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Marcin Warchoł
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z aktualnie prowadzonymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania lichwie z dnia 18 lutego 2019 r., poniżej przekazuję uwagi Federacji Przedsiębiorców Polskich do
przedmiotowego projektu.
Projektowana regulacja nakłada na sektor niebankowych instytucji pożyczkowych szereg dodatkowych wymogów,
związanych w szczególności z weryfikacją wiarygodności kredytowej swoich potencjalnych klientów. Przewiduje ona
obowiązek odebrania od konsumenta oświadczenia o jego dochodach i wydatkach, a także weryfikację otrzymanych
informacji przez 1) przynajmniej jedną z instytucji określonych w Prawie bankowym oraz 2) co najmniej jedno z biur
informacji gospodarczej. W praktyce istnieje jednak tylko jeden podmiot spełniający warunki zdefiniowane w pkt 1),
co jest równoznaczne ustanowieniu monopolu. Jeżeli taka jest intencja projektodawcy, ustanowieniu monopolu
powinno towarzyszyć również określenie urzędowych cen usług świadczonych przez instytucję, z których
korzystanie jest prawnym obowiązkiem podmiotów gospodarczych. Ponadto, skoro taka weryfikacja miałaby
stanowić obowiązek ustawowy, jej koszt powinien zostać wyłączony z limitu pozaodsetekowych kosztów kredytu.
Wąsko definiowany obowiązek odebrania od konsumenta oświadczenia na temat jego sytuacji finansowej należy
natomiast uznać za anachroniczny w świetle następującego rozwoju sektora fintech oraz upowszechnienia nowych
rozwiązań technologicznych umożliwiających weryfikację zdolności kredytowej konsumentów. Kształt
konstruowanych przepisów nie powinien ograniczać możliwości wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań przez
podmioty działające na rynku. Należy ponadto wskazać, że instytucje, w których pożyczkodawcy musieliby
zweryfikować otrzymane informacje, nie posiadają danych dotyczących dochodów konsumentów. W związku z tym
realna możliwość weryfikacji informacji z oświadczeń ograniczałaby się wyłącznie do strony wydatkowej. W
projektowanych przepisach nie wskazano również skutku sytuacji, w której zweryfikowane informacje okazałyby
się niezgodne z treścią złożonego oświadczenia.

Brak dopełnienia opisanych powyżej wymogów przez instytucję pożyczkową skutkuje sankcjami w postaci
nieważności zbycia wierzytelności oraz ograniczenia możliwości dochodzenia należności z tego tytułu do momentu
spłaty, wygaśnięcia lub unieważnienia wcześniejszego zobowiązania. Taka regulacja stwarza przestrzeń do
potencjalnych nadużyć, np. w postaci umyślnego niewywiązywania się przez pożyczkobiorcę z wcześniejszego
zobowiązania o niewielkiej wartości, by doprowadzić do przedawnienia wierzytelności z tytułu kredytu
konsumenckiego. Projektowana sankcja nie dotyczyłaby banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych. Takie rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia – sankcje za niedopełnienie obowiązujących wymogów
powinny w równym stopniu dotyczyć wszystkich uczestników rynku. Może zostać ono uznane za przejaw naruszenia
zasady równości wobec prawa oraz potencjalnie niekonstytucyjne.
Wspomniane wcześniej oświadczenie konsumenta wraz z informacjami uzyskanymi przez kredytodawcę mają
stanowić załącznik do umowy kredytu konsumenckiego. Udostępnianie informacji z biura informacji kredytowej oraz
biur informacji gospodarczej naruszałoby jednak przepisy art. 26 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych oraz narażałoby instytucje pożyczkowe na kary umowne. Nie doprecyzowano też
zakresu informacji, jakie miałyby zostać dołączone do umowy kredytowej.
Zgodnie z treścią przedmiotowego projektu, pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą
przekroczyć 75% jego całkowitej kwoty. Taki limit należy ocenić jako zbyt niski – powinien on wynosić 100%, na
wzór rozwiązania funkcjonującego w Wielkiej Brytanii. Niższy limit wykluczałby bowiem możliwość zawierania
umów konsolidacyjnych, co oznaczałoby, że częściej jedynym dostępnym rozwiązaniem byłoby prowadzenie
kosztownych postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.
Kolejnym elementem projektowanej regulacji jest rozszerzenie nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru
Finansowego również na niebankowe instytucje pożyczkowe. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyniłoby się jednak
do powstania konfliktu kompetencyjnego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż już obecnie kontrolę nad tymi
instytucjami sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Generalny
Inspektor Informacji Finansowej oraz Rzecznik Finansowy. Przedmiotem działalności tych instytucji jest ochrona
konsumentów, podczas gdy głównym celem KNF jest sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem
finansowym, w celu zapewnienia stabilności jego funkcjonowania. Z uwagi na to, że niebankowe instytucje
pożyczkowe nie przyjmują depozytów oraz finansują udzielane kredyty konsumenckie z własnych środków, nie
istnieją silne przesłanki przemawiające za zasadnością objęcia tych podmiotów nadzorem KNF.
Projektowana ustawa przyznaje KNF silne kompetencje w stosunku do podmiotów rynku pożyczkowego, włącznie z
możliwością podjęcia decyzji o wykreśleniu instytucji z rejestru instytucji pożyczkowych, z natychmiastową
wykonalnością. Zakres uznaniowości decyzji w tej sprawie jest zbyt szeroki, co naraża przedsiębiorców na

arbitralność organu nadzoru. Ponadto zaleceniom wydawanym przez KNF w stosunku do instytucji pożyczkowych nie
nadano nie nadano formy administracyjnej, co pozbawia je możliwości korzystania ze środków zaskarżenia. Bardzo
poważne wątpliwości budzi również projektowany przepis art. 59dn ustawy o kredycie konsumenckim, który
zwalania KNF i osoby sprawujące nadzór z odpowiedzialności za szkody pozostające w związku ze sprawowanym
nadzorem.
Projektowana regulacja przewiduje możliwość częściowego wyłączenia banków spod rekomendacji T wydanej przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Takie rozwiązanie byłoby jednak adresowane wyłącznie do wybranych banków, co
mogłoby potencjalnie stanowić niedozwoloną pomoc publiczną. Ponadto ustawowe wyłączenie spod stosowania
rekomendacji KNF należy uznać za rozwiązanie nieoptymalne i ryzykowne. Gdyby w ocenie KNF istniały powody
uzasadniające zliberalizowanie polityki kredytowej banków, dopuściłaby ona to explicite w ramach wydanej przez
siebie rekomendacji i takiego rodzaju ustawowe wyłączenie nie jest potrzebne do osiągnięcia założonego efektu.
Intencją projektodawcy jest ograniczenie kredytów konsumenckich udzielanych przez instytucje pożyczkowe oraz
zwiększenie udziału sektora bankowego w tym rynku. Wprowadzenie projektowanych przepisów w obecnym ich
kształcie nie spowodowałoby jednak, że klienci legalnie działających instytucji pożyczkowych zaczną masowo
korzystać z oferty banków. Oferta ta w dalszym ciągu pozostanie niedostępna dla większości z nich. Ze względu na
brak dostępnej alternatywy, osoby te będą korzystały z oferty nielegalnie działających pożyczkodawców. W
konsekwencji sytuacja wielu konsumentów zamiast poprawić się, uległaby znaczącemu pogorszeniu.
Określony w projekcie 14-dniowy okres vacatio legis należy ocenić jako stanowczo zbyt krótki, w świetle licznych
przewidzianych zmian, do których musiałyby przystosować się podmioty polskiego rynku pożyczkowego.
Proponujemy wydłużenie go do 3 miesięcy, a także do 12 miesięcy w odniesieniu do art. 7 pkt 3 przedmiotowego
projektu. Należy ponadto zwrócić uwagę na brak przepisów przejściowych w odniesieniu do zmienianych przepisów
w art. 7, co powoduje ryzyko działania prawa wstecz.

Z poważaniem,
Marek Kowalski
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