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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jak wynika z enuncjacji prasowych, firmy pożyczkowe osiągają w Polsce bardzo wysokie wyniki finan-

sowe, ponieważ oferta tego typu instytucji jest dla klienta nawet kilkaset razy droższa niż oferta banków czy 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w tym przy-

padku wynosi bowiem nawet ponad 3500%. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego maksymalna wysokość odsetek wynikających 

z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu 

lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Od dnia 9 maja bieżącego roku wyso-

kość stopy kredytu lombardowego NBP wynosi 4,5%. Maksymalna wysokość odsetek wynosi zatem 18%. 

W obowiązującej ustawie o kredycie konsumenckim w definicji całkowitego kosztu kredytu wskazuje się 

na to, że są to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, 

w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz koszty usług 

dodatkowych, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu, z wyjątkiem kosztów 

opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przez pojęcie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania rozumie 

się całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej 

kwoty kredytu w stosunku rocznym. 

Jak wynika z powyższych informacji, odsetki są jedynie jedną ze składowych kosztów, które wpływają na 

całkowity koszt kredytu, a co się z tym wiąże, są tylko częścią składową, która wpływa na rzeczywistą roczną 

stopę oprocentowania (RRSO). Regulacje wynikające z art. 359 §2 k.c. odnoszą się wyłącznie do odsetek 

i nie mogą być rozciągnięte na inne części składowe całkowitego kosztu kredytu, jak i na RRSO. Jednocze-

śnie żaden obowiązujący przepis prawa nie zabrania firmom pożyczkowym pobierania innych dodatkowych 

opłat. Regulacje zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim zobowiązują takiego przedsiębiorcę do jasne-

go i przejrzystego przedstawienia konsumentowi informacji dotyczących całkowitego kosztu kredytu oraz 

RRSO, jednocześnie nie zawierają one żadnego ograniczenia, jeśli chodzi zarówno o całkowity koszt kredy-

tu, jak i RRSO. Ochrona konsumenta jest zatem zapewniana obecnie wyłącznie przez nałożenie na przedsię-

biorcę obowiązków informacyjnych o wszystkich kosztach, które będą wpływały na całkowity koszt kredytu 

oraz RRSO. Opisany stan prawny prowadzi zatem do sytuacji, w której za pożyczkę zaciągniętą w firmie 

pożyczkowej w wysokości 500 zł wziętą na trzydzieści dni trzeba zapłacić aż 180 zł, RRSO wynosi zatem 

około 3600%. 

Mając na względzie przedstawiony w niniejszym oświadczeniu stan prawny i faktyczny, uprzejmie prosi-

my Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.  

Czy rząd RP planuje podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wyeliminowanie wyżej wymienio-

nych praktyk firm pożyczkowych, nie podlegających, w przeciwieństwie do banków i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych, nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, skutkujących stosowaniem rażą-

co wysokich RRSO? 

Czy zdaniem Pana Premiera nieobowiązująca obecnie regulacja zawarta w art. 7a poprzedniej ustawy 

o kredycie konsumenckim – zgodnie z przepisem łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosz-

tów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki, z wyłączeniem udokumentowanych lub wynika-

jących z innych przepisów prawa kosztów, związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabez-

pieczeń i ubezpieczeń, w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4, nie 

może przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego – nie powinna być przywrócona? 

Z wyrazami szacunku 

Grzegorz Bierecki 

Henryk Cioch 


