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Warszawa, 8 listopada 2021r. 
KL/413/284/AZ/2021 

 
Pan 
Krzysztof Kwiatkowski 
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 
Senat RP 
 
Pan  
Kazimierz Kleina 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
Senat RP 
 
 
 
Szanowni Panowie Przewodniczący, 
 
w związku ze skierowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim  
(druk nr. 489) do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Konfederacja 
Lewiatan przedstawia niniejsze stanowisko w przedmiocie projektu ustawy.  
 

Z poważaniem,  

 

 

 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie 

konsumenckim (druk nr. 489) 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie 

konsumenckim (druk nr. 489), dalej, jako „Projekt” 

 

I. UWAGI ZASADNICZE  

 
Mając na uwadze fakt, że proponowane rozwiązania mogą rozstrzygnąć o losie całej branży pożyczkowej 
(aspekty zatrudnienia, funkcji kredytowania) w Polsce i wpłyną na miliony osób korzystających  
z kredytów konsumenckich, postulujemy ujawnienie i wyjaśnienie metody wyliczenia poziomu limitu 
kosztów pozaodsetkowych w zaproponowanym kształcie.  
 
Gdy nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim w 2016 roku wprowadzano obowiązujący limit 25+30, 
Ministerstwo Finansów prezentowało wyliczenia, w których przeciętne koszty udzielenia pożyczki 
szacowało na 26-38 procent pożyczanej kwoty. Tak, więc propozycja zawarta w Projekcie (limit kosztów 
pozaodsetkowych kredytów konsumenckich na poziomie 10+5 i łącznie koszty nie wyższe niż 30 % kwoty 
kredytu) de facto likwiduje system udzielania kredytów konsumenckich w Polsce. 
 
Należy także spojrzeć na sprawozdania finansowe branży pożyczkowej. Od 2019 roku sektor ma łączną 
stratę. Zgodnie z badaniem Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego branża pożyczkowa odniosła za 2020 
rok stratę w wysokości 279 mln zł, co oznacza wynik finansowy netto -56,2% w stosunku do 20191.  
ROA w 2020 roku wyniosło -4,7% (-2,4 p.p r/r), ROE zaś -18,2% (-7,6% p.p r/r)2. Przyczyną takiego wyniku 
jest m.in. obowiązująca w 2020 regulacja w przedmiocie obniżenia limitu kosztów pozaodsetkowych. 
Tymczasem projektodawca wskazuje w uzasadnieniu, że „Ustalenie na tak wysokim poziomie górnej 
granicy kosztów pożyczek jest niczym nieuzasadnionym uprzywilejowaniem firm pożyczkowych i źródłem 
wysokich zysków”.  
 
Ponadto proponowany Projekt uderza w popularny wśród konsumentów system spłat ratalnych.  
Część limitu, który można rozłożyć w czasie (wg. propozycji to zaledwie 5% całkowitego kosztu kredytu) 
jest bardzo niska. Zachęci to kredytodawców do ukrywania faktycznych kosztów w cenie produktu  
oraz skracania okresu kredytowania, co będzie skutkować zwiększeniem miesięcznych obciążeń 
konsumenta, a to w konsekwencji może wpędzać część z nich w spiralę zadłużenia. 

 
 
Odpowiedzialny projektodawca zobowiązany jest do zaproponowania limitu w kształcie, który 
spełni trzy podstawowe funkcje:  
1. zapewni konsumentom odpowiednią ochronę przed nadużyciami,  

2. ochroni miejsca pracy w sektorze finansowym,  

                                                 
1 Branża pożyczkowa ze stratą blisko 280 mln za 2020 rok, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, https://frrf.pl/branza-pozyczkowa-
ze-strata-blisko-280-mln-za-2020-rok/ 
2 Branża pożyczkowa ze stratą blisko 280 mln za 2020 rok, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, https://frrf.pl/branza-pozyczkowa-
ze-strata-blisko-280-mln-za-2020-rok/ 
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3. umożliwi firmom osiągnięcie przychodów pokrywających realne koszty udzielania kredytów 

konsumenckich i wypracowanie zysku pozwalającego na utrzymanie rentownej działalności po to, 

by nie rozkwitła w to miejsce szara strefa, w której nie ma żadnej ochrony dla konsumenta. 

 
Projekt nie realizuje wskazanych funkcji.  

 
II. LEX RETRO NON AGIT 

 
Propozycja projektodawcy zawarta w art.  2 Projektu stanowi jawne naruszenie fundamentalnej zasady 
polskiego systemu prawnego, że nie działa ono wstecz.  

 
Wprowadzenie tego przepisu w życie, w praktyce oznaczałoby wymóg przeliczenia wstecz setek tysięcy 
umów kredytowych zawartych przez banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy pożyczkowe.  
To zagroziłoby stabilności systemu finansowego w Polsce oraz bezpieczeństwu oszczędności 
zgromadzonych przez Polaków w bankowych depozytach. Ponadto wywołałoby bałagan z systemie 
podatkowym, bo za udzielone pożyczki podatek już został odprowadzony i kredytodawcy domagaliby  
się od państwa zwrotu nadpłaconych kwot. Wielu z nich z pewnością dochodziłoby również swoich praw 
na poziomie międzynarodowym.  

 
III. VACATIO LEGIS  

 
Próba forsowania przez projektodawcę wejścia w życie ustawy po upływie zaledwie 14 dni od ogłoszenia 
(art. 3 Projektu) jest nieodpowiedzialna. Zupełnie pomija fakt, że tak daleko posunięta regulacja pogłębi 
tylko ujemne wyniki sektora, co w konsekwencji spowoduje utratę miejsc pracy. Pomija też, że dla firm 
pożyczkowych udzielanie kredytów konsumenckich to praktycznie jedyna działalność biznesowa  
i planowanie czegokolwiek w obliczu takiej regulacji wiszącej nad przedsiębiorcą jest sprzeczne  
z jakąkolwiek rzetelnością ustawodawcy. Regulacje, które w tak drastyczny sposób wpływają na biznes 
nie powinny być wprowadzane wcześniej niż od początku nowego roku podatkowego.  

 

Konfederacja Lewiatan, KL/413/284/AZ/2021 


