbitralnej dyskryminacji52.  Niekiedy Trybunał wprost wskazuje, że

elementem tak rozumianej wolności działalności gospodarczej jest swoboda kontraktowa53.

Ograniczenia  wolności  działalności  gospodarczej  mogą  przybierać  różne  postaci.  

W płaszczyźnie formalnej, artykuł 22 wymaga, aby ograniczenia wolności działalności gospodarczej

były  ustanawiane  tylko  w  drodze  ustawy.   W  płaszczyźnie  materialnej,  

aby ustanawiane były jedynie ze względu na ważny interes publiczny54.

Możliwość ograniczeń wolności gospodarczej uzasadnia wspomniany „ważny interes publiczny”55.

Konstytucja nie definiuje tego pojęcia. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i w doktrynie

przyjmuje  się,  że  pojęcie  to  obejmuje  bezpieczeństwo  państwa,  porządek  publiczny,  ochronę

środowiska, zdrowia publicznego oraz moralności publicznej56.

3.2. WNIOSKI OPINIUJĄCEGO

OCENA ZGODNOŚCI ŁĄCZENIA KOSZTÓW KREDYTU W TERMINIE 120  DNI OD MOMENTU JEGO

UDZIELENIA Z ART. 22 KONSTYTUCJI RP

Projekt  ustawy  w  dodawanych  art.  36b  i  36c  w  ustawie  o  kredycie  konsumenckim  zawiera

regulacje,  których  celem ma  być  przeciwdziałanie  próbom obchodzenia  ustawowo  określonych

limitów  kosztów  pozaodsetkowych.  Z  treści  art.  36c  wynika,  że  już  po  upływie  120  dni

49 Zob. L. Garlicki, Komentarz do art. 20, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, 
Warszawa 2007, t. V, s. 8-9

50 Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r., sygn. akt SK 21/03, OTK 2004, nr 6, poz. 56, LEX nr 119013

51 C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995, s. 215; zob. też E.K. Czech, M. 
Marcinkiewicz, Ograniczanie wolności działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, [w:] Problemy 
wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red: A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 
2013, s. 497 i n.

52 J. Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009,  s. 268

53 Wyrok TK z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt P 26/09, OTK-A 201, nr 3, poz. 18, LEX nr 824078

54 Zob. L. Garlicki, Komentarz do art. 22…, s. 10-12

55 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Legalis

56 L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności na tle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2001, z. 10, s. 5 i n.



kredytodawca nie jest ograniczony limitem. Proponowana zmiana ma charakter dyskryminacyjny w

stosunku do firm udzielających pożyczek niskokwotowych i  krótkoterminowych,  np.  do 30 dni.

Zachodzi  obawa  monopolizacji  rynku  pożyczek  przez  podmioty  wyspecjalizowane,  udzielające

pożyczek średnioterminowych.

Firmy udzielające  pożyczek  na  niskie  kwoty  i  na  krótkie  terminy  co  do  zasady nie  udzielają

pożyczek  tym  klientom,  którzy  nie  spłacili  w  całości  całej  swojej  poprzedniej  pożyczki.

Proponowane  zmiany  doprowadzą  do  tego,  że  pożyczkodawcy  długoterminowi  uzyskają

uprawnienie  do  trzykrotnego  rolowania  pożyczki  w  ciągu  roku.  Projektodawca  

nie  przewidział,  że  konsumenci  zostaną  zmuszeni  do  zaciągania  zobowiązań  o  wielokrotnie

wyższej, nieadekwatnej do ich potrzeb wartości.

Przyjmując, że art.  22 wyraża konkretne prawo podmiotowe, które w związku z art.  20 zyskuje

szczególną rangę, to wątpliwa wydaje się być wykładnia Konstytucji RP pozwalająca ustawodawcy

zwykłemu swobodę likwidowania wolności działalności gospodarczej. Na gruncie Projektu ustawy

wyraźnie rysuje się uprzywilejowanie kredytodawców średnio- i długoterminowych.

W doktrynie podkreśla się,  że o znaczeniu prawnym poszczególnych przepisów konstytucyjnych

decyduje  ich  treść.  Umiejscowienie  redakcyjne  należy traktować  jako  wskazówkę  pomocniczą.

Umieszczenie  art.  22  w  Rozdziale  I  dotyczącym zasad  ustrojowych,  podkreśla  rangę  wolności

gospodarczej jako kluczowego elementu ustroju gospodarczego. Niezgodne z art. 22 w zw. z art. 20

Konstytucji  RP  są  proponowane  zmiany  w  zakresie  ograniczenia  prowadzenia  działalności

gospodarczej przez firmy udzielające pożyczek na niskie kwoty ze stosunkowo krótkim terminem

spłaty. 

Warte  podkreślenia  jest  jednak  to,  iż  natura  wolności  działalności  gospodarczej  

ma specyficzne cechy,  które  pozwalają  na poddawanie  jej  ograniczeniom.  Takim uzasadnionym

ograniczeniem nie będzie jednak arbitralny podział na pożyczkodawców krótkoterminowych oraz

średnio- i długoterminowych. 

Jednocześnie, przywołane wyżej artykuły Projektu ustawy wraz z szeregiem innych przepisów

doprowadzą  wręcz  do  dyskryminowania  firm  udzielających  pożyczek  niskokwotowych  i

krótkoterminowych.  Przewidziana  przez  ustawodawcę  możliwość  ograniczania  swobody

działalności gospodarczej jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes publiczny. 

W ocenie  Opiniującego,  doprowadzi  to  do  uprzywilejowania  pożyczkodawców oferujących

produkty  na  wyższe  kwoty  i  z  dłuższym  terminem  spłaty.  Na  gruncie  zaproponowanych

zmian,  konstytucyjna  zasada  swobody  działalności  gospodarczej  zostanie  naruszona.

Rozróżnienia  na  pożyczkodawców  krótko-  i  średnioterminowych  nie  należy  związać  z

przesłanką  dopuszczającą  ograniczenie  wolności  działalności  gospodarczej,  tj.  z  ważnym



interesem publicznym. Projekt ustawy w dodawanych art.  36b i 36c do ustawy o kredycie

konsumenckim  może  przeczyć  i  rażąco  ograniczać  wolność  podejmowania  i  prowadzenia

działalności gospodarczej.

4. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY Z ART. 32 KONSTYTUCJI RP

4.1. ZASADA RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA

Zasada  równości  wobec  prawa  została  wyrażona  w  art.  32  Konstytucji  RP.  Należy  

ją  rozumieć  jako  prawo  każdego  do  równego  traktowania  przez  władze  publiczne  oraz  zakaz

dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Artykuł 32 Konstytucji RP obejmuje swoim zakresem dwie podstawowe kwestie. Określa ogólne

pojęcie i  zakres zasady równości  oraz formułuje zakaz dyskryminacji.  Zasada równości  znalazła

szeroki  wyraz  w orzecznictwie  konstytucyjnym.  Zyskała  rozwinięty kształt,  który zdaniem prof.

Leszka Garlickiego, znacznie wykracza poza przepisy zawarte w tekstach konstytucji57. 

Pojęcie równości ma złożony charakter i nie da się wyrazić w formie prostej definicji. Prof. Wojciech

Sadurski  uważa,  że  równość  dwóch lub  więcej  podmiotów polega  na  ich  przynależności  do  co

najmniej jednej i tej samej klasy, wyróżnionej ze względu na określoną cechę istotną58.

Zasada  równości  wyrażona  w  art.  32  Konstytucji  RP  oznacza,  że  wszystkie  podmioty

charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu, mają być traktowane równo59. Może być

ona  rozpatrywana  w  dwóch  aspektach  –  jako  równość  w  znaczeniu  formalnym  

i jako równość w znaczeniu materialnym. Równość w znaczeniu formalnym oznacza konieczność

takiego  samego  traktowania  przez  prawo  wszystkich  adresatów  norm,  bez  wprowadzania

jakiegokolwiek  różnicowania.  Równość  w  znaczeniu  materialnym  polega  

na tym,  iż wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną mają być traktowane tak

samo. Należy  podkreślić,  że  art.  32  gwarantuje  wszystkim  równość  wobec  prawa  

w sferze jego stosowania oraz stanowienia60.

57 Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, pod red. L. Garlickiego i J. Trzcińskiego, 
Wrocław 1990; L. Garlicki, Zasady określające orzeczniczą działalność sądów konstytucyjnych, [w:] Prawo i 
kontrola jego zgodności z konstytucją, pod red. E. Zwierzchowskiego, Warszawa 1997, s. 137 i n.

58 L. Garlicki,  Komentarz do art. 32 Konstytucji  [w:]  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,  red. L.
Garlicki, Warszawa 2007, s. 6; L. Garlicki za W. Sadurskim, Równość wobec prawa, Państwo i Prawo 1978, z. 8-9

59 Stanowisko takie wyraził Trybunał Konstytucyjny w Orzeczeniu z dnia 28 listopada 1995 r., sygn. akt K 17/95,
OTK ZU 1995/II poz. 37, ttp://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1995/k_17_95.pdf; w Wyroku z dnia 20
października 1998 r., K 7/98 OTK ZU 1998/6 poz. 96, www.trybunal.gov.pl/s/k-798/, przeglądane w dniu 5 lipca
2015 r.

60 L. Garlicki, Komentarz do art. 32..., s. 7

http://www.trybunal.gov.pl/s/k-798/


Biorąc  pod  uwagę  orzecznictwo  TK  oraz  poglądy  doktryny  można  stwierdzić,  

iż zasada równości oznacza prawo do równego traktowania przez władze publiczne, której to zasady

władze muszą przestrzegać.  Z tej generalnej reguły, zdaniem prof. Wiesława Skrzydło, wynika także

zakaz  stosowania  dyskryminacji  w życiu  politycznym,  społecznym i  gospodarczym61.  Zakaz ten

należy rozumieć jako podstawową konsekwencję zasady równości, ponieważ rozumiany jest jako

zakaz wprowadzania zróżnicować o nieuzasadnionym charakterze. 

Dyskryminacji  tego  rodzaju  nie  mogą  usprawiedliwiać  żadne  przepisy  i  żadne  przyczyny.  

Od zasady równości Konstytucja nie zna żadnych odstępstw i wyjątków. Kluczowy charakter dla

rozpatrywania zasady równości ma ustalenie „cechy istotnej”62. To właśnie ona przesądza o uznaniu

porównywanych  podmiotów  za  podobne  lub  odmienne.  Stwierdzenie,  że  prawo  nie  traktuje

podmiotów  podobnych  w  podobny  sposób  rodzi  wątpliwości,  czy  takie  zróżnicowanie  jest

dopuszczalne w świetle zasady równości.

Warte  podkreślenia  jest  to,  że  zróżnicowanie  jest  uzasadnione,  jeśli  pozostaje  w  związku

bezpośrednim z  celem przepisów.  Waga  interesu,  dla  którego  zróżnicowanie  jest  wprowadzane

pozostaje jednak w proporcji do interesów naruszanych. Takie zróżnicowanie nie uwłacza w sposób

zasadniczy innym wartościom63.

Zasada  równości  z  reguły  nie  występuje  samodzielnie.  Należy  ją  rozpatrywać  w  powiązaniu  z

jednym ze szczegółowych praw lub wolności. W doktrynie podkreśla się, że według reguł wykładni

językowej art. 32 ust. 1 Konstytucji RP ustanawia prawo podmiotowe 64. Równość można i należy

traktować w kategoriach prawa podmiotowego, przysługującego jednostce.

4.2. WNIOSKI OPINIUJĄCEGO

2.1. OCENA ZGODNOŚCI WPROWADZENIA MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI POZAODSETKOWYCH

KOSZTÓW KREDYTU ORAZ ZASAD OBLICZANIA TYCH KOSZTÓW Z ART.  32

KONSTYTUCJI RP

Zmiany  wprowadzane  w  art.  7  pkt.  5  Projektu  ustawy  określające  maksymalną  wysokość

pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  oraz  zasady  obliczania  tych  kosztów  

61 W. Skrzydło, Komentarz do art. 32, LEX

62 L. Garlicki, Komentarz do art. 32..., s. 7

63 Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 r., I PK 201/09, OSNP 2011/21-22/270, LEX nr 1036598

64 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Legalis;  L. Garlicki, Komentarz do art. 32…, s. 12; zob. 
też zdanie odrębne J. Trzcińskiego do postanowienia TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. akt SK 10/01, OTK 
2001, Nr 7, poz. 225:  "Zmiana Konstytucji spowodowała wyraźne wprowadzenie w niej obok zasady równości, 
prawa do równego traktowania właśnie dlatego, aby podkreślić wyraźnie podmiotowy charakter art. 32 Konstytucji 
i przekreślić dotychczasowe wątpliwości powstałe na gruncie dawnych przepisów konstytucyjnych".



w  przypadku  odroczenia  spłaty,  w  ocenie  Opiniującego,  godzą  w  zasadę  równości  

i wyraźnie dyskryminują pożyczkodawców udzielających mikropożyczek. 

Uniwersalność  zakazu  dyskryminacji  należy  rozumieć  jako  zakaz  wprowadzania  unormowań

pogarszających sytuację określonych podmiotów. W Projekcie ustawy zakaz dyskryminacji  został

złamany poprzez rozróżnienie sytuacji prawnej krótkoterminowych od średnio- i długoterminowych

kredytodawców na wspomnianych już wyżej płaszczyznach. 

Projektodawca zakłada, iż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów nie może być wyższa

od sumy 25% całkowitej kwoty kredytu oraz 30% całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Dodatkowo, całkowity koszt nie może być wyższy od kwoty kredytu udzielonego i wypłaconego

kredytobiorcy.  Kredytodawca  będzie  więc  uprawniony  do  naliczania  maksymalnych

pozaodsetkowych  kosztów  w  wysokości  55%  wysokości  udzielonego  kredytu  rocznie.

Zaproponowane unormowanie wskazuje na polepszenie sytuacji określonej grupy kredytodawców

oferujących produkty średnioterminowe. 

Odnosząc się jednocześnie do celu wprowadzenia przedmiotowych zmian, należy rozważać nowe

rozwiązania prawne przez pryzmat konsumentów. Limit kosztów pozaodsetkowych został ustalony

na takim poziomie, który wykluczy możliwość oferowania konsumentom produktów na niskie kwoty

z krótkim terminem spłaty. Takie rozwiązanie będzie godzić również w zasadę wolności działalności

gospodarczej. 

W  uzasadnieniu  do  Projektu  ustawy  czytamy,  że  „limit  ten  będzie  niezależny  od  okresu

kredytowania” oraz  „zaproponowano limit mieszczący się w dolnej granicy kosztów ponoszonych

przez  przedsiębiorców,  co  dodatkowo  powinno  motywować  przedsiębiorców  do  racjonalizacji

kosztów”.  Nasuwa  się  pytanie,  dlaczego nie  przyjęto  limitu  mieszczącego  się  w górnej  granicy

kosztów, czy chociażby mediany. W odniesieniu do praw ekonomicznych i socjalnych należy na ogół

wskazać,  czy  zachodzi  racjonalny  związek  między  wprowadzonym  zróżnicowaniem,  a  celami

przyjętego unormowania. Zdaniem Opiniującego zaproponowane przez Projektodawcę zmiany nie

spełniają tego wymogu.

Wprowadzenie jednolitego i stałego limitu dla wszystkich instytucji udzielających kredytów godzi w

zasadę równości wobec prawa. Chociażby w odniesieniu do banków, jakiekolwiek limity, wysokość

składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,  czy rezerwy,  uregulowane są  "widełkowo",  a

więc „od i  do”. Poziom limitów kosztów pozaodsetkowych powinien zależeć od jakości portfela

instytucji  pożyczkowej,  od  jej  płynności  finansowej,  wielkości  kapitału oraz jego indywidualnej

sytuacji. Tym samym, jeden limit dla wszystkich firm udzielających kredytów wydaje się, że może

być kwestionowany przez pryzmat art. 32 Konstytucji RP.



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 prawnych65.

Dokonanie  w  normie  prawnej  różnicowania,  w  ocenie  Opiniującego,  powinno  podlegać

kontroli. Z założenia, mają służyć osiągnięciu zamierzonego przez ustawodawcę celu, który w

przedmiotowym Projekcie ustawy, w zakresie zmian ustawy o kredycie konsumenckim,  nie

jest realizowany. 

Wprowadzane  unormowanie  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  może  spowodować,  że

konsumenci  zaczną  korzystać  z  usług  tzw.  „szarej  strefy”.   W  celu  ochrony  interesów

konsumentów  korzystających  z  krótkoterminowych,  niskokwotowych  pożyczek,  najczęściej

udzielanych w kanale internetowym, omawiana regulacja winna być zmieniona. 

Biorąc  pod  rozwagę  powyższe,  nie  da  się  stwierdzić,  iż  zróżnicowanie  

na  kredytodawców  krótko-  oraz  średnio-  i  długoterminowych  ma  uzasadniony  charakter.

Wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą znaleźć

podstawę  w  odpowiednio  przekonywujących  argumentach.  Dyskwalifikacja  podmiotów

udzielających  pożyczek  niskokwotowych  ze  stosunkowo  krótkim  terminem  spłaty  nie  ma

uzasadnionego  charakteru.  Godzi  w  zasadę  niedyskryminacji  i  równości  wobec  prawa

wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP. 

2.2. OCENA ZGODNOŚCI WPROWADZENIA ART. 7 PKT. 5 PROJEKTU USTAWY W ODNIESIENIU

DO UMÓW O KARTĘ KREDYTOWĄ

Z treści dodawanego w ustawe o kredycie konsumenckim art.  36d wynika, że limit  całkowitego

kosztu  kredytu  konsumenckiego  nie  będzie  miał  zastosowania  do  umów  o  kartę  kredytową,  o

których mowa w art. 2 pkt. 15ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych66.

Zróżnicowanie  wewnątrz  sektora  instytucji  finansowych  należy  traktować  jako  ewidentną

dyskryminację  oferty  niebankowej  w  stosunku  do  oferty  bankowej.  W  uzasadnieniu  

do Projektu ustawy, Projektodawca odnosi się do przedmiotowej kwestii  w sposób ogólnikowy i

niejasny. Wyłączenie wymienionych produktów kredytowych spod reżimu prawnego określającego

koszty pozadsetkwe nie ma uzasadnionych podstaw. Niezrozumiałe są również powody, dla których

karty kredytowe miałby zostać wyłączone spod wskazanych limitów. Na gruncie art. 32 Konstytucji

65 por. Wyrok TK z dnia 2 marca 2007 r., sygn. akt K 29/06, OTK-A 2007, nr 3, poz. 30, www.trybunal.gov.pl/s/k-
2906, przeglądane w dniu 4 lipca 2015 r.

66 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, DZ. U. 2014, poz. 873 z późn. zm.

http://www.trybunal.gov.pl/s/k-2906/
http://www.trybunal.gov.pl/s/k-2906/


RP, istotne jest zachowanie równych warunków dla podmiotów prowadzących działalność na rynku

finansowym.

Biorąc pod rozwagę uniwersalność zakazu dyskryminacji,  nie należy  do systemu prawnego

wprowadzać  unormowań  pogarszających  sytuację  określonych  podmiotów.  W  ocenie

Opiniującego,  skutkiem  wprowadzenia  nowych  regulacji  w  obszarze  sektora  instytucji

pożyczkowych będzie naruszenie zasady równości wynikającej z art. 32 Konstytucji RP.

5. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY Z ART. 31 UST 3 KONSTYTUCJI RP

5.1. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

Pierwszy  istotny  krok  w  kierunku  wywodzenia  i  kojarzenia  zasady  proporcjonalności  nie  

z treści art. 2, lecz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP uczyniono 9 czerwca 1998 r.67. Przedstawiciele

Sejmu oraz Prokurator Generalny, którzy czynnie brali udział w postępowaniu, powołali art. 31 ust. 3

jako  konstytucyjne  umocowanie  parlamentu  do  wykonywania  ograniczeń  przysługujących

jednostkom praw podmiotowych68.  Trybunał  Konstytucyjny dokonał  istotnego ustalenia  odnośnie

sposobu sformułowania w tym przepisie przesłanki dopuszczalnego ograniczania konstytucyjnych

praw i  wolności.  Do art.  31 ust.  3  Konstytucji  RP zainkorporowana  została  klauzula  mówiąca  

o dopuszczalności wprowadzenia tylko takich ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności, które są

„konieczne w demokratycznym państwie”69.

Jednocześnie, w doktrynie podkreśla się, że art. 31 ust. 3 ma zastosowanie przy badaniu ograniczeń

wszelkich uregulowanych w Konstytucji  RP praw i  wolności.  Niezależnie od tego,  czy przepisy

konstytucyjne przewidują w odniesieniu do nich klauzule ograniczające, czy też nie. Wyjątkiem jest

sytuacja,  kiedy  przepisy  Konstytucji  RP  będą  przewidywały  bardziej  rygorystyczne  przesłanki

ograniczeń określonych praw i wolności70. Taka sytuacja zachodzi w relacjach art. 22 Konstytucji RP

67 Orzeczenie TK z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. akt K 28/97, OTK ZU 4/1998, poz. 50, www.trybunal.gov.pl/s/k-
2897/, przeglądane 5 lipca 2015 r.

68 Zob. też J, Dylewska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie 
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd Sejmowy 2001, nr 1, s. 55-56, 57-58

69 Trwałe i kompleksowe powiązanie zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nastąpiło dopiero na 
początku 1999 r. w wyroku w sprawie o sygn. akt P 2/98. Był on w zasadzie kontynuacją procesu 
zapoczątkowanego wyrokiem w sprawie o sygn. akt K 33/98, który otworzył nowy rozdział w sposobie 
formułowania zasady „państwa prawnego” jako wzorca badania konstytucyjności ustaw.; Zob. Wyrok TK z dnia 12
stycznia 1999 r., sygn. akt P 2/98, OTK ZU nr 1/1999, poz. 2, www.trybunal.gov.pl/s/p-298/, przeglądane w dniu 5 
lipca 2015 r.; Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., sygn. akt K 33/98, OTK ZU nr 4, poz. 71, 
www.trybunal.gov.pl/s/k-3398/, przeglądane w dniu 
4 lipca 2015 r.

70 Zob. L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2000 r., Państwo i Prawo 2001, z 10,  s. 8-9, Tenże, Komentarz do art. 31, [w:] Komentarz do 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, t. III, Warszawa 2003, s. 161-17; zob. też przegląd doktryny: J. Zakolska, 

http://www.trybunal.gov.pl/s/k-3398/
http://www.trybunal.gov.pl/s/p-298/
http://www.trybunal.gov.pl/s/k-2897/
http://www.trybunal.gov.pl/s/k-2897/


z  zasadą  proporcjonalności.  Uznaje  się  jednak,  iż  szczegółowa  regulacja  ograniczeń,  zawarta  w

przepisach o poszczególnych wolnościach i prawach, nie wyłącza zastosowania przesłanek z art. 31

ust. 3 Konstytucji RP71.

Znamienne,  dla  roli  zasady  proporcjonalności  w  polskim  systemie  prawnym  jest  orzecznictwo

Trybunału  Konstytucyjnego72.  Zgodnie  z  przyjętą  linią  orzeczniczą,  jeżeli  nadmierna,

nieproporcjonalna ingerencja ustawodawcy dotyczyć miałaby konkretnego konstytucyjnego prawa

podmiotowego, wówczas podstawą kontroli proporcjonalności byłby art. 31 ust. 3. Jednakże, jeżeli

tej  ingerencji  nie  sposób  byłoby  odnieść  do  konkretnego,  podmiotowego  prawa  lub  wolności,

wówczas konieczne byłoby odwołanie się do art. 2 Konstytucji RP.

Zasada  proporcjonalności  wynikająca  z  art.  31  ust.  3  Konstytucji  RP  dopuszcza  ustanawianie

ograniczeń  korzystania  z  wolności  i  praw  tylko  pod  warunkiem,  że  jest  to  konieczne  

dla  realizacji  jednej  z  sześciu  wymienionych  w  nim  wartości.  Katalog  wymienionych  w  tym

przepisie  przesłanek  ma  charakter  zamknięty,  co  w  efekcie  uniemożliwia  ich  rozszerzającą

interpretację73. Do wyżej wymienionych przesłanek należą: 1) bezpieczeństwo i porządek publiczny,

2) ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz 3) ochrona wolności i praw innych

osób74.

Z  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego  wynika,  że  proporcjonalność  ma  różne  znaczenie.

Między innymi  TK posługuje  się  zamiennie  pojęciami:  „zakaz nadmiernej  ingerencji”  i  „zasada

proporcjonalności”.  Odnajduje  też  zasadę  proporcjonalności  sensu  stricto  i  umieszcza  ją  jako

element szerszego pojęcia „konieczność”, obok pojęć niezbędności i przydatności75. 

Tak  rozumiana  zasada  proporcjonalności  pozwala  na  stwierdzenie,  że  jeżeli  ograniczenie  danej

wolności  bądź  prawa  nie  znajduje  uzasadnienia  w  żadnej  z  wartości  wskazanych  

w art.  31 ust.  3  to  ograniczenie  takie  nie  może  być  ustanowione.  Istotą  jest  to,  aby ingerencja

ustawodawcy w zakres prawa lub wolności konstytucyjnej nie była nadmierna76. Formułuje również

Problem klauzuli ograniczającej korzystanie z praw i wolności człowieka w pracach konstytucyjnych, w poglądach 
doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2005, nr 5, s. 13

71 L. Garlicki, Komentarz do art. 31…, s. 15-18

72 Zob. Wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2004 r., sygn. akt. K 24/03, OTK 2004, nr 4, poz. 33, LEX nr 107502; wyrok 
TK z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt. P 25/06, OTK ZU 2007, seria A, nr 2, poz. 9, www.trybunal.gov.pl/s/p-2506/, 
przeglądane w dniu 4 lipca 2015 r.

73 Wyrok TK z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. akt K 23/98, OTK 1999, nr 2, poz. 25, www.trybunal.gov.pl/s/k-2398/, 
przeglądane w dniu 4 lipca 2015 r.

74 Zob. też P. Tuleja, [w:] Ustrój konstytucyjny RP, pod red. R. Mojaka, Lublin 2000, s. 81

75 J. Oniszczuk, Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, 2005, s. 62

76 Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Legalis

http://www.trybunal.gov.pl/s/k-2398/
http://www.trybunal.gov.pl/s/p-2506/


postulat dla ustawodawcy, aby spośród możliwych środków działania wybierać możliwie najmniej

uciążliwe  dla  podmiotów,  wobec  których  mają  być  zastosowane,  lub  dolegliwe  w  stopniu  nie

większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu77

5.2. WNIOSKI OPINIUJĄCEGO

OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY Z ART. 31 UST. 3 KONSTYTUCJI RP

Dokonując próby oceny Projektu ustawy na gruncie zasady proporcjonalności należy przeanalizować

ją z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej wynikającej z art. 20

Konstytucji RP.

Ograniczenie  praw jednostki  musi  być  ekwiwalentne wobec celu,  któremu służy dana regulacja.

Musi to być więc ograniczenie racjonalne78. Jak to zostało wyżej wykazane, zdaniem Opiniującego,

żadne z wprowadzanych regulacji nie zrealizują głównego celu Projektu ustawy. 

Na  tle  przedmiotowej  nowelizacji  wyraźnie  uprzywilejowaną  pozycję  uzyskają  instytucje

pożyczkowe, które oferują produkty na wyższe kwoty z dłuższym terminem spłaty. Projekt ustawy

wprowadzając  niepełną  definicję  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu,  maksymalną  wysokość

pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  oraz  zasady  obliczania  tych  kosztów  

w  przypadku  odroczenia  spłaty,  a  za  razem  określając  limit  kosztów  dochodzenia  zaległych

należności  w  sposób  nieuzasadniony  i  nieproporcjonalny  dyskryminuje  pożyczkodawców

udzielających mikropożyczek. 

Analizując  zaproponowane  zmiany  można  dostrzec  preferowany  przez  ustawodawcę  model

prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  podmioty  udzielające  pożyczek.  Przekonanie  takie

może  być  szkodliwe właśnie  dla  wartości,  jaką jest  zasada proporcjonalności  i  zasada wolności

działalności  gospodarczej.  Niekiedy Projektodawca  wychodzi  poza  cel  wprowadzanego  Projektu

ustawy. 

Celem  projektu  ma  być  zwiększenie  poziomu  ochrony  konsumentów  korzystających  z  usług

finansowych  firm  udzielający  kredytów  konsumenckich,  nieobjętych  obowiązkiem  uzyskania

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Mimo tych doniosłych funkcji, nie wydaje się uzasadnione kategoryczne uprzywilejowanie, jak

to  czyni  Projektodawca,  konkretnej  formy  prowadzenia  działalności  gospodarczej.

Zdecydowanie,  nie  będzie  poprawieniem  sytuacji  konsumentów,  w  konsekwencji

77 Wyrok TK z dnia 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 25, www.trybunal.gov.pl/s/k-2398/, 
przeglądane w dniu 5 lipca 2015 r.

78 Zob. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, 
s. 136 i powołana tam literatura

http://www.trybunal.gov.pl/s/k-2398/


wprowadzanych  zmian,  uniemożliwienie  brania  pożyczek  na  niskie  kwoty  ze  stosunkowo

krótkim terminem spłaty.

Wobec  powyższego,  ustanawianie  nieproporcjonalnych  dla  jego  celów,  ograniczeń,  które

przekreślą  tożsamość  danego  prawa  lub  wolności,  mowa  o  zasadzie  wolności  działalności

gospodarczej, należy traktować jako naruszenie zasady proporcjonalności wynikającej z art.

31 ust. 3 Konstytucji RP.

6. WNIOSKI OPINIUJĄCEGO DOTYCZĄCE BRAKU UTWORZENIA REJESTRU INSTYTUCJI

POŻYCZKOWYCH

Z punktu widzenia stabilności i przejrzystości rynku finansowego, należałoby wprowadzić wymóg,

w  odniesieniu  do  podejmowania  i  wykonywania  działalności  przez  instytucje  pożyczkowe,

uzyskania  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej.  Dążenie  do  stworzenia  jednego,

nadzorowanego przez organ administracji publicznej, rejestru instytucji pożyczkowych jest słuszne i

niezbędne dla spełnienia celu wprowadzanej nowelizacji. 

Głównym założeniem Projektodawcy jest  zwiększenie  ochrony konsumentów.  Instytucja  rejestru

instytucji  pożyczkowych  pozwala  jednak,  by  z  utworzenia  rejestru  korzyść  odniósł  zarówno

przeciętny  konsument  jak  i  organ  nadzoru.  Rejestr  spełniałby  niezwykle  ważną  funkcję

informacyjną, kreując przy tym istotny element budowania zaufania do instytucji finansowych. Brak

rejestru  instytucji  pożyczkowych  podważa  precyzyjność  wprowadzanej  regulacji  prawnej  oraz

jasność przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe

oraz  niektórych  innych  ustaw  wprowadza  również  istotne  zmiany  

w materii  nadzoru  nad  rynkiem finansowym.  Zasadne  jest  rozpatrywanie  skutku  wprowadzenia

rejestru  instytucji  udzielających  pożyczek  również  z  punktu  widzenia  regulacji  z  zakresu

postępowania  wyjaśniającego.  Stosownie  do  Projektu  ustawy,  postępowanie  wyjaśniające  będzie

prowadzone  w  celu  ustalenia,  czy  istnieją  podstawy  do  złożenia zawiadomienia  o  podejrzeniu

popełnienia przestępstwa.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wydając upoważnianie do prowadzenia czynności

postępowania  będzie  miał  do  dyspozycji  rejestr  wszystkich  firm  zajmujących  się  udzielaniem

pożyczek. Takie rozwiązanie zapewne wyeliminuje możliwość popełnienia błędu braku w nadzorze.

W  konsekwencji,  konsumenci  nie  będą  narażeni  na  działalność  instytucji  pożyczkowych

funkcjonujących na rynku nielegalnie, a w szczególności podmiotów prowadzących działalność z

zamiarem oszustwa.



Zgodnie  z  art.  2  ustawy  o  nadzorze  nad  rynkiem  finansowym,  celem  nadzoru  nad  rynkiem

finansowym  jest  zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania  tego  rynku,  jego  stabilności,

bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony

interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania

rynku. Taką rzetelną informacją bez wątpienia, zdaniem Opiniującego, będzie jawny rejestr instytucji

pożyczkowych. Konsumenci będą mieli zapewniony dostęp do działających zgodnie i na podstawie

przepisów prawa firm udzielających pożyczek.

Wyjaśnienie  analizowanej  wątpliwości  w  ostatecznym  rezultacie  sprawia  bowiem,  

że  dany  wycinek  systemu  prawa  zostanie  uporządkowany  stosunkowo  trwale  

i precyzyjnie - czego siłą sprawczą będzie jawny rejestr instytucji pożyczkowych.

Rozpatrując  tą  kwestię  przez  pryzmat  omówionych  wyżej  zasad  konstytucyjnych  oraz  ze

względu na doniosłe funkcje przedmiotowego rejestru, wydaje się uzasadnione uwzględnienie

w Projekcie ustawy uregulowania dotyczącego utworzenia rejestru instytucji pożyczkowych. 

II. KONKLUZJE

I. Regulacje art.  7 pkt.  4 Projektu ustawy dotyczą limitowania odsetek za

opóźnienie i innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu. Ich łączna

wysokość nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek maksymalnych za

opóźnienie. Regulacja limitu kosztów dochodzenia zaległych należności nie

będzie  istotnym  instrumentem  ochrony  interesów  konsumentów.  Może

spowodować, nieprzewidziane przez Projektodawcę, zwiększenie kosztów

czynności podejmowanych przez kredytodawcę w związku z opóźnieniem

w spłacie. Wprowadzenie limitu kosztów dochodzenia zaległych należności

narusza  zasadę  demokratycznego  państwa  prawnego.  Pozorne

poprawienie  sytuacji  prawnej  konsumentów  nie  realizuje  zasady

sprawiedliwości  społecznej,  proporcjonalności  ani  dostatecznej

określoności wynikających z art. 2 Konstytucji RP.

II. Wprowadzona  w  Projekcie  ustawy  niepełna  definicja  pozaodsetkowych

kosztów  kredytu  jest  niezgodna  z  zasadą  demokratycznego  państwa

prawnego. Racjonalny ustawodawca winien formułować prawo w sposób

jasny  i  przejrzysty  oraz  nie  budzący  wątpliwości.  Definicja

pozaodsetkowych kosztów kredytu, zdaniem Opiniującego, powinna mieć



charakter definicji zakresowej: należy sformułować ją w jednym przepisie

prawnym i objąć nią cały zakres definiowanego pojęcia.

III. Projekt  ustawy  przepisów  doprowadza  w  sposób  nieuzasadniony  do

dyskryminowania  firm  udzielających  pożyczek  niskokwotowych  i

krótkoterminowych.

IV. Zmiany  wprowadzane  w  art.  7  pkt.  5  Projektu  ustawy  określają

maksymalną  wysokość  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  oraz  zasady

obliczania  tych  kosztów  w  przypadku  odroczenia  spłaty.  

W sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny dyskryminuje się na gruncie

Projektu ustawy pożyczkodawców udzielających mikropożyczek, co godzi

w zasadę niedyskryminacji i równości wobec prawa wyrażoną w art. 32

Konstytucji RP. Wprowadzenie jednolitego i stałego limitu dla wszystkich

instytucji udzielających kredyty jest niezgodne z zasadą równości wobec

prawa. 

V. Limit  całkowitego  kosztu  kredytu  konsumenckiego  nie  będzie  miał

zastosowania  do  umów  o  kartę  kredytową.  Zróżnicowanie  wewnątrz

sektora  instytucji  finansowych  należy  traktować  jako  ewidentną

dyskryminację  oferty  niebankowej  w  stosunku  do  oferty  bankowej.

Skutkiem  wprowadzenia  nowych  regulacji  będzie  naruszenie  zasady

równości wywodzonej z art. 32 Konstytucji RP.

VI. Analizując  zaproponowane  zmiany  można  dostrzec  preferowany  przez

ustawodawcę  model  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez

podmioty  udzielające  pożyczek.  Ustanawianie  nieproporcjonalnych  dla

celów danego prawa ograniczeń, które przekreślą jego tożsamość, należy

traktować jako naruszenie zasady proporcjonalności wynikającej z art. 31

ust. 3 Konstytucji RP.

Prof. dr hab. Marek Chmaj



Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Orłowski 

Wydział Prawa i Administracji UMCS

…………………………………………………………………………………………………...

   OPINIA PRAWNA

w przedmiocie:

oceny  zgodności  z  Konstytucją  Rzeczypospolitej  Polskiej  przepisów  projektu

ustawy  o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo

bankowe oraz niektórych innych ustaw (nr w procesie legislacyjnym UD173 - nr

druku 3460) w szczególności w zakresie wprowadzonych do ustawy z dnia 12 maja

2011r. o kredycie konsumenckim regulacji określonych w art. 33a, 36a, 36b i 36c. 

………………………………………………………………………………………………….

przygotowana na zlecenie 

Związku Firm Pożyczkowych



I. PRZEDMIOT OPINII

……………………………………………………………………………………………………………

Przedmiotem niniejszej  opinii  jest  ocena  zgodności  z  Konstytucją  Rzeczypospolitej  Polskiej

przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy –

Prawo  bankowe  oraz  niektórych  innych  ustaw  (nr  w  procesie  legislacyjnym  UD173  -  

nr druku 3460) w szczególności w zakresie wprowadzonych do ustawy z dnia 12 maja 2011r. 

o kredycie konsumenckim regulacji określonych w art. 33a, 36a, 36b i 36c. 

II. PODSTAWA PRAWNA OPINII

………………………………………………………………………………………………………….

1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  (Dz. U. z 1997 r. Nr

78, poz. 483 t.j. ze zm.) (dalej: „Konstytucja”);

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j.  

ze zm.) (dalej: „k.c.”);

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe  (Dz. U. z 2015 r. poz. 939 t.j.  

ze zm.) (dalej: „Prawo Bankowe”);

4. Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 1497

t.j. ze zm.) (dalej: „u.k.k”);

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów  prawnych  (Dz.  U.  z  2011r.  Nr  197,  poz.  1172  t.j.  ze  zm.)  („Ustawa  

o ogłaszaniu aktów”);

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad

techniki  prawodawczej"  (Dz.  U.  z  2002,  Nr  100,  poz.  908  t.j.  

ze zm.)(„Rozporządzenie").



III. WYKAZ DOKUMENTÓW

……………………………………………………………………………………………………..

1 Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo

bankowe oraz niektórych innych ustaw (nr w procesie legislacyjnym UD173 - nr druku

3460) (dalej: „Projekt ustawy”);

2 Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad

rynkiem finansowym, ustawy - Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw, Raport

PwC, (dalej: „Raport  PwC”).

IV. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

……………………………………………………………………………………………………………

Projekt  ustawy  o zmianie  ustawy  o  nadzorze  nad  rynkiem  finansowym,  ustawy  Prawo

bankowe  oraz  niektórych  innych  ustaw  został  opracowany  przez  Ministerstwo  Finansów  

w  oparciu  o  rekomendacje   sformułowane  przez  Komitet  Stabilności  Finansowej  z  dnia  

18 marca 2013r. "Analiza działania organów i instytucji finansowych w odniesieniu do Amber Gold Sp.

z o.o." 

Projekt  przewiduje  wprowadzenie  szeregu  zmian  w  ustawie  o  nadzorze  nad  rynkiem

finansowym,  ustawie  prawo  bankowe,  kodeksie  cywilnym,  ustawie  o  kontroli  skarbowej,

ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz ustawie o kredycie konsumenckim. 

Zmiany  dotyczą  miedzy  innymi  rozszerzenia  na  wszystkie  sektory  rynku  finansowego

uprawnień  Komisji  Nadzoru  Finansowego  do  prowadzenia  postępowania  wyjaśniającego

wobec  podmiotów,  co  do  których  zachodzi  podejrzenie,  że  wykonują  działalność  



bez  zezwolenia,  zaostrzenie  sankcji  karnych  za  gromadzenie  bez  zezwolenia  środków

finansowych  innych  osób,  w  celu  obciążenia  ich  ryzykiem,  wprowadzenie  ustawowych

wymogów,  których  spełnienie  warunkuje  możliwość  wykonywania  pracy  polegającej  

na udzielaniu kredytów konsumenckich ze środków własnych pożyczkodawcy. 

W  zakresie  niniejszej  opinii  ograniczającej  się  do  analizy  projektowanych  zmian

wprowadzonych  do  u.k.k.,  projektodawca  postuluje  wprowadzenie  regulacji  prawnych

mających  na  celu  zwiększenie  ochrony  konsumentów  korzystających  z  usług  podmiotów

działających  w  sferze  nieobjętej  obowiązkiem  uzyskania  zezwolenia  na  wykonywanie

działalności  w  zakresie  usług  finansowych.  Projekt  ma  na  celu  również  umożliwienie

skutecznego  eliminowania  z  obrotu  gospodarczego  podmiotów  wykonujących  działalność

reglamentowaną  na  rynku  finansowym  bez  zezwolenia,  tj.  nielegalnie,  w  szczególności

podmiotów prowadzących działalność z zamiarem oszustwa.  

Kierując się w/w celem projektodawca w u.k.k. sugeruje wprowadzić następujące rozwiązania:

 w art. 5 w dodanym pkt. 2a ustawy o kredycie konsumenckim wprowadza nowy termin

"instytucji pożyczkowej";

 w art.  5 po pkt.6 dodaje 6a u.k.k.  w którym wprowadza definicję "pozaodsetkowych

kosztów kredytu"; 

 po  art.  33  dodaje  33a  wprowadzający  tzw.  "limit  tzw.  opłat  windykacyjnych"  -  

tj. opłat z tytułu zalęgłości w spłacie kredytu; 

 po art. 36 dodaje art. 36a – 36d wprowadzające  limit tzw. "pozaodsetkowych kosztów

kredytu" oraz  zasady  obliczania  takich  kosztów  w  przypadku  odroczenia  spłaty

zadłużenia w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu oraz w przypadku udzielenia

konsumentowi,  który  nie  dokonał  pełniej  spłaty  kredytu,  kolejnych  kredytów  

w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów. 



Zgodnie  z  art.  5  pkt.  2  a  u.k.k.  "instytucja  pożyczkowa"  oznacza  kredytodawcę  innego  

niż  bank  krajowy,  bank  zagraniczny,  oddział  banku  zagranicznego,  instytucja  kredytowa  

lub  oddział  instytucji  kredytowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  Prawo

Bankowe,  spółdzielcza kasa oszczędnościowo -  kredytowa oraz  Krajowa Spółdzielcza Kasa

Oszczędnościowo  -  Kredytowa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  5  listopada  2009r.  

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, podmiot którego działalność polega

na  udzielaniu  kredytów  konsumenckich  w  postaci  odroczenia  zapłaty  ceny  

lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług. 

Stosownie do art.  5  pkt.  6a u.k.k.  pozaodsetkowe koszty kredytu stanowią całkowity koszt

kredytu z wyłączeniem odsetek.

Zgodnie  a  art.  33a  u.k.k. w  przypadku  gdy  łączna  wysokość  opłat  z  tytułu  zaległości  

w spłacie kredytu, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt.11 u.k.k. oraz odsetek za opóźnienie,

naliczonych konsumentowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych

za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 k.c., obliczonych od kwoty zaległości w spłacie

kredytu należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i

odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie. 

Zgodnie  z  brzmieniem  proponowanego  art.  36a  ust.1  u.k.k.  maksymalna  wysokość

pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może przekraczać sumy 25% całkowitej kwoty kredytu

oraz 30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku rocznym. A ponadto jak wynika z

art. 36a ust. c nie może przekraczać w całym okresie kredytowania całkowitej kwoty kredytu.

Sposób obliczenia maksymalnej kwoty pozaodsetkowych kosztów kredytu określa się według

wzoru z art. 36 ust. 2 u.k.k. 

Stosownie  do  art.  36b  u.k.k.  w  przypadku  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,

naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu. 

Zgodnie  z art.  art.  36c u.k.k.  w przypadku udzielenia przez kredytodawcę konsumentowi,

który  nie  dokonał  pełnej  spłaty  kredytu,  kolejnych  kredytów  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.

Zgodnie  dyspozycją  art.  36d  przepisów  art.  36a  -  36c  nie  stosuje  się  do  umów  o  kartę,

kredytową,  o  których  mowa  w  art.  2  pkt.  15ab  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  o  usługach

płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916) 

V. ANALIZA PRAWNA

……………………………………………………………………………………………………………

Proponowana  przez  projektodawcę  regulacja  w  zakresie  wprowadzenia  maksymalnych

pozaodsetkowych  kosztów  kredytu,  limitów  kosztów  windykacyjnych  oraz  ustawowych

ograniczeń w zakresie odroczenia spłaty zadłużenia określonych w art. 33a, 36a - 36c u.k.k.

budzą zastrzeżenia co do zgodności  Konstytucją, tym samym niezbędna jest ich weryfikacja.  

Opiniowany  projekt  ustawy  wymaga  zatem  kontroli  z  punktu  widzenia  adekwatnych

wzorców kontroli konstytucyjności, jakie stanowią w tym przypadku: art. 2, art. 20, art. 22, art.

31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji.

3. ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY Z ART. 20, 22 ORAZ 31 UST.3 KONSTYTUCJI. 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  20  Konstytucji  społeczna  gospodarka  rynkowa  oparta  

na  wolności  działalności  gospodarczej,  własności  prywatnej,  solidarności,  dialogu  



i  współpracy  partnerów  społecznych  stanowi  podstawę  ustroju  gospodarczego

Rzeczypospolitej Polskiej. Określona w art. 20 Konstytucji wolność działalności gospodarczej,

jak  podkreśla  się  konsekwentnie  w  dotychczasowym  orzecznictwie  Trybunału

Konstytucyjnego oraz doktrynie,  stanowi nie tylko normę prawa przedmiotowego i  zasadę

ustroju  gospodarczego  państwa,  ale  także  podstawę  konstytucyjnego  prawa  jednostki  do

podjęcia  i  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  (C.  Kosikowski,  Wolność  działalności

gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania konstytucji RP (w:) Zasady ustroju społecznego i

gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, Warszawa 2005, s. 22; wyrok TK z 30 stycznia 2001

r., sygn. K 17/00, OTK ZU nr 1/2001, poz. 4.)

Trybunał Konstytucyjny ustalił, że określona w art. 20 Konstytucji „wolność 

działalności gospodarczej jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczoną w 

rozdziale I) i jako wzorzec kontroli konstytucyjności prawa może służyć w 

połączeniu z art. 22 ustawy zasadniczej (K 2/02). Ten ostatni przepis 

konstytucyjny stanowi podstawę do konstruowania prawa podmiotowego 

„każdego, który podejmuje działalność gospodarczą”. Wskazuje na to również 

treść art. 233 ust. 3 Konstytucji, określająca zakres możliwych ustawowych 

ograniczeń wolności i praw człowieka  i obywatela  w trakcie trwania stanu klęski 

żywiołowej, gdzie przywołany zastał jedynie art. 22 konstytucji. Jego treść 

koresponduje z art. 17 ust. 2 zd. ostatnie, a zwłaszcza z art. 31 ust. 3, 

odnosząc się do zagadnienia ograniczania wolności gospodarczej.

 Analiza konstytucyjnej wolności gospodarczej jest możliwa — 

podobnie jak w przypadku ustroju gospodarczego — na podstawie 

norm dekodowanych z tekstu całej Konstytucji, ze wszystkich jej 

rozdziałów. (J.Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności 

gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej , Szczecin 2009, s. 115 i nn.

Treść pojęcia wolności działalności gospodarczej należy zatem rozpatrywać 

w kontekście: art. 1 (zasady ochrony dobra wspólnego), art. 2 (zasady państwa 

prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej ), art. 5 

(zasady zrównoważonego rozwoju), art. 17 ust. 2 (samorząd gospodarczy), art. 23 

(ustroju rolnego), art. 31 (ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela), art. 

32. (zasady równości ), art. 61 ust. 3 (prawa do informacji), art. 65 ust. 1 (zasada 

https://sip-1legalis-1pl-1legalis.bu-169.bu.amu.edu.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrguydimrqgyyq
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wolności wykonywania zawodu) art. 217( zasad nakładania podatków), art. 218 

(organizacja Skarbu Państwa) i wskazanego wcześniej art. 233 ust. 3 Konstytucji. 

 W szczególności  zwrócić należy uwagę, że ustawa zasadnicza definiuje 

omawianą instytucję jako „wolność”. Podstawowy nakaz jaki można sformułować

w zakresie zmian w prawie, to nakaz adekwatnego do potrzeb, powściągliwego i 

ukierunkowanego stanowienia prawa, wyznaczania kierunku prawodawstwa in 

favorem libertatis. Teza ta znajduje utrwalone potwierdzenie w poglądach 

doktryny (por. D. Kijowski, Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, 

Państwo i Prawo 1990, nr 4; tenże, Zasada proporcjonalności (adekwatności) jako

miernik dopuszczalności ingerencji państwa w prawa i wolności obywateli, 

Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Studia i Materiały 1990, nr 6; E. 

Popławska, Zasada pomocniczości [w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji , 

W. Sokolewicz (red.), Warszawa 1998.) .

Zasadę proporcjonalności należy zwłaszcza odnieść do konieczności stosowania 

ograniczeń zasady ochrony wolności działalności gospodarczej. Dla ich 

wprowadzenia konieczne jest zwłaszcza skonkretyzowanie chronionego celu 

publicznego, konieczność uznania, że dany środek jest przydatny i adekwatny do 

celu ustawodawcy, oraz konieczność spełnienia niezbędności, odnoszącej się do 

zakresu ograniczenia, które nie może być nadmierne. 

Wynika  to  z  zasady  ochrony  praw  słusznie  nabytych,  będącej  częścią

składową zasady demokratycznego państwa prawa. Szczególne też znaczenie w

stosunku do przedsiębiorców ma  nakaz  ochrony  interesów  w  toku . Ma on

charakter  kategoryczny w tych sytuacjach,  w których ustawodawca wyznaczył

pewien okres czasu, w którym miało być możliwe prowadzenie interesów według

znanych zasad czy reguł gry. W przypadku gdy jednostka rozpoczęła określone

przedsięwzięcie  gospodarcze,  przepisy  prawne  muszą  wyznaczać  pewien

horyzont czasowy dla realizacji określonych przedsięwzięć (K 26/97). 

Zgodnie  z  ugruntowanym  poglądem  Trybunału  Konstytucyjnego,  istnieje

konieczność  zachowania  „odpowiedniego  vacatio  legis”.  Trybunał  wyjątkowo



dopuszczał  odstępowanie  od  bezwzględnego  przestrzegania  tej  zasady,  jeżeli

jednoznacznie  przemawiała  za  tym  konieczność  realizacji  innych  norm

konstytucyjnych (wyrok TK sygn. K 27/00).

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym na gruncie orzecznictwa zasada społecznej  gospodarki

rynkowej  oznacza,  iż  państwo  może  ingerować,  w  zależności  od  koniunktury  

lub recesji w stosunki gospodarcze, tak aby łagodzić skutki mechanizmów rynkowych w celu

utrzymania  równowagi makroekonomicznej;  programować  i  prognozować  rozwój

gospodarczy w skali makroekonomicznej; inspirować uczestników rynku do uwzględniania  

w swych działaniach także interesu państwowego; kreować działania równoważące rynek,  

a także pełnić funkcje ogólnospołeczne (Wyrok TK z dnia 30 stycznia 2001r. sygn. akt K 17/00. )

  Od strony normatywnej sformułowanie to oznacza zobowiązanie państwa do podejmowania

działań  łagodzących  społeczne  skutki funkcjonowania  praw  rynku,  ale  jednocześnie

dokonywanych  przy  poszanowaniu  tych praw.  (L.  Garlicki,  Polskie  prawo  konstytucyjne,

Warszawa 1997, s. 105).

Podkreślić jeszcze raz należy, iż stopień ingerencji  państwa w mechanizmy wolnorynkowe  

nie jest jednak nieograniczony. Podstawowym kryterium dopuszczalności takiej ingerencji jest

zasada proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Według  utrwalonego  w  nauce  prawa  stanowiska  zasada  wolności  gospodarczej  oznacza

swobodę  podejmowania  i  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  dowolnie  wybranych

formach  prawnych  oraz  na  zasadzie  samodzielności,  chociaż  bez  naruszenia  interesów

publicznych.  Wolność  ta  obejmuje  więc  co  do  istoty  wolność  wyboru  rodzaju  działalności

gospodarczej. 

Trybunał  Konstytucyjny  zwraca  ponadto  uwagę,  że  na  konstytucyjną  wolność  działalności

gospodarczej  składa  się  nie  tylko  swoboda  podejmowania,  wykonywania  i  zakończenia

działalności  gospodarczej,  lecz  także  swoboda  konkurowania  z  innymi  podmiotami.

Przedsiębiorcy  prywatni  i  przedsiębiorcy  publiczni  (w  tym  przedsiębiorstwa  państwowe)

uczestniczą  w  obrocie  gospodarczym  na  równych  prawach.  Dlatego  też  wszelkie

zróżnicowanie  w  tym  zakresie,  jeśli  jest  wprowadzane  przez  ustawodawcę,  nie  może



przybierać  cech  dyskryminacji.  W  szczególności  zakaz  dyskryminacji  dotyczy  życia

gospodarczego (art. 32 ust. 2 Konstytucji). 

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 prawnych. (Wyrok TK z  dnia

26 marca .2007 r., K 29/06, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 30.)

Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i możliwe  

są  jej  ograniczenia,  jednak  ograniczenia  te  muszą  respektować  konstytucyjne  standardy.  

Art. 22 Konstytucji wymaga w płaszczyźnie formalnej, aby ograniczenie wolności działalności

gospodarczej  było  ustanowione  w  drodze  ustawy.  Jednakże  materialną  przesłanką

dopuszczalności  ograniczenia  wolności  działalności  gospodarczej  jest  istnienie  ważnego

interesu publicznego. 

W  wyroku  z  17  grudnia  2003  r.  Trybunał  Konstytucyjny  wskazał,  że  "odwołanie  się  

do  kategorii  interesu  publicznego  w  art.  22 Konstytucji  nie  oznacza  więc  pozostawienia

ustawodawcy  swobody  w  określaniu  rodzaju  chronionego  interesu.  Przy  ustaleniu  jego

zawartości  muszą  być  brane  pod  uwagę  inne  regulacje  konstytucyjne,  a  także  hierarchia

wartości  wynikająca  z  koncepcji  demokratycznego  państwa  prawnego.  Niewątpliwie  

do kategorii "interesu publicznego" zaliczyć należy te wartości, które są wskazywane w art. 31

ust. 3 Konstytucji" (Wyrok TK z 17 grudnia 2003r.sygn. SK 15/02, OTK ZU nr 9/A/2003, poz. 103.)

Wprowadzone  przez  ustawodawcę  ograniczenie  wolności  działalności  gospodarczej  może

zostać  uznane  za  konstytucyjnie  dopuszczalne  wówczas,  gdy  jest  uzasadnione  potrzebą

ochrony  innych  konstytucyjnych  wartości  (dookreślają  je  postanowienia  art.  31  ust.  3

Konstytucji  oraz  inne  normy  konstytucyjne,  na  przykład  art.  74 Konstytucji)  i  tylko  

ze względu na "ważny interes publiczny".  Wskazuje to na potrzebę respektowania zasady

proporcjonalności,  według  której  użyte  przez  ustawodawcę  środki  powinny  pozostawać  

w odpowiedniej proporcji do zamierzonego rezultatu.
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Analiza projektu ustawy w zakresie przewidującym limity pozaodsetkowych kosztów kredytu

w  art.  36a,  36b  oraz  36  c  u.k.k.  prowadzi  do  wniosku,  iż  regulacja  ta  w  związku  

z  opisanym  w  pierwszej  części  opinii  nieuzasadnionym  różnicowaniem  sytuacji  prawnej  

i  ekonomicznej  podmiotów  oferujących  kredyty  krótkoterminowe  w  stosunku  

do  podmiotów oferujących  kredyty  długoterminowe w istocie  doprowadzi  do  całkowitego

wykluczenia  z  rynku  instytucji  pożyczkowych  oferujących  kredyty  krótkoterminowe.  

To  z  kolei  doprowadzi  do  sytuacji  w  której  konsument,  nie  mając  wyboru  pożyczki

krótkoterminowej zmuszony będzie do zawarcia mniej korzystnej pożyczki na większą kwotę

oraz na dłuższy okres kredytowania, nieadekwatnej do ich potrzeb.

Ingerencja  ustawodawcy  w  tym  zakresie  jest  nadmierna  i  nieuzasadniona  a  ponadto

nieadekwatna  potrzeb  konsumentów.  Regulacja  ta  zatem  narusza  zasadę  wolności

gospodarczej oraz zasadę społecznej gospodarki rynkowej.  

Wątpliwości  z  punktu  widzenia  zgodności  z  konstytucyjną  zasadą  wolności  gospodarczej,

społecznej  gospodarki  rynkowej  jak również  z  zasadą swobody umów budzi  też  regulacja

przewidziana w art. 33a u.k.k. 

Zgodnie z dyspozycją projektowanego art. 33a u.k.k. łączna wysokość innych opłat z tytułu

zaległości  w spłacie  kredytu nie może przekraczać równowartości  odsetek maksymalnych  

za  opóźnienie,  należnych  na  dzień  pobrania  tych  opłat.  Ustalenie  poziomu  opłat

windykacyjnych  oraz  zasad  ich  pobierania  jest  bowiem  elementem  stosunku  prawnego

łączącego kredytodawcę z kredytobiorcą. Kredytobiorca zawierając umowę w pełni akceptuje

jej  postanowienia.  Wprowadzenie  przedmiotowego  zakazu  maksymalnych  kosztów  opłat

windykacyjnych  jest  nieuzasadnioną  ingerencją  ustawodawcy  w  treść  zawieranych  przez

strony umów. 

Konkludując,  należy uznać, iż w zakresie art.  33a, 36a, 33b, oraz 33c u.k.k.  projektowana

nowelizacja  budzi wątpliwości co do jej zgodności z art. 20, 22 oraz art. 31 ust.1 Konstytucji.

2. ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY Z ART. 2 ORAZ 31 UST. 3 KONSTYTUCJI 

Art.  2  Konstytucji  stanowi,  iż  Rzeczpospolita  Polska  jest  demokratycznym  państwem

prawnym,  urzeczywistniającym  zasady  sprawiedliwości  społecznej.  Jak  trafnie  zauważa  

W.  Skrzydło  zasada  demokratycznego  państwa prawa wytycza  kierunki  rozwoju  państwa,



stanowi nakaz dla parlamentu ale i całego aparatu państwowego, by jego działalność służyła

realizacji  tej  zasady.  (W. Skrzydło:  Komentarz do art.  2  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,[w:]

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex 2013).

W  dotychczasowym  dorobku  orzeczniczym  Trybunał  Konstytucyjny  wyinterpretował  

z  klauzuli  demokratycznego państwa prawnego szereg  zasad szczególnych,  w tym zasadę

zaufania  obywateli  do  państwa  i  stanowionego  prawa,  zasadę  pewności  i  bezpieczeństwa

prawnego, zasadę niedziałania prawa wstecz, zasadę określoności, zasadę proporcjonalności

oraz zasadę rzetelnej legislacji. (L. Bosak:  Kontrola konstytucyjności prawa, Warszawa 2011, s.355,)

Ocena  konstytucyjności  analizowanego  projektu  ustawy  powinna  opierać  się  przede

wszystkim  na  analizie  projektu  z  punktu  widzenia  zgodności  z  zasadą  proporcjonalności,

zasadą  zaufania  obywateli  do  państwa  oraz  stanowionego  przez  nie  prawa  oraz  zasady

rzetelnej legislacji. 

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie dawał wyraz stanowisku, że w razie zakwestionowania

zgodności  aktu  normatywnego  ze  standardami  demokratycznego  państwa  prawnego,

skonkretyzowanymi  i  rozwiniętymi  w  odrębnych  postanowieniach  ustawy  zasadniczej,

podstawę  kontroli  konstytucyjności  powinny  stanowić,  przede  wszystkim,  szczegółowe

przepisy konstytucyjne”, to jednak stanowisko to należy rozumieć w ten sposób, że przepisy

szczegółowe  nie  wykluczają  kontroli  także  z  punktu  widzenia  fundamentalnych  zasad.

Zwłaszcza,  że  uznaną  rolą  zasad  ogólnych  jest  ukierunkowanie  interpretacji  i  stosowania

przepisów szczegółowych (Wyrok TK z dnia 8 listopada 2001 r., sygn. P 6/2001, Dz. U. 2001 r. Nr

131 poz. 1478.).

Zasada  zaufania  do  państwa  i  stanowionego  przez  nie  prawa  opiera  się  na  wymaganiu

pewności  prawa,  a  więc  takim  zespole  cech  przysługujących  prawu,  które  zapewniają

jednostce  bezpieczeństwo prawne tj.  umożliwiają  jej  decydowanie  o  swoim postępowaniu  

na  podstawie  pełnej  znajomości  przesłanek  działania  organów  państwowych  

oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą. (Wyrok TK z dnia 14

czerwca 2000 r., P 3/00, OTK 2000, Nr 5, poz. 138)
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Ochronie  konstytucyjnej  podlega  nie  tylko  zaufanie  obywateli  do  litery  prawa,  ale  także  

do uzasadnionego sposobu jego interpretacji, przyjmowanego podczas stosowania prawa przez

organy państwa (Wyrok TK z dnia 14 października 2001 r., SK 8/00, OTK 2001, Nr 7, poz. 211).

Ustawodawca narusza omawianą zasadę wtedy,  gdy jego rozstrzygnięcie  jest  dla  jednostki

zaskoczeniem. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego chodzi tu o pewność prawa rozumianą

jako pewność  tego,  iż  opierając  się  na  obowiązującym prawie,  obywatel  może kształtować

swoje  stosunki  życiowe.  Jednostka ma prawo oczekiwać,  że  regulacja  prawna nie  zostanie

zmieniona na jej niekorzyść w sposób arbitralny. Ustawodawca nie może w sposób dowolny

kształtować treści obowiązujących norm (Wyrok TK z dnia 19 marca 2007 r., K 47/05, OTK 2007,

Nr 3A, poz. 27).

Analiza  projektowanej  regulacji  przede  wszystkim  w  zakresie  art.  33a  u.k.k.  prowadzi  

do wniosku, iż przewidziana tam regulacja określająca limit opłat windykacyjnych naruszać

może zasadę określoności prawa.  

W art.  33a u.k.k. projektodawca dokonał połączenia instytucji odsetek ustawowych z tytułu

opóźnienia  oraz  opłat  windykacyjnych.  Wskazać  należy,  iż  działanie  to  jest  sprzeczne  

z  istotą  obu  tych  instytucji.  Odsetki  z  tytułu  opóźnienia  pełnią  funkcję  odszkodowawczą  

w związku z brakiem zapłaty w terminie wierzytelności,  podczas gdy opłaty windykacyjne

mają  na celu  pokrycie  wszelkich kosztów związanych z  obsługą  udzielonego  kredytu np.:

koszty wezwań do zapłaty, koszty upomnień, monitów telefonicznych oraz pozostałej obsługi

zaległości. 

Zaproponowany przez projektodawcę mechanizm obliczania limitu tych opłat, polegający na

powiązaniu jego wysokości z wysokością odsetek za opóźnienie należnych na dzień pobrania

tych  opłat,  prowadzi  do  bezzasadnego  zatarcia  różnicy  pomiędzy  tymi  instytucjami,  tym

samym  pozostaje  w  sprzeczności  z  instytucją  prawną  jaką  stanowią  odsetki  z  tytułu

opóźnienia. 

Ponadto zaliczenie kosztów postępowania upominawczego, prowadzonego przez wierzyciela,

na  poczet  odsetek  maksymalnych,  będzie  równoznaczne  z  podmiotowym  ograniczeniem
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dostępu do instytucji jaką są odsetki maksymalne co może ponadto naruszać zasadę równości

wobec prawa. 

Zasada  proporcjonalności  która  wynika  z  klauzuli  demokratycznego  państwa  prawnego  

z  art.  2   a  ponadto  z  art.  31  ust.  3  Konstytucji  zakłada  konieczność  badania  użyteczności

regulacji  i  jej  pragmatycznej  sprawności  w  zakresie  realizacji  celu  założonego  

przez ustawodawcę (L. Bosak: Kontrola konstytucyjności prawa, Warszawa 2011,s.403.)

Zdaniem  TK  z  zasady  proporcjonalności  wypływa  przyjmowanie  danej  regulacji  tylko

wówczas,  gdy  jest  niezbędna  dla  ochrony  interesu  publicznego  z  którym  

jest powiązana, oraz nakaz kształtowania danej regulacji w sposób zapewniający osiągnięcie

zamierzonych skutków a także wymóg zachowania proporcji między efektami wprowadzonej

regulacji  a  ciężarami,  względnie  niedogodnościami  wynikającymi  z  niej  w  stosunku  do

podmiotów, wobec których mają być zastosowane lub dolegliwe w stopniu nie większym niż

jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu (Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1995 r.,  K 11/94,

OTK 1995, Nr 1, poz. 12.) 

Tym  samym  zasada  proporcjonalności,  wyznaczająca  dopuszczalny  zakres  ograniczeń

korzystania  z  konstytucyjnych  wolności  i  praw,  wymaga  każdorazowo  zbadania,  

czy  kwestionowana  norma  spełnia  trzy  wymagania:  przydatności,  konieczności  

i  proporcjonalności  w  ścisłym  tego  słowa  znaczeniu.  Ustanowione  ograniczenia  spełniają

wymóg proporcjonalności, jeżeli: 

1) wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez

nią skutków (zasada przydatności); 

2)  regulacja  ta  jest  niezbędna  dla  ochrony  interesu  publicznego,  z  którym  jest  powiązana

(zasada konieczności); 

3)  jej  efekty  pozostają  w  proporcji  do  ciężarów  nakładanych  przez  nią  w  stosunku  

do podmiotów, wobec których mają być zastosowane  (zasada proporcjonalności w ścisłym

tego słowa znaczeniu (Wyrok TK z dnia  11 kwietnia 2006 r., sygn. SK 57/04, OTK ZU nr 4/A/2006,

poz. 43).

W  literaturze  przedmiotu  przyjmuje  się,  iż  z  jednej  strony  stawia  się  przed  prawodawcą

każdorazowo  wymóg  stwierdzenia  rzeczywistej  potrzeby  ingerencji  w  danym  stanie
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faktycznym  w  zakres  prawa  bądź  wolności  jednostki,  z  drugiej  zaś  strony  ingerencja  

ta  powinna być  rozumiana  jako wymóg stosowania  takich środków prawnych,  które  będą

skuteczne,  a  więc  rzeczywiście  służące  realizacji  zamierzonych  przez  prawodawcę  celów.

Chodzi tu o środki niezbędne, w tym sensie, że chronić będą określone wartości w sposób  

i  w  stopniu,  który  nie  mógłby  być  osiągnięty  przy  zastosowaniu  innych  środków.   

Dla określenia dopuszczalności  ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności konieczne jest

stwierdzenie  istnienia  konstytucyjnie  uzasadnionych  przesłanek  formalnych  dotyczących

dopuszczalności wprowadzenia ograniczeń oraz wykazanie proporcjonalności  zastosowanego

środka (Wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2002R. sygn. akt: SK 23/01.)

W treści uzasadnienia do projektu opiniowanej ustawy  wskazano, iż zasadniczym jej celem

jest  ochrona  konsumentów  poprzez  przeciwdziałanie  praktykom  pobierania  przez  firmy

pożyczkowe nadmiernie wysokich opłat i prowizji, związanych z udzieleniem kredytu. 

Projektowana regulacja wbrew zamierzeniom projektodawcy w rzeczywistości nie doprowadzi

do osiągnięcia zamierzonego przez ustawodawcę celu jakim jest ochrony konsumentów. 

Wprowadzenie  limitów  maksymalnych  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  doprowadzi

bowiem  do  wyeliminowania  z  rynku,  instytucji  finansowych  udzielających  pożyczek  

na krótkie okresy płatności i o niskiej wartości, tym samym konsumenci nie mogąc skorzystać z

pożyczek  na  niską  kwotę  zostaną  faktycznie  zmuszeni  do  zaciągania  kredytów  

o  wielokrotnie  wyższej,  nieadekwatnej  do  ich  potrzeb  wysokości  oraz  na  dłuższe  okresy

kredytowania, a tym samym zmuszeni zostaną do ponoszenia związanych z tym wyższych

kosztów.

Projektowana  regulacja  budzi  również  wątpliwości  z  punktu  widzenia  konieczności  

jej wprowadzenia. Wskazać należy bowiem, iż na gruncie obowiązującego systemu prawnego

występują  już  instrumenty  prawne  umożliwiające  skuteczną  ochronę  konsumenta  

jako potencjalnie słabszej strony stosunku prawnego np. art. 388 k.c. 357¹ k.c. art. 304 k.k., czy

art. 320 k.p.c.  

Wprowadzenie  generalnego  zakazu,  opierającego  się  na  górnie  ustalonych  procentowych

limitach  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  ponadto  w  istotny  sposób  narusza  zasadę

wolności  konstytucyjne  w  szczególności  zasadę  swobody  umów  

oraz  swobodę  działalności  gospodarczej.  Ingerencja  ustawodawcy  w  tym  zakresie  



jest nadmierna i nieadekwatna do założonego celu, tym bardziej,  że regulacja ta jak zostało

wskazane powyżej i tak nie zapewni realnej ochrony konsumentom.

Analiza  regulacji  zawartej  w art.  36b i  36  c  u.k.k.  prowadzi  do  wniosku,  iż  proponowane

rozwiązanie  również  w  rzeczywistości  nie  doprowadzi  do  zwiększenia  ochrony  prawnej

konsumentów, a wręcz przeciwnie, pogorszy ich sytuację. 

Wskazać  należy,  iż  wprowadzenie  radykalnego  ograniczenia  możliwości  obciążenia

konsumenta  z  uzasadnionymi  kosztami  związanymi  z  odroczeniem  spłaty  zadłużenia  

w okresie  120  dni  od wypłaty  kredytu spowoduje,  iż  kredytodawcy udzielający kredytów

krótkoterminowych  niezwłocznie  po  upływie  terminu  płatności,  w  istocie  zmuszeni  będą

kierować powództwa o zapłatę bez przeprowadzania windykacji polubownej. 

Powyższe  będzie  wiązać  się  z  obciążeniem dłużnika  dodatkowymi kosztami postępowania

procesu  i  postępowania  egzekucyjnego,  których  wysokość  często  będzie  przewyższać

wysokość  kosztów  jakie  dłużnik  poniósłby  w  związku  z  odroczeniem  spłaty  pożyczki.

Obciążenie dłużnika tymi kosztami zwiększać będzie radykalnie poziom jego zadłużenia.  

Ten sam skutek przyniesie wprowadzenie proponowanej w art. 33a u.k.k. regulacji dotyczącej

ograniczeń w zakresie dochodzenia kosztów należności, zgodnie z  którym łączna wysokość

innych  opłat  z  tytułu  zaległości  w  spłacie  kredytu  nie  może  przekroczyć  równowartości

odsetek maksymalnych za opóźnienie należnych na dzień pobierania tych opłat.

Rozwiązanie  to  mimo,  iż  miało  realizować  słuszny  cel  jakim  jest  ochrona  konsumenta  

jest  zatem  w  swojej  istocie  antykonsumenckie.  O  wiele  lepszym  rozwiązaniem,  które

prowadziłoby  do  realnego  zmniejszenia  opłat  windykacyjnych,  

tym  samym  realizowałoby  cel  założony  w  projektowanej  regulacji,  byłoby  wprowadzenie

nominalnego  limitu  tzw.  „opłat  windykacyjnych”  tym  bardziej,  że  koszta  czynności

windykacyjnych mają charakter stały i niezależny od wysokości kredytu.

Analiza  regulacji  zawartej  w  art.  36c  u.k.k.  prowadzi  zaś  do  wniosku,  iż  wynikające  

z przedmiotowego przepisu ograniczenie możliwości uzyskania dodatkowego finansowania

dotychczasowego kredytodawcy przed upływem 120 dni od dnia zaciągnięcia kredytu, może

doprowadzić do sytuacji w której konsument chcąc uzyskać dodatkowe środki chociażby po to



aby dokonać spłaty zadłużenia u pierwotnego kredytodawcy będzie zaciągał kredyty u innych

kredytodawców, często o wyższych kosztach niż u pierwotnego. 

Opiniowana  regulacja  wbrew  intencjom  projektodawcy  zatem  nie  doprowadzi  

do  wykluczenia  zjawiska  tzw.  „rolowania  długu”  lecz  w  istocie  sprawi,  że  konsumenci  

będą zaciągać kredyty w kilku instytucjach kredytowych jednocześnie, co w efekcie zwiększy

tylko ich zadłużenie. Tym samym, z punktu widzenia ochrony konsumentów wywołany przez

art.  36c  u.k.k.  skutek  będzie  odwrotny  od  zamierzonego  przez  projektodawcę  jakim  jest

ochrona konsumentów. 

Konkludując, proponowane regulacje prawne określone w art. 33a, 36a, 36b oraz 36c u.k.k.

naruszać mogą konstytucyjną zasadę proporcjonalności  wynikającą z art.  2  i  art.  31 ust.3

Konstytucji.  

Zasada rzetelnej legislacji wywodzi się z zasady demokratycznego państwa prawnego.  Zasada

ta  wyznacza  dyrektywy,  które  powinny  być  uwzględniane  w  procesie  legislacyjnym.

Dyrektywy  te  nakazują  tworzenie  jasnych  norm  prawnych,  pozwalających  ustalić

jednoznaczną  treść  praw  i  obowiązków  z  nich  wywodzonych,  niebudzących  wątpliwości

interpretacyjnych i niepowodujących przez to rozbieżności w procesie stosowania prawa.

Każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i

logicznego. Istotne jest również dochowanie określonej systematyki, co ma wpływ nie tylko na

zachowanie ładu legislacyjnego, ale również na prawidłową interpretację przepisów prawa.

Dokonując  analizy  projektowanej  ustawy pod  kontem zasady  rzetelnej  legislacji  należy

wskazać, iż art. 6a u.k.k. nie realizuje w pełni przedmiotowej zasady. Proponowana przez

ustawodawcę  definicja  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  jest  niepełna,  bowiem  

nie uwzględnia w całkowitym koszcie, kosztu tzw. „obsługi domowej”, stanowiącego jeden

z najwyższych kosztów zawieranych umów pożyczek. W ocenie Opiniującego koniecznym,

byłoby dookreślenie przedmiotowej definicji o przedmiotowe koszta.

3. ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY Z ART. 32 KONSTYTUCJI

Zgodnie  z  określoną  w  art.  32  Konstytucji  zasadą  równości  wszystkie  podmioty  prawa  

(adresaci  norm prawnych)  mają  prawo  do  równego traktowania  przez  władze  publiczne.  



Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym  

z jakiejkolwiek przyczyny. 

Zasada  ta  ma charakter  generalny   bowiem odnosi  się  do  wszystkich  podmiotów prawa  

tj.  osób  fizycznych,  osób  prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających

osobowości prawnej ale posiadających zdolność prawną (L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne.

Zarys Wykładu, Warszawa 2002, s.96-98 oraz postanowienie  TK z dnia 24 października 2001r., sygn.

akt: OTK Z 2001r. Nr 7, POZ. 225)

Istota zasady równości opiera się na założeniu, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące

się daną cechą istotną (relewentną) w równym stopniu, mają być traktowane równo a więc

według  równej  miary,  bez  zróżnicowań  dyskryminujących,  jak

 i faworyzujących (Wyrok TK z dnia 9 marca 1988R., sygn. akt: U 7/87, OTK z 1988r., Nr 1 poz.1,

s.14) 

W literaturze  podkreśla  się,  iż  zasady tej  nie  można traktować  jako  kształtującą  absolutną

równość wszystkich i we wszystkim, lecz jako równość względną, tj. taką która musi i może

być  stosowana  wyłącznie  w  porównywalnych  okolicznościach.  Z  powyższego  wynika,  

iż  ocena  każdej  regulacji  prawnej  z  punkt  widzenia  zasady  równości  musi  zatem  być

poprzedzona  dokładnym  zbadaniem  sytuacji  prawnej  podmiotów  na  które  oddziaływa  

i przeprowadzenie analizy, zarówno jeżeli chodzi o cechy wspólne jak i cechy różniące.   

Samo jednak odstępstwo od równego traktowania nie prowadzi jeszcze do uznania przepisów

je wprowadzających za niekonstytucyjne.  Nierówne traktowanie podmiotów podobnych nie

musi od razu oznaczać dyskryminacji lub uprzywilejowania, a w konsekwencji  niezgodności z

art. 32 czy też art. 2 Konstytucji (Wyrok z dnia 12 maja 1998r., sygn. akt: U 17/97;OTK ZU nr 3/198,

poz. 34.)

 Dla  oceny  konstytucyjności  konkretnej  regulacji  konieczna  jest  ocena  kryterium  

na podstawie których dokonano zróżnicowania.  Kryterium to powinno mieć charakter:

a) relewantny, (tj.  pozostawać  w bezpośrednim  związku  z  celem i  zasadniczą  treścią

przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma prawna oraz służyć  realizacji

tego celu i treści); 



b) proporcjonalny (tj. waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów

normy musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną

naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych); 

c) pozostawać  w  związku  z  innymi  wartościami,  zasadami  czy  normami

konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.

Dokonując  analizy  proponowanej  regulacji  pod  kontem  realizacji  konstytucyjnej  zasady

równości należy wskazać, iż narusza ona zasadę równości. Rozwiązania przyjęte w art. 36a,

36b  i  36c  u.k.k.  pomimo,  iż  swym  zakresem  obejmują  wszystkie  instytucje  kredytowe  

w istocie są mniej restryktywne dla instytucji udzielających kredyty długoterminowe. 

Kalkulacja  przeprowadzana  na  podstawie  zaproponowanego  przez  projektodawcę  wzoru  

z  art.  36a  ust.  2  u.k.k.  prowadzi  do  wniosku,  że  im  dłuższy  jest  okres  kredytowania  

tym wyższe są dopuszczalne pozaodsetkowe koszty kredytu, którymi instytucja może obciążyć

kredytobiorcę.  

Zaproponowany przez ustawodawcę limit pozaodsetkowych kosztów kredytu utrzymujący się

na poziomie 25% całkowitej kwoty kredytu i 30 % całkowitej kwoty kredytu w skali rocznej nie

pozwoli podmiotom udzielających pożyczek na osiągniecie zysku a przy udzielanych bardzo

niskich kwotach np. do 500 zł na pokrycie poniesionych kosztów. 

Powyższy, wniosek potwierdza przeprowadzony Raport PWC z 2014 roku "Ocena skutków

wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,

ustawy  -  Prawo  bankowe  oraz  niektórych  innych  ustaw"  z  którego  wynika,  

iż  wprowadzenie  proponowanej  przez  resort  formuły  obliczania  limitu  pozaodsetkowych

kosztów  kredytu  doprowadzi  do  całkowitego  wycofania  z  rynku  krótkoterminowych

pożyczek, (w szczególności tych udzielanych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, zwłaszcza

na kwotę poniżej 1 000 zł) z uwagi na fakt, iż staną się nieopłacalne. 

Podkreślić należy, iż różne traktowanie w/w podmiotów podobnych nie znajduje uzasadnienia

z  punktu  widzenia  celu  jakim  jest  ochrona  konsumentów,  gdyż  ryzyko  ponoszenia

nieuzasadnionych  zawyżonych  kosztów  kredytu  jest  analogiczne  w  przypadku  kredytów

długoterminowych i krótkoterminowych.  



Tak  skonstruowany  mechanizm  obliczana  limitu  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu,  

w ocenie Opiniującego stanowi zatem ze strony ustawodawcy jawną dyskryminację instytucji

pożyczkowych  których  model  biznesowy  opiera  się  na  udzielaniu  pożyczek

krótkoterminowych. 

Do takiego  samego wniosku prowadzi  analiza  zawartych w art.  36b i  36  c  u.k.k.  regulacji

dotyczących ustalania limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu w przypadku odroczenia

spłaty zadłużenia (36b u.k.k.) oraz w przypadku udzielania kolejnych kredytów (36c u.k.k.).

Analiza proponowanego przez ustawodawcę art. 36 d u.k.k. również budzi wątpliwości co do

jej zgodności z art.  32 Konstytucji i  zasadą równości wobec prawa. Proponowana regulacja,

wyłącza spod ustalonych w art. 36 a 36 c u.k.k. limitów pozaodsetkowych kosztów kredytów

umowy  o  kartę  kredytowa  zawierane  przez  banki  oraz  inne  instytucje  płatnicze  które

podlegają nadzorowi KNF. W ocenie Opiniującego wyłączenie to jest nieuzasadnione oraz w

istocie prowadzi do dyskryminacji instytucji pożyczkowych. 

Konkludując, proponowane przez projektodawcę rozwiązania określone w art. 36a, 36b, 36c,

oraz  art.  33  a  u.k.k.  prowadzą  do  dyskryminacji  podmiotów  udzielających  kredyty

krótkoterminowe  mogą  naruszać  konstytucyjną  zasadę  równości  wobec  prawa  która

przejawia się zakazem różnicowania sytuacji prawnej i ekonomicznej podmiotów w obrębie

określonej klasy (kategorii) tzw. podmiotów podobnych. Proponowana zaś regulacja w art.

36 d u.k.k., która wyłącza stosowanie przedmiotowych limitów do umów o karty kredytowe

zawierane  przez banki,  prowadzi  do  bezzasadnego faworyzowania banków,  tym samym

narusza zasadę równości wobec prawa. 



VI. WNIOSKI KOŃCOWE OPINII

.…………………………………………………………………………………………………...............

1) Proponowana nowelizacja w zakresie regulacji określonych w art. 33a, 36a, 36b

oraz 36 c u.k.k. jest niezgodna z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust.1 oraz art. 32

konstytucji.

2) Proponowany  projekt  nowelizacji  w istocie  nie  realizuje  zamierzonego  celu

jakim  jest  ochrona  konsumenta  jako  potencjalne  słabszej  strony  stosunku

prawnego.

3) Wprowadzenie  proponowanych  regulacji  w  zakresie  limitów  opłat

windykacyjnych  oraz  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  doprowadzi   

do  wyeliminowania  z  rynku  firm  oferujących  pożyczki  krótkoterminowe  

oraz na małe kwoty, z uwagi na ich nieopłacalność.

4) Projektowane  regulacje  przewidujące  limity  opłat  windykacyjnych  

 oraz pozaodsetkowych kosztów kredytu w nieuzasadniony sposób faworyzują

firmy udzielające pożyczek długoterminowych i na większe kwoty.

5) Definicja  pozaodsetkowych  kosztów  kredytu  jest  niepełna,  bowiem  

nie uwzględnia w całkowitym koszcie, kosztów tzw. „obsługi domowej”.

6) Proponowany w art. 36b u.k.k. limit 120 dni, wbrew założeniom projektodawcy

nie doprowadzi do wykluczenia zjawiska tzw. „rolowania długu”.

7)   Proponowana  zaś  regulacja  w  art.  36  d  u.k.k.,  która  wyłącza  stosowanie

przedmiotowych  limitów  do  umów  o  karty  kredytowe  zawierane  przez  banki,

prowadzi  do  bezzasadnego  faworyzowania  banków,  tym  samym  narusza  zasadę

równości wobec prawa. 



8) Zaliczenie  opłat  windykacyjnych  na  poczet  odsetek  maksymalnych,  które  

są niezależne od tego czy wierzyciel  podjął  kroki mające na celu spełnienie

przez  dłużnika  świadczenia  jest  sprzeczne  z  istotą  instytucji  odsetek

maksymalnych.

9) Wprowadzenie projektowanych regulacji w zakresie limitów pozaodsetkwych

kosztów  doprowadzi  w  istocie  do  zwiększenia  poziomu  zadłużenia

konsumentów. 

           Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Orłowski 
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Przedmiotem niniejszej opinii jest analiza konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 10 lipca 

2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe 

oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy w brzmieniu przekazanym do Senatu, druk 3460), 

w zakresie dotyczącym wprowadzenia do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1497 ze zm., dalej „Ukk”) przepisów art. 

33a, 36a, 36b i 36c.  

 

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad 

rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3460, 

dalej „Projekt”) wpłynął do Sejmu dnia 2 czerwca 2015 r. Po pierwszym czytaniu na 94. 

posiedzeniu Sejmu, w dniu 11 czerwca 2015 r. został skierowany do Komisji Finansów 

Publicznych. Decyzją podjętą na 96. posiedzeniu Sejmu dnia 9 lipca 2015 r. Projekt został 

ponownie skierowany do Komisji w celu przedstawienia sprawozdania. Ustawa o zmianie 

ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych 

innych ustaw (dalej „Ustawa”) została uchwalona w III czytaniu na posiedzeniu Sejmu w dniu 

10 lipca 2015 r. wynikiem: 428 posłów za, 1 przeciw, 6 wstrzymało się. Następnie, Ustawę 

przekazano do Senatu. 

 

Celem rządowego Projektu jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z 

usług finansowych przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych 

obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jak wskazano w 

uzasadnieniu, Projekt 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., przyjętym przez Komitet w dniu 18 marca 2013 r. 

„Dokonana przez grupę roboczą Komitetu Stabilności Finansowej analiza przepisów 

prawnych odnoszących się do funkcjonowania podmiotów świadczących usługi finansowe, 

zarówno regulujących działalność tych podmiotów w sposób bezpośredni, jak i przepisów 

pośrednio ingerujących w funkcjonowanie tych instytucji, oraz mechanizmów stosowania 

sankcji wobec podmiotów prowadzących działalność z naruszeniem przepisów prawa, 

wykazała potrzebę usprawnienia, a w pewnych obszarach wprowadzenia nowych regulacji 

umożliwiających identyfikację i odpowiednio szybkie reagowanie w odniesieniu do 

podmiotów naruszających prawo. Wdrożenie projektowanych rozwiązań powinno przyczynić 
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się do zwiększenia bezpieczeństwa i wiarygodności rynku finansowego.” (str. 1 uzasadnienia 

Projektu).   

 

W związku z powyższym, przepisy Projektu przewidują, m.in. ograniczenie możliwości 

pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów. Dotyczy 

to art. 33a, art. 36a, art. 36b i art. 36c, które mają zostać dodane do przepisów Ukk.  

 

W art. 33a Ukk ustanowiony zostanie łączny limit dla wysokości odsetek za opóźnienie i 

opłat z tytułu zaległości w spłacie, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 11 Ukk (np. opłat 

windykacyjnych). Naliczenie odsetek za opóźnienie ma wykluczać pobranie opłat 

windykacyjnych i innych opłat związanych z zaległością w spłacie, w przypadku gdy odsetki 

osiągną maksymalny dopuszczalny poziom (i odwrotnie). Górną granicą dla wysokości 

odsetek i ww. opłat jest kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie określona w 

projektowanym art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą regulacją, maksymalna 

wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać sześciokrotności 

wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne 

za opóźnienie). 

 

Dodawany do przepisów Ukk art. 36a wprowadza mechanizm obliczania maksymalnej 

dopuszczalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu wiążąc go z kwotą kredytu oraz 

długością okresu kredytowania. Projektodawca zamierza ograniczyć wysokość naliczanych 

przez kredytodawców opłat wynikających z opóźnienia w spłacie kredytu do wysokości 25% 

całkowitej kwoty kredytu oraz 30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku 

rocznym. Jednocześnie, górnym limitem wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu w 

całym okresie kredytowania będzie całkowita kwota kredytu. Pozaodsetkowe koszty kredytu 

w części przekraczającej ww. granice, nie będą należne. 

 

Szczególne zasady obliczania całkowitej kwoty kredytu oraz pozaodsetkowych kosztów 

kredytu na potrzeby limitowania tych kosztów zostały przewidziane w przypadku odroczenia 

spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu 

i udzielenia kolejnych kredytów w okresie, gdy udzielony kredyt nie został jeszcze spłacony 

(art. 36b Ukk). Jak zaznaczył projektodawca, w dodawanych art. 36b i 36c Ukk wprowadzono 

regulacje przeciwdziałające próbom obchodzenia ustawowo określonych limitów kosztów 
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pozaodsetkowych (np. udzielanie 4 pożyczek z okresem spłaty 1 miesiąca i limitem kosztów 

4x27,5% zamiast jednej pożyczki w tej samej kwocie na 4 miesiące z limitem kosztów 35%). 

W art. 36b Ukk proponuje się, aby w przypadku prolongaty spłaty kredytu na kolejne okresy 

spłaty w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu całkowitą kwotę kredytu stanowiła kwota 

pierwszej wypłaty, natomiast do całkowitego kosztu kredytu z wyłączeniem odsetek wliczane 

będą wszystkie koszty, w tym również opłaty związane z wydłużeniem okresu kredytowania, 

które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z obsługą umowy kredytu, 

naliczone w stosunku do całkowitej kwoty kredytu i pobrane w okresie 120 dni od dnia 

wypłaty kredytu. Dodatkowo w art. 36c Ukk przewiduje się, że w przypadku udzielenia przez 

kredytodawcę danemu konsumentowi kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty 

pierwszego kredytu, w sytuacji, w której konsument nie dokonał pełnej spłaty pierwszego 

kredytu, całkowitą kwotę kredytu będzie stanowiła całkowita kwota pierwszego kredytu, 

natomiast całkowity koszt kredytu z wyłączeniem odsetek będzie stanowił sumę całkowitych 

kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie. 

 
Niniejsza opinia obejmuje analizę zgodności wyżej omówionych przepisów, które mają być 

dodane do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim z art. 2, art. 20 i 22 oraz 

art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm., dalej „Konstytucja”). 

1. ZASADY DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWA (ART. 2 KONSTYTUCJI) 

 

Zgodnie z art. 2 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 

prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Przepis ten stanowi 

źródło podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zasady 

zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady ochrony interesów w toku oraz 

zasady proporcjonalności. Zasady te stanowią samodzielny wzorzec kontroli lub podstawę 

badania konstytucyjności przepisów w związku z innymi przepisami Konstytucji. 

Konstytucyjność przepisów Ustawy wymaga oceny z punktu widzenia dochowania ww. zasad 

demokratycznego państwa prawnego. 

 

Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa oraz stanowionego przez nie prawa opiera się 

na pewności prawa, czyli takim zespole jego cech, które zapewniają obywatelom 

bezpieczeństwo prawne, umożliwiając im decydowanie o swoim postępowaniu w oparciu o 
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możliwie pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji 

prawnych, jakie postępowanie to może ze sobą pociągnąć. Obywatel ma prawo oczekiwać, że 

prawodawca nie zmieni prawa w sposób nagły i arbitralny. 

 

Zaufanie obywateli do państwa i prawa oraz poczucie bezpieczeństwa prawnego obywateli 

ma szczególne znaczenie w sferze regulacji dotyczących konstytucyjnych praw i wolności. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 listopada 1997 r. stwierdził, że „ochronie 

konstytucyjnej podlegać musi zaufanie obywateli nie tylko do litery prawa, ale przede 

wszystkim do sposobu jego interpretacji przyjmowanej przez organy państwa” (zob. wyrok 

TK z 27 listopada 1997 roku, sygn. U 11/97, OTK 1997, Nr 5-6, poz. 67). Na utratę zaufania 

obywateli do państwa mają wpływ „niemożliwe do przewidzenia”, nieuzasadnione, czy też 

nagłe działania ustawodawcy.  

 

Zasada ta zakłada, że skoro rozpoczęte zostało określone przedsięwzięcie, a prawo 

przewidywało, że może być ono realizowane w pewnym okresie, to jednostka powinna mieć 

pewność, że będzie mogła ten czas wykorzystać, chyba że zajdą sytuacje szczególne (wyr. TK 

z 25 kwietnia 2001 r., sygn. K 13/01, OTK 2001, Nr 4, poz. 81). Ustawodawca chcąc 

pozostawać w zgodzie z klauzulą demokratycznego państwa prawnego musi uwzględniać 

przy kolejnych modyfikacjach stanu prawnego konsekwencje faktyczne i prawne, jakie 

zrodził on do chwili wejścia w życie nowych uregulowań. W związku z tym, że 

demokratyczne państwo prawne oznacza państwo, w którym chroni się zaufanie obywatela do 

państwa i stanowionego przez nie prawa, ustawodawca dokonując kolejnych zmian stanu 

prawnego nie może tracić z pola widzenia interesów podmiotów, jakie ukształtowały się 

przed dokonaniem zmiany stanu prawnego.  

 

„Klauzula demokratycznego państwa prawnego i wynikająca z niej zasada zaufania 

obywatela do państwa nakładają na ustawodawcę obowiązek takiego formułowania nowych 

przepisów (…), które szanuje tzw. interesy w toku, a więc przedsięwzięcia gospodarcze i 

finansowe rozpoczęte pod rządami przepisów poprzednich. Obowiązkowi temu należy (…) 

przypisać bardziej kategoryczny charakter w tych wszystkich sytuacjach, w których 

ustawodawca wyznaczy pewien okres czasu, w którym miało być możliwe prowadzenie 

interesów według z góry ustalonych zasad czy reguł gry. W takim bowiem wypadku 

ustawodawcę wiąże zasada zaufania obywatela do państwa (…).” (wyr. TK z 25 października 
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1997 r., sygn. K 26/97, OTK 1997, nr 5-6, poz. 64). Jeżeli stan prawny zapewniał jednostkę, 

że przez pewien czas obowiązywać ją będą pewne reguły, a jednostka kierując się tym 

zapewnieniem rozpoczęła konkretne działania, to reguł tych nie można już zmieniać na 

niekorzyść jednostki (tamże). Trybunał zastrzega jednak, że dla działania zasady ochrony 

interesów w toku zawsze spełnione być muszą trzy przesłanki: 1) obowiązujący stan prawny 

musi wyznaczać pewien horyzont czasowy dla realizacji określonych przedsięwzięć; 2) 

przedsięwzięcia te, ze swej natury, muszą mieć charakter rozłożony w czasie i nie mogą się 

zrealizować w wyniku jednorazowego znaczenia gospodarczego; 3) jednostka musi 

faktycznie rozpocząć określone przedsięwzięcie w okresie obowiązywania tego stanu 

prawnego (zob. wyroki TK: z 25 października 1997 r., sygn. K 26/97, OTK 1997, nr 5-6, poz. 

64), z 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01, OTK-A 2001, nr 4, poz. 46, z19 kwietnia 2005 r., 

sygn. K 4/05, OTK-A 2005, nr 4, poz. 37; z 7 lutego 2001 r., sygn. K 27/00, OTK 2001, nr 2, 

poz. 29; z 16 września 2003 r., sygn. K 55/02, OTK-A 2003, nr 7, poz. 75).  

 

Dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek 

krótkoterminowych w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest limitowana czasem, a 

zatem horyzont czasowy wyznaczony dla realizacji tego typu przedsięwzięć jest nieokreślony, 

zależy jedynie od decyzji podejmowanych przez samego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca 

udzielający mikropożyczek wiązał z rozpoczęciem swojej działalności cel w postaci 

osiągnięcia zysku z zawartej umowy pożyczki. Osiągnięcie tego celu możliwe jest tylko w 

pewnym horyzoncie czasowym. Przedsięwzięcia polegające na udzielaniu mikropożyczek i 

osiąganiu z tego tytułu zysku, ze swej natury mają charakter rozłożony w czasie, i to z reguły 

dłuższy niż przewidywany okres kredytowania, bowiem niejednokrotnie kredytodawcy 

zmagają się z zaległościami w spłacie kredytów i muszą podejmować czynności mające na 

celu odzyskanie należności. Niewątpliwie zatem, zasada ochrony interesów w toku chroni 

przedsiębiorców udzielających mikropożyczek. Wszelkie działania ustawodawcy ingerujące 

w tę sferę działalności gospodarczej winny uwzględniać gwarancje wynikające z tej zasady. 

 

Ustawa przewiduje wprowadzenie limitów odnoszących się do kwoty odszkodowania 

przysługującego przedsiębiorcom udzielających mikropożyczek za opóźnienie w spłacie 

(kwoty odsetek) oraz do kosztów prowadzonej administracji, w tym obsługi 

przeterminowanych zadłużeń (kosztów pozaodsetkowych kredytu i opłat z tytułu zaległości w 

spłacie). Tym samym, przepisy Ustawy ingerują w ukształtowane przez przedsiębiorców 
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warunki prowadzenia działalności, związane z jej opłacalnością. Kwestionowane przepisy 

zmniejszają opłacalność prowadzonej działalności do stopnia, który decyduje o braku 

możliwości lub zasadności dalszego prowadzenia działalności na dotychczasowych 

warunkach. 

 

Nie sposób zaprzeczyć, że ustawodawcy przysługuje swoboda regulacyjna, nie istnieje 

bowiem gwarancja niezmienności prawa. Niemniej jednak, zasada ochrony interesów w toku 

chroni te przedsięwzięcia gospodarcze i finansowe, które od momentu ich powstania miały 

trwać przez pewien czas, zaś ich realizacja mogła przynieść założone przez jednostkę efekty 

w określonym horyzoncie czasu. Wprowadzenie uchwalonych przepisów Ustawy 

zdestabilizuje rynek mikropożyczek. Regulacja Ukk w analizowanym zakresie godzi wprost 

w zasadę ochrony interesów w toku. Dotychczas, przedsiębiorcy pozostawali w 

uzasadnionym przeświadczeniu, że regulacje Ukk są i pozostaną stabilne. Kierując się tym 

przeświadczeniem, ukształtowali swoją działalność odpowiednio do obowiązującego stanu 

prawnego i związanych z nim oczekiwań odnoszących się do podejmowanych przedsięwzięć. 

Nieoczekiwana zmiana w tym zakresie pogarsza sytuację prawną tych przedsiębiorców i 

ingeruje w ukształtowaną przez nich pod rządami obowiązującego stanu prawnego, 

prowadzoną działalność. Wprowadzenie kwestionowanej regulacji nie pozwoli 

przedsiębiorcom dokończyć swojego przedsięwzięcia podjętego na podstawie dotychczasowej 

regulacji. Prowadzenie działalności stanie się bowiem nieopłacalne. Ochrona wynikająca z 

konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji) ma na celu 

przeciwdziałanie takim sytuacjom. Ustawodawca winien mieć zatem świadomość, iż 

wprowadzenie przedmiotowych przepisów naruszy porządek prawnokonstytucyjny. 

 

Analizowane przepisy art. 33a, art. 36a, art. 36b i art. 36c Ukk stoją w oczywistej 

sprzeczności z zasadą zaufania obywateli do państwa. Nie zachodzi bowiem żadna szczególna 

sytuacja uzasadniająca pozbawienie przedsiębiorców udzielających mikropożyczek (tj. 

pożyczek krótkoterminowych, udzielanych na okres do 30 dni) możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej z zyskiem. Ustawodawca, w ramach swobody legislacyjnej, 

dysponuje możliwością wprowadzenia wielu innych instrumentów chroniących 

konsumentów, które jednocześnie chronią prawa przedsiębiorców. Ustawodawca uchwalając 

kwestionowane przepisy pominął interesy przedsiębiorców udzielających mikropożyczek.  
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Wejście w życie uchwalonych przepisów Ukk w obecnym brzmieniu spowoduje, że 

możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 

koncentrujących swoją działalność wokół udzielania mikropożyczek zostanie zagrożona. 

Spowodowane to będzie wprowadzeniem przez ustawodawcę arbitralnie ustalonych limitów 

maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu odnoszonych do kwoty kredytu i długości 

okresu kredytowania oraz maksymalnej łącznej wysokości opłat z tytułu zaległości w spłacie 

kredytu i odsetek za opóźnienie. Projektodawca ma przy tym pełną świadomość tego ryzyka, 

skoro w uzasadnieniu Projektu wskazał, że odsetki nie mogą stanowić źródła zarobku 

przedsiębiorców przy pożyczkach krótkoterminowych, gdyż ich kwota oscyluje w granicach 

kilku złotych (str. 21 uzasadnienia Projektu). Jednocześnie, konieczność poniesienia przez 

kredytodawcę kosztów wynikających z zaległości w spłacie kredytu oraz konieczność 

windykacji zadłużenia, połączona z projektowanym limitem dla pozaodsetkowych kosztów 

kredytu i opłat z tytułu zaległości w spłacie, istotnie pogorszy warunki opłacalności 

prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Dalsze prowadzenie działalności 

stanie się dla wielu przedsiębiorców nierentowne. Powyższe podważa zaufanie 

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pożyczek krótkoterminowych do 

ustawodawcy. 

 

Kwestionowane przepisy przekraczają również dopuszczalne granice intensywności 

ingerencji prawodawcy w ukształtowaną sytuację przedsiębiorców. Oceniając, czy nastąpiło 

naruszenie zasady proporcjonalności należy badać, czy działanie ustawodawcy 

korzystającego ze swobody regulacyjnej stanowi nierzetelne, niezrozumiale intensywne 

działanie (wyrok TK z 13 marca 2007 r., sygn. K 8/07, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 26). W 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazano, iż naruszenie zasady proporcjonalności 

można „uznać za udowodnione w sytuacji, gdy z punktu widzenia reguł kultury prawnej i 

zasad racjonalności ingerencja prawodawcza była nadmierna w stosunku do założonych 

celów, albo też owe cele pozostawały poza legitymowanym w ustroju demokratycznym 

dopuszczalnym zakresem działania władzy" (wyrok TK z 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02, 

OTK-A 2003, Nr 2, por. 11, s. 141). 

 

W kontekście powyższego, nie można odmówić racjonalności i słuszności założonych przez 

projektodawcę celów (w postaci zapewnienia należytej ochrony pożyczkobiorców – 

konsumentów), niemniej jednak należy wskazać, iż nawet tak uzasadniony cel nie jest 
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chroniony Konstytucją, jeżeli użyty środek jest nadmierny i nieadekwatny 

(nieproporcjonalny). W celu dokonania oceny konstytucyjności nowelizacji przepisów Ukk 

konieczne jest zatem przeprowadzenie tzw. testu proporcjonalności. Zgodnie z ustalonym 

orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenie danej regulacji, aby mogło być 

uznane za konstytucyjne: i) musi być „niezbędne" („konieczne") dla osiągnięcia ochrony 

interesu publicznego, z którym jest związane; ii) musi zapewniać osiągnięcie zamierzonych 

przez ustawodawcę skutków (celów); iii) musi spełniać warunek zachowania proporcji 

miedzy efektami wprowadzonej regulacji a ciężarami, względnie niedogodnościami 

wynikającymi z niej dla obywateli.  

 

Zasada proporcjonalności kładzie szczególny nacisk na adekwatność celu i środka użytego do 

jego osiągnięcia. Zgodnie z poglądami wyrażanymi w literaturze przedmiotu oznacza to, że 

„spośród możliwych (i zarazem legalnych) środków oddziaływania należałoby wybierać 

środki skuteczne dla osiągnięcia celów założonych, a zarazem możliwie najmniej uciążliwe 

dla podmiotów, wobec których mają być zastosowane lub dolegliwe w stopniu nie większym 

niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu (S. Wronkowska, Polskie dyskusje o 

państwie prawa, Warszawa 1995, s. 74). Środek zastosowany przez projektodawcę, w postaci 

wprowadzenia limitów kosztów pozaodsetkowych, odsetek za opóźnienie i opłat z tytułu 

zaległości w spłacie w celu ochrony kredytobiorców nadmiernie ingeruje w sferę praw 

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie udzielania mikropożyczek.  

 

Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, iż zasada proporcjonalności „z jednej strony stawia 

przed prawodawcą każdorazowo wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby ingerencji w 

danym stanie faktycznym w zakres prawa bądź wolności jednostki. Z drugiej strony winna 

ona być rozumiana jako wymóg stosowania takich środków prawnych, które będą skuteczne, 

a więc rzeczywiście służące realizacji zamierzonych przez prawodawcę celów. Zawsze chodzi 

tu o środki niezbędne, w tym sensie, że chronić będą określone wartości w sposób i w stopniu, 

który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu innych środków. Dla określenia 

dopuszczalności ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności konieczne jest stwierdzenie 

istnienia konstytucyjnie uzasadnionych przesłanek formalnych dotyczących dopuszczalności 

wprowadzenia ograniczeń oraz wykazanie proporcjonalności zastosowanego środka (wyrok 

TK z 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt SK 23/01). Jak wynika z powyższego, istotną dla 

stwierdzenia konstytucyjności nowej regulacji z zasadą proporcjonalności jest ocena 
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adekwatności środków zastosowanych przez ustawodawcę do zamierzonych celów, 

wskazanych w treści uzasadnienia do Projektu. W treści uzasadnienia do projektu 

analizowanej Ustawy wskazano, iż zasadniczym celem zmiany obowiązujących przepisów 

Ukk jest ochrona konsumenta korzystającego z usług firm pożyczkowych poprzez 

zapobieganie przypadkom pobierania przez te firmy nieuzasadnionych (zbyt wysokich) opłat. 

 

Analiza treści normatywnej kwestionowanych przepisów pokazuje, że zamierzone regulacje 

nie są skuteczne, a wiec rzeczywiście nie służą realizacji założeń ochrony konsumentów. 

Wyeliminowanie z rynku oferty mikropożyczek zadecyduje o pozostawieniu kredytobiorcom 

jedynie oferty pożyczek na stosunkowo wysokie kwoty, co w oczywisty sposób doprowadzi 

do wzrostu poziomu ich zadłużenia. Co więcej, wprowadzenie limitu odnoszącego się do 

łączenia kosztów kredytu w terminie 120 dni od momentu jego udzielenia spowoduje 

wzmożenie stosowania procederu tzw. „rolowania” długu, po upływie ww. terminu, istotnie 

zwiększając poziom zadłużenia kredytobiorców. W świetle powyższego, działania 

ustawodawcy w analizowanym zakresie należy uznać za nadmierne, nieuzasadnione i 

nieskuteczne. Z tego powodu, ingerencja prawodawcza nie jest proporcjonalna w stosunku do 

założonych celów.  

 

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie przesłanek do stwierdzenia niezgodności 

art. 33a, art. 36a, art. 36b i art. 36c Ukk z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą 

zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadą ochrony 

interesów w toku oraz zasadą proporcjonalności. Na gruncie obowiązujących przepisów 

Ukk, przedsiębiorcy udzielający mikropożyczek ukształtowali swoją działalność w 

zgodzie z przepisami prawa i w taki sposób by przynosiła ona zyski. Wprowadzając w 

życie przepisy ingerujące w warunki prowadzenia działalności przez tych 

przedsiębiorców, ustawodawca destabilizuje ukształtowaną sytuację, z przekroczeniem 

granic proporcjonalności. 

 

2. ZASADA RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA (ART. 32 UST. 1 KONSTYTUCJI) 

 

Jak wynika z analizowanych przepisów art. 33a, art. 36a, art. 36b i art. 36c, które mają zostać 

dodane do regulacji Ukk, ograniczenia i obciążenia przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie udzielania mikropożyczek są daleko bardziej restryktywne, niż te 
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nałożone na przedsiębiorców udzielających pożyczek długoterminowych, nadmierne i w tym 

kontekście nieuzasadnione. 

 

Mając na względzie wskazany zarzut, niezbędne jest dokonanie analizy przepisów Ustawy w 

świetle określonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji, zasady równości wobec prawa. Zarówno w 

doktrynie, jak i w orzecznictwie wskazuje się na generalny charakter tej zasady (L. Garlicki, 

Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 96-98 oraz postanowienie 

TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. SK 10/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 225; orzeczenie 

TK z dnia 18 marca 1997 r., sygn. akt K 15/96, OTK ZU Nr 1/1997, s. 68). Należy przy tym 

zaznaczyć, iż zasada równości odnosi się do wszystkich podmiotów prawa, a więc tak 

obywateli państwa polskiego, jak i cudzoziemców, tak osób fizycznych, prawnych, jak i 

jednostek organizacyjnych.  

 

Zasada równości, jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. 

(sygn. K 8/09, Dz. U. Nr 206, poz. 1227, str. 12183) gwarantuje, że „wszystkie podmioty 

prawa charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być 

traktowane równo. A więc według równej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, jak i 

faworyzujących” (zob. orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, OTK 1988, Nr 1, 

poz. 1, s. 14 oraz wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r., sygn. K 24/97, OTK 1998, Nr 2, poz. 

13, s. 81). Zasady tej nie należy jednak rozumieć jako kształtującej absolutną i bezwzględną 

równość wszystkich i we wszystkim, lecz jako równość względną, tj. taką która musi i może 

być stosowana wyłącznie w porównywalnych okolicznościach (K. Działocha, Równość wobec 

prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce [w:] L. Garlicki, J. Trzciński 

(red.), Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, Wrocław 1990, s. 141-

158; zob. też wyrok TK z 10 stycznia 2012 r., sygn. P 19/10, Dz.U. Nr 14, poz. 76, str. 444).  

 

Ustawa w dodawanych do Ukk przepisach art. 33a, art. 36a-36c nakłada daleko idące 

ograniczenia w zakresie naliczania opłat i kosztów związanych z udzielonym kredytem 

konsumenckim na wszystkich przedsiębiorców udzielających tego rodzaju kredytów. Przepisy 

Ustawy w tym zakresie w równym stopniu odnoszą się zarówno do przedsiębiorców 

udzielający pożyczek krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Należy podkreślić, iż 

zasada równości w prawie nie może być pojmowana w sposób absolutny, lecz jej dochowanie 

wymaga porównania cech istotnych i sytuacji prawnej adresatów ustawy. Sam fakt, że ww. 



	  
 
 
 

12 

ograniczenia zostały nałożone równo na wszystkich przedsiębiorców udzielających kredytów 

konsumenckich nie uzasadnia jeszcze stwierdzenia, że podmioty te zostały potraktowane 

przez ustawodawcę równo. Mając powyższe na uwadze, konieczne jest wskazanie cechy 

istotnej, ze względu na którą można wyróżnić grupę podmiotów, w której działalność ingerują 

kwestionowane przepisy. Cechą tą jest prowadzenie działalności gospodarczej polegajacej na 

udzielaniu kredytów konsumenckich, bez względu na indywidualne warunki tych kredytów 

(kwotę, okres kredytowania). Tym samym, wszyscy przedsiębiorcy udzielający kredytów 

konsumenckich, bez względu na to, czy są to mikropożyczki, czy kredyty długoterminowe, 

należą do grupy podmiotów podobnych. 

 

Z gwarancji zawartych w art. 32 ust. 1 Konstytucji wynika, że przedsiębiorcy udzielający 

mikropożyczek muszą być traktowani przez ustawodawcę tak samo, jak przedsiębiorcy 

udzielający kredytów długoterminowych. Należy podkreślić, że Konstytucja gwarantuje 

równość wobec prawa podmiotów „równych”. Analizowane przepisy stosowane równo w 

ramach grupy tak wyróżnionych podmiotów wywierają skutki prawne różnicujące sytuację 

prawną tych podmiotów. Arbitralne określenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu 

poprzez wskazanie procentowego stosunku tych kosztów do kwoty kredytu i okresu jego 

spłaty skutkuje ustaleniem górnych granic kosztów na różnym (niższym lub wyższym) 

poziomie, pomimo, iż dla wszystkich przedsiębiorców koszty te są stałe i nie zależą od 

rodzaju udzielanych kredytów (chodzi np. o koszty badania zdolności kredytowej 

pożyczkobiorcy, koszty obsługi windykacyjnej). W odniesieniu do mikropożyczek, poziom 

tych kosztów, ze względu na krótki okres kredytowania oraz stosunkowo niskie kwoty 

udzielanych pożyczek jest tak niski, że uniemożliwia przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność tym zakresie pokrycie kosztów udzielenia pożyczki, nie mówiąc o możliwości 

uzyskania zysku. Z tego względu, niewątpliwym skutkiem zastosowania kwestionowanych 

przepisów jest odstępstwo w zakresie równego traktowania kredytodawców. Analiza tych 

przepisów dowodzi, że podmioty prowadzące działalność w zakresie udzielania pożyczek 

długoterminowych są korzystniej traktowane przez ustawodawcę. Znacząco korzystniejsze 

uregulowanie sytuacji prawnej tych podmiotów budzi wątpliwości w świetle medialnych 

doniesień o złożeniu przez Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dnia 9 lipca 

2015 r. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wpływaniu na 

proces legislacyjny Projektu w zamian za udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej. 

Wpływ ten miał na celu takie ukształtowanie regulacji, by były one korzystne dla spółki 
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Provident S.A., koncentrującej swoją działalność na udzielaniu pożyczek średnio- i 

długoterminowych. Media donoszą, iż o Ustawie w sejmowych kuluarach mówi się „lex 

provident”. 

 

Wyróżnienie tylko niektórych spośród kredytodawców działających na rynku kredytów 

konsumeckich w zależności od rodzaju udzielanych kredytów nie ma uzasadnienia w 

szczególnej sytuacji, która pozwala na takie różnicowanie podmiotów prawa, a bynajmniej na 

takie uzasadnienie nie wskazał sam projektodawca. W ustalonej linii orzeczniczej, Trybunał 

Konstytucyjny wskazał, że wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów 

podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonujących kryteriach. 

Kryteria te muszą mieć „charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim związku z 

celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć 

realizacji tego celu i treści, czyli wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter 

racjonalnie uzasadniony.” (wyrok TK z 16 grudnia 1997 r., sygn. K 8/97, OTK 1997, Nr 5-6, 

poz. 70, s. 553-554).  

  

Zgodne z Konstytucją zróżnicowanie w ramach danej grupy podmiotów podobnych musi 

mieć charakter proporcjonalny, a więc „waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie 

sytuacji adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, 

które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych. (…) 

kryteria te muszą pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami, zasadami czy 

normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.” 

(wyrok TK z 16 grudnia 1997 r., sygn. K 8/97, OTK 1997, Nr 5-6, poz. 70, s. 553-554). 

Zdaniem Opiniującego, waga celu analizowanej regulacji nie uzasadnia tak dotkliwej 

ingerencji w interesy podmiotów dotkniętych zróżnicowaniem. Ustawodawca ma możliwość 

takiego sformułowania przepisów chroniących konsumentów, by zrealizować założony cel, 

bez jednoczesnego różnicowania sytuacji podmiotów podobnych. Innymi słowy, 

ustawodawca powinien tak uregulować maksymalne granice kosztów obciążających 

kredytobiorców, by umożliwić każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność  w 

zakresie udzielania kredytów konsumenckich w równym stopniu pokrywanie kosztów 

prowadzonej działalności i osiąganie zysków, bez względu na indywidualne warunki 

udzielanych kredytów. 
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Konkludując, należy stwierdzić, że analizowana Ustawa różnicuje w sposób 

nieuzasadniony sytuację prawną przedsiębiorców udzielających mikropożyczek. Na 

gruncie art. 32 ust. 1 Konstytucji omawiane „zróżnicowanie” stanowi naruszenie zasady 

równości, gdyż oznacza nierówne traktowanie podmiotów podobnych w podobnej 

sytuacji. Nowelizacja Ukk jest niezgodna z zasadą równości zawartą w art. 32 ust. 1 

Konstytucji. 

 

3. WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ART. 20 I ART. 22 KONSTYTUCJI) 

 
Zgodnie z przepisem art. 20 Konstytucji: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności 

działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 

partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Z kolei przepis art. 22 Konstytucji stanowi, że „Ograniczenie wolności działalności 

gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 

publiczny”.  

 

Ustawa, wprowadzając art. 33a, art. 36a-36c Ukk, narusza art. 20 Konstytucji, gdyż zmierza 

do ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 

udzielających mikropożyczek. Pozbawienie tej grupy przedsiębiorców możliwości uzyskania, 

wedle wyboru, albo odszkodowania (odsetek za opóźnienie w spłacie kwoty kredytu 

konsumenckiego) albo zwrotu kosztów przedsądowego dochodzenia zapłaty wierzytelności i 

innych kosztów administracyjnej obsługi przeterminowanego zadłużenia (opłat z tytułu 

zaległości w spłacie kredytu) stanowi o ingerencji ustawodawcy w prowadzoną przez nich 

działalność gospodarczą w stopniu decydującym o jej opłacalności, a tym samym o 

możliwości dalszego jej prowadzenia. Nowelizacja będzie miała istotnie negatywny wpływ na 

wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu 

mikropożyczek.  

 

Tak duża ingerencja w sferę gospodarczą państwa prowadzi do zaprzeczenia istoty społecznej 

gospodarki rynkowej, o której mówi Konstytucja. Konstytucja zapewnia bowiem, że państwo, 

w ramach stanowionego przez siebie prawa, gwarantuje podstawowe elementy gospodarki 

rynkowej. Ich katalog może być różnie określany, jednak do minimum należą: własność 

prywatna, wolność gospodarcza (art. 22) i związana z nią wolność umów, wolna konkurencja, 
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kształtowanie cen za pomocą mechanizmów rynkowych, wolność pracy i wolny przepływ 

pracowników, kapitału i usług, swoboda i samodzielność podejmowania decyzji 

gospodarczych. Ustawodawca arbitralnie limitując zyski, a wręcz opłacalność prowadzenia 

działalności gospodarczej na poziomie zwrotu kosztów prowadzonych przedsięwzięć ingeruje 

w gospodarkę rynkową naruszając gwarancje wynikające z art. 20 Konstytucji. Regulacje art. 

33a oraz art. 36a-36c Ukk, na gruncie rynku przedsiębiorców udzielających mikropożyczek, 

niweluą takie elementy rynku jak: wolność gospodarcza, wolność umów, wolna konkurencja, 

kształtowanie cen za pomocą mechanizmów rynkowych, swoboda i samodzielność 

podejmowania decyzji gospodarczych. Powyższe wprost ogranicza swobodę działalności 

gospodarczej. 

 

Ponadto, pozbawienie możliwości kontynuowania działalności przez przedsiębiorców 

udzielających mikropożyczek stoi w sprzeczności z art. 22 Konstytucji. Ustawodawca 

dopuścił możliwość ograniczania wolności działalności gospodarczej, jednakże pod 

warunkiem spełnienia określonych wymogów. Zgodnie z treścią art. 22 Konstytucji należą do 

nich: ustawowa forma wprowadzanego ograniczenia oraz realizacja celu mieszczącego się w 

pojęciu ważnego interesu publicznego.  

 

W zakresie wymogu ograniczania wolności działalności gospodarczej wyłącznie w drodze 

ustawy, Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że „w odniesieniu do sfery wolności i praw 

człowieka zastrzeżenie wyłącznie ustawowej rangi unormowania ich ograniczeń należy 

pojmować dosłownie, z wykluczeniem dopuszczalności subdelegacji, tj. przekazania 

kompetencji normodawczej innemu organowi (…) przewidziane konieczne lub choćby tylko 

dozwolone przez konstytucję unormowanie ustawowe cechować musi zupełność” (wyr. TK z 

6 marca 2000 r., sygn. P 10/99, Dz.U. 2000 Nr 16, poz. 214). Analizowana regulacja spełnia 

ten wymóg. Zastrzeżenia budzi jednak spełnienie drugiego ze wskazanych w art. 22 

Konstytucji wymogów. Wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń wolności gospodarczej 

może być uzasadnione jedynie ważnym interesem publicznym. Interes ten nie został 

zdefiniowany w treści Konstytucji. Niemniej jednak w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego oraz w nauce przyjmuje się, że pojęcie to „obejmuje bezpieczeństwo 

państwa, porządek publiczny, ochronę środowiska, zdrowia publicznego oraz moralności 

publicznej”(zob. L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności na tle 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2001, z. 10, s. 5 i n.). W relacji do 
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ograniczanej konstytucyjnej wartości, jaką stanowi wolność działalności gospodarczej, interes 

publiczny musi stanowić wartość istotniejszą, interes ten musi być ważniejszy niż wolność 

działalności gospodarczej w danym wypadku. Oznacza to, że wprowadzenie ograniczeń 

wolności działalności gospodarczej może być dokonane tylko z zachowaniem wymogu 

proporcjonalności. Ograniczenia nie mogą bowiem ingerować w wolność działalności 

gospodarczej w stopniu, który nie jest konieczny dla ochrony ważnego interesu publicznego.  

 

Interesem publicznym chronionym przez Ustawę jest interes konsumentów zawierających 

umowy o kredyt konsumencki. Ustawa ma chronić ten interes poprzez ograniczenie 

możliwości pobierania przez kredytodawców nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w 

umowach pożyczek i kredytów. W świetle powyższego, należy uznać, iż wprowadzane w art. 

33a oraz art. 36a-36c Ukk ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez 

kredytodawców udzielających mikropożyczek są nadmierne w stosunku do tak określonego 

interesu kredytobiorców. Ustawodawca ma bowiem inne możliwości realizacji ww. celu, niż 

poprzez tak restrykcyjną regulację dotykającą wskazaną grupę kredytodawców. 

Wprowadzenie regulacji pozbawiającej prowadzoną działalność gospodarczą rentowności nie 

można uznać za konieczne do ochrony interesu konsumentów. Wprost przeciwnie, istnieją 

podstawy do uznania, że wprowadzenie analizowanej regulacji zagrozi również interesom 

kredytobiorców, którzy na skutek ograniczenia możliwości uzyskania mikropożyczek zostaną 

zmuszeni do zaciągania kredytów długoterminowych, droższych, a tym samym w większym 

stopniu obciążających finansowo i bardziej ryzykownych z punktu widzenia zagrożenia, tzw. 

spiralą zadłużenia. 

 

Z uwagi na powyższe, należy uznać, iż Ustawa w analizowanym zakresie jest wprost 

sprzeczna z art. 20 i 22 Konstytucji. Wprowadzane w art. 33a oraz art. 36a-36c Ukk 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

mikropożyczek są nadmierne i nie prowadzą do osiągnięcia założonego celu, ingerując w 

warunki działalności prowadzonej przez kredytodawców w stopniu decydującym o jej 

opłacalności, a tym samym o możliwości jej dalszego prowadzenia.  

 

4. WNIOSKI 
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ART. 33A ORAZ ART. 36A-36C USTAWY O KREDYCIE KONSUMECKIM SĄ WPROST SPRZECZNE 

Z ART. 2, ART. 20 I 22 ORAZ ART. 32 UST. 1 KONSTYTUCJI. 

 

NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWY O KREDYCIE KONSUMECKIM, 

PRZEDSIĘBIORCY UDZIELAJĄCY MIKROPOŻYCZEK UKSZTAŁTOWALI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 

W ZGODZIE Z PRZEPISAMI PRAWA I W TAKI SPOSÓB BY PRZYNOSIŁA ONA ZYSKI. 

WPROWADZAJĄC W ŻYCIE PRZEPISY ISTOTNIE INGERUJĄCE W WARUNKI PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI PRZEZ TYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, USTAWODAWCA DESTABILIZUJE 

UKSZTAŁTOWANĄ SYTUACJĘ, Z PRZEKROCZENIEM GRANIC PROPORCJONALNOŚCI, 

PODWAŻAJĄC ZAUFANIE PRZEDSIĘBIORCÓW DO PAŃSTWA I STANOWIONEGO PRZEZ NIE 

PRAWA I NARUSZAJĄC ZASADĘ OCHRONY INTERESÓW W TOKU. 

 

PRZEPISY USTAWY W ANALIZOWANYM ZAKRESIE RÓŻNICUJĄ W SPOSÓB NIEUZASADNIONY 

SYTUACJĘ PRAWNĄ PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELAJĄCYCH MIKROPOŻYCZEK W STOSUNKU DO 

SYTUACJI PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELAJĄCYCH KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH. NA 

GRUNCIE ART. 32 UST. 1 KONSTYTUCJI OMAWIANE „ZRÓŻNICOWANIE” STANOWI 

NARUSZENIE ZASADY RÓWNOŚCI, GDYŻ OZNACZA NIERÓWNE TRAKTOWANIE PODMIOTÓW 

PODOBNYCH W PODOBNEJ SYTUACJI.  

 

ANALIZA KWESTIONOWANYCH PRZEPISÓW USTAWY DOWODZI, ŻE PODMIOTY 

PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UDZIELANIA POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH SĄ 

KORZYSTNIEJ TRAKTOWANE PRZEZ USTAWODAWCĘ. ZNACZĄCO KORZYSTNIEJSZE 

UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ TYCH PODMIOTÓW BUDZI WĄTPLIWOŚCI ZWŁASZCZA 

W ŚWIETLE MEDIALNYCH DONIESIEŃ O MOŻLIWYM, W TOKU PROCESU LEGISLACYJNEGO, 

WPŁYWIE NA KSZTAŁT  WW. REGULACJI, TAK BY BYŁY ONE KORZYSTNE DLA SPÓŁKI 

PROVIDENT S.A., KONCENTRUJĄCEJ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA UDZIELANIU POŻYCZEK 

ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWYCH. 

 

WPROWADZANE W ART. 33A ORAZ ART. 36A-36C USTAWY O KREDYCIE KONSUMECKIM 

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA MIKROPOŻYCZEK SĄ NADMIERNE I NIE PROWADZĄ 

DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONEGO CELU, INGERUJĄC W WARUNKI DZIAŁALNOŚCI 

PROWADZONEJ PRZEZ KREDYTODAWCÓW W STOPNIU DECYDUJĄCYM O JEJ OPŁACALNOŚCI, 



	  
 
 
 

18 

A TYM SAMYM O MOŻLIWOŚCI DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

NARUSZA TO KONSTYTUCYJNE GWARANCJE WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

 

USTAWODAWCA POWINIEN TAK UREGULOWAĆ MAKSYMALNE GRANICE KOSZTÓW 

OBCIĄŻAJĄCYCH KREDYTOBIORCÓW, BY UMOŻLIWIĆ KAŻDEMU PRZEDSIĘBIORCY 

PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ  W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 

RÓWNYM STOPNIU POKRYWANIE KOSZTÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGANIE 

ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA INDYWIDUALNE WARUNKI UDZIELANYCH KREDYTÓW. 

 

USTAWODAWCA NIE UZASADNIŁ W NALEŻYTY SPOSÓB KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA TAK 

RYGORYSTYCZNYCH UNORMOWAŃ USTAWY O KREDYCIE KONSUMECKIM. ISTNIEJĄ INNE 

INSTRUMENTY POZWALAJĄCE USTAWODAWCY CHRONIĆ INTERESY KONSUMENTÓW-

POŻYCZKOBIORCÓW I JEDNOCZEŚNIE UWZGLĘDNIAJĄCE INTERES POŻYCZKODAWCÓW.  

 

 

DR HAB. SABINA GRABOWSKA 


	Źródła prawa i dokumenty
	Definicje i skróty
	Przedmiot opinii
	Stan faktyczny
	I. STAN PRAWNY
	II. Konkluzje

