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Warszawa, 4 listopada 2021 r. 

 
Sz. P. Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

Senat RP 

 
Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

W związku z przedłożeniem przez Komisję Ustawodawczą propozycji dotyczącej zmian w ustawie z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (druk senacki nr 489), przekazuję poniżej uwagi Fundacji 

Rozwoju Rynku Finansowego do tego projektu.  

W pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę, że zaproponowane obniżenie dopuszczalnego limitu 

pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego w sytuacji, w której wskutek poprawki zgłoszonej 

przez Senat skrócony został okres obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych 

przewidziany w związku ze stanem pandemii COVID-19, jest trudne do zrozumienia, a jednocześnie 

narusza zasadę pewności i stabilności prawa. Podkreślenia wymaga, że celem przedłożenia rządowego 

w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: ustawa covidowa) było okresowe obniżenie (do dnia 

31 marca 2021 r.) dopuszczalnego poziomu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego w 

celu zapewnienia dostępu do tańszych kredytów i pożyczek konsumentom, którzy przejściowo mogli 

znajdować się w trudniejszej sytuacji wynikającej z ograniczenia życia gospodarczego i społecznego. 

Jednocześnie ustawodawca miał świadomość faktu, że obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych 

będzie skutkować ograniczeniem rentowności po stronie kredytodawców. Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, który był autorem tych przepisów, podkreślał, że: „czas pandemii 

koronawirusa powinien być zatem czasem odpowiedzialności i solidarności w ponoszeniu ciężarów tego 

przejściowego, ale dotkliwego dla wszystkich okresu.” 1 

Pragniemy zauważyć, że środowisko kredytodawców od początku pandemii realizowało ideę 

społecznej odpowiedzialności biznesu – zarówno w ramach inicjatyw samoregulacyjnych, jak też na 

podstawie przepisów ustawowych. Instytucje pożyczkowe, wspólnie z organizacjami zrzeszającymi, 

wypracowały standardy działania w relacjach z klientami w okresie pandemii, które obejmowały m.in. 

wprowadzenie możliwości zawieszenia spłaty pożyczki (tzw. wakacje kredytowe), przesunięcia terminu 

spłaty, rozłożenia spłaty na większą liczbę rat, indywidualne podejście do klientów w sytuacji, w której 

nie będą oni w stanie terminowo spłacać zadłużenia. 

 
1 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16343 

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16343
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W projekcie ustawy zmieniającej ustawę covidową, uchwalonej w dniu 21 stycznia 2021 r. rząd 

przedstawił propozycję przedłużenia okresu obowiązywania obniżonego limitu pozaodsetkowych 

kosztów kredytu konsumenckiego do dnia 31 grudnia 2021 r. W uchwale Senatu do tego projektu 

wyrażonej w dniu 13 stycznia 2021 r. Wysoki Senat zaproponował, aby obniżony na czas pandemii 

limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego wygasł z dniem 30 czerwca 2021 r. 

Poprawka Senatu została przyjęta przez Sejm i tym samym począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. w 

odniesieniu do kredytów konsumenckich ponownie znajduje zastosowanie limit pozaodsetkowych 

kosztów ustanowiony w ustawie o kredycie konsumenckim. 

Mając powyższe na uwadze nie jest, w ocenie Fundacji, zrozumiała bieżąca intencja Wysokiego Senatu, 

którego poprawką przywrócono limit pozaodsetkowych kosztów kredytu obowiązujący w ustawie o 

kredycie konsumenckim wcześniej, niż zakładało to przedłożenie rządowe, polegająca na wystąpieniu 

z inicjatywą stałego obniżenia kosztów pozaodsetkowych, do poziomu niższego niż obowiązujący w 

okresie pandemii. Inicjatywa ta jest tym bardziej zaskakująca, że w uzasadnieniu projektu wskazuje się: 

„Nie wiadomo jednak dlaczego (ustawodawca) ściśle określił ramy czasowe obowiązywania dodanych 

do specustawy koronawirusowej przepisów art. 8d–8f.” Ustalenie ścisłych ram czasowych dla 

obowiązywania tych przepisów wynikało tymczasem z potrzeby zapewnienia konsumentom dostępu 

do tanich źródeł finansowania w trudnym okresie pandemii, na wypadek wybuchu kryzysu 

gospodarczego o rozległych konsekwencjach ekonomicznych dla polskich gospodarstw domowych. 

Zostało to wprost wyrażone w uzasadnieniu do przedłożenia rządowego: „W czasie epidemii i po jej 

ustąpieniu istotne będzie udzielanie szybkich pożyczek dla konsumentów i podmiotów, których dotknęły 

skutki finansowe epidemii (np. zachowanie płynności) – co miało wpływ na zaproponowanie rocznego 

okresu obowiązywania wskazanych przepisów.” Jednocześnie, zgłaszając poprawkę skracającą okres 

obowiązywania tych przepisów do dnia 30 czerwca 2021 r., Senat musiał mieć świadomość, że mają 

one charakter czasowy i jednocześnie wyraził wolę ich wcześniejszego wygaśnięcia.  

W ocenie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego poprawkę Senatu polegającą na skróceniu okresu 

obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych należy uznać za w pełni uzasadnioną. Z 

analiz prowadzonych i publikowanych systematycznie przez Fundację wynika, że: 

1. Sektor instytucji pożyczkowych już w 2019 roku, tj. jeszcze przed wybuchem pandemii, znajdował 

się w trudnej sytuacji i zakończył ten rok stratą przekraczającą 120 mln zł (wobec blisko 100 mln 

zł zysku w roku 2018), przy ujemnej rentowności aktywów (ROA) i kapitału (ROE).2 Dane za 2020 

rok są jeszcze mniej optymistyczne – strata sektora sięgnęła blisko 280 mln zł, natomiast ujemna 

rentowność aktywów i kapitału pogłębiła się. Przeczy to wyrażonemu w uzasadnieniu projektu 

przekonaniu o „krociowych zyskach” instytucji pożyczkowych. 

2. Po wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r., którą obniżono maksymalną wysokość 

pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, podaż pożyczek pozabankowych 

 
2 Pełna treść opracowania dostępna jest na stronie internetowej Fundacji https://frrf.pl/wyniki-sektora-pozyczek-
pozabankowych-w-2019-r/. 

https://frrf.pl/wyniki-sektora-pozyczek-pozabankowych-w-2019-r/
https://frrf.pl/wyniki-sektora-pozyczek-pozabankowych-w-2019-r/
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gwałtownie spadła, co wynikało ze znacznie ograniczonej aktywności kredytowej instytucji 

pożyczkowych. W okresie od marca do maja 2020 r. wartość udzielonych pożyczek oscylowała w 

granicach 30%-40% wartości pożyczek z analogicznego okresu w 2019 roku. Począwszy od maja 

2020 r. podaż zaczęła się stopniowo odbudowywać. W całym 2020 roku liczba i wartość 

udzielonych pożyczek była o ok. 30% niższa niż w roku 2019. Liczba aktywnych instytucji 

pożyczkowych zmniejszyła się o około 25%, a część podmiotów zdecydowała się na 

kontynuowanie działalności jedynie przy założeniu, że przepisy obniżające limit kosztów 

pozaodsetkowych mają charakter tymczasowy.  

3. Z finansowania na legalnym rynku zostały wykluczone osoby najbardziej narażone na 

„wypchnięcie” do szarej strefy, tj. osoby o najniższej zdolności kredytowej. Przy obowiązującym 

w pandemii poziomie limitu, w sytuacji, w której gwałtownie wzrósł poziom ryzyka kredytowego, 

kredytodawcy w pierwszej kolejności odmawiali finansowania osobom w trudniejszej bądź 

niepewnej sytuacji. Jak wynika z szeregu badań konsumenckich, w tym również z badania 

przeprowadzonego przez Federację Konsumentów i Fundację Rozwoju Rynku Finansowego3, 

wbrew tezie postawionej w uzasadnieniu projektu, głównym celem zaciągania kredytów i 

pożyczek nie jest ratowanie domowego budżetu. Z kredytów i pożyczek korzystają głównie osoby 

określające status materialny swojego gospodarstwa domowego jako średni, rozumiany jako 

sytuację, w której miesięczne dochody pozwalają domownikom pokryć bieżące wydatki, jednak 

wymagają oszczędzania lub wsparcia kredytem w celu sfinansowania większych wydatków. Osoby 

określające swoją sytuację materialną jako złą rzadziej deklarują korzystanie z kredytów i 

pożyczek, ale z kolei to one są w aktualnej sytuacji narażone na pozbawienie dostępu do 

finansowania. Z danych Biura Informacji Kredytowej4 wynika, że zarówno w bankach, jak też w 

firmach pożyczkowych w okresie pandemii obniżył się udział akceptacji wniosków kredytowych 

osób, których zdolność kredytowa oceniana była jako słabsza. Pozwala to przypuszczać, że osoby 

te – nie otrzymując środków z sektora bankowego i pożyczkowego - będą poszukiwać 

finansowania poza legalnym rykiem, poza limitem cenowym i systemem ochrony interesów 

konsumentów. Dowody na takie zachowania można było znaleźć w czasie pandemii w postaci 

ogłoszeń drobnych – propozycji pożyczek cywilnych, jak również w postaci wzrostu popularności 

lombardów. Z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców5 

wynika, że od wybuchu pandemii z usług lombardów skorzystało około 1,5 mln Polaków, przy 

czym – co niezwykle istotne – 41% badanych osób przyznało, że korzystało z usług lombardów w 

związku z odmową przyznania im pożyczki lub kredytu na rynku regulowanym. 

W ocenie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego zdumienie i niepokój budzi fakt, że zaproponowany 

poziom limitu kosztów pozaodsetkowych nie został poprzedzony jakąkolwiek analizą wpływu na 

 
3 https://frrf.pl/raport-finanse-polakow-w-czasie-covid-19-jak-pandemia-wplynela-na-portfele-i-zwyczaje-finansowe-
polakow/ 
4 Prezentacja wiceprezesa BIK S.A. podczas kongresu Consumer Finance w dniu 10.12.2020 r., 
https://www.efcongress.com/kongres-consumer-finance/ 
5 https://zpp.net.pl/badanie-zpp-rynek-lombardow-rosnie-jak-na-drozdzach/  

https://frrf.pl/raport-finanse-polakow-w-czasie-covid-19-jak-pandemia-wplynela-na-portfele-i-zwyczaje-finansowe-polakow/
https://frrf.pl/raport-finanse-polakow-w-czasie-covid-19-jak-pandemia-wplynela-na-portfele-i-zwyczaje-finansowe-polakow/
https://zpp.net.pl/badanie-zpp-rynek-lombardow-rosnie-jak-na-drozdzach/
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sektor kredytodawców, ale także konsumentów i gospodarkę jako całość. Jednocześnie 

projektodawca w sposób arbitralny i kategoryczny stwierdza, że: „Obniżenie maksymalnej wysokości 

pozaodsetkowych kosztów nie będzie zbytnim obciążeniem dla firm pożyczkowych, które i tak osiągają 

krociowe zyski z tytułu odsetek od udzielanych kredytów konsumenckich. Należy przy tym podkreślić, 

że branża pożyczkowa nie odczuje negatywnych skutków trwającego aktualnie kryzysu gospodarczego, 

a wręcz kryzys ten może wpłynąć na zwiększenie popytu na usługi firm pożyczkowych z uwagi na 

pogorszenie sytuacji materialnej społeczeństwa.” Jest to teza, z którą nie sposób się zgodzić i która nie 

znajduje uzasadnienia w danych liczbowych dotyczących funkcjonowania rynku kredytów 

konsumenckich (również tych przytoczonych powyżej). Warto zauważyć, że instytucje pożyczkowe, w 

przeciwieństwie do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych specjalizują się w 

udzielaniu pożyczek na niższe kwoty i krótsze okresy. Przykładowo, w przypadku udzielenia 

konsumentowi pożyczki w kwocie 1000 zł na okres 6 miesięcy instytucja pożyczkowa może naliczyć za 

ten okres maksymalne odsetki w kwocie 23,5 zł6. Zdaniem Fundacji trudno uznać taki poziom odsetek 

za umożliwiający osiągnięcie „krociowych zysków”, szczególnie mając na uwadze, że sama 

weryfikacja zdolności kredytowej konsumenta w bazach danych wiąże się z poniesieniem kosztu na 

poziomie kilkudziesięciu złotych. Użyte przez Projektodawcę w uzasadnieniu projektu stwierdzenie: 

„Należy uwzględnić, że pożyczkodawca może nadto żądać odsetek, których wysokość może sięgać 

prawie 10 % kwoty pożyczki” sugeruje, jakoby odsetki były naliczane od całej kwoty zadłużenia. 

Tymczasem odsetki nalicza się od kwoty zadłużenia pozostającej do spłaty, a spłata każdej kolejnej raty 

zmniejsza podstawę naliczania oprocentowania. W praktyce oznacza to, że w przypadku pożyczki w 

kwocie 1000 zł udzielonej na rok, przy oprocentowaniu nominalnym 10% w skali roku kredytodawca 

mógłby – w całym okresie kredytowania - naliczyć maksymalnie 55 zł tytułem odsetek, nie zaś 100 zł, 

jak zdają się sugerować Autorzy projektu. 

Projektodawca zdaje się całkowicie ignorować fakt, że instytucje pożyczkowe funkcjonują na takich 

samych zasadach, jak wszystkie inne przedsiębiorstwa na rynku, tj. w swojej działalności ponoszą 

szereg kosztów, które pokrywane są w cenie oferowanych pożyczek. Ich działalność niczym się nie różni 

od np. producentów pieczywa. Tak jak producenci pieczywa ponoszą koszty związane z zakupem mąki, 

jaj, drożdży, utrzymania i konserwacji maszyn, koszty pracy, koszty dystrybucji, które następnie – wraz 

z marżą producenta - odzwierciedlane są w cenie pieczywa dostępnego w sklepach, tak samo 

kredytodawcy ponoszą koszty związane m.in. z weryfikacją zdolności kredytowej, ryzykiem braku 

spłaty pożyczki, utrzymaniem systemów IT, zapewnieniem zgodności z regulacjami, obsługą pożyczek 

etc. Wszystkie te koszty odzwierciedlane są w koszcie pożyczki, który ponosi konsument. Przyjęcie 

założenia, zgodnie z którym koszt ponoszony przez konsumenta w całości stanowi zysk 

kredytodawcy jest oczywistym błędem, bowiem istotą każdej działalności gospodarczej jest 

ponoszenie kosztów i osiąganie przychodów. O zysku można mówić dopiero wówczas, kiedy osiągane 

przychody są wyższe niż ponoszone koszty i ta właśnie różnica stanowi zysk przedsiębiorstwa. 

 
6 Wg stanu na dzień 31 października 2021 r. 
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Warto w tym miejscu przypomnieć okoliczności ustanowienia aktualnie obowiązującego w ustawie o 

kredycie konsumenckim limitu kosztów pozaodsetkowych. Określając wysokość limitu kosztów 

pozaodsetkowych, uwzględniono właśnie przeciętne koszty funkcjonowania instytucji pożyczkowych. 

Jednocześnie ustawodawca dopasował dopuszczalne limity do dolnych przedziałów kosztów 

ponoszonych przez kredytodawców tak, aby motywować ich do ostrożniejszego zarządzania. W ocenie 

skutków regulacji projektu ustawy wprowadzającej ten limit wskazano: „W segmencie mikropożyczek, 

gdzie okres kredytowania na ogół nie przekracza miesiąca, koszty operacyjne kształtują się na poziomie 

15-27% kwoty pożyczki. Do kosztów operacyjnych należy dodać koszt ryzyka, który w segmencie 

mikropożyczek oscyluje w granicach 11% (odsetek pożyczek straconych), zatem przeciętne koszty w tym 

segmencie kształtują się między 26% a 38% kwoty pożyczki. W związku z powyższym proponuje się 

wprowadzenie limitu stałego całkowitego kosztu kredytu z wyłączeniem odsetek, w wysokości 25% 

całkowitej kwoty kredytu. Limit ten będzie niezależny od okresu kredytowania, a jego celem jest 

umożliwienie przedsiębiorcom pokrycia kosztów stałych związanych z udzieleniem pożyczki. 

Zaproponowano limit mieszczący się w dolnej granicy kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, co 

dodatkowo powinno motywować przedsiębiorców do racjonalizacji kosztów. Mając na uwadze, że 

sektor pożyczek konsumenckich jest zróżnicowany, a zatem obejmuje również pożyczki udzielane na 

dłuższe okresy, zaproponowano dodatkowo limit całkowitego kosztu kredytu z wyłączeniem odsetek, 

w wysokości 30%, uzależnione od okresu kredytowania (mający zastosowanie w skali roku). Koszty 

operacyjne w segmencie pożyczek udzielanych na dłuższe okresy stanowią 27,5% do 51% kwoty 

pożyczki. Do kosztów operacyjnych należy dodać koszt ryzyka, który Konfederacja Lewiatan szacuje w 

tym segmencie na ok. 22%-25%. Całkowite koszty pożyczki udzielonej na okres ok. l roku będą 

oscylować w granicach 49,5%-76% kwoty pożyczki. Przyjmując zaproponowany przez ustawodawcę 

limit całkowitego kosztu kredytu z wyłączeniem odsetek maksymalny koszt kredytu w skali jednego 

roku nie będzie mógł przekroczyć 55% kwoty kredytu (25%+30%), w skali 6 miesięcy nie powinien 

przekraczać 40% (15%+15%).” 

W ocenie Fundacji tak skonstruowany limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego 

stanowi odpowiednio wyważony kompromis, zapewniający – z jednej strony - ochronę 

konsumentów, a z drugiej możliwość funkcjonowania kredytodawców. Warto wskazać, że 

przeprowadzona w 2017 roku przez EY analiza rynku pożyczek pozabankowych po wejściu w życie 

limitu kosztów pozaodsetkowych wykazała, że rentowność instytucji pożyczkowych obniżyła się z ok. 

15% do ok. 3%. Oznacza to, że realny zysk instytucji pożyczkowej z każdego pożyczonego 1000 zł wynosi 

30 zł.  

Dlatego każda interwencja legislacyjna mająca na celu obniżenie dopuszczalnego limitu 

pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, winna być poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji 

finansowej kredytodawców oraz ponoszonych przez nich kosztów w różnych modelach biznesowych. 

Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może bowiem być oderwany od realiów ekonomicznych, 

ponieważ prowadziłoby to do praktycznej likwidacji legalnie funkcjonującego rynku pożyczkowego i 

wypchnęło konsumentów do szarej strefy, w której nie obowiązują żadne limity kosztów ani inne 
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regulacje mające na celu ochronę konsumentów. Dla przykładu można wskazać, że z przytoczonego już 

raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, iż przeciętna stopa odsetek stosowana przez 

lombardy oscyluje pomiędzy 0,66% a 1,5% dziennie. W skali roku oznacza to stosowanie 

oprocentowania na poziomie od ok. 240% do ponad 500.   

Odnosząc się do zawartej w art. 2 projektu propozycji, aby obniżony limit pozaodetkowych kosztów 

kredytu konsumenckiego stosować do umów już zawartych i pozostających w obrocie podkreślić 

należy, że stanowi ona fundamentalne naruszenie zarówno zasady niedziałania prawa wstecz, jak 

również zasady ochrony praw nabytych. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia z 21.01.2016 

r., III CNP 6/15, LEX nr 2004235: „Artykuł 3 k.c. stanowi, że nowa ustawa obowiązuje dopiero od chwili 

wejścia w życie (lex retro non agit), co oznacza, że nie powinna zmieniać ocen skutków prawnych 

zdarzeń, które powstały pod rządami dawnego prawa. Wyrażona w nim reguła nieretroakcji a contrario 

nawiązuje do zasady tempus regit actum i jest uważana za fundamentalną dla porządku prawnego. 

Respektując zakaz retroakcji, zdarzenia prawne i stosunki prawne powstałe pod rządem dawnego 

prawa należy oceniać według tego prawa, a nie prawa nowego, które będzie miało zastosowanie do 

zdarzeń prawnych i ich skutków powstałych po dacie jego wejścia w życie”. Z kolei zasada ochrony praw 

nabytych była wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Istota zasady 

ochrony praw nabytych sprowadza się do takiego nakazu stanowienia i stosowania prawa, by obywatel 

mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł 

przewidzieć w momencie podejmowania decyzji (wyrok TK z dnia 2 czerwca 1999 r., K 34/98, OTK 1999, 

nr 5, poz. 94). Zasada ochrony praw nabytych zapewnia ochronę praw podmiotowych - zarówno 

publicznych, jak i prywatnych.  

Abstrahując od naruszenia podstawowych zasad stanowienia prawa, wskazać należy na praktyczny 

aspekt proponowanych rozwiązań. Ich przyjęcie wymagałoby bowiem dokonania rekalkulacji kosztów 

wszystkich udzielonych i niespłaconych kredytów konsumenckich – tak w systemie bankowym, jak też 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i instytucjach pożyczkowych. W ocenie 

Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego mogłoby to prowadzić do zachwiania stabilności systemu 

finansowego, dlatego kwestia ta powinna zostać poddana wnikliwej analizie przez Komitet Stabilności 

Finansowej. 

Mając powyższe na uwadze w imieniu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego zwracam się do Pana 

Przewodniczącego z prośbą o zaniechanie dalszych prac nad projektem. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Agnieszka Wachnicka 

Prezes Zarządu FRRF 
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