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Wykaz skrótów 

ukk - ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 

715 z późn.  zm.) 

prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 

2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 

dyrektywa 2008/48/WE – dyrektywa 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o 

kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG 

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

KE – Komisja Europejska 

uwagi Komisji Europejskiej - uwagi Komisji Europejskiej zawarte we wniosku o udzielenie 

dodatkowych informacji w sprawie transpozycji w Polsce dyrektywy 2008/48/WE zamieszczone 

w bazie EU Pilot (sygn. 5103/13/SNCO), w którym to Komisja sformułowała zastrzeżenia co do 

poprawności wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2008/48/WE do polskiego porządku 

prawnego 
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I. Cel projektowanej regulacji  

Z obserwacji Prezesa UOKiK wynika, że praktyka stosowania ustawy o kredycie konsumenckim 

przez kredytodawców jest w niektórych przypadkach niejednolita. W efekcie, utrudniona jest 

pełna realizacja celów regulacji (zwłaszcza w zakresie informacji o kosztach kredytu 

konsumenckiego) ze szkodą dla interesów konsumentów. Przykładowo, wątpliwości 

interpretacyjne dotyczące definicji całkowitego kosztu kredytu (w kontekście kosztów 

niezbędnych do uzyskania kredytu na określonych warunkach lub ubezpieczeń) mogą być 

jednym z czynników wpływających na nieprawidłowe praktyki przedsiębiorców, a w 

konsekwencji decyzję konsumenta co do wyboru optymalnej oferty. 

Dlatego istotne jest, aby treść przepisów była maksymalnie precyzyjna, jednoznaczna i 

przejrzysta, do czego zmierza proponowana zmiana ustawy o kredycie konsumenckim (przykład: 

doprecyzowanie przepisów w zakresie przedkontraktowych obowiązków informacyjnych 

wzmocni pozycję konsumenta na rynku poprzez zwiększenie porównywalności ofert 

przedsiębiorców). Dodatkowo, niektóre niedoskonałości redakcyjne w zakresie implementacji 

przepisów o kredycie w rachunku oraz kredycie odnawialnym mogą generować ryzyko działań 

niezgodnych z celem regulacji. 

Projekt założeń uwzględnia konkluzje przedstawione w Raporcie z kontroli przedsiębiorców 

udzielających kredyty konsumenckie w 2012 r. jak również część uwag Komisji Europejskiej 

zawartych we wniosku o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie transpozycji w Polsce 

dyrektywy 2008/48/WE, w którym to Komisja sformułowała zastrzeżenia co do poprawności 

wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2008/48/WE do polskiego porządku prawnego (m.in. 

dotyczące definicji oraz informacji udzielanych kredytobiorcy przed zawarciem umowy). 

Komisja przyjęła część udzielonych wyjaśnień odrzucając jednak pozostałe i zadeklarowała 

zamiar wszczęcia oficjalnego postępowania. Celem projektu jest zapewnienie jednolitej 

interpretacji ustawy w zgodzie ze dyrektywą 2008/48/WE oraz uwzględnienie części zastrzeżeń 

KE.  

Mając na uwadze powyższe, projekt przyczyni się: 

- wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich. 

- zwiększenia przejrzystości i stopnia precyzji przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego 

- zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców 

II. Obowiązujące rozwiązania prawne  

Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 

715 ze zm.) (dalej „ukk”) dokonują wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy 

2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej 

dyrektywę Rady 87/102/EWG. Ustawa o kredycie konsumenckim, podobnie jak dyrektywa 

2008/48/WE reguluje m.in. obowiązki informacyjne kredytodawcy, odstąpienie od umowy oraz 

przedterminową spłatę kredytu. 

Zakres przedmiotowy  

Ustawa o kredycie konsumenckim ma zastosowanie do umów umowę o kredyt w wysokości nie 

większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który 

kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia 

konsumentowi (art. 3 ust. 1 ukk). W art. 3 ust. 2 ukk sformułowano przykładowy katalog umów, 
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do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Przepis art. 4 ukk przewiduje natomiast 

wyłączenia z zakresu zastosowania ustawy. 

Definicje 

W przepisie art. 5 ukk zdefiniowano podstawowe pojęcia, którymi posługują się dalsze przepisy 

ustawy, w tym m.in. pojęcia: kredytodawcy, pośrednika kredytowego, całkowitego kosztu 

kredytu, całkowitej kwoty kredytu, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta, stopy 

oprocentowania kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, umowy o kredyt 

konsumencki i umowy o kredyt wiązany oraz trwałego nośnika. 

Obowiązki informacyjne związane z reklamą kredytu konsumenckiego 

W art. 7-8 uregulowano sposób prezentowania obowiązkowych informacji o kosztach kredytu 

konsumenckiego w reklamach kredytu konsumenckiego, które zawierają jakiekolwiek dane 

dotyczące kosztów kredytu. We wspomnianych reklamach należy podać m.in. stopę 

oprocentowania oraz wszystkie opłaty uwzględnione w całkowitym koszcie kredytu oraz 

rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. 

Informacja przedkontraktowa 

Przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki kredytodawca lub pośrednik kredytowy 

obowiązany jest przekazać konsumentowi zestaw informacji dotyczących najważniejszych cech 

oferowanego kredytu (w tym m.in. informacje dotyczące kosztów tego kredytu, takie jak 

rzeczywista roczna stopa oprocentowania i całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta, rodzaj 

kredytu i czas obowiązywania umowy, zasady spłaty, informacje o umowach dodatkowych, 

skutkach braku płatności, zabezpieczeniach itd.). W przepisach art. 13-21 ukk uregulowano 

zakres wymaganych informacji, sposób ich przekazywania oraz zasady udzielania informacji 

przedkontraktowych w przypadku szczególnych rodzajów kredytu konsumenckiego (np. kredyt 

w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym).  

Obowiązkowe elementy umowy 

W przepisie art. 30 ukk określono elementy, które powinny znajdować się w umowie o kredyt 

konsumencki. Do tych elementów należą m.in.  informacje dotyczące kwoty oraz kosztów 

kredytu (w tym wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania), sposobu spłaty, 

zabezpieczeń, kosztów usług dodatkowych, skutków braku płatności, a także informacje o prawie 

do odstąpienia od umowy i przedterminowej spłaty kredytu oraz ewentualnej prowizji za 

przedterminową spłatę. W dalszych przepisach (art. 31-39) określono sposób realizacji 

wspomnianych wcześniej obowiązków w odniesieniu do szczególnych typów kredytu 

konsumenckiego (m. in. kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, przekroczenie 

salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym). 

Kredyt odnawialny 

Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje konsumentowi prawo do wypowiedzenia umowy o 

kredyt odnawialny, reguluje sposób postępowania kredytodawcy w przypadku niedotrzymania 

warunków umowy przez konsumenta oraz wyznacza  minimalny standard ochrony konsumenta w 

przypadku wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę (art. 42-43 ukk).  

Założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

W załączniku nr 4 do ustawy przewidziano szczegółowe założenia do obliczania rzeczywistej 

rocznej stopy oprocentowania, w tym formułę matematyczną pozwalającą na obliczenie wartości 
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tej stopy. Ponadto, w załączniku sformułowano dodatkowe założenia, które znajdują 

zastosowanie w przypadku braku możliwości określenia niektórych parametrów kredytu (np. w 

przypadku swobody dokonywania wypłat przez konsumenta w ramach umowy o kredyt 

odnawialny). 
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III. Istota proponowanych rozwiązań i zakres przewidywanej regulacji  

1. Doprecyzowanie wyłączeń z zakresu przedmiotowego regulacji (zmiana art. 4 ust. 1 pkt 

3 i 6ukk) 

Propozycja legislacyjna 

1) Należy zmodyfikować przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 ukk w taki sposób, aby wyraźnie wskazywał 

że wyłączeniu podlegają jedynie umowy o świadczenie usług maklerskich zawierane z 

podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm). 

2) W art. 4 ust. 1 pkt 6 ukk należy zastąpić sformułowanie „na mocy przepisów szczególnych”, 

sformułowaniem „udzielany ograniczonej grupie osób na mocy szczególnych przepisów 

ustawowych służących interesowi ogólnemu” lub równoznacznym. 

Uzasadnienie 

Ad 1) Przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 ukk  w obecnym brzmieniu stanowi, że ustawy nie stosuje się do 

umów zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Obecne brzmienie tego przepisu, z uwagi na jego 

konstrukcję zawierającą odesłanie do przepisów wskazujących podmioty prowadzące działalność 

maklerską a nie rodzaj działalności, może budzić wątpliwości co do tego, czy przedmiotem 

wyłączenia z zakresu zastosowania ustawy jest ogół umów zawieranych przez banki prowadzące 

działalność maklerską, czy jedynie umów dotyczących tego obszaru ich aktywności. W związku 

z powyższym wspomniany przepis powinien zostać doprecyzowany o wyraźne wskazanie, ze 

wyłączeniu podlegają jedynie umowy, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Ad 2) Obecne brzmienie przepisu odbiega od brzmienia przepisu art. 2 ust. 2 lit. l) dyrektywy 

2008/48/WE, co powoduje ryzyko wątpliwości interpretacyjnych (na które wskazała Komisja 

Europejska w uwagach zamieszczonych w bazie EU Pilot, sygn. 5103/13/SNCO), co kategorii 

umów jakie podlegają wyłączeniu z zakresu zastosowania ustawy. Zaproponowana zmiana 

przepisu ma na celu wyeliminowanie tego rodzaju wątpliwości. 

2. Doprecyzowanie definicji całkowitego kosztu kredytu (zmiana art. 5 ust. 6 ukk lit. b). 

Propozycja legislacyjna 

Należy uzupełnić przepis art. 5 ust. lit. b) ukk poprzez wyraźne wskazanie, że koszty usług 

dodatkowych obejmują w szczególności koszty ubezpieczeń, oraz że przepis dotyczy nie tylko 

kosztów , których poniesienie jest niezbędne „do uzyskania kredytu” lecz również „do uzyskania 

go na oferowanych warunkach”.  

Uzasadnienie 

Przepis art. 5 pkt 6 ukk nie zawiera wyraźnego odniesienia do składek z tytułu ubezpieczenia. O 

ile brak tego odniesienia nie wpływa na treść normy prawnej wynikającej z tego przepisu, 

ponieważ składki z tytułu ubezpieczenia będą uznawane za składnik całkowitego kosztu kredytu, 

jeżeli zawarcie umowy ubezpieczenia będzie niezbędne do skorzystania z danej oferty 

kredytowej, to zawarcie takiej wzmianki w treści przepisu ma istotny walor informacyjny dla 

konsumentów. Takie odniesienie znajduje się bowiem w przepisie art. 3 lit g) dyrektywy 

2008/48/WE. Na wspomniany problem zwróciła uwagę Komisja Europejska, wskazując, że z 
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uwagi na informacyjny charakter tej wzmianki, jej brak w polskim przepisie mógłby 

spowodować stwierdzenie, że przepis dyrektywy nie został w pełni wdrożony. Z uwagi na 

powyższe oraz w celu zapobieżenia potencjalnym wątpliwościom interpretacyjnym mogącym 

zrodzić się na tle braku odniesienia do składek ubezpieczeniowych, zasadna jest stosowna 

modyfikacja przepisu ustawy. Analogicznie do powyższego, przepis nie odnosi się wprost do 

kosztów usług dodatkowych, których poniesienie wprawdzie nie jest niezbędne do zawarcia 

umowy, lecz jest niezbędne do zawarcia umowy na oferowanych warunkach (np. w zakresie 

marży o określonej wysokości).  

3. Doprecyzowanie w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z reklamą kredytu 

konsumenckiego (zmiana art. 7 ust. 1 ukk). 

Propozycja legislacyjna 

1) Należy uzupełnić art. 7 ust. 1 ukk, poprzez wyraźne doprecyzowanie, że przepis dotyczy 

danych liczbowych, w szczególności stopy oprocentowania. 

2) Należy uzupełnić art. 7 ukk poprzez dodanie w ust. 1 pkt 1), po słowach „oprocentowania 

kredytu”, słów „oraz informację o tym, czy jest to stopa stała lub zmienna lub też zastosowanie 

mają obydwie te stopy”. 

Uzasadnienie 

ad 1) Przepis art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE stanowi, że wszelkie reklamy umów o kredyt 

podające stopę oprocentowania lub inne dane liczbowe odnoszące się do kosztów kredytu 

ponoszonych przez konsumenta powinny zawierać standardowe informacje określone w dalszej 

części tego przepisu. Przepis art. 7 ust. 1 ukk, który stanowi wdrożenie przepisu dyrektywy nie 

precyzuje, że mowa jest jedynie o reklamach, w których podawana jest stopa oprocentowania lub 

inne dane liczbowe. Może to rodzić ewentualne wątpliwości, odnośnie tego, czy zakresem 

zastosowania wspomnianego przepisu objęte są również reklamy dotyczące kosztów kredytu, 

lecz nie zawierające danych liczbowych (np. zawierające hasło „najniższa prowizja na rynku”). 

Wobec powyższego przepis należy uzupełnić o wyraźne stwierdzenie, że obejmuje on reklamy 

zawierające dane liczbowe odnoszące się do kosztów kredytu. 

ad 2) Przepis art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/48/WE w sposób wyraźny precyzuje, że wraz z 

informacją o wysokości stopy oprocentowania należy podać informację o tym, czy jest to stopa 

stała, czy zmienna (lub obydwa rodzaje stóp oprocentowania). Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 nie zawiera 

takiego doprecyzowania, co może rodzić potencjalne wątpliwości (na które wskazała Komisja 

Europejska w uwagach zamieszczonych w bazie EU Pilot, sygn. 5103/13/SNCO), czy jego treść 

dotyczy również obowiązku podawania informacji o rodzaju stopy oprocentowania. 

4. Wprowadzenie nowego uregulowania w zakresie obowiązkowych informacji podawanych 

w reklamie kredytu konsumenckiego. 

Propozycja legislacyjna 

Po art. 7 ukk należy dodać przepis stanowiący, że informacje, o których mowa w art. 7 (tj. 

obowiązkowe informacje podawane w reklamach kredytu konsumenckiego zawierających dane 

liczbowe dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego) podaje się konsumentowi w sposób co 

najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny jak dane liczbowe dotyczące kosztu kredytu 

konsumenckiego. Należy również przewidzieć rozwiązanie, zgodnie z którym kredytodawca lub 

pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego innych niż reklamy, o 
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których mowa w art. 7 ust. 1, a więc w reklamach które nie zawierają danych liczbowych 

dotyczących kosztu kredytu konsumenckiego, podaje konsumentowi w sposób co najmniej tak samo 

widoczny, czytelny i słyszalny jak pozostałe informacje przekazywane w reklamie, rzeczywistą 

roczną stopę oprocentowania. Jednocześnie należy uzupełnić art. 8 ust. 1 poprzez przesądzenie, że 

również rzeczywista roczna stopa oprocentowania podawana w reklamach kredytu konsumenckiego 

niezawierających danych liczbowych o kosztach kredytu powinna być podawana na podstawie 

reprezentatywnego przykładu. 

Uzasadnienie 

Doświadczenia Prezesa UOKiK wskazują, że sposób podawania obowiązkowych informacji w 

reklamach kredytu konsumenckiego nie realizuje podstawowych celów aktualnie obowiązujących 

rozwiązań. Przede wszystkim obowiązkowe informacje przedstawiane są, zwłaszcza w reklamach 

telewizyjnych, małą czcionką, niekiedy słabo odróżniającą się od tła oraz przez czas zbyt krótki, aby 

odbiorca reklamy mógł zapoznać się z przedstawianymi informacjami. Jednocześnie sposób 

sformułowania obowiązkowych informacji – wykorzystanie zdań wielokrotnie złożonych z licznymi 

wtrąceniami - dodatkowo utrudnia odbiorcy ich przyswojenie. Niezależnie od powyższego, 

negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia przedsiębiorców jest brak pewności, co do tego jaki 

sposób prezentacji będzie spełniał sformułowane w sposób ogólny w przepisie art. 7 ust. 1 ukk 

wymogi jednoznaczności, zrozumiałości i widoczności. Ponadto, zakładając nawet uwidocznienie 

wszystkich obowiązkowych informacji w sposób czytelny, zrozumiały i zwięzły, przeciętny 

konsument może – wobec wielości tych informacji – nie być w stanie wykorzystać ich w praktyczny 

sposób, tj. zapamiętać i porównać z innymi ofertami.  

W odniesieniu do powyższego, należy zwrócić uwagę, że art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE 

umożliwia państwom członkowskim przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym w przypadku reklamy 

niezawierającej danych liczbowych na temat kosztów kredytu konsumenckiego należy 

zaprezentować konsumentowi informację o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. 

Wspomniane rozwiązanie zostało wykorzystane w ustawodawstwie brytyjskim
1
, przy czym 

brytyjski ustawodawca doprecyzował zasady przekazywania obowiązkowych informacji w 

reklamach zawierających koszty o zasadę, zgodnie z którą obowiązkowe informacje powinny być 

bardziej wyeksponowane niż pozostałe informacje przekazywane w reklamie. Opisane rozwiązanie 

zniechęciło kredytodawców do emisji reklam eksponujących jedynie najbardziej atrakcyjne, lecz 

niepełne informacje na temat kosztów kredytu, na rzecz reklam eksponujących rzeczywistą roczną 

stopę oprocentowania. Opisane rozwiązanie korzystnie wpływa na przejrzystość reklam, a także na 

sposób konkurowania pożyczkodawców, bowiem wyklucza czerpanie korzyści z 

niedoinformowania konsumenta, wymuszając na kredytodawcach uatrakcyjnianie swojej oferty pod 

względem rzeczywistych kosztów kredytu. Przyjęcie rozwiązania wzorowanego na modelu 

brytyjskim pozwoliłoby więc na skuteczniejszą ochronę interesów konsumentów jednocześnie 

zapewniając przedsiębiorcom precyzyjne zasady przekazywania informacji w reklamach kredytu 

konsumenckiego. Wobec powyższego, należy wprowadzić przepisy zachęcające do emisji reklam, 

w których jedyną informacją dotycząca kosztów kredytu konsumenckiego jest informacja na temat 

wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. 

 

 

                                                 
1
Pkt 5 (6) i pkt 6 The Consumer Credit (Advertisements) Regulations 2010, Statutory Instruments 2010 No. 1012 
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5. Doprecyzowanie w zakresie obowiązków przedkontraktowych kredytodawcy (zmiana art. 

13 ust. 1 ukk). 

Propozycja legislacyjna 

1) Przepis art. 13 ust. 1 ukk należy doprecyzować poprzez wyraźne stwierdzenie, że wskazane w 

nim informacje należy konsumentowi przekazać w czasie odpowiednim, umożliwiającym 

konsumentowi  zapoznanie się z tymi informacjami. 

2) Należy doprecyzować brzmienie przepisu art. 13 ust. 1 pkt 4 ukk poprzez wyraźne stwierdzenie, 

że kredytodawca lub pośrednik kredytowy zobowiązany jest podać konsumentowi „stopę 

oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy oprocentowania oraz, jeśli są dostępne, 

wszelkie indeksy lub stopy referencyjne mające zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania 

kredytu, a także okresy, warunki i procedury zmian stopy oprocentowania kredytu; jeżeli w różnych 

okolicznościach stosuje się różne stopy oprocentowania - wyżej wymienione informacje o 

wszystkich stosowanych stopach.” 

3) Należy doprecyzować art. 13 ust. 1 pkt 7 ukk poprzez dodanie, po słowach „do zapłaty przez 

konsumenta” słów:  

„przedstawione za pomocą reprezentatywnego przykładu podającego wszystkie założenia przyjęte 

do obliczenia tej stopy; w przypadku gdy konsument poinformował kredytodawcę o co najmniej 

jednym ze składników preferowanego przez siebie kredytu, takich jak okres obowiązywania umowy 

o kredyt i całkowita kwota kredytu, kredytodawca uwzględnia te składniki; jeżeli umowa o kredyt 

przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat, w odniesieniu do których obowiązują różne opłaty i 

stopy oprocentowania, a kredytodawca korzysta z założenia, o którym mowa w załączniku nr 4 ust. 

4 pkt 2, zaznacza on, że inne mechanizmy dokonywania wypłat mogą spowodować zastosowanie 

wyższej rocznej stopy oprocentowania;”. 

4) Należy doprecyzować art. 13 ust. 1 pkt 8 ukk o wzmiankę wyjaśniającą, że mowa jest również o 

kolejność zaliczania rat kredytu „w szczególności na poczet spłaty różnych należnych sald, dla 

których stosuje się różne stopy oprocentowania”. 

5) Należy doprecyzować art. 13 ust. 1 pkt 9 ukk poprzez dodanie, po słowach „umowy 

ubezpieczenia” słów:  

„w przypadku, gdy zawarcie takiej umowy jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go 

na oferowanych warunkach;”. 

6) Należy doprecyzować przepis art. 13 ust. 1 pkt 10 ukk poprzez wyraźne stwierdzenie, że pod 

pojęciem opłat należy w szczególności rozumieć opłaty za prowadzenie jednego lub kilku 

rachunków, na których zapisywane są zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z 

opłatami za korzystanie ze środków płatniczych, zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, 

oraz że koszty usług dodatkowych obejmują w szczególności koszty ubezpieczenia. 

7) Należy doprecyzować art. 13 ust. 1 pkt 18 ukk poprzez dodanie, po słowach „o prawie 

konsumenta do”, słowa „niezwłocznego”. 

Uzasadnienie 

Ad 1) Przepis art. 13 ust. 1 dotyczący informacji podawanych konsumentowi przed zawarciem 

umowy nie precyzuje, że informacje te powinny zostać konsumentowi przekazane w czasie 
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odpowiednim do zapoznania się z tymi informacjami. Przepisie art. 5 ust. 1 dyrektywy 

2008/48/WE, w sposób wyraźny przewiduje, że informacje przedkontraktowe należy 

konsumentowi przekazać „w stosownym czasie” przed zawarciem umowy, co – potencjalnie – 

jak wskazała Komisja Europejska w uwagach zamieszczonych w bazie EU Pilot, sygn. 

5103/13/SNCO, może rodzić wątpliwości co do prawidłowej implementacji przepisu dyrektywy.  

Ad 2) Treść art. 13 ust. 1 pkt 4) może budzić wątpliwości interpretacyjne, ponieważ, w 

przeciwieństwie do art. 5 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2008/48/WE nie zawiera odniesienia do 

warunków stosowania danej stopy procentowej. O ile za warunki stosowania danej stopy 

procentowej można uznać warunki jej zmiany, to wskazana różnica może powodować 

wątpliwości co do prawidłowej wykładni przepisu. Wspomniane wątpliwości zostały również 

wyrażone we wspomnianych wcześniej uwagach Komisji Europejskiej. 

Ad 3) Art. 13 ust. 1 pkt 7 ukk – w przeciwieństwie do art. 5 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2008/48/WE -  

nie precyzuje w sposób jasny wymogów stanowiących, że: 

- rzeczywista roczna stopa oprocentowania musi być przedstawiona w formie reprezentatywnego 

przykładu zawierającego wszystkie założenia przyjęte do obliczenia tej stopy;  

-przy konstruowaniu reprezentatywnego przykładu kredytodawca musi uwzględnić składniki 

preferowanego przez konsumenta kredytu oraz  

-w przypadku, o którym mowa w ostatnim członie oddzielonym średnikiem w art. 5 ust. 1 lit. g) 

dyrektywy 2008/48/WE, kredytodawca musi poinformować konsumenta, że inne mechanizmy 

dokonywania wypłat mogą spowodować zastosowanie wyższej rocznej stopy oprocentowania. 

 Na opisany brak precyzji zwrócono uwagę we wspomnianych wcześniej uwagach Komisji 

Europejskiej. 

Ad 4) Przepis art. 13 ust. 1 pkt 8 nakazuje kredytobiorcy informowanie konsumenta o kolejności 

zaliczania rat kredytu na poczet różnych należności kredytobiorcy – a więc, przykładowo, na 

poczet odsetek od zadłużenia przeterminowanego, zaległych rat kredytu itd. W świetle dyrektywy 

2008/48/WE (art. 5 ust. 1 lit. h) informacja powinna dotyczyć również kolejności zaliczania rat 

na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania kredytu. Z 

wyjaśnień Komisji Europejskiej wynika, że przepis dotyczy również stanów faktycznych, w 

których finansowane przez kredytodawcę koszty kredytu oprocentowane są według innej stopy 

oprocentowania niż kapitał. W takiej sytuacji należy również poinformować, czy rata kredytu w 

pierwszej kolejności będzie zaliczana na poczet spłaty kapitału, czy też kredytowanych kosztów 

kredytu. Pomimo, że w chwili obecnej taka konstrukcja nie jest rozpowszechniona na polskim 

rynku kredytów konsumenckich, w praktyce stosowania przepisu w obecnym brzmieniu mogą 

pojawić się wątpliwości czy w opisanej sytuacji kredytodawca również powinien przekazać 

konsumentowi informację o kolejności zaliczania raty na poczet różnych sald kredytu. Z uwagi 

na powyższe, aby zapobiec możliwym w przyszłości wątpliwościom związanym z interpretacją 

przepisu art. 13 ust. 1 pkt 8 należy przepis ten uzupełnić, aby  poprzez wyraźne stwierdzenie, że 

kredytodawca powinien informować konsumenta również o kolejności zaliczania rat kredytu na 

poczet różnych sald kredytu oprocentowanych innymi stawkami. 

Ad 5) Art. 13 ust. 1 pkt 9 ukk nie wskazuje wyraźnie, że na potrzeby obowiązku przekazania 

informacji o konieczności zawarcia umowy dodatkowej domniemywa się, że konsument jest 

obowiązany do zawarcia umowy dotyczącej usług dodatkowych, jeśli zawarcie takiego kontraktu 

jest obowiązkowe w celu uzyskania kredytu lub w celu uzyskania go na oferowanych warunkach. 



 12 

Takie wyjaśnienie znajduje się w art. 5 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2008/48/WE, co powoduje 

wątpliwości do prawidłowej implementacji przepisu dyrektywy,  które zostały również 

przedstawione w uwagach Komisji Europejskiej. 

Ad 6) Wątpliwości może budzić brak wyraźnego odniesienia się w przepisie art. 13 ust. 1 pkt 10 

ukk do kosztów prowadzenia rachunków, na których zapisywane są zarówno transakcje 

płatności, jak i wypłaty, które to z kolei zostały wskazane w przepisie art. 5 ust. 1 lit i) dyrektywy 

2008/48/WE. Z powodów przytoczonych w odniesieniu do przepisu art. 5 ust. 6 ukk, celowe jest 

również uzupełnienie tego przepisu o wzmiankę dotyczącą kosztów ubezpieczenia. Wspomniane 

wątpliwości zostały również wyrażone w uwagach Komisji Europejskiej. 

Ad 7) Zasadne jest również uzupełnienie art. 13 ust. 1 pkt 18 o wskazanie że informacja dotyczy 

prawa do niezwłocznego otrzymania informacji na temat wyników oceny zdolności kredytowej, 

ponieważ takie doprecyzowanie znajduje się w treści art. 5 ust. 1 lit. q, na co zwrócono uwagę w 

zastrzeżeniach Komisji Europejskiej. 

6. Doprecyzowanie w zakresie informacji przedkontraktowych przekazywanych w związku z 

zawarciem umowy o kredyt w rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym (zmiana art. 17 ust. 

1 ukk). 

Propozycja legislacyjna 

Przepis art. 17 ust. 1 należy doprecyzować poprzez dodanie w zdaniu pierwszym, po słowach 

„lub pośrednik kredytowy”, słów „ w stosownym czasie”. 

Uzasadnienie 

Art. 17 ust. 1 ukk nie wskazuje jasno, że informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 ukk, należy 

podać w stosownym czasie przed związaniem się przez klienta umową o kredyt lub ofertą. Takie 

doprecyzowanie znajduje się natomiast w przepisie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE. 

Wspomniana okoliczność może budzić wątpliwości, co do prawidłowej implementacji przepisu 

dyrektywy, na co też wskazała Komisja Europejska. 

 

 7. Doprecyzowanie w zakresie obowiązkowych elementów umowy o kredyt konsumencki 

(zmiana art. 30 ust. 1). 

Propozycja legislacyjna 

1) W art. 30 ust. 1 pkt 6 należy w sposób wyraźny doprecyzować, że umowa powinna określać 

„stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy oraz, jeśli są dostępne, wszelkie 

indeksy lub stopy referencyjne mające zastosowane do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu, 

a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania kredytu; jeżeli w różnych 

okolicznościach stosuje się różne stopy oprocentowania kredytu, wyżej wymienione informacje 

dotyczące wszystkich stosowanych stóp”. 

2) Należy doprecyzować art. 30 ust. 1 pkt 8 ukk o wzmiankę wyjaśniającą, że mowa jest również o 

kolejności zaliczania rat kredytu „w szczególności na poczet spłaty różnych należnych sald, dla 

których stosuje się różne stopy oprocentowania”. 

3) Art. 30 ust. 1 pkt 10 należy doprecyzować poprzez wyjaśnienie, ze pod pojęciem „opłaty” 

należy rozumieć w szczególności opłaty za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na 

których zapisywane są zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za 

korzystanie ze środków płatniczych, zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat. 
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4) Art. 30 ust. 1 pkt 16 należy doprecyzować poprzez dodanie, po słowach „przed terminem”, 

słów: „oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem”. 

5) W art. 30 ust. 1 pkt 17 należy że umowa powinna zawierać „w stosownych przypadkach, 

informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o 

sposobie jej ustalania”. 

6) W art. 30 ust. 1 pkt 19 należy zastąpić słowo „wypowiedzenia” słowem „rozwiązania”. 

Uzasadnienie 

Przepis art. 30 ust. 1 ukk dotyczy obowiązkowych informacji zawartych w umowie o kredyt 

konsumencki i stanowi wdrożenie przepisu art. 10 dyrektywy 2008/48/WE. Na jego tle mogą 

pojawić się wątpliwości interpretacyjne analogiczne do wątpliwości opisanych w kontekście art. 

13 ust. 1 ukk, tj.: w zakresie stóp oprocentowania (o których mowa w pkt. 1 powyżej), 

rachunków związanych ze spłatą kredytu (o których mowa w pkt. 3 powyzej) oraz sald kredytu, 

dla których stosuje się różne stopy oprocentowania (o których mowa w pkt. 2 powyżej). 

Ad 4) Przepis art. 30 ust. 1 pkt 16 ukk w obecnym kształcie przewiduje obowiązek informowania 

konsumenta o uprawnieniu do wcześniejszej spłaty kredytu i nie odnosi się do informowania o 

procedurze wcześniejszej spłaty kredytu (do takiej procedury odnosi się wprost art. 10 ust. 2 lit. 

r) dyrektywy 2008/48/WE), dlatego też zasadne jest jego uzupełnienie. Analogiczne wątpliwości 

wyrażono w uwagach Komisji Europejskiej. 

Ad 5) Przepis art. 30 ust. 1 pkt 17 ukk w obecnym kształcie w sposób nieprecyzyjny odnosi się 

do prawa do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem, 

pomimo że powinien odnosić się do prawa do ewentualnego prawa do otrzymania takiej prowizji 

przez kredytodawcę.  Przepis nie zawiera jednocześnie wzmianki o procedurze przedterminowej 

spłaty, o której mowa jest w art. 10 ust. 2 lit. r) dyrektywy 2008/48/WE. Powyższe może rodzić 

wątpliwości co do zakresu obowiązku informacyjnego spoczywającego na kredytodawcy, 

zwłaszcza w kontekście informowania o procedurze wcześniejszej spłaty kredytu. Ponadto, w 

świetle powoływanego przepisu dyrektywy, w umowie należy zawrzeć informację o prawie 

kredytobiorcy do otrzymania rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu (o ile taka została 

zastrzeżona w umowie), a nie informację o prawie do zastrzeżenia takiej prowizji w umowie (bez 

względu na to, czy ją zastrzeżono), o którym mowa jest w art. 30 ust. 1 pkt 17 ukk w brzmieniu 

obecnym. Na podobne wątpliwości wskazano w uwagach Komisji Europejskiej. 

Ad 6) Istnieją wątpliwości na gruncie niespójności terminologicznej przepisu art. 30 ust. 1 pkt 19 

ukk, który odwołuje się do prawa do wypowiedzenia umów, z przepisem art. 69 ust. 2 pkt 10 

prawa bankowego, w którym mowa jest o rozwiązaniu umowy. Zastosowanie spójnej 

terminologii pozwoliłoby uniknąć wątpliwości co do zakresu przypadków objętych obowiązkiem  

poinformowania konsumenta o warunkach rozwiązania umowy (z brzmienia art. 69 ust. 2 pkt 10 

prawa bankowego w związku z art. 30 ust. 1 pkt 19 ukk wynika bowiem, że możliwe jest 

rozwiązanie umowy w sposób inny niż za wypowiedzeniem – art. 30 ust. 1 pkt 19 ukk nie odnosi 

się jednak wprost do takich sytuacji). Ponadto, art. 10 ust. 2 lit s) dyrektywy 2008/48/WE odnosi 

się wprost do procedury mającej zastosowanie przy korzystaniu z prawa do rozwiązania umowy 

o kredyt, stąd też zasadne jest odpowiednie ujednolicenie terminologii. Zakres zastosowania 

przepisu ustawy jest bowiem zbyt wąski i powinien zostać skorygowany. 
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8. Zmiana  w zakresie obowiązków informacyjnych w umowie o kredyt w rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech 

miesięcy (zmiana art. 32 pkt 3 ukk). 

Propozycja regulacyjna 

W art. 32 pkt 3 słowa „całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta” należy zastąpić słowami 

„całkowity koszt kredytu”. 

Uzasadnienie 

Przepis art. 32 pkt 3 ukk odnosi się do obowiązku informowania o całkowitej kwocie do zapłaty, 

podczas gdy w przepisie art. 10 ust. 5 dyrektywy 2008/48/WE mowa jest o obowiązku 

informowania o całkowitym koszcie kredytu. W celu zapewnienia pełnej zgodności przepisu z 

dyrektywą należ przepis ustawy o kredycie konsumenckim skorygować. Na opisany problem 

zwrócono również uwagę w zastrzeżeniach Komisji Europejskiej. 

9. Doprecyzowanie w zakresie znacznego przekroczenia salda na rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym utrzymującego się dłużej niż jeden miesiąc (zmiana art. 

39 ukk). 

Propozycja legislacyjna 

Przepis art. 39 ukk należy doprecyzować dodając, po słowach „konsument otrzymuje” słowo 

„niezwłocznie”, natomiast, po słowach „o wysokości tego przekroczenia”, słów „informację o 

wszelkich mających zastosowanie karach, opłatach lub odsetkach za opóźnienie”. 

Uzasadnienie 

Przepis art. 18 ust. 2 lit d) dyrektywy 2008/48/WE przewiduje - w przypadku znacznego 

przekroczenia dozwolonego salda na rachunku bankowym trwającego dłużej niż jeden miesiąc – 

obowiązek „niezwłocznego” poinformowania konsumenta o „wszelkich mających zastosowanie 

karach, opłatach lub odsetkach za opóźnienie”. Art. 39 ukk pomija oba wskazane elementy i w 

związku z tym powinien zostać uzupełniony. Opisany problem był również przedmiotem uwag 

Komisji Europejskiej. 

10. Korekta w zakresie prawa kredytodawcy do wypowiedzenia umowy o kredyt 

odnawialny (zmiana art. 42 ust. 1 ukk). 

Propozycja regulacyjna 

Przepis art. 42 ust. 1 ukk powinien przewidywać, że „jeśli umowa o kredyt tak stanowi, 

kredytodawca może na trwałym nośniku wypowiedzieć umowę o kredyt odnawialny z 

zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

Uzasadnienie 

Przepis art. 42 ust. 1 ukk w obecnym brzmieniu przyznaje kredytodawcy bezwzględne prawo do 

wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny, zastrzegając jedynie, że strony mogą w umowie 

określić termin wypowiedzenia tej umowy, który nie może być jednak krótszy niż dwa miesiące. 

Tymczasem, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE, kredytodawcy 

przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o kredy odnawialny, o ile takie prawo zostało 

zastrzeżone w umowie (a termin wypowiedzenia musi wynosić co najmniej dwa miesiące). Stąd 

też należy skorygować przepis ustawy w taki sposób, aby był w pełni zgodny z przepisem 

dyrektywy.  
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11. Korekta w zakresie wypowiedzenia prawa do dokonywania wypłat na podstawie umowy 

o kredyt odnawialny (zmiana art. 43 ust. 1 ukk). 

Propozycja regulacyjna 

Przepis art. 43 ust. 1 ukk powinien przewidywać, że „jeśli umowa o kredyt tak stanowi, 

kredytodawca może z obiektywnie uzasadnionych przyczyn wypowiedzieć konsumentowi prawo 

do dokonywania wypłat na podstawie umowy o kredyt odnawialny.” W art. 43 ust. 1, po słowach 

„poinformowania konsumenta” należy dodać słowa „o wypowiedzeniu”, natomiast po słowach 

„przyczynach wypowiedzenia” należy dodać słowa: „jeżeli istnieje taka możliwość, zanim stanie 

się ono skuteczne, a najpóźniej niezwłocznie po tym fakcie, chyba że udzielenie takiej informacji 

jest zabronione na mocy przepisów szczególnych.” lub równoznaczne.  

Uzasadnienie 

Przepis art.43 ukk przewiduje w prawo kredytodawcy do wypowiedzenia umowy o kredyt 

odnawialny w przypadku niedotrzymania przez konsumenta zobowiązań dotyczących warunków 

udzielenia tego kredytu określonych w umowie oraz negatywnej oceny zdolności kredytowej 

konsumenta. Tymczasem, art. 13 ust. 2 dyrektywy 2008/48/WE przewiduje, że – o ile tak stanowi 

umowa - kredytodawca może z obiektywnie uzasadnionych przyczyn wypowiedzieć 

konsumentowi prawo do dokonywania wypłat na podstawie umowy o kredyt odnawialny. 

Ponadto, przepis dyrektywy przewiduje w takim wypadku obowiązek poinformowania 

kredytobiorcy o wypowiedzeniu prawa do dokonywania wypłat - jeżeli istnieje taka możliwość - 

zanim stanie się ono skuteczne, a najpóźniej natychmiast po tym fakcie, podczas gdy przepis 

ustawy odnosi się do upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wobec powyższego, należy 

dokonać stosownej zmiany przepisu ustawy, w celu zapewnienia jego spójności z dyrektywą 

2008/48/WE. 

12. Doprecyzowanie w zakresie kosztów, które konsument powinien zwrócić kredytodawcy 

w przypadku odstąpienia od umowy (zmiana art. 54 ust. 4 ukk). 

Propozycja regulacyjna 

W art. 54 ust. 4 ukk należy usunąć słowa „oraz opłat notarialnych”. 

Uzasadnienie 

Przepis art. 54 ust. 4 ukk, który dotyczy kosztów które konsument powinien zwrócić 

kredytodawcy w przypadku odstąpienia od umowy, odnosi się do bezzwrotnych kosztów 

poniesionych przez kredytodawcę na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat 

notarialnych, podczas, gdy dotyczący wspomnianych okoliczności przepis art.14 ust. 3 lit b) 

dyrektywy 2008/48/WE nie przewiduje zwrotu opłat notarialnych. Z uwagi na powyższe – w celu 

zapewnienie spójności przepisu z art. 14 ust. 3 lit b) dyrektywy 2008/48/WE - zasadna jest 

modyfikacja przepisu art. 54 ust. 4 ukk poprzez usuniecie słów „oraz opłat notarialnych”. 

Wspomnianą niespójność dostrzeżono również we wspomnianych wcześniej uwagach Komisji 

Europejskiej. 
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13. Doprecyzowanie załącznika nr 1 do ustawy o kredycie konsumenckim 

Propozycja regulacyjna 

1) W pkt. 2 załącznika nr 1 do ukk, w opisie pojęcia „całkowita kwota kredytu” należy 

doprecyzować, że chodzi nie tylko o sumę wszystkich środków udostępnionych na podstawie 

umowy o kredyt, lecz również o „maksymalną kwotę”. 

2) W pkt. 3 załącznika nr 1 do ukk, w wyjaśnieniach dotyczących stopy oprocentowania, należy 

doprecyzować, że w przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy o kredyt zastosowanie mają 

różne stopy oprocentowania – należy podać okres stosowania poszczególnych stóp oprocentowania. 

3) W pkt 3 załącznika nr 1 do ukk, w rubryce „Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej” należy 

doprecyzować wyjaśnienia znajdujące się poniżej tytułu rubryki o wzmiankę o tym, że obowiązek 

zawarcia umowy dodatkowej może dotyczyć nie tylko przypadku kiedy zawarcie umowy 

dodatkowej jest konieczne do uzyskania kredytu, lecz również sytuacji gdy zawarcie umowy 

dodatkowej jest konieczne „do uzyskania kredytu na oferowanych warunkach”. Wyjaśnienia należy 

również uzupełnić o informację, że „jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są 

one uwzględnione w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania”. 

4) W pkt. 3 załącznika nr 1 do ukk należy zastąpić słowa „kart kredytowych” słowami „określonych 

środków płatniczych (np. karty kredytowej)”. 

5) W pkt 3 załącznika nr 1 do ukk, rubrykę „Skutek braku płatności” należy uzupełnić o ostrzeżenie, 

że „Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku 

postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie 

kredytu.” 

 6) W pkt. 4 załącznika nr 1 do ukk należy zastąpić słowa „jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia 

Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego” słowami „chyba że w chwili, gdy zgłasza 

Pan/Pani takie żądanie kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panią/Panem umowy o kredyt.” 

7) Treść załącznika 1 pkt. 5 lit a) do ukk zostanie powinna zostać uzupełniona o rubrykę w której 

należy w stosownych przypadkach podać dane przedstawiciela kredytodawcy w państwie 

członkowskim zamieszkanym przez konsumenta. 

8) Należy doprecyzować pkt. 5 lit. b) ukk poprzez uzupełnienie o informacje na temat Treść pkt. 5 

lit. b) załącznika nr 1 do UoKK zostanie uzupełniona o dane dotyczące prawa właściwego dla 

zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed 

zawarciem umowy oraz sądu właściwego.  

9) Informacje zawarte w pkt. 5 załącznika nr 1 do ukk dotyczące prawa do odstąpienia należy 

uzupełnić o adres na jaki należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz 

doprecyzować, że wskazany termin dotyczy skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, 

natomiast skutki odnoszą się do nieskorzystania z tego prawa. 

10) Należy uzupełnić pkt. 5 lit. b) załącznika nr 1 do ukk o informację na temat języka umowy oraz 

języka w którym przekazywane są informacje o warunkach umowy. 

Uzasadnienie 

Ad 1) W pkt. 2 załącznika II do dyrektywy 2008/48/WE, w rubryce „całkowita kwota kredytu”, 

znajduje się opis tego pojęcia, w którym stwierdza się, że jest to „maksymalna kwota lub łączne 

kwoty udostępnione na podstawie umowy o kredyt”. Opis „całkowitej kwoty kredytu” w pkt 2 
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załącznika nr 1 do ukk nie obejmuje natomiast sytuacji, w której w umowie o kredyt uzgodniono 

maksymalną kwotę. Ustalenie maksymalnej kwoty ma miejsce, przykładowo, w przypadku kart 

kredytowych, więc brak odniesienia się do tego pojęcia mógłby wprowadzić w błąd konsumenta 

posługującego się formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego. 

Ad 2) W pkt. 3 załącznika III do dyrektywy 2008/48/WE, w rubryce „Stopa oprocentowania 

kredytu lub, w stosownych przypadkach, różne stopy oprocentowania kredytu mające 

zastosowanie do umowy o kredyt” w opisie informacji jakie należy przekazać konsumentowi 

wskazano okres stosowania poszczególnych stóp oprocentowania (jeżeli w umowie przewidziano 

różne okresy). W pkt. 3 załącznika nr 1 do ustawy o kredycie konsumenckim, w analogicznej 

rubryce wyjaśniono natomiast, że należy podać wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie 

obowiązywania umowy, jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w 

danych okresach obowiązywania umowy. Brakuje natomiast wyraźnego wskazania, że 

wypełniona przez kredytodawcę rubryka powinna zawierać informację o okresach stosowania 

każdej ze stóp oprocentowania.  

Ad 3) W pkt. 3 załącznika III do dyrektywy 2008/48/WE, w trzeciej rubryce wyjaśniono, że 

obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej obejmuje również przypadki, w których zawarcie 

skorzystanie z takiej usługi jest konieczne do uzyskania kredytu na oferowanych warunkach. Co 

istotne, we wspomnianej rubryce znajduje się również wyjaśnienie, że jeżeli koszty usługi 

dodatkowej nie są znane kredytodawcy, to nie jest ona uwzględniona w rzeczywistej rocznej 

stopie oprocentowania. Brak takiego wyjaśnienia, może skutkować błędnymi wnioskami na 

temat kosztów kredytu po stronie konsumenta, który po lekturze formularza informacyjnego 

może dojść do wniosku, że koszty danej usługi dodatkowej (np. kiedy istnieje obowiązek 

ubezpieczenia samochodu, lecz konsument może sam wybrać ubezpieczenie) zostały już zawarte 

w informacji o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.  

Ad 4) W pkt. 3 załącznika nr 1 do ukk przewidziano jedynie rubrykę dotyczącą kosztów korzystania 

z kart kredytowych, pomijając inne możliwe środki płatnicze. Tymczasem, załącznik II do 

dyrektywy 2008/48/WE przewiduje natomiast rubrykę w której należy podać koszty korzystania ze 

wszystkich środków płatniczych, nie tylko z karty kredytowej.  

Ad 5) W pkt. 3 załącznika II do dyrektywy 2008/48/WE, w rubryce „Koszty w przypadku 

opóźnienia w płatności” przewidziano następujące ostrzeżenie: „Brak płatności może mieć dla 

Pani/Pana poważne konsekwencje (np. przymusowa sprzedaż) i może utrudnić otrzymanie 

kredytu.”. Tymczasem brak jest analogicznego ostrzeżenia w odpowiadającym wspomnianej 

jednostce redakcyjnej pkt. 3 załącznika nr 1 do ukk.  

Ad 6) W pkt. 4 załącznika II do dyrektywy 2008/48/WE zawarto treść skierowanego do 

konsumenta pouczenia, z którego wynika, że konsument ma prawo żądać bezpłatnego 

egzemplarza projektu umowy chyba, że kredytodawca w chwili zgłoszenia takiego żądania nie 

wyraża chęci zawarcia umowy. Treść analogicznego pouczenia w załączniku nr 1 pkt. 4 do ukk 

sugeruje natomiast, że kredytodawca może odmówić przekazania projektu tylko jeśli konsument, 

w ocenie kredytodawcy, nie spełnia warunków otrzymania kredytu. Przepis dyrektywy obejmuje 

natomiast również przypadek, w którym kredytodawca nie wyraża chęci zawarcia umowy, nawet 

jeśli konsument spełnia warunki otrzymania kredytu – np. z przyczyn leżących po stronie 

kredytodawcy. Pouczenie zawarte w załączniku nr 1 do ukk należy więc uznać za nieprecyzyjne.  

Ad 7) W pkt. 5 lit. b) dyrektywy 2008/48/WE przewidziano, że rubryka dotycząca kredytodawcy 

zostanie, w stosownych przypadkach wypełniona danymi przedstawiciela kredytodawcy w 
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państwie członkowskim zamieszkanym przez konsumenta. Takiej wzmianki natomiast brakuje w 

pkt. 5 lit. a) załącznika nr 1 do ukk. 

Ad 8) W pkt 5 lit b) załącznika II do dyrektywy 2008/48/WE przewidziano informację na temat 

prawa przyjetego jako podstawę nawiązania stosunków przed zawarciem umowy o kredyt, jak 

również informację na temat klauzuli dotyczącej prawa właściwego dla umowy lub sądu 

właściwego. W pkt 5 lit b) załącznika nr 1 do ukk przewidziano natomiast jedynie informację o 

prawie właściwym, a więc w powyższym zakresie wzór formularza przewidziany w załączniku 

do ukk zawiera mniej informacji niż wskazano w załączniku II do dyrektywy. Jednocześnie – w 

odniesieniu do prawa właściwego do nawiązania stosunków przed zawarciem umowy – zasadne 

wydaje się wykorzystanie terminologii zaczerpniętej z art. 12 rozporządzenia 864/2007/WE 

dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”), gdyż wyeliminuje to 

ryzyko pojawienia się wątpliwości, czy informacja dotyczy jedynie stosunków cywilnoprawnych 

związanych z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy, czy tez stosunków 

niewynikających z prawa cywilnego. 

Ad 9) Informacje zawarte w pkt. 5 załącznika nr 1 do ukk dotyczące prawa do odstąpienia od 

umowy nie są wystarczająco precyzyjne w zestawieniu z treścią odpowiadającej mu jednostki 

redakcyjnej w pkt. 5 lit. b) załącznika II do dyrektywy 2008/48/WE. Po pierwsze załącznik nr 1 do 

ukk, w pkt 5 lit. b) powinien zawierać informację o adresie, na jaki należy wysłać oświadczenie 

o skorzystaniu z prawa do odstąpienia. Po drugie, w załączniku nr 1 do ukk, w pkt 5 lit. b), w 

rubryce dotyczącej odstąpienia od umowy, posłużono się pojęciami „termin” oraz „skutki”, bez 

wyjaśnienia, że pojęcie „termin” odnosi się do skorzystania z prawa do odstąpienia, podczas gdy 

„skutki” odnoszą się do nieskorzystania z tego prawa. 

Ad 10) W świetle pkt. 5 lit.b) załącznika II do dyrektywy 2008/48/WE w formularzu 

informacyjnym powinny znajdować się informacje o języku umowy, języku w jakim przekazuje 

się informacje o warunkach umowy oraz o języku w którym kredytodawca będzie komunikował 

się z konsumentem. W świetle pkt. 5 lit b załącznika nr 1 do ukk przewidziano w formularzu 

informacyjnym jedynie rubrykę dotyczącą informacji o języku komunikacji, brak jest natomiast 

miejsca na przekazanie informacji o języku umowy i języku w którym przekazywane są 

informacje o warunkach umowy. Dyrektywa przewiduje bowiem, że w przypadku umów 

transgranicznych języki te mogą być różne i stąd konsument powinien otrzymać informację na 

temat każdego z nich. 

 Z uwagi na powyższe – w celu zapewnienia spójności załącznika nr 1 do ukk z załącznikiem II 

do dyrektywy 2008/48/WE - zasadna jest modyfikacja załącznika do ustawy. Opisane 

niespójności dostrzeżono również we wspomnianych wcześniej uwagach Komisji Europejskiej. 

14. Doprecyzowanie załącznika nr 2 do ustawy o kredycie konsumenckim 

Propozycja regulacyjna 

1) W pkt. 2 załącznika nr 2 do ukk należy wprowadzić zmiany analogiczne do zmian opisanych 

w pkt. 12 ppkt. 1) powyżej.  

2) Pkt 3 załącznika nr 2 do ukk należy uzupełnić o informację na temat warunków zmiany 

kosztów, które konsument zobowiązany będzie ponieść w związku z umową o kredyt. 

3) Pkt 5 załącznika nr 2 do ukk należy uzupełnić – w części poświęconej przedterminowej spłacie 

o informację na temat sposobu ustalania prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz o 

wzmiankę „w stosownym przypadku”. 
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4) W pkt. 6 lit. a) załącznika nr 2 do ukk należy wprowadzić zmiany analogiczne do zmian 

opisanych w pkt. 12 ppkt. 7) powyżej.  

 

5) W pkt. 6 lit. b) załącznika nr 2 do ukk należy wprowadzić zmiany analogiczne do zmian 

opisanych w pkt. 12 ppkt. 8) powyżej. 

6) W pkt. 6 lit. b) załącznika nr 2 do ukk należy wprowadzić zmiany analogiczne do zmian 

opisanych w pkt. 12 ppkt. 9) powyżej. 

7) W pkt. 6 lit. b) załącznika nr 2 do ukk należy wprowadzić zmiany analogiczne do zmian 

opisanych w pkt. 12 ppkt. 10) powyżej. 

Uzasadnienie 

Ad 1) Uzasadnienie tożsame z pkt. 12 ad 1). 

Ad 2) Pkt 3 załącznika III do dyrektywy 2008/48/WE odnosi się nie tylko do kosztów kredytu 

lecz również do warunku zmiany tych kosztów. Takiej informacji nie zawarto jednak w 

odpowiadającym mu fragmencie pkt. załącznika nr 2 do ukk. 

Ad 3) Pkt 3 załącznika III do dyrektywy 2008/48/WE w części poświęconej przedterminowej 

spłacie odnosi się nie tylko do wysokości rekompensaty za przedterminową spłatę kredytu lecz 

również do metody jej obliczania. Ponadto, we wspomnianej jednostce redakcyjnej zawarto 

wzmiankę „w stosownych przypadkach”. Wskazanych elementów brakuje natomiast pkt. 5 

załacznika nr 2 do ukk. 

Ad 4) Uzasadnienie tożsame z pkt. 12 ad 7). 

Ad 5) Uzasadnienie tożsame z pkt. 12 ad 8). 

Ad 6) Uzasadnienie tożsame z pkt. 12 ad 9). 

Ad 7) Uzasadnienie tożsame z pkt. 12 ad 10). 

Z uwagi na powyższe – w celu zapewnienia spójności załącznika nr 2 do ukk z załącznikiem III 

do dyrektywy 2008/48/WE - zasadna jest modyfikacja załącznika do ustawy. Opisane 

niespójności dostrzeżono również w j uwagach Komisji Europejskiej. 

15. Doprecyzowanie pkt. 2 ust. 4 załącznika nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim. 

Propozycja regulacyjna 

W pkt. 2 ust 4 załącznika nr 4 do ukk należy doprecyzować, że „równy miesiąc ma 30,41666 (tj. 

365/12) bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym czy nie”. 

Uzasadnienie 

W pkt I lit. c załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE wyraźnie sprecyzowano, że założenie 

dotyczące liczby dni w równym miesiącu należy stosować niezależnie od tego, czy przypada on 

w roku przestępnym. Takiego wyjaśnienia brakuje natomiast w załączniku nr 4 do ustawy o 

kredycie konsumenckim, co może powodować wątpliwości interpretacyjne w przypadku 

stosowania przepisów ustawy w odniesieniu do lat przestępnych. Na wspomniany problem 

zwrócono uwagę we wspomnianych wcześniej zastrzeżeniach Komisji Europejskiej. 
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16. Przepisy przejściowe. 

Propozycja regulacyjna 

Przepisy przejściowe powinny przewidywać, że do informacji przedkontraktowych przekazanych 

przez przedsiębiorcę przed wejściem w życie ustawy i do umów zawartych przed wejściem w 

życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Analogiczne rozwiązanie należy zastosować do 

postępowań (sądowych i administracyjnych)  wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w 

życie ustawy. 

Uzasadnienie 

Z uwagi na okoliczność, że zdecydowana większość zmienianych przepisów dotyczy 

obowiązków informacyjnych nie wydaje się zasadne, aby zmienione przepisy miały zastosowanie 

do zdarzeń mających miejsce przed wejściem w życie nowych regulacji. W związku z 

powyższym zaproponowane rozwiązanie wydaje się adekwatne do charakteru wprowadzanych 

zmian. 

17. Wejście w życie.  

Propozycja regulacyjna 

Ustawa powinna wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. .  

Uzasadnienie 

Ze względu na okoliczność, że proponowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim 

dostosowanie regulacji krajowej do wymogów dyrektywy, która obowiązuje już od długiego 

czasu, jest wskazane, aby zmiany zostały wprowadzone tak szybko jak to możliwe. 

Przewidywany zakres zmian nie wymaga dłuższego vacatio legis. Wprowadzenie regulacji nie 

spowoduje powstania nowych wydatków w sferze publicznej, a ze względu na nieznaczny 

poziom zmian skutki finansowe dla kredytodawców pozostaną nieznaczne, będą się sprowadzały 

do wprowadzenia niewielkich zmian w stosowanych dokumentach, w szczególności – wzorcach 

umownych lub w systemach informatycznych. 

 


