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PREZES
URZĘDU OCHRONY

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY

Warszawa, 5 listopada 2021 r.

DPR.0240.448.2021

Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze, 

w związku z prośbą o przekazanie opinii o procedowanym przez Senat projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (druk senacki nr 489), zwanym dalej 

„projektem”, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Na wstępie należy wskazać, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

zwany dalej „Prezesem UOKiK”, zgadza się z koniecznością ustalenia maksymalnych 

wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego na poziomie zapewniającym 

wysoki poziom ochrony szczególnie wrażliwych grup konsumentów, przy jednoczesnym 

zapewnieniu dostępności kredytowania w legalnie działających pozabankowych 

instytucjach pożyczkowych. Intencja taka przyświecała również Prezesowi UOKiK 

w momencie proponowana tożsamych rozwiązań, wprowadzonych w związku 

z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności pandemicznych, w art. 8d-f ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

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

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w ramach ustawy 

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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 568, z późn. zm.).
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W pierwszej kolejności zauważenia jednak wymaga, że proponowany w projekcie 

zakres zmian w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1083, z późn. zm.), zwanej dalej „u.k.k.”, pokrywa się ze zmianami proponowanymi 

przez Ministra Sprawiedliwości w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania lichwie (UD286), który został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu 

przez Stały Komitet Rady Ministrów (KRM-0610-91-21). W ocenie Prezesa UOKiK nie jest 

zasadne, aby równocześnie procedowane były dwa konkurencyjne projekty regulujące te 

same kwestie, zatem należałoby wypracować spójne rozwiązania w tej materii, które 

byłyby procedowane w ramach jednego projektu. 

Niezależnie od powyższego, odnosząc się do zmiany zaproponowanej w art. 36a 

u.k.k., w opinii Prezesa UOKiK regulacje dotyczące maksymalnych wysokości 

pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego powinny zapewniać szczególną ochronę 

konsumentów w przypadkach zawierania krótkoterminowych pożyczek (tzw. chwilówek), 

ze względu na wysokie ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Jednocześnie w przypadku 

pożyczek o dłuższym okresie spłaty, zwłaszcza pożyczek ratalnych, Prezes UOKiK postuluje 

finalne określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych w oparciu o pogłębioną 

ilościową analizę skutków społecznych i rynkowych proponowanych rozwiązań. Zmiany 

oddziałują bowiem na całe spektrum kredytów konsumenckich, będą więc obejmować 

swoim zakresem regulacji wiele milionów umów zawieranych przez konsumentów, nie tylko 

z pozabankowymi instytucjami pożyczkowymi, ale również z bankami i SKOK-ami, toteż 

zasadne wydaje się również zasięgnięcie opinii w przedmiotowej kwestii m.in Komitetu 

Stabilności Finansowej czy chociażby Ministerstwa Finansów. 

W związku z powyższym, Prezes UOKiK proponuje nadanie projektowanemu art. 36a 

u.k.k. następujące brzmienia, obniżającego maksymalną wysokości pozaodsetkowych 

kosztów kredytu do poziomu obowiązującego w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej 

z dnia 31 marca 2020 r.:

 dla kredytów nie dłuższych niż 30 dni, czyli tzw. „chwilówek” kredytodawca nie 

będzie mógł pobrać więcej niż 5% wartości kredytu, 

 dla kredytów dłuższych niż 30 dni – maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych 

ma wynosić 15% pożyczonej kwoty (niezależnie od okresu kredytowania) plus 6% 

pożyczonej kwoty za każdy rok kredytowania (proporcjonalnie do okresu), jednak 

nie więcej niż 45% pożyczanej kwoty.

„Art. 36a. 1. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu 

konsumenckiego dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni oblicza się 

według wzoru:
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MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 6%)

w którym poszczególne symbole oznaczają:

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K – całkowitą kwotę kredytu,

n – okres spłaty wyrażony w dniach,

R – liczbę dni w roku.

2. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego dla 

kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru:

MPKK ≤ K x 5%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K – całkowitą kwotę kredytu.

3. Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą być wyższe od 45% 

całkowitej kwoty kredytu.

4. Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego wynikające z umowy o kredyt 

konsumencki nie należą się w części przekraczającej

1) maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone w sposób określony 

w ust. 1 lub 2, lub

2) 45% całkowitej kwoty kredytu.”.

W zakresie proponowanej nowelizacji art. 36c u.k.k., ponownie wprowadzającej 

w życie rozwiązania zapobiegające tzw. „rolowaniu długu”, wprowadzone przez Prezesa 

UOKiK w przywoływanej już tzw. tarczy antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 r., mające 

na celu zapobieżenie rolowania długu poprzez naprzemienne udzielanie kredytów przez 

oddzielne, aczkolwiek powiązane podmioty, Prezes UOKiK proponuje przyjęcie 

następującej redakcji (wymuszającej również zmianę w art. 5 u.k.k.), pozwalającej na 

uniknięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych:

„w art. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) podmiot powiązany - podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe 

standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);”

„art. 36b otrzymuje brzmienie:
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„Art. 36b. W przypadku udzielenia przez kredytodawcę lub podmiot z nim 

powiązany, konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych 

kredytów w okresie 120 dni od dnia 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.”.

Jednocześnie proponowany w projekcie art. 36ca u.k.k., który odnosi się do praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest zbędny. Naruszenie każdego 

z przepisów u.k.k., podobnie jak innych przepisów prawa konsumenckiego, może stanowić 

praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, co też wynika z samych przepisów 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 275). Stąd też nie jest wskazane enumeratywne wyliczanie przepisów, których 

naruszenie może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Jednocześnie zwracam uwagę, że w celu kompleksowej regulacji zagadnienia 

udzielania pożyczek, konieczne jest również wprowadzenie stosownych regulacji 

prowadzących do zwiększenia wymogów kapitałowych i regulacyjnych względem tych 

podmiotów, a także kompleksowe uregulowanie działalności lombardów, tak aby koszt 

świadczonej przez nie usługi, ponoszony przez konsumentów, mieścił się w kosztach 

pozaodsetkowych, określnych w art. 36a u.k.k. w zaproponowanym wyżej brzmieniu. 

Z poważaniem,

Tomasz Chróstny
Prezes

Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów

/podpisano elektronicznie/
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