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Lombardy będą  
uregulowane 
Nowe prawo sprzeczne 
z regulacjami unijnymi?  
 
 

11 kwietnia 2022 r. 

 
 

8 kwietnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy o działalności 
lombardowej. Najprawdopodobniej nie ureguluje on wszystkich form  
tej działalności, więc sektor lombardowy nadal będzie częściowo 

nieuregulowany. Projektowana ustawa może ponadto doprowadzić  

do sprzeczności polskiego prawa z dyrektywą 2008/48/WE  
o kredycie konsumenckim. 

Projekt ustawy o działalności lombardowej autorstwa Ministra Finansów i Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został opublikowany na stronie RCL 
i przekazany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. 

 

Próba całościowego uregulowania działalności lombardowej 

 Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie działalności lombardowej 
z uwagi na wzrastającą w ostatnich dwóch latach liczbę jej klientów. 
Ponadto, ma ona uzupełniać regulacje szeroko rozumianego sektora 
pożyczkowego wraz z obecnie procedowaną w Sejmie zmianą do ustawy 
o kredycie konsumenckim. Zapobiegać ma to przechodzeniu 

konsumentów z uregulowanego sektora instytucji pożyczkowych  
do nieuregulowanych sektorów lub szarej strefy z uwagi na ograniczenie 
oferty instytucji pożyczkowych na skutek ograniczeń wprowadzanych 
zmianami do ustawy o kredycie konsumenckim.  

 Projekt ma być kompleksową regulacją działalności lombardowej. 
Definiuje on podstawowe pojęcia, takie jak pożyczka lombardowa  
czy zastaw lombardowy, uznając za działalność lombardową zawieranie 

umów pożyczki lombardowej i sprzedaż przedmiotu zastawu 
lombardowego. Reguluje on również minimalną treść i formę umowy 
pożyczki lombardowej. 

 Proponowane jest ograniczenie kosztów pożyczki lombardowej do 15% 
kwoty pożyczki lombardowej (kwota stała) powiększonej o 6% kwoty 
pożyczki za każdy rok okresu kredytowania, nie więcej jednak niż 45% 

kwoty pożyczki. Ponadto, będzie można naliczać odsetki umowne. 
W przypadku przedterminowej spłaty pożyczki koszty mają ulegać 
proporcjonalnej redukcji. 
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Radca prawny 
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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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 Ogranicza się sposoby zbywania przedmiotu zastawu lombardowego, 

wprowadzają obowiązek organizowania aukcji i określając ceny 

wywoławcze zbywanych przedmiotów. 

 Działalność lombardowa ma wymagać wpisu do rejestru prowadzonego 
przez Komisję Nadzoru Finansowego. Będą mogły ją wykonywać 
wyłącznie spółki z o.o. i spółki akcyjne o minimalnym kapitale 50.000 zł.  

Wątpliwa skuteczność ustawy 

 Projekt ustawy określa jako umowę pożyczki lombardowej umowę 
zobowiązującą przedsiębiorcę prowadzącego lombard do przeniesienia  
na konsumenta określonej ilości pieniędzy, a konsument zobowiązany  
ma być do jej zwrotu oraz udzielenia zabezpieczenia w postaci zastawu 
lombardowego. Zastaw lombardowy to zabezpieczenie wykonania umowy 
pożyczki lombardowej poprzez przeniesienie własności przedmiotu 
zastawu na okres do czasu zwrotu wierzytelności, zobowiązanie  

do takiego przeniesienia własności lub upoważnienie do zbycia 
przedmiotu zastawu lombardowego. 

 Definicja pożyczki lombardowej praktycznie kopiuje definicję umowy 
pożyczki. Tymczasem lombardy stosują rozmaite konstrukcje prawne  
w swojej działalności. Częściowo są to oczywiście konstrukcje oparte  
na  pożyczce, ale występują też inne, jak np. sprzedaż przedmiotu 
„zastawianego” w lombardzie i zawarcie umowy zobowiązującej do 

odsprzedaży tego przedmiotu przez lombard po określonej cenie  
w określonym czasie. Nie ma tam formalnie konstrukcji zabezpieczenia. 
Takich umów projektowana regulacja nie obejmie i nadal część rynku 
pozostanie nieuregulowana. 

Sprzeczność ustawy z regulacjami europejskimi 

 Skoro ustawa ma zgodnie z jej uzasadnieniem regulować również zakres 

działalności objęty już obecnie ustawą o kredycie konsumenckim („UKK”) 
to stanie się najprawdopodobniej regulacją szczególną w stosunku do 
UKK, a zatem mającą przed nią pierwszeństwo. W konsekwencji, z uwagi 
na odmienność projektowanej regulacji od UKK i konieczność pełnej 
implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/48/WE  
o kredycie konsumenckim, zapisy projektowanej ustawy odbiegające od 
UKK będą jednocześnie sprzeczne z powyższą dyrektywą unijną w 

zakresie umów będących także umowami o kredyt konsumencki.  
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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.  
 
 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page
https://www.linkedin.com/company/eversheds-sutherland-poland
https://www.facebook.com/EvershedsSutherlandPoland
https://twitter.com/ESlawPoland

