
 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 16 lutego 2022 r. 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie 

konsumenckim 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy  

o kredycie konsumenckim. 

Jednocześnie upoważnia panią senator Lidię Staroń do reprezentowania Senatu 

w pracach nad projektem. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 
 Tomasz GRODZKI 

 



projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1083, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1655) wprowadza się następujące zmiany: 

1) 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.1));”; 

2) art. 36a otrzymuje brzmienie:  

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

kredytów o okresie spłaty dłuższym niż 90 dni oblicza się według wzoru:  

MPKK ≤ (K × 10%) + (K ×
n
R

× 5%) 

                                                 
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 10, 17, 21 

i 25, Dz. Urz. UE L 339 z 18.12.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 17 z 22.01.2009, str. 23, Dz. Urz. UE L 21 
z 24.01.2009, str. 10 i 16, Dz. Urz. UE L 80 z 26.03.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 139 z 05.06.2009, str. 6, 
Dz. Urz. UE L 149 z 12.06.2009, str. 6 i 22, Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 239 
z 10.09.2009, str. 48, Dz. Urz. UE L 244 z 16.09.2009, str. 6, Dz. Urz. UE L 311 z 26.11.2009, str. 6, 
Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2009, str. 8, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 15, 21 i 43, Dz. Urz. UE L 347 
z 24.12.2009, str. 23, Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2010, str. 33 i 42, Dz. Urz. UE L 157 z 24.06.2010, str. 3, 
Dz. Urz. UE L 166 z 01.07.2010, str. 6, Dz. Urz. UE L 186 z 20.07.2010, str. 1 i 10, Dz. Urz. UE L 193 
z 24.07.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 46 z 19.02.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 305 z 23.11.2011, str. 16, Dz. Urz. 
UE L 146 z 06.06.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 360 z 29.12.2012, str. 1, 78 i 145, Dz. Urz. UE L 61 
z 05.03.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 90 z 28.03.2013, str. 78, Dz. Urz. UE L 95 z 05.04.2013, str. 9, Dz. Urz. 
UE L 312 z 21.11.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 38 i 42, Dz. Urz. UE L 175 
z 14.06.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 120, Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2015, str. 1 i 11, 
Dz. Urz. UE L 306 z 24.11.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 11, Dz. Urz. UE L 317 
z 03.12.2015, str. 19, Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 20, Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015, str. 97, Dz. 
Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 49, Dz. Urz. UE L 257 z 23.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 295 
z 29.10.2016, str. 19, Dz. Urz. UE L 323 z 29.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 09.11.2017, str. 1, 63, 72, 
84 i 89, Dz. Urz. UE L 34 z 08.02.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 55 z 27.02.2018, str. 21, Dz. Urz. UE L 72 
z 15.03.2018, str. 13, Dz. Urz. UE L 82 z 26.03.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 87 z 03.04.2018, str. 3, Dz. Urz. 
UE L 265 z 24.10.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 39 z 11.02.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 14.03.2019, str. 6, 
Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 93, Dz. Urz. UE L 316 z 06.12.2019, str. 10, Dz. Urz. UE L 318 
z 10.12.2019, str. 74, Dz. Urz. UE L 12 z 16.01.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 127 z 22.04.2020, str. 13, 
Dz. Urz. UE L 331 z 12.10.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 425 z 16.12.2020, str. 10, Dz. Urz. UE L 11 
z 14.01.2021, str. 7, Dz. Urz. UE L 234 z 2.07.2021, str. 90 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 31.08.2021, str. 17. 
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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 dla kredytów 

o okresie spłaty nieprzekraczającym 90 dni oblicza się według wzoru:  

MPKK ≤ K × 5% 

w którym poszczególne symbole oznaczają:  

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,  

K – całkowitą kwotę kredytu. 

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

kredytu. 

4. Pozaodsetkowe koszty kredytu 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.”; 

3) art. 36c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36c. W przypadku udzielenia przez kredytodawcę lub podmiot powiązany, 

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. 2. Przepisów art. 36a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie stosuje się do umów o kredyt konsumencki zawartych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  



U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt ustawy wychodzi naprzeciw szczególnym potrzebom klientów instytucji udzielających 

pożyczek konsumenckich. Zmierza do ograniczenia obciążeń konsumentów związanych z zawieranymi 

umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości 

pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. 

Na mocy 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 (nowelizującej ustawę 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 – tzw. specustawę koronowirusową) 

ustawodawca zdecydował się na istotne ograniczenie opłat ponoszonych przez konsumentów zawierających 

umowy o kredyt konsumencki. Ściśle określono jednak ramy czasowe obowiązywania dodanych do 

specustawy koronawirusowej przepisów art. 8d–8f. Początkowo termin utraty mocy obowiązującej 

przepisów obniżających pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich został wyznaczony na dzień 

8 marca 2021 r., a ostatecznie termin ten wydłużono do końca czerwca 2021 r. W związku z powyższym 

obecnie ponownie obowiązują mniej korzystne dla konsumentów przepisy art. 36a i art. 36c ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu została ustalona w art. 36a ustawy o 

kredycie konsumenckim na bardzo wysokim poziomie. Zgodnie z tym przepisem pozaodsetkowe koszty 

kredytu w skali jednego roku mogą sięgać nawet 55% całkowitej kwoty kredytu. Należy uwzględnić, że 

pożyczkodawca może nadto żądać odsetek, których wysokość może sięgać prawie 10% kwoty pożyczki. 

Ustalenie na tak wysokim poziomie górnej granicy kosztów pożyczek prowadzi do nieuzasadnionego 

uprzywilejowania instytucji pożyczkowych i jest dla nich źródłem wysokich zysków. Wiele tego rodzaju 

instytucji uchodzi za podmioty wykorzystujące przymusowe położenie lub łatwowierność osób w trudnej 

sytuacji materialnej, w tym również osób starszych i niedołężnych. Wspomniane pozaodsetkowe koszty 

kredytu są, w ocenie projektodawców, wygórowane, często nieadekwatne do czynności za jakie zostały 

naliczone. Potwierdzają to również sądy rozpoznające sprawy o zapłatę dotyczące pożyczek gotówkowych.  

Trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin oraz utrata źródeł dochodu skutkują koniecznością 

zaciągania pożyczek lub kredytów w celu ratowania domowych budżetów. Rolą państwa jest natomiast 

ochrona najsłabszych obywateli przed skutkami lichwy. Obniżenie maksymalnych pozaodsetkowych 

kosztów kredytów to działanie ze wszech miar uzasadnione, nie tylko ze względu na obecną trudną sytuację 

na rynku pracy, ale także z uwagi na obiektywnie zawyżoną wysokość górnego pułapu pozaodsetkowych 

kosztów kredytów konsumenckich. Państwo powinno gwarantować skuteczną ochronę obywateli przed 

wykorzystaniem ich trudnego położenia w celu osiągania nieuzasadnionych zysków przez przedsiębiorców 

udzielających pożyczek. 
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Obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu nie będzie, w ocenie 

projektodawców, nadmiernym obciążeniem dla instytucji pożyczkowych, które i tak osiągają wysokie 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 instytucji pożyczkowych z uwagi na pogorszenie 

sytuacji materialnej społeczeństwa.  

Mając na uwadze powyższe, w projekcie (art. 36a ust. 1) przewidziano, że maksymalna wysokość 

pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty dłuższym niż 90 dni obliczana będzie 

według wzoru: MPKK ≤ (K×10%)+(K×n/R×5%), w którym poszczególne symbole oznaczać będą: 

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, 

K – całkowitą kwotę kredytu, 

n – okres spłaty wyrażony w dniach, 

R – liczbę dni w roku. 

Natomiast maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty 

nieprzekraczającym 90 dni obliczana będzie według wzoru: MPKK ≤ K×5%, w którym symbol MPKK 

oznaczać będzie maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, a symbol K – całkowitą kwotę 

kredytu (art. 36a ust. 2). 

Zaproponowano ponadto regulację, w myśl której pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe 

od 45% całkowitej kwoty kredytu (art. 36a ust. 3). W aktualnie obowiązującym stanie prawnym limit 

pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania wynosi 100% kwoty kredytu.  

Projektodawcy dostrzegli również konieczność modyfikacji art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim. 

Jest to przepis, który w założeniu ma chronić konsumenta przed popadnięciem w tzw. spiralę długów, w 

szczególności spowodowaną zaciąganiem kolejnej pożyczki zanim dojdzie do spłaty poprzedniej, co 

mogłoby powodować drastyczne zwiększenie obciążeń konsumenta. Przepis art. 36c przewiduje, że w razie 

zaciągnięcia kolejnego kredytu całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości 

pozaodsetkowych kosztów kredytu, stanowi kwota pierwszego z kredytów, przy czym warunkiem jest to, 

aby kolejnej pożyczki udzielił ten sam podmiot. Przepis art. 36c niezasadnie zawęża działanie wskazanej 

powyżej zasady do sytuacji, w której kolejny kredyt jest zaciągany w tej samej instytucji pożyczkowej. W 

ocenie projektodawców zasadne jest wprowadzenie do ustawy o kredycie konsumenckim rozwiązania 

analogicznego do przewidzianego w przepisie art. 8e specustawy z dnia 2 marca 2020 r., obowiązującego 

przed dniem 30 czerwca 2021 r. Przepis ten przewidywał, że również w przypadku udzielenia kolejnej 

pożyczki przez podmiot powiązany z kredytodawcą, całkowitą kwotą kredytu, dla celów ustalenia 

maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, jest kwota pierwszego z kredytów. W ocenie 
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projektodawców, konsumentów należy chronić przed popadnięciem w spiralę długów bez względu na 

sytuację epidemiczną w kraju.  

Jednocześnie w celu zapewnienia większej czytelności i przejrzystości przepisów zdecydowano się na 

uzupełnienie słowniczka do ustawy o kredycie konsumenckim o definicję określenia „podmiot powiązany” 

(art. 1 pkt 1 projektu).  

W przepisie intertemporalnym (art. 2 projektu) przesądzono, że zmodyfikowane regulacje art. 36a 

ustawy o kredycie konsumenckim nie znajdą zastosowania w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki 

zawartych przed dniem wejścia ustawy w życie. 

W projekcie ustawy przewidziano 30-dniowy okres vacatio legis.  

Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe projektowanej ustawy zostały przedstawione w 

Ocenie Skutków Regulacji. 

Nadesłane w ramach konsultacji opinie i uwagi są zamieszczone na senackiej stronie internetowej. 

Wyniki konsultacji przedstawiono w Ocenie Skutków Regulacji. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Tytuł projektu: ustawa o zmianie ustawy o kredycie 
konsumenckim  
 
Przedstawiciel wnioskodawcy: 
Senator Lidia Staroń  
 
Osoby odpowiedzialne za projekt w Biurze Legislacyjnym: 
Iwona Kozera-Rytel, główny legislator, tel. 22 694 9338 
w zakresie OSR:  
Marian Fałek, główny ekspert, tel. 22 694 9082 

Data sporządzenia: 16 lutego 2022 r. 
 
 
Źródło: inicjatywa komisji  
 
 
Nr druku: 489, 489 S, 489 X 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Kredyt jest jedną z podstawowych instytucji w gospodarce rynkowej. Podmioty finansowe (banki, SKOK-i, 
instytucje pożyczkowe) oferują różnego rodzaju kredyty, które umożliwiają alokację wolnych czasowo 
zasobów finansowych  
w tych sektorach gospodarki, w których mogą być zastosowane do pomnożenia dobrobytu. W tym więc sensie 
kredyt pełni ważną społecznie i gospodarczo funkcję. Wśród kredytów można wyróżnić kredyt konsumpcyjny, 
który jest instrumentem finansowym umożliwiającym pozyskanie środków finansowych w celu dokonania 
zakupów dóbr i usług. 
 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki, w celu ułatwienia 
powstawania dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku kredytów konsumenckich oraz zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów. Ochrona ta powinna polegać przede wszystkim na 
dostarczaniu konsumentowi rzetelnych informacji, aby mógł on podjąć świadomą decyzję co do związania się 
umową kredytu konsumenckiego. 
 

Instytucje finansowe są przedsiębiorstwami komercyjnymi dążącymi do maksymalizacji zysków, zaś 
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konsumenci zmierzają do osiągnięcia swoich osobistych celów. Przestrzeganie przez obie strony określonych 
standardów jest niezbędnym warunkiem pełnienia przez instytucję kredytu wspomnianej funkcji alokacyjnej 
oraz gwarancją bezpieczeństwa i równowagi na rynku finansowym. Jednakże, jak wskazują interwencje 
podjęte przez Prezesa UOKiK 2, w 2020 r. miały miejsce przypadki naruszenia norm przez instytucje 
pożyczkowe przy udzielaniu pożyczek pozabankowych. 
 

Nieprawidłowości na rynku pozabankowych kredytów konsumenckich mają zróżnicowany charakter i 
występują zarówno przed zawarciem umowy, jak i na etapie zawierania oraz wykonywania umowy. Niekiedy 
umowy konstruowane są w taki sposób, aby obciążyć konsumenta możliwie wysokimi pozaodsetkowymi 
kosztami pożyczki. Przykładowo instytucje pożyczkowe sztucznie wydłużają okres spłaty kredytu 
konsumenckiego, co sprawia, że kredytodawca może naliczyć wyższe pozaodsetkowe koszty kredytu. 
Problemem jest również stosowanie przez instytucje pożyczkowe nieproporcjonalnie wysokich, w stosunku do 
wykonanych czynności, opłat i prowizji, a także przekazywanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji o 
kosztach kredytu konsumenckiego. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt. 
Rekomenduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim, w którym proponuje się 
wprowadzić następujące rozwiązania: 

• maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu ma być obliczana według wzoru:  
MPKK ≤ (Kx10%)+(Kx

𝑛
𝑅
x5%) – gdy okres spłaty kredytu wynosi więcej niż 90 dni; 

we wzorze poszczególne symbole oznaczają: 
 MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, 
 K – całkowitą kwotę kredytu, 
 n – okres spłaty wyrażony w dniach, 
 R – liczbę dni w roku;  

• MPKK ≤ Kx5% – gdy okres spłaty kredytu jest krótszy lub równy okresowi 90 dni; 
symbol MPKK oznacza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, a symbol K 
całkowitą kwotę kredytu; 

• pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe niż 45% całkowitej kwoty kredytu. 
 
Proponuje się ponadto zmianę art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim, mającą na celu wyeliminowanie 
zjawiska, jakim jest tzw. rolowanie kredytu przez pośredników. Zgodnie z propozycją, wskazane w przepisie 
parametry obliczeń w przypadku udzielania kolejnych kredytów (całkowita kwota kredytu oraz pozaodsetkowe 
koszty kredytu) będą dotyczyły kolejnych kredytów udzielanych w okresie 120 dni od dnia wypłaty 
pierwszego z kredytów, zarówno przez pierwotnego kredytodawcę, jak i przez podmiot z nim powiązany. 
Oczekuje się, że projektowana ustawa przyczyni się do rozwiązania problemu związanego z niedostateczną 
ochroną konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów konsumenckich. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 
Kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą samodzielnie podejmować inicjatywy mające na celu kształtowanie 
wysokości kosztów pożyczek. Natomiast z punktu widzenia Komisji Europejskiej istotna jest przede wszystkim 
zasada przejrzystości informacji odnośnie do warunków zawierania umów związanych z transakcjami 
finansowymi3. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt. 

Grupa Wielkość Źródło 
danych  

Oddziaływanie 

 
 

  • możliwość zawierania umów o kredyt 
konsumencki na korzystniejszych finansowo 

                                                 
2 Źródło: UOKiK Sprawozdanie z działalności za rok 2020, s. 73 – przykłady decyzji w sprawie pożyczek pozabankowych.  
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-008667_EN.html   

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-008667_EN.html
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osoby fizyczne  
zaciągające kredyt 

konsumencki 
 
 

warunkach;  
 
• ochrona przed nadmiernymi obciążeniami 

w przypadku zawarcia umowy o kredyt 
konsumencki; 

 
 

instytucje pożyczkowe 
 

 
527 

wg stanu na 
21.09.2021 r. 

 
KNF 

rejestr instytucji 
pożyczkowych4 

 

 
 
 
 
 
obowiązek przestrzegania ustawowego limitu 
wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu 
konsumenckiego; 
 
 

 

 
spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo – 
kredytowe 

 

 
 

 

  
banki 

 
  

  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. 
Projekt ustawy w dniu 21 października 2021 r. został przekazany do zaopiniowania: Ministrowi Sprawiedliwości, 
Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, Sądowi 
Najwyższemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Finansowemu, Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, Polskiej 
Organizacji Handlu i Dystrybucji, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, 
Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, 
Krajowej Izbie Gospodarczej, Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Konsumentów, 
Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców, Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Naczelnej Radzie 
Adwokackiej. 
 
Związek Banków Polskich negatywnie zaopiniował projekt ustawy i zwrócił się z prośbą o zaniechanie dalszych 
prac legislacyjnych. W swoim stanowisku ZBP podkreślił, że obniżenie maksymalnych pozaodsetkowych 
kosztów kredytu wpłynie niekorzystnie na cały rynek kredytów konsumenckich oraz na samych konsumentów, 
ponieważ oznaczać będzie w praktyce istotne ograniczenie dostępności kredytów, a w konsekwencji może 
zmuszać do korzystania z finansowania w tzw. „szarej strefie”. Ograniczenie kosztów kredytu może mieć 
również długofalowe skutki – prowadzić będzie do zwiększenia liczby negatywnie rozpatrywanych wniosków o 
udzielenie kredytu i wzrostu kosztów dla pozostałych klientów. ZBP zwrócił uwagę, że negatywne rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie kredytu będzie wpływać niekorzystnie na konsumenta nie tylko w trakcie ubiegania się o 
kredyt, ale również w przyszłości ze względu na to, że historia kredytowa jest istotnym elementem oceny ryzyka 
pożyczkobiorcy. Innymi słowy, konsumenci nie będą w stanie wykazać pozytywnej historii kredytowej. Ponadto 
dalsze ograniczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych wpłynie wyłącznie na działalność podmiotów 
działających na rynku usług pożyczkowych legalnie, udzielających pożyczek na podstawie przepisów ustawy o 
kredycie konsumenckim. Nie ograniczy natomiast w żaden sposób działalności podmiotów działających w 
„szarej strefie”, wykorzystujących przymusowe położenie konsumentów. 
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zgłosił postulat zaniechania dalszych prac nad projektem. W 
opinii Związku tak radykalnie obniżone koszty kredytu konsumenckiego, jakie proponuje się w projekcie, 

                                                 
4 https://www.knf.gov.pl/podmioty/rejestr_instytucji_pozyczkowych 
 

 

https://www.knf.gov.pl/podmioty/rejestr_instytucji_pozyczkowych
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spowodują, że kredyt konsumencki będzie nierentowny, zaś wprowadzenie tych zmian w życie będzie 
skutkowało likwidacją sporej części branży, czego następstwem będzie w szczególności: likwidacja miejsc pracy 
w sektorze pożyczkowym i sektorach z nim powiązanych (m.in. pośrednictwa finansowego), dalszy wzrost 
wykluczenia gospodarstw domowych z rynku finansowego (duża część klientów zostanie pozbawiona 
możliwości finansowania bieżących potrzeb, mimo iż zachowują zdolność kredytową do obsługi tych 
zobowiązań), rozwój „szarej strefy” pożyczek i podziemia lichwiarskiego, ograniczenie wpływów z podatków 
CIT, PIT i VAT, zachwianie rynku funduszy inwestycyjnych, rynku obligacji korporacyjnych i podważenie 
wiarygodności rynku kapitałowego w Polsce (zmiany wpłyną na brak możliwości wykupu obligacji 
korporacyjnych wyemitowanych przez instytucje pożyczkowe, co spowoduje poważne straty dla inwestorów). 
Niezależnie od tego Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce sformułował też wniosek o zawieszenie 
prac nad projektem z uwagi na to, że w dniu 28 grudnia 2021 r. do Sejmu został wniesiony rządowy projekt 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk sejmowy nr 1911), obejmujący 
tożsamą materię, choć mający szerszy zakres niż projekt senacki. Zdaniem Związku Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce prace nad projektem senackim powinny zostać wstrzymane przynajmniej do czasu 
zakończenia okresu stand – still wyznaczonego w związku z notyfikowaniem projektu rządowego Komisji 
Europejskiej. 
 
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego negatywnie zaopiniowała projektowane zmiany i zwróciła się o 
zaniechanie dalszych prac nad projektem. W ocenie Fundacji każda interwencja legislacyjna mająca na celu 
obniżenie dopuszczalnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego winna być poprzedzona 
wnikliwą analizą sytuacji finansowej kredytobiorców oraz ponoszonych przez nich kosztów w różnych modelach 
biznesowych. Limit ten nie może być oderwany od realiów ekonomicznych, ponieważ może to prowadzić do 
praktycznej likwidacji legalnie funkcjonującego rynku pożyczkowego i wypchnięcia konsumentów do „szarej 
strefy”, w której nie obowiązują żadne limity kosztów ani inne regulacje mające na celu ochronę konsumentów. 
 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w swoim stanowisku do projektu ustawy podkreślili, że przyjęte w 
projekcie wartości procentowe są nieuzasadnione i stanowią nadmierne obciążenie dla przedsiębiorców, a także 
naruszają zasadę proporcjonalności. Ponadto w opinii Pracodawców RP projektowane zmiany zachęcą 
kredytodawców do ukrywania faktycznych kosztów w cenie produktu, co będzie skutkować zwiększeniem 
obciążeń konsumenta oraz w konsekwencji wprowadzeniem części z nich w spiralę zadłużenia. 
Zakwestionowano również projektowaną regulację art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim. Wskazano, że 
nakłada ona nieproporcjonalne ograniczenia i może prowadzić do pozbawienia możliwości pobrania opłaty przez 
podmiot powiązany udzielający pożyczki. 
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się z koniecznością ustalenia maksymalnej wysokości 
pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego w sposób zapewniający wysoki poziom ochrony 
szczególnie wrażliwych grup konsumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności kredytowania w 
legalnie działających pozabankowych instytucjach pożyczkowych. UOKiK zwrócił uwagę, że regulacje 
dotyczące maksymalnych wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego powinny zapewniać 
szczególną ochronę konsumentów w przypadkach zaciągania krótkoterminowych pożyczek (tzw. chwilówek) ze 
względu na ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Jednocześnie w przypadku pożyczek o dłuższym okresie 
spłaty postuluje się finalne określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych w oparciu o pogłębioną analizę 
skutków społecznych i rynkowych proponowanych rozwiązań. Zmiany te będą bowiem oddziaływać na całe 
spektrum kredytów konsumenckich i obejmą swoim zakresem nie tylko umowy zawierane przez konsumentów z 
pozabankowymi instytucjami finansowymi, ale również z bankami i SKOK-ami. 
W związku z powyższym UOKiK zasugerował ustalenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów 
kredytu na poziomie obowiązującym w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 r. – dla 
kredytów nie dłuższych niż 30 dni kredytodawca nie mógłby pobrać więcej niż 5% wartości kredytu, natomiast w 
przypadku kredytów dłuższych niż 30 dni maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych powinna 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. 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa wyraziła negatywną opinię o projekcie. KSKOK 
stanęła na stanowisku, że wprowadzenie na stałe rozwiązań obowiązujących czasowo na mocy tzw. tarczy 
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antykryzysowej, czyli ustawy z dnia 31 marca 2020 r. może prowadzić do wykluczenia części klientów z rynku, 
jako że koszt – w tym koszt związany z ryzykiem kredytowym, które wzrasta wraz z wydłużaniem okresu 
kredytowania, oraz zwiększaniem kwoty – będzie przekraczał potencjalne przychody, jakie będzie można 
uzyskać z takich transakcji. Zatem skutkiem działania mającego ochronić klienta przed lichwą, w praktyce będzie 
wyeliminowanie go z rynku finansowego. 
 
Sąd Najwyższy wskazał, że pozaodsetkowe koszty kredytu są niejednokrotnie źródłem naruszeń interesów 
konsumentów, o czym świadczą m.in. wydane ostatnio uchwały SN z dnia 26 października 2021 r., III CZP 
42/20 i z dnia 27 października 2021 r., III CZP 43/20. SN orzekł w nich, że okoliczność, iż pozaodsetkowe 
koszty kredytu konsumenckiego nie przekraczają wysokości określonej w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o kredycie 
konsumenckim, nie wyłącza oceny, czy postanowienia określające te koszty są niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.). 
W opinii SN nie ulega wątpliwości, że korygując ustawowo maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów 
kredytu, należy brać pod uwagę ochronę konsumentów 
w aktualnym otoczeniu ekonomiczno-społecznym, w tym spowodowanym przedłużającą się epidemią. Z drugiej 
strony, obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu wpływa na opłacalność 
prowadzenia działalności  
i w efekcie także na zatrudnienie w sektorze pożyczkowym. Ponadto SN zwrócił uwagę, że wycofanie się 
podmiotów udzielających kredytów konsumenckich z działalności na skutek obniżenia się jej rentowności może 
w dłuższej perspektywie zmniejszyć dostępność kredytów dla konsumentów. Zastrzeżenia SN wzbudził 
dodatkowo brak uzasadnienia propozycji przepisów międzyczasowych, jak również zbyt krótki okres vacatio 
legis. 
 
Konfederacja Lewiatan podniosła, że 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”. Według Konfederacji Lewiatan, zachęci to kredytodawców do ukrywania faktycznych kosztów w 
cenie produktu oraz  skracania okresu kredytowania, co będzie skutkować zwiększeniem miesięcznych obciążeń 
konsumentów, a to w konsekwencji może wpędzać część z nich w spiralę zadłużenia. Negatywnie oceniona 
została również regulacja intertemporalna, a także przepis o wejściu ustawy w życie, przewidujący standardowy 
14-dniowy okres vacatio legis.  
 
Komisja Nadzoru Finansowego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgłosili uwag do projektu. 
 
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że zmiany objęte projektem senackim 
pozostają  we właściwości Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto Minister Finansów 
zauważył, że projekt proponuje uregulowanie kwestii będących przedmiotem projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (UD 286), który został przyjęty przez Radę Ministrów. 
 
Główny Urząd Statystyczny przekazał dane statystyczne przedsiębiorstw, dla których pośrednictwo kredytowe 
było działalnością jedyną lub dominującą oraz wyjaśnienia metodologiczne. 
 
Minister Sprawiedliwości stwierdził, że w projekcie proponuje się zasadniczo obniżenie (limitowanie) tzw. 
pozaodsetkowych kosztów kredytów udzielanych konsumentom, co kierunkowo zasługuje na aprobatę. 
Jednocześnie dodano, że zakres proponowanej regulacji pokrywa się w znacznej mierze z projektem rządowym. 
Ze względu na szeroki (kompleksowy) zakres projektowanych przepisów w propozycji rządowej, Minister 
Sprawiedliwości zasugerował zakończenie prac legislacyjnych nad projektem senackim. 
 
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych stwierdził, że projekt zawiera propozycje, które wywołają negatywne 
skutki dla samych konsumentów oraz dla całego rynku kredytów konsumenckich. Dodano, że rozwiązania 
zawarte w druku nr 489 godzą w szereg wartości konstytucyjnych, zwłaszcza w zasadę pewności prawa, zasadę 
niedziałania prawa wstecz oraz zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto stoją w 
sprzeczności z ustawodawstwem europejskim. Mając to na uwadze, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych 
zwrócił się z prośbą o zaniechanie dalszych prac nad projektem, podkreślając przy tym, że w dniu 26 stycznia 
2022 r., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania lichwie (druk nr 1911). 
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W dniu 10 lutego 2022 r. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na wspólnym 
posiedzeniu przyjęły projekt ustawy z poprawkami. W następstwie poprawek: 
1) zmodyfikowano zasady obliczania wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu w zależności od 

tego, czy kredyt będzie zaciągany na okres nieprzekraczający 90 dni, czy na dłuższy; 
2) przesądzono, że maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu nie będą mogły przekraczać 45% 

całkowitej kwoty kredytu; 
3) zmodyfikowano regulację intertemporalną, wskazując, że nowe przepisy nie znajdą zastosowania do 

umów o kredyt konsumencki zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji; 
4) wydłużono vacatio legis z 14 do 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. 
 
6. Wpływ na sektor finansów publicznych. 
(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Przedmiotowa ustawa nie będzie w sposób bezpośredni oddziaływała na sektor finansów 
publicznych. Niemniej wprowadzenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu będzie 
wpływało w szczególności na przychody instytucji pożyczkowych (pogorszenie 
rentowności), co 
w konsekwencji spowoduje obniżenie wpływów z podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT). 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

 

w ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe z 
2021 r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

 
w ujęciu 

niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

Projektowana ustawa nie będzie wpływała na konkurencyjność gospodarki. 
Jej wpływ będzie ograniczony do jednego sektora, tj. instytucji 
pożyczkowych. Proponowane rozwiązania wpłyną w sposób istotny na 
opłacalność działalności prowadzonej w tym segmencie rynku. 
Prawdopodobnie ustawa spowoduje wyeliminowanie z oferty pożyczek 
oferowanych na bardzo krótki okres i w niskiej wysokości. Można 
spodziewać się, że marża w przypadku tego typu pożyczek będzie zbyt 
niska, aby pokryć koszty zmienne. Trudno jest jednak oszacować, jaki 
ostatecznie będzie w tym przypadku próg rentowności. 
 
Z przeprowadzonej analizy struktury rynku pożyczek pozabankowych 
wynika, że regulacja będzie wpływała na działalność małych i średnich 
podmiotów zajmujących się udzielaniem pożyczek. 
 
Szczegółowe rozważania w powyższym zakresie zostały przedstawione 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 
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w załączniku do OSR. 
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

Projektowana regulacja wpłynie na obniżenie kosztów obsługi kredytu 
konsumenckiego. Skala udzielanych kredytów konsumenckich jest 
stosunkowo niewielka. Dlatego też oddziaływanie regulacji będzie 
selektywne. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu. 
Brak wpływu. 
9. Wpływ na rynek pracy. 
Brak skutków.  
10.  Wpływ na pozostałe obszary. 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój 

regionalny 
 inne:  

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Brak wpływu. 
11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego. 
Projektowane przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.   
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Projektowana ustawa powinna podlegać ewaluacji w celu ustalenia, jak wpłynęła na podmioty udzielające 
kredytów konsumenckich i osoby fizyczne zaciągające takie kredyty. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.). 
Analiza sektora instytucji pożyczkowych 

 


