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Przeciwdziałanie lichwie 

Proponowane zmiany w prawie 
negatywnie odbiją się  

na firmach pożyczkowych   
 
 
6 kwietnia 2022 r. 

 

 

Proces legislacyjny ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania 
lichwie wchodzi w decydującą fazę legislacyjną. Uchwalenie ustawy  
w jej obecnym kształcie znacząco ograniczy działalność instytucji 
pożyczkowych. Może wpłynąć negatywnie również na instytucje 
płatnicze. 

Komisja Finansów Publicznych i Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
przyjęły projekt tej ustawy z niewielkimi zmianami. W następnej kolejności 

zostanie poddany drugiemu czytaniu w Sejmie. 

 

Głębokie zmiany rynku kredytu konsumenckiego 

 Projekt drastycznie ogranicza wysokość pozaodsetkowych kosztów 
kredytu, które mogą być pobierane przez kredytodawców kredytu 

konsumenckiego do wysokości 10% całkowitej kwoty kredytu 
powiększonej o 10% takiej kwoty propozycjonalnie za każdy rok okresu 
kredytowania – nie więcej niż łącznie 45% całkowitej kwoty kredytu.  
Dla tzw. chwilówek udzielanych na okres do 30 dni powyższy limit jest 
stały i wynosi 5% całkowitej kwoty kredytu. Biorąc pod uwagę wysokość 
straty finansowej, jaką zanotował sektor instytucji pożyczkowych  
w okresie covidowych ograniczeń pozaodsetkowych kosztów kredytu,  

tak niski ich limit może spowodować dalszą likwidację znacznej części 

instytucji pożyczkowych i przejście ich klientów do innych segmentów 
rynku jak lombardy, czy szara strefa. 

 Instytucje pożyczkowe stają się podmiotami nadzorowanymi przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, która będzie mogła stosować szeroką 
gamę instrumentów nadzorczych wpływających na sposób prowadzenia 

działalności kredytowej. Wprowadza się opłaty instytucji pożyczkowych 
na poczet nadzoru regulacyjnego. Wymagany będzie minimalny kapitał 
zakładowy w wysokości 1 mln zł, a działalność kredytowa nie będzie 
mogła być finansowana ze środków gromadzonych od innych osób,  
w tym z obligacji. Możliwe będzie jednak finansowanie z kredytu 
bankowego lub pozyskanie go od podmiotów powiązanych, o ile one 
same nie finansowały się w powyższy sposób. W praktyce to 

ograniczenie finansowania nie będzie miało zastosowania do 
zagranicznych kredytodawców konsumenckich, co faworyzuje ich  

w stosunku do podmiotów krajowych. 
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Grzegorz Kott 

Radca prawny 

Zespół bankowości i finansów 

+48 22 50 50 756 
grzegorz.kott 

@eversheds-sutherland.pl 

 

 

Zobacz inne publikacje  

Systematycznie piszemy 

o tym, co aktualne i ważne 

dla biznesu. 

 
 

Zapisz się  
na nasz newsletter 

Otrzymuj informacje  

o ważnych zmianach w 

prawie i organizowanych 

przez nas szkoleniach. 
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 Rozbudowuje się formalności związane z oceną zdolności kredytowej, 

których naruszenie skutkować może zakazem egzekwowania i zbywania 

wierzytelności. Nie będą one miały zastosowania do banków, SKOK-ów  
i instytucji płatniczych w zakresie kredytu płatniczego. W odniesieniu do 
kredytów konsumenckich innych niż płatnicze instytucje płatnicze jednak 
będą podlegały powyższym formalnościom. Obowiązek raportowania do 
Biura Informacji Kredytowej udzielonych przez instytucję pożyczkową 

kredytów dodatkowo podwyższy koszty  
ich funkcjonowania.  

 Niektóry zapisy projektu ustawy wydają się być sprzeczne z dyrektywą 
UE 2008/48/WE o kredycie konsumenckim. Z uwagi na rychłe 
uchwalenie nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim, zawierającej 
zapisy odmienne od zawartych w procedowanej ustawie, nowe przepisy 
będą musiały być w ciągu kilkunastu miesięcy nowelizowane. 

 Ustawa ma mieć bardzo krótkie, 30-dniowe vacatio legis w odniesieniu 

do głównych ograniczeń wprowadzanych do ustawy o kredycie 
konsumenckim. Od 1 stycznia 2023 r. ma obowiązywać nadzór nad 
instytucjami pożyczkowymi, a w pozostałym zakresie ustawa ma wejść 
w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

eversheds-sutherland.pl 
LinkedIn | Facebook | Twitter   

 
 
Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji 
prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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