
                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Warszawa, 28 stycznia 2022 r. 
KL/26/13/AZ/2022 

 
Pan  
Wiesław Janczyk 
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych 
 
Pan  
Marek Ast 
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
 
Sejm RP 
 
Szanowni Panowie Przewodniczący,  
 
W związku ze skierowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania lichwie (nr. druku 1911) do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości  
i Praw Człowieka, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.  
 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem oraz o rozważenie jego uwzględnienia w toku prac 
nad wyżej wskazanymi rozwiązaniami legislacyjnymi. 
 
Z poważaniem, 

 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Załącznik: Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk nr. 1911) 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk nr. 1911), określanego dalej 

„Projektem” 
 

I. Zmiany w Projekcie w przedmiocie kodeksu cywilnego: 
 

1. Uwagi ogólne:  
 
Niespójność pomiędzy uzasadnieniem Projektu, a zakresem projektowanej regulacji 
Uzasadnienie Projektu zwraca uwagę na relacje pomiędzy konsumentem, a podmiotami 
gospodarczymi np.: instytucjami pożyczkowymi. W obecnym kształcie, projektowane zmiany 
dotyczą także umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi poza obrotem profesjonalnym, 
nierzadko pomiędzy członkami rodziny lub znajomymi. Dlatego rekomenduje się wyłączenie 
stosowania projektowanych zmian w kodeksie cywilnym, w zakresie umów zawieranych przez 
konsumentów. 

 
2. Projektowany art. 720 (1) kodeksu cywilnego:  

 
a) Wątpliwości, co do tego, do jakich umów należy stosować określone regulacje  

w przedmiocie kosztów poza odsetkowych  
Projekt zmienia kodeks cywilny w zakresie wprowadzenia przepisów dotyczących 
maksymalnych poza odsetkowych kosztów pożyczek, jednak z projektowanych przepisów nie 
wynika jasno, jakich umów będą one dotyczyć, co może prowadzić do wątpliwości i sporów 
na tle ich stosowania, zwłaszcza w kontekście uwzględnienia limitu poza odsetkowych 
kosztów również w innych projektowanych ustawach tj. prawo bankowe oraz ustawy  
o kredycie konsumenckim. Art. 724 (1) kodeksu cywilnego nie wyjaśnia wielu wątpliwości 
interpretacyjnych. Przykładowo, wątpliwości może budzić, jakie przepisy powinny mieć 
zastosowanie do pożyczek hipotecznych, dla których szczegółowe ramy prawne tworzy 
ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego  
i agentami. 
 

b) Nieprecyzyjna oraz miejscami błędna definicja kosztów poza odsetkowych  
Definicja kosztów poza odsetkowych określona w § 2 jest mało zrozumiała i będzie 
generowała problemy interpretacyjne, które koszty należy objąć ustawowym limitem. 
Zarówno w interesie kredytodawców, jak i kredytobiorców leży precyzyjne określenie 
katalogu kosztów, do których przepisy będą miały zastosowanie. Z tej przyczyny, z definicji 
należałoby usunąć przynajmniej sformułowanie „koszty o podobnym charakterze”. Z definicji 
powinno zostać również usunięte sformułowanie „marża”, które w nomenklaturze związanej 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

z finansowaniem odnosi się do odsetek. Ponadto, niewłaściwe jest użycie w odniesieniu do 
poza odsetkowych kosztów kredytu pojęcia „nieterminowa spłata”. Należnościami 
przewidzianymi na wypadek takiej sytuacji są, co do zasady odsetki za opóźnienie, których 
limit jest już oznaczony w Kodeksie cywilnym. 
 
Ponadto wymienia się także „koszty usług dodatkowych”, do których należy zaliczyć koszty 
ubezpieczeń, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia zwrotu świadczenia, koszty 
pozyskiwania informacji związanych z udzielaniem świadczenia. Wyliczenie ma jedynie 
charakter przykładowy, na co wskazuje sformułowanie „w szczególności”. To również nie 
zasługuje na aprobatę.  
 
Reasumując, Projekt wprowadza daleko idące skutki w związku z wyżej określoną definicją, 
jednocześnie definicja ta jest wysoce nieprecyzyjna, a miejscami błędna. Skutkiem mogą być 
rozbieżności w stosowaniu przepisów oraz niepewność prawna.  
 

3. Projektowany art. 720 (2) kodeksu cywilnego: 
 
Niejasna definicja wzoru MPK  
We wzorze na MPK, wartość K określono jako „sumę wszystkich środków pieniężnych 
nieobejmujących współfinansowanych kosztów pożyczki, które pożyczkodawca wydaje 
pożyczkobiorcy na podstawie umowy”. Niejasne jest, co miałoby mieścić się w kategorii 
współfinansowanych kosztów pożyczki wydawanych pożyczkodawcy – jest to niestosowana 
terminologia i niejasna.   
 
Ponadto projektodawca posługuje się pojęciami pożyczkodawca i pożyczkobiorca, których nie 
odnajdziemy w kodeksie cywilnym. Rekomenduje się zmianę projektowanego przepisu poprzez 
posłużenie się pojęciami określającymi strony umowy, które znajdują się w ustawie i innych 
miejscach Projektu, tj. dającym i biorącym pożyczkę (art. 720 § 1 kodeksu cywilnego). 
 

4. Projektowany art. 720 (3) kodeksu cywilnego: 
 
Nieprzystająca do realiów gospodarczych regulacja sumy zabezpieczeń 
Proponowane rozwiązanie w § 3 nie jest dostosowane do polskich realiów egzekucji należności, 
ze względu przewlekłość postępowania sądowego, przez co ograniczenie możliwości ustalenia 
sumy zabezpieczenia spłaty pożyczki może w konsekwencji nieść za sobą brak pełnego 
zabezpieczenia roszczeń dającego pożyczkę, jak również prowadzić do udzielania pożyczek jedynie 
na krótkie okresy. Uzasadnienie do Projektu nie zawiera wyjaśnienia dla ustalenia takiego limitu. 
Rekomenduje się rezygnację z ustanowienia takich ograniczeń.   



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

 
5. Projektowany art. 720 (4) kodeksu cywilnego: 

 
Trudny lub niemożliwy do realizacji obowiązek informacyjny  
Wskazać należy, że w niektórych sytuacjach obowiązek informacyjny może być trudny lub 
niemożliwy do wykonania, np. określenie wysokości kar umownych lub odsetek za opóźnienie 
jeszcze przed zawarciem umowy. Ponadto, niejasne jest, do jakich umów wskazany przepis miałby 
zastosowanie, jako że obowiązki informacyjne wobec kredytobiorców zostały już kompleksowo 
uregulowane w innych ustawach, tj. ustawie o kredycie konsumenckim oraz ustawie o kredycie 
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Trudno 
wskazać uzasadnienie nakładania na kredytodawców obowiązków dodatkowych wobec 
obowiązków wskazanych w ww. ustawach – OSR oraz uzasadnienie Projektu de facto również 
takiego uzasadnienia nie przedstawiają.   
 

6. Projektowany art. Art. 724 (1) kodeksu cywilnego:  
 
 
Nieprecyzyjny opis umowy 
Wskazany w § 2 opis umowy jest niejasny na tle pojęć kodeksowych, w efekcie nie wiadomo jak 
należy go rozumieć. Nie jest uzasadnione posługiwanie się nieprecyzyjnym opisem w sytuacji,  
w której Kodeks cywilny przewiduje dobrze znaną definicję konsumenta – postulowane byłoby 
posługiwanie się w przepisach dla uniknięcia wątpliwości tą definicją.  
 

II. Zmiany w Projekcie w przedmiocie kodeksu karnego 
 

1. Projektowany art. 115 § 25 kodeksu karnego: 
 
Problematyka nieprecyzyjnej, a miejscami błędnej definicji 
Względem tej projektowanej regulacji należy poczynić uwagi analogiczne jak w przypadku pkt. I. 
2. b) niniejszego stanowiska.  
 

III. Zmiany w Projekcie w przedmiocie prawa bankowego  
 
Projektowany art. 78b prawa bankowego:  

Wątpliwości co do tego, do jakich umów należy stosować określone regulacje w przedmiocie 
kosztów poza odsetkowych  



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Względem tej projektowanej regulacji należy poczynić uwagi analogiczne jak w przypadku pkt. I. 
2. a) niniejszego stanowiska. Ponadto należy wskazać, że problemy interpretacyjne mogą dotyczyć 
umowy o kartę kredytową oraz umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 
dla których ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje wyłączenie, jeśli chodzi o zastosowanie 
limitu poza odsetkowych kosztów kredytu. Niejasne jest też, które przepisy powinny mieć 
zastosowanie do pożyczki hipotecznej (kodeks cywilny czy też ustawa o kredycie konsumenckim 
ze względu na odesłanie zawarte w prawie bankowym).  
 

IV. Zmiany w Projekcie w przedmiocie ustawy o kredycie konsumenckim 
1. Projektowany art. 10a ustawy o kredycie konsumenckim:  

 
a) Brak różnicowania stosowania przedkontraktowego obowiązku pozyskiwania oświadczenia 

o dochodach i wydatkach konsumenta oraz jego weryfikacji, z uwagi na kwotę kredytu, 
rodzaj kredytu lub jego cel 
Projektowane przepisy art. 10a ust. 1-3 u.k.k. nie różnicują sytuacji, w których obowiązek 
odbierania od konsumenta oświadczenia o dochodach i wydatkach oraz jego weryfikacji, 
powinien być wykonywany. W szczególności brak jest rozróżnienia ze względu na kwotę 
kredytu, rodzaj kredytu lub jego cel. Brak jest określonego limitu kwotowego kredytu, powyżej 
którego obowiązek powinien być realizowany. Jest to bardzo istotne dla kredytów na niskie 
kwoty, dla których dane o dochodach czy wydatkach nie mają praktycznie żadnego znaczenia, 
a zbieranie tak wrażliwych danych jest nieadekwatne z punktu widzenia celu realizowania 
tego obowiązku, którym jest badanie zdolności do spłaty zobowiązania przez konsumenta 
oraz ochrony danych osobowych konsumenta. Wymóg stosowania takiego oświadczenia 
może być uciążliwy dla samego konsumenta, który co więcej może nie chcieć dzielić się  
z kredytodawcą tak wrażliwymi danymi, jak wysokość jego dochodów i wydatków. Wymaga 
zaznaczenia, że ocena zdolności kredytowej konsumenta może być przeprowadzona  
w oparciu o szereg informacji dotyczących konsumenta, których wybór powinien być 
dokonywany z uwzględnieniem celu i rodzaju kredytu konsumenckiego, biorąc pod uwagę 
konieczność i adekwatność stosowanych środków. Oświadczenie o dochodach i wydatkach 
nie jest jedynym właściwym środkiem, który może być wykorzystany w tym celu.       

 
b) Źle skonstruowany mechanizm weryfikacji danych 

Wskazane w ust. 3 BIK oraz BIG-i są niezwykle istotnymi podmiotami w gospodarce, jednakże 
gromadzone przez niedane nie pozwalają na weryfikację oświadczenia o dochodach  
i wydatkach konsumenta określonego w ust. 1 w sposób wskazany przez Projekt. De facto 
trudno wskazać w ogóle w Polsce bazę danych, która by czyniła zadość wymogom stawianym 
przez Projektodawcę – Projektodawca również jej nie wskazuje.  



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

 
Problem weryfikacji dotyczy również „innego zobowiązania pieniężnego wynoszące powyżej 6 
miesięcy” przytoczonego w ust. 5. Tak ujęte zobowiązanie może dotyczyć wszelkich zobowiązań, 
których identyfikacja jest niemożliwa lub skrajnie utrudniona. Jednocześnie niewłaściwe 
spełnienie obowiązku uruchamia szereg istotnych konsekwencji określonych w ust. 5. Tym 
samym, przy niekorzystnej interpretacji, Projektodawca kreuje rodzaj pułapki legislacyjnej, która 
nie rozwiązuje żadnego problemu, jednakże może kreować problemy dotyczące np.: obrotu 
wierzytelnościami.  
 
c) Uniemożliwiająca lub utrudniająca realizację obowiązków konstrukcja przepisów dotycząca 

przekazywania informacji o udzieleniu kredytu konsumenckiego oraz o zaległościach  
w spłacie kredytu 
 
Ust. 7 zdanie drugie wskazuje, że „Informację o zaległościach w spłacie kredytu przekazuje się 
tej instytucji lub biuru informacji gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”. 
Pozostawienie przepisu w tym kształcie w znaczny sposób utrudni realizację obowiązku 
poprzez przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej, a w niektórych 
przypadkach ją uniemożliwi.  
 
Analizując ratio legis projektowanej regulacji art. 10a ust. 7 zdanie drugie u.k.k., wyraźnie 
widać, że jest nim zapewnienie kredytodawcom możliwości wywiązania się z obowiązku 
przekazania informacji o zaległościach w spłacie kredytu. Z tej perspektywy niezbędne jest, 
aby informacje o zaległości w spłacie udzielonego kredytu, zostały niezwłocznie udostępnione 
do wskazanych baz danych. 
 
Biura informacji gospodarczej (BIG-i) regulowane są ustawą o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (u.i.g.). Ustawa nakłada konkretne 
ograniczenia dotyczące przyjmowania informacji przez BIG-i. Możliwość przekazania 
informacji gospodarczych dotyczących zaległości konsumenta do BIG (tzw. informacje 
negatywne) jest uzależniona od spełnienia przez wierzyciela dodatkowych warunków 
określonych w u.i.g., takich jak: minimalna kwota zaległości w wysokości 200 zł, minimalny 
okres wymagalności 30 dni, a także wysłanie do dłużnika listu poleconego zawierające 
wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji gospodarczych do BIG 
(art. 14 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.i.g.). Konieczność spełnienia wymogów, zarówno z uwagi na związane 
z tym koszty, jak i czynnik czasu, może istotnie ograniczać (w niektórych przypadkach 
uniemożliwić) lub co najmniej opóźniać przekazywanie informacji o zaległościach w spłacie 
kredytu, o których mowa w art. 10a ust. 7 u.k.k. do BIG, a tym samym wpłynąć negatywnie na 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

realizację celów Projektu. Bariera powstanie zarówno po stronie przekazującego informację, 
jak i po stronie przyjmującego informację.  

 
W związku z powyższym niezbędne jest również dodanie przepisu, który przewidywałby -  
w stosunku do tych informacji o zaległościach w spłacie kredytu – wyłączenie stosowania 
przepisów u.i.g. określających warunki przekazania informacji gospodarczych do BIG. Podobne 
rozwiązania, na zasadzie wyjątków od zasady, już obecnie istnieją w odniesieniu do informacji 
przekazywanych do BIG na podstawie innych przepisów szczególnych, w tym: ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy (art. 12a, art. 16 ust. 5-7 u.i.g.). 
 
Wskazane wyłączenie byłoby, zatem zwyczajną praktyką w odniesieniu do informacji 
przekazywanych do BIG na podstawie innych przepisów szczególnych, jak również byłoby 
niezbędne, aby sprawnie realizować obowiązek wskazany w Projekcie. Trudno byłoby znaleźć 
racjonalne uzasadnienie, dla którego Projekt stawiałby określony obowiązek, a następnie 
utrudniał jego realizację.  
 
Mając na uwadze powyższe rekomendowane jest wprowadzenie art. 10 ust. 7a po art. 10 ust. 7 
ustawy o kredycie konsumenckim w brzmieniu:  
„Do przekazywania informacji o zaległościach w spłacie kredytu do biura informacji gospodarczej, 
o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 14 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, o której mowa 
w ust. 7 pkt 2”. 

 
2. Projektowany art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim: 

Zaostrzenie limitu poza odsetkowych kosztów kredytu w ramach proponowanego art. 36a Ustawy 
o kredycie konsumenckim jest restrykcyjne. W obliczu daleko idącego działania to na 
projektodawcy spoczywa obowiązek wykazania istnienia skali problemu społeczno-
gospodarczego oraz uzasadnienia dla powziętych środków tak, aby były one adekwatne.  
W uzasadnieniu Projektu należy wskazać przykładowo, iż:  
 

 W niektórych przypadkach, które miałyby uzasadnić interwencję proponowaną w Projekcie, 
wskazywane są materiały sprzed lat np.: Raport Rzecznika Finansowego „Kredyty konsumenckie. 
Bieżące problemy” z 2018 roku, który analizuje okres od 2015 do, częściowo, 2018 roku.   

 Określenia ocenę jak „koszty te są wygórowane, w większości nieadekwatne w stosunku do 
czynności, za jakie zostały naliczone” nie są informacją o charakterze  „obiektywnym”. Wskazane 
określenie podchodzi z Raportu Rzecznika Finansowego „Kredyty konsumenckie. Bieżące 
problemy”. W samym raporcie nie jest ono podparte analizą ilościową w zakresie, która 
pozwalałaby na np.: ocenę takiego stwierdzenia.  

 Część występujących ocen nie jest poparta badaniami, które by je uprawdopodabniały np.: 
„Jednocześnie, stosowanie takich praktyk, będzie traktowane przez podmioty na rynku, jako 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

przewaga konkurencyjna, a to w krótkim okresie czasu doprowadzi do ich upowszechnienia wśród 
wszystkich instytucji. W efekcie trend ten może również oddziaływać na sektor bankowy”.  

 Analizowane są wybrane przypadki spraw sądowych, które nie pozwalają na całościową 
identyfikację zjawiska.  

 Dane analizowane bywają bez uwzględnienia kontekstu ekonomicznego.  
 Pomijane są dostępne i aktualne analizy dotyczące stanu sektora pożyczkowego, które przeczą 

części tez wyrażonym w Uzasadnieniu np.: Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego czy GUS.  
 
Jednocześnie w Ocenie Skutków Regulacji ocena wpływu Projektu na przyszłość rynku pożyczek 
poza bankowych sprowadzona została do oceny: „Doświadczenia poprzednich lat, które wskazują, 
że sektor poza bankowych instytucji pożyczkowych radził sobie dobrze w istniejących warunkach. 
W 2020 r. nastąpiło pogorszenie sytuacji na rynku, głównie ze względu na pandemię i obniżony 
popyt na usługi takich firm. Jednak dalszy dynamiczny rozwój usług ecommerce oraz pobudzenie 
gospodarcze i konsumpcyjne pozawalają sądzić, że projektowane zmiany nie doprowadzą do 
znaczącego pogorszenia się sytuacji na rynku poza bankowych usług”. W żadnym miejscu nie 
przeprowadzono zatem szacunku, w jaki sposób Projekt będzie wpływał na sektor np.: miejsca 
pracy (założono jedynie nieokreślone „pobudzenie gospodarcze” i na podstawie założenia 
postawiono zdecydowaną ocenę).  
 
Punktem wyjścia jest, zatem to, iż projektodawca niedostatecznie wykazał uzasadnienie dla 
powziętych środków i ich adekwatność. Być może częściowo jest to spowodowane m.in. tym, iż 
projektodawca zdecydował się na bezzasadne pominięcie, wymaganych i przez ustawę  
o organizacjach pracodawców i przez Regulamin Pracy Rady Ministrów, konsultacji społecznych.  

Tylko w kontekście sektora bankowego można wskazać, iż przy wprowadzaniu takiego 
ograniczenia należy mieć na względzie fakt, że w związku z udzieleniem kredytu bank ponosi liczne 
koszty, w tym koszty operacyjne związane z udzieleniem i obsługą kredytu, a także koszty ryzyka. 
Banki zobowiązane są ponadto do ponoszenia kosztów podatku bankowego czy też opłaty na rzecz 
BFG. Znaczące obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu może prowadzić do 
nierentowności części produktów kredytowych oferowanych przez banki. W takiej sytuacji klienci 
będą dysponować mniejszą ofertą w zakresie możliwości finansowania bankowego, co może 
skłaniać ich do korzystania z propozycji podmiotów działających nielegalnie w szarej strefie. 
Uzasadnienie i OSR Projektu częściowo pomijają analizę w tym przedmiocie, częściowo ją 
bagatelizuje.  
 

3. Projektowany art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim: 
 
Regulacja prowadząca do naruszenia zasad konkurencji na rynku finansowym 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Na skutek projektowanej regulacji możliwe są sytuacje, w których jeden z podmiotów z grupy 
kapitałowej udziela kredytów ratalnych na niewielkie kwoty (np. na sprzęt AGD) o małych 
kosztach kredytu. W takiej sytuacji, ponieważ punktem odniesienia dla wyliczenia poza 
odsetkowych kosztów jest pierwszy z kredytów, drugi z podmiotów traci przy proponowanym 
brzmieniu przepisów możliwość zaproponowania na warunkach rynkowych kredytu o wyższej 
kwocie. Tak skonstruowane przepisy będą prowadziły do zaburzenia reguł konkurencji pomiędzy 
podmiotami na rynku finansowym – w uprzywilejowanej pozycji będą podmioty niepowiązane 
kapitałowo z pierwszym z kredytodawców, który udzielił kredytu wiązanego. 
  
Należy również wskazać, że w celu działania zgodnego z projektowanymi przepisami podmioty  
w ramach grupy będą musiały ujawniać sobie wzajemnie informacje objęte tajemnicą bankową, 
a przepisy te nie przewidują wyraźnej podstawy do ujawnienia takich danych. Regulacja  
w proponowanym kształcie prowadzi również do zwiększenia niepewności prawnej.  
 

4. Projektowany art. 59ca ustawy o kredycie konsumenckim: 
 
Nieuzasadnione ograniczenie możliwości finansowania działalności  
Konstrukcja proponowanej regulacji jest wyjątkowo niejasna, zarówno, jeśli chodzi o jej 
uzasadnienie, jak i interpretacje. Te pierwsze właściwie uzasadnieniem nie jest, gdyż nie tłumaczy 
powodów podjęcia proponowanej regulacji. Te drugie, w przypadku restrykcyjnego podejścia 
prowadzą do ograniczenia możliwości finansowania działalności do kapitałów własnych,  
a w przypadku mniej restrykcyjnych podejść do szeregu wątpliwości, co do stosowania 
proponowanej regulacji.  
 
O ile zrozumiałym jest, iż środki przeznaczane na udzielanie kredytów konsumenckich przez 
instytucje pożyczkowe nie mogą pochodzić z prowadzenia depozytów, o tyle niezrozumiałe są 
restrykcje w przedmiocie obligacji. Dodatkowe ograniczenia w źródłach finansowania wydają się 
nieproporcjonalnym ograniczeniem, które może prowadzić do faktycznego ograniczenia 
działalności instytucji pożyczkowych. Skutek ten nie został w żaden sposób oszacowany ani 
przeanalizowany w ocenie skutków regulacji Projektu. Ciężko też znaleźć spójność pomiędzy 
proponowaną regulacją a Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego.  
 

5. Projektowany art. 59ca ustawy o kredycie konsumenckim: 
 
Wątpliwości dotyczące wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru instytucji pożyczkowych 
Po pierwsze, całość analizy w uzasadnieniu Projektu dotycząca ustalenia wysokości wpłat na 
pokrycie kosztów nadzoru instytucji pożyczkowych sprowadza się do wskazania przychodu 
organizacji pożyczkowych za 2019 rok oraz oszacowania liczby etatów po stronie podmiotu 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

nadzorującego. Nie wiadomo, czemu właśnie to ten rok oraz czemu taka liczba etatów zostały 
uznane za efektywne.  
 
Po drugie, wskazana suma jest nieadekwatna do charakteru nadzorowanych instytucji 
pożyczkowych w porównaniu z wysokością i sposobem obliczania kosztów nadzoru nad innymi 
instytucjami, jak i poziomem złożoności instytucji pożyczkowych w kontekście nadzoru. De facto 
żaden z tych elementów nie został wyjaśniony w Uzasadnieniu ani Ocenie Skutków Regulacji.  
 

V. Vacatio legis 

Zwrócenia wymaga również moment wejścia w życie niektórych z projektowanych zmian. Przepisy art. 7 
pkt 4-5 Projektu wchodzą w życie zbyt wcześnie - bez odpowiedniego okresu vacatio legis. Zmniejszenie 
maksymalnych kosztów poza odsetkowych nie zostało z pewnością uwzględnione w planach finansowych, 
a nie ulega wątpliwości, że znacząco wpłynie na zmniejszenie rentowności prowadzonych działalności. 
Podmioty objęte regulacją nie będą miały, zatem czasu na przygotowanie się do proponowanych zmian.  
 
Konfederacja Lewiatan KL/26/13/AZ/2022 
 


