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w odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2021 r. (sygn. BPS.DKS.KU.0401.30.2021) kierujące do 
zaopiniowania zawarty w druku senackim 489 projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie 
konsumenckim, przedstawiam następujące stanowisko.

Jak wskazano w uzasadnieniu przedłożonej inicjatywy cyt.: „projekt ustawy wychodzi naprzeciw 
szczególnym potrzebom klientów firm udzielających pożyczek konsumenckich. Zmierza do ograniczenia 
obciążeń konsumentów związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich 
poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.".

Należy jednak zauważyć, że skutki obniżenia aktualnie obowiązujących maksymalnych 
pozaodsetkowych kosztów kredytu byłyby de facto przeciwne do zamierzonych celów, także w 
kontekście wpływu proponowanych regulacji na samych konsumentów.

Poprzednio wprowadzone ograniczenia, obowiązujące w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 
czerwca 2021 r.ł, były instrumentem tymczasowym zastosowanym w związku z wybuchem pandemii. 
Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy miałyby natomiast w założeniu mieć charakter trwały. 
Wskazać należy, że proponowane zmiany w zakresie limitowania maksymalnych pozaodsetkowych 
kosztów kredytów w odniesieniu do współczynnika zależnego od okresu mogą prowadzić do 
wykluczenia części klientów z rynku ponieważ koszt - w tym koszt związany z ryzykiem kredytowym, 
które wzrasta wraz z wydłużaniem okresu kredytowania, oraz zwiększaniem kwoty-będzie przekraczał 
potencjalne przychody jakie będą możliwe do uzyskania z takich transakcji. Zatem skutkiem działania 
mającego na celu ochronę klienta przed lichwą, będzie eliminowanie go z rynku finansowego. 
Analogiczny skutek będzie miała proponowana zmiana poziomu pozaodsetkowych kosztów kredytu w 
odniesieniu do całkowitej kwoty kredytu. Przy czym należy podkreślić, że w tym przypadku nie będzie 
on zupełnie wpływał na krótkoterminowe pożyczki lichwiarskie, ograniczy natomiast możliwość 
kredytowania dla dłuższych terminów spłaty.

1 Art. ort. 8d -  8f tzw. specustawy covidowej, wprowadzone ustawą 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 sytuocji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Oz. U. z 2020 r. poz. 568).
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Mając na uwadze powyższe Kasa Krajowa wyraża negatywną opinię o projekcie.

Do wiadomości:
Pan Kazimierz Kleina Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
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