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Zbigniew Korzeb*

LICHWA – FIKCJA CZY RZECZYWISTO¥m1

WST}P
DziaïalnoĂÊ polegajÈca na udzielaniu kredytów i poĝyczek o charakterze lichwiarskim jest zjawiskiem, które jednoznacznie jest oceniane w sposób pejoratywny. ZastanawiajÈcy jest jednak fakt, ĝe na przestrzeni wieków, pomimo potÚpienia tego procederu przez gïówne religie Ăwiata: chrzeĂcijañstwo, judaizm, islam,
hinduizm i buddyzm oraz wielokrotnych prób stworzenia regulacji prawnych, które
obejmowaïy systemem kar to przestÚpstwo, nie znaleziono do tej pory skutecznych
sposobów przezwyciÚĝenia lichwy. Praktyki stosowane przy udzielaniu kredytów
ibpoĝyczek jednoznacznie ukazujÈ, jak trudny do zdefiniowania ibskodyfikowania
jest ten proceder, a dwie stosowane w takich przypadkach drogi prawne reakcji
pañstwa – ustawowe ustalenie granicy odsetek maksymalnych lub pozostawienie
sprawy do rozstrzygniÚcia jurysprudencji na podstawie klauzul generalnych – nie
zapewnia poĝÈdanego poziomu ochrony. Celem artykuïu jest przedstawienie historii dotyczÈcej regulacji antylichwiarskich w Polsce oraz diagnozy obecnych warunków rynkowych w zakresie stosowanego ïÈcznego kosztu poĝyczek konsumenckich
udzielanych osobom fizycznym przez banki komercyjne i instytucje poĝyczkowe
wbPolsce.

*
1

Dr hab. Zbigniew Korzeb jest pracownikiem Katedry Finansów i RachunkowoĂci Politechniki
Biaïostockiej.
Badania zostaïy zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/2/2015 i sfinansowane ze Ărodków na
naukÚ MNiSW.
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1. DEFINICJE LICHWY W POLSKIM PRAWIE
– UJ}CIE HISTORYCZNE
W Polsce, podobnie jak wiÚkszoĂci krajów chrzeĂcijañskich, kanoniczny zakaz
pobierania odsetek byï zasadniczo przestrzegany w czasach wczesnego i peïnego
Ăredniowiecza. M. ¥miglecki sugeruje w swoim traktacie ekonomiczno-etycznym,
ĝe „sama lichwa jest zysk taki, który nie z roboty ani z ïupiectwa, ale poĝyczania
roĂnie”2.
Zasadniczym przeïomem w zakresie ustawodawstwa byïa utrata niepodlegïoĂci
przez PolskÚ. Na dawnym terytorium Polski zaczÚïy obowiÈzywaÊ regulacje pañstw
zaborczych.
Najbardziej ogólne zapisy dotyczÈce przeciwdziaïaniu lichwie byïy w prawie
austriackim. Wydana 19 lipca 1877 r. Ustawa galicyjska okreĂla, ĝe jeĝeli umowa
kredytowa zawiera warunki zapewniajÈce nadmierne korzyĂci kredytodawcy, które
muszÈ wywoïaÊ ruinÚ ekonomicznÈ dïuĝnika lub przyczyniÊ siÚ do niej, a których
kredytobiorca nie jest w stanie zauwaĝyÊ i zrozumieÊ na skutek sïaboĂci rozumu,
niedoĂwiadczenia lub wzburzenia umysïu, wówczas Ăwiadomie dziaïajÈcy kredytodawca bÚdzie ukarany aresztem od 1 do 6 miesiÚcy lub grzywnÈ w wysokoĂci od
100 do 1000 zïotych reñskich3. Wedïug zapisów ustawy ogólnoaustriackiej zb1881br.,
przestÚpstwo popeïnia osoba, która wyzyskuje lekkomyĂlnoĂÊ, znanÈ sobie potrzebÚ, sïaboĂÊ rozumu, brak doĂwiadczenia lub wzruszenie dïuĝnika, aby osiÈgnÈÊ
nadmierne korzyĂci, które wywoïaÊ mogÈ ekonomicznÈ ruinÚ dïuĝnika lub przyczyniÊ siÚ do niej. KarÈ byï areszt Ăcisïy od 1 do 3 miesiÚcy oraz grzywna od 100bzï do
500 zï. W obu ustawach karze podlegaï nie tylko sprawca bezpoĂredni, ale i ten, kto
zobowiÈzanie lichwiarskie Ăwiadomie nabyï i zbyï dalej lub poszukiwaï naleĝnoĂci
z takiego zobowiÈzania4.
Ustawa z 1880 r., która regulowaïa zagadnienie lichwy na terenach pod zaborem
niemieckim, okreĂlaïa w art. 302a, ĝe osoba wykorzystujÈca potrzebÚ, lekkomyĂlnoĂÊ lub brak doĂwiadczenia innej osoby przy poĝyczce lub w przypadku odroczenia
naleĝnoĂci pieniÚĝnej osiÈgajÈca zyski przekraczajÈce zwykïÈ stopÚ odsetkowÈ oraz
pozostajÈce w raĝÈcej dysproporcji w stosunku do wyĂwiadczonej usïugi, zostanie
pozbawiona wolnoĂci do 6 miesiÚcy i równoczeĂnie ukarana grzywnÈ wb wysokoĂci do 3000 marek5. NiedoskonaïoĂci ustawy w zakresie przedmiotu przestÚpstwa
spowodowaïy, ĝe w ustawie z 1893 r. zostaï on rozszerzony do postaci: „z tytuïu
2
3
4
5

M. ¥miglecki, O Lichwie y o wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, najmach, arendach
ybobsamokupstwie krotka nauka, Drukarnia Andrzeia Piotrowczyka, Kraków 1607, s. 2.
Gesetz, betreffend Abhilfe wider unredliche Vorgänge bei Kreditgeschäften vom 19 Juli 1877
(Österreichisches Reichsgesetzblatt, 1877, Nr 66).
Gesetz, betreffend…, op. cit., vom 28 Mai 1881 (Österreichisches Reichsgesetzblatt, 1881, Nrb47).
Gesetz, betreffend den Wucher vom 24 Mai 1880 (Deutsches Reichsgesetzblatt Band, 1880,
Nrb10), s. 109–110.
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poĝyczki, odroczenia naleĝnoĂci pieniÚĝnej lub innej umowy dwustronnej, zmierzajÈcej do tych samych celów gospodarczych”6.
Ustawa dotyczÈca lichwy kredytowej zostaïa opublikowana w Rosji 24 maja
1893 r.7 Najwaĝniejsze artykuïy tej ustawy zostaïy nastÚpnie powtórzone w rosyjskim kodeksie karnym z 1903 r., który obowiÈzywaï na terytorium zaboru8.
Art.b608 okreĂlaï, ĝe „winnym poĝyczenia kapitaïu na procent nadmierny” jest osoba, która Ăwiadomie wykorzystuje trudnÈ sytuacjÚ poĝyczkobiorcy na warunkach
skrajnie dla niego uciÈĝliwych. Artykuï ten przewidywaï, ĝe w przypadku ukrycia
nadmiernoĂci procentu przez jego wïÈczenie do sumy kapitaïu, ujÚcie go pod postaciÈ kary wadialnej, zapïaty za przechowanie lub w inny sposób, poĝyczkodawca
bÚdzie podlegaï karze wiÚzienia oraz grzywnie do 500 rubli. Ponadto jeĝeli dziaïanie
takie stanowiïo ěródïo utrzymania sprawcy („proceder winowajcy”), poniesie on
karÚ zamkniÚcia w domu poprawy. JednoczeĂnie rosyjski kodeks karny utrzymywaï, ĝe tym samym karom podlegajÈ osoby nabywajÈce i dochodzÈce naleĝnoĂci
zbwierzytelnoĂci lichwiarskich oraz otrzymujÈce korzyĂci z tytuïu zapïaty wierzytelnoĂci przez poĝyczkobiorcÚ. Art. 608 okreĂlaï takĝe, iĝ: „poĝyczanie kapitaïu na
procent, nie przynoszÈcy dwunastu od sta rocznie, nie jest karygodne (karalne)”.
Odmienne podejĂcie kodeksu rosyjskiego polega na okreĂleniu terminu „nadmiernego procentu” bez koniecznoĂci udowadniania straty majÈtkowej, jak miaïo to
miejsce w przypadku jurysdykcji austriackiej czy raĝÈcej dysproporcji w stosunku do wyĂwiadczonej usïugi w regulacjach niemieckich. F. Nowodworski zauwaĝa
takĝe, iĝ ustawodawstwo rosyjskie zwracaïo uwagÚ na dodatkowe koszty zwiÈzane
zb udzielaniem poĝyczek: „Oprócz odsetek nadmiernych lichwa ujawniaÊ siÚ teĝ
moĝe i w postaci nadmiernych kar wadyalnych, które czÚstokroÊ nadajÈ poĝyczce
ibzobowiÈzaniu cechÚ równieĝ, jeĂli nie bardziej nawet, uciÈĝliwÈ i rujnujÈcÈ”9.
Odzyskanie niepodlegïoĂci przez PolskÚ w 1918 r. wiÈzaïo siÚ z koniecznoĂciÈ
stworzenia nowych zasad funkcjonowania pañstwa polskiego oraz opracowania strategii jego rozwoju gospodarczego, spoïecznego i politycznego. 29 czerwca
1924b r. ukazaïo siÚ RozporzÈdzenie Prezydenta RP o lichwie pieniÚĝnej. Zgodnie
zbpar. 1 rozporzÈdzenia: „Niewolno wymawiaÊ sobie i pobieraÊ w stosunkach kredytowych pieniÚĝnych korzyĂci majÈtkowych w formie procentu lub jakiejkolwiek

6
7

8
9

Gesetz, betreffend Ergänzung der Bestimmungen über den Wucher vom 19 Juni 1893 (Deutsches
Reichsgesetzblatt Band, 1893, Nr 24), s. 197–199.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɨɫɬɨɜɳɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 24 ɦɚɹ 1893 ɝɨɞɚ, [w:] ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɍɡɚɤɨɧɟɧɢɣ
ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 1893, ɢɡɞɚɜɚɟɦɨɟ ɩɪɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɟɦ ɋɟɧɚɬɟ, Nr 76,
poz.b652, ɋɟɧɚɬɫɤɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ, Sankt Petersburg 1894.
M.S. Margulies, ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɭɥɨɠɟɧɢɟ 22 ɦɚɪɬɚ 1903 ɝ., Tɢɩɨɝɪaɮiɹ Cɩɛ. T-ɜɚ ɉɟɱ. ɢ ɂɡɞ. Ⱦ࣎ɥɚ
„Tɪɭɞɶ”, Sankt Petersburg 1904, s. 286–287.
F. Nowodworski, Nowe prawo o lichwie u nas obowiÈzujÈce. Wykïad dogmatyczno-krytyczny
ibporównawczy, Drukarnia Noskowskiego, Warszawa 1895, s. 151.
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innej formie przewyĝszajÈcych 24% od sta rocznie w gotówce lub we wartoĂci”10.
RozporzÈdzenie w par. 6 przewidywaïo kary dla osób osiÈgajÈcych wyĝsze korzyĂci
majÈtkowe z tytuïu odsetek i prowizji niĝ okreĂlone w par. 1 aresztem do 4 tygodni
i grzywnÈ do 5000 zïotych lub jednÈ z tych kar11.
Wprowadzony 1 wrzeĂnia 1932 r. Kodeks karny zakwalifikowaï lichwÚ jako przestÚpstwo przeciwko mieniu. Zgodnie z art. 268: „Kto, wyzyskujÈc poïoĝenie przymusowe innej osoby, zawiera z niÈ umowÚ, nakïadajÈcÈ na niÈ obowiÈzek Ăwiadczenia
majÈtkowego oczywiĂcie niewspóïmiernego ze Ăwiadczeniem wzajemnem, podlega karze wiÚzienia do lat 5 lub aresztu”12. Do zalet zastosowanego rozwiÈzania Fajgenberg
zalicza: „Ăcisïe odgraniczenie lichwy od innych przestÚpstw (wyzysk przymusowego
poïoĝenia), jego tendencjÚ generalizacyjnÈ (wszystkie umowy majÈtkowe mogÈ stanowiÊ tïo lichwy), wreszcie stworzenie kodeksowej podstawy do indywidualnej oceny
konkretnego wypadku (Ăwiadczenie majÈtkowe oczywiĂcie niewspóïmierne ze Ăwiadczeniem wzajemnem)”13. Pomeranz przytacza, ĝe zgodnie z Uzasadnieniem projektu
Kodeksu karnego dwoma gïównymi znamionami decydujÈcymi o zaistnieniu lichwy sÈ:
Y wyzyskanie poïoĝenia przymusowego kontrahenta,
Y zawarcie z nim umowy krzywdzÈcej go.
Pomeranz wyjaĂnia, ĝe zgodnie z polskim k.k. lichwa moĝe zachodziÊ przy
wszelkich czynnoĂciach prawnych. Wymienia tylko jednÈ podstawÚ wyzysku, tj.bpoïoĝenie przymusowe. Wedïug motywów istotÈ tego przestÚpstwa jest osiÈgniÚcie
nadmiernego zysku, wykorzystujÈcego przymusowe poïoĝenie poszkodowanego14.
Szczegóïowa eksplikacja takiego podejĂcia zawarta jest w referacie J. Makarewicza
podczas dyskusji nad projektem k.k. sekcji prawa karnego Komisji Kodyfikacyjnej
Rzeczypospolitej Polskiej: „Kto wyzyskuje nieĂwiadomoĂÊ, nieznajomoĂÊ stosunków
ekonomicznych, sïaboĂÊ umysïu dla wyrzÈdzenia kontrahentowi szkody – ten popeïnia oszustwo; kto wyzyskuje jego trudne poïoĝenie ekonomiczne, ten popeïnia
lichwÚ”15. Pomeranz wyjaĂnia takĝe, iĝ w przypadku drugiego warunku czynnoĂÊ
jest krzywdzÈcÈ, o ile Ăwiadczenia sÈ niewspóïmiernie (decyduje o tym ich oczywistoĂÊ). Autor ten konkluduje, ĝe: „decydowaÊ zatem bÚdzie ocena indywidualna
stosunku, którego charakter lichwiarski zaleĝy od szczegóïów pojedynczego wypad10
11
12
13

14

15

RozporzÈdzenie Prezydenta RP o lichwie pieniÚĝnej z 29 czerwca 1924 r. (Dz.U. 1924, nr 56,
poz.b574).
Ibidem.
RozporzÈdzenie Prezydenta RP Kodeks karny z 11 lipca 1932 r. (Dz.U. 1932, nr 60, poz. 571).
D. Fajgenberg, Lichwa, Rozprawa doktorska przyjÚta przez RadÚ Wydziaïu Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, Kasa im. Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki, Païac Staszyca, Warszawa
1932, s. 167.
M. Pomeranz, Lichwa, Dysertacja, przyjÚta jako praca doktorska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie w czerwcu 1933 r., KsiÚgarnia Powszechna
Kraków, Kraków 1938, s. 55.
J. Makarewicz, [w:] Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego,
Tom III, Zeszyt I, Ogólnego Zbioru Nr 13, Lwów 1925, s. 103–113.
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ku”. Pomeranz krytykuje takĝe pominiÚcie w k.k. poĂrednictwa przy czynnoĂciach
lichwiarskich oraz zupeïne pominiÚcie lichwy dalszej (nastÚpowej)16.
OsiÈgniÚcia w zakresie ustawodawstwa zostaïy zniszczone najpierw podczas
IIb wojny Ăwiatowej, a nastÚpnie w trakcie odbudowy bytu pañstwa polskiego
wbzmienionych uwarunkowaniach politycznych i ekonomicznych. Wprawdzie rozporzÈdzenie ministrów skarbu i sprawiedliwoĂci z 31 grudnia 1946 r. utrzymaïo poziom maksymalnych korzyĂci majÈtkowych okreĂlony w 1932 r.17, to jednak
uchwalony w 1964 r. Kodeks cywilny uchyliï caïkowicie prawo o lichwie z 1924 r.
Art. 388 § 1. stwierdzaï jednak: „Jeĝeli jedna ze stron, wyzyskujÈc przymusowe
poïoĝenie, niedoïÚstwo lub niedoĂwiadczenie drugiej strony, w zamian za swoje
Ăwiadczenie przymusowe przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej
Ăwiadczenie, którego wartoĂÊ w chwili zawarcia umowy przewyĝsza w raĝÈcym
stopniu wartoĂÊ jej wïasnego Ăwiadczenia, druga strona moĝe ĝÈdaÊ zmniejszenia
swego Ăwiadczenia lub zwiÚkszenia naleĝnego jej Ăwiadczenia, a w wypadku gdy
jedno i drugie byïoby nadmiernie utrudnione, moĝe ona ĝÈdaÊ uniewaĝnienia umowy”18. Artykuï ten pozostaje w niezmienionej formie do chwili obecnej.
Dopeïnieniem tego przepisu jest art. 304 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zgodnie z jego brzmieniem: „Kto, wyzyskujÈc przymusowe poïoĝenie
innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemajÈcej osobowoĂci
prawnej, zawiera z niÈ umowÚ, nakïadajÈc na niÈ obowiÈzek Ăwiadczenia niewspóïmiernego ze Ăwiadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolnoĂci do
latb3”19. Przekroczenie prawa tego typu zostaïo zakwalifikowane jako przestÚpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu. Równieĝ i ten artykuï nie ulegï zmianie wbkolejnych nowelizacjach.

2. PRÓBY PENALIZACJI LICHWY W POLSCE
ObiektywnÈ przesïankÈ zastosowania przepisu art. 388 k.c. jest raĝÈca dysproporcja Ăwiadczeñ. W polskim prawie jest ona interpretowana w taki sposób, ĝe przy
ocenie Ăwiadczeñ speïnionych w wykonaniu umowy dotkniÚtej wyzyskiem naleĝy
siÚ kierowaÊ obiektywnymi kryteriami, uwzglÚdniajÈcymi warunki panujÈce na
rynku (wyrok SA w Biaïymstoku z 27 paědziernika 2004 r., I ACa 530/04).
16
17

18
19

M. Pomeranz, Lichwa…, op. cit., s. 55.
RozporzÈdzenie Ministrów Skarbu i SprawiedliwoĂci o zmianie rozporzÈdzenia Ministrów Skarbu i SprawiedliwoĂci z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie okreĂlenia w trybie § 2 rozporzÈdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniÚĝnej najwyĝszych
dozwolonych korzyĂci majÈtkowych przedsiÚbiorstw, trudniÈcych siÚ czynnoĂciami bankowymi
z 31bgrudnia 1946 r. (Dz.U. 1947, nr 14, poz. 56).
Ustawa Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93).
Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553).
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P. Machnikowski precyzuje, ĝe raĝÈca róĝnica pomiÚdzy Ăwiadczeniami stron to
róĝnica obiektywna, a wiÚc stwierdzana wedïug zewnÚtrznego kryterium pomiaru
wartoĂci (najczÚĂciej cen rynkowych), a nie tylko istniejÈca w mniemaniu strony
umowy, powodujÈca naruszenie ekwiwalentnoĂci stron w sposób znaczny, oczywisty, rzucajÈcy siÚ w oczy20.
W poczÈtkowym okresie transformacji próby uregulowania tego zagadnienia
polegaïy na okreĂleniu dopuszczalnego poziomu odsetek maksymalnych. Zgodnie
z rozporzÈdzeniami Rady Ministrów wynosiïy one odpowiednio: 66% w stosunku
rocznym od 22 marca 1989 r. 21 oraz 120% w stosunku rocznym od 14 lipca 1989br.22
NastÚpne rozporzÈdzenie z 25 paědziernika 1989 r. skreĂlaïo jednak zapis o formuïowaniu wysokoĂci odsetek maksymalnych przez RadÚ Ministrów. KolejnÈ próbÈ
uporzÈdkowania sytuacji zwiÈzanej z kosztami udzielanych kredytów i poĝyczek
staïa siÚ ustawa z 7 lipca 2005 r. zmieniajÈca k.c. oraz niektóre inne ustawy. Zgodnie z niÈ w art. 359 k.c. dodano § 21 w brzmieniu: „Maksymalna wysokoĂÊ odsetek
wynikajÈcych z czynnoĂci prawnej nie moĝe w stosunku rocznym przekraczaÊ czterokrotnoĂci wysokoĂci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne)”23. Ponadto wprowadzono zmiany w ustawie o kredycie
konsumenckim polegajÈce na doprecyzowaniu w art. 7a, ĝe „Èczna kwota wszystkich opïat, prowizji oraz innych kosztów zwiÈzanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki, z wyïÈczeniem udokumentowanych lub wynikajÈcych z innych
przepisów prawa kosztów, zwiÈzanych z ustanowieniem, zmianÈ lub wygaĂniÚciem
zabezpieczeñ i ubezpieczeñ (w tym kosztów ubezpieczenia spïaty kredytu, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4), nie moĝe przekroczyÊ 5% kwoty udzielonego kredytu
konsumenckiego”24. Dodano równieĝ art. 18a w tejĝe ustawie w brzmieniu: „Kto,
zawierajÈc z konsumentem umowÚ o kredyt konsumencki, pobiera korzyĂci majÈtkowe przewyĝszajÈce wysokoĂÊ odsetek maksymalnych okreĂlonych przez ustawÚ
lub zastrzega sobie pobieranie tych korzyĂci, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoĂci albo pozbawienia wolnoĂci do lat 2”25.
W kolejnej nowelizacji k.c., wchodzÈcej w ĝycie 1 stycznia 2016 r., dostosowano mechanizm ustalania wysokoĂci odsetek maksymalnych, opierajÈc go na stopie referencyjnej w miejsce stopy lombardowej. Zgodnie z obecnÈ treĂciÈ art. 359

20
21
22
23
24
25

P. Machnikowski, Tezy do art. 388, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek,bP.bMachnikowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 716–717.
RozporzÈdzenie Rady Ministrów w sprawie okreĂlenia wysokoĂci odsetek ustawowych i maksymalnych z 10 marca 1989 r. (Dz.U. nr 16, poz. 84).
RozporzÈdzenie Rady Ministrów zmieniajÈce rozporzÈdzenie w sprawie okreĂlenia wysokoĂci
odsetek ustawowych i maksymalnych z 30 czerwca 1989 r. (Dz.U. nr 41, poz. 225).
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 7 lipca
2005 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1316).
Ibidem.
Ibidem.
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§b21: „Maksymalna wysokoĂÊ odsetek wynikajÈcych z czynnoĂci prawnej nie moĝe
w stosunku rocznym przekraczaÊ dwukrotnoĂci wysokoĂci odsetek ustawowych
(odsetki maksymalne)”26. Odsetki ustawowe zgodnie z § 2 sÈ obliczane jako suma
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 p.p. JednoczeĂnie ustawodawca okreĂliï, ĝe: „Jeĝeli stopa odsetek za opóěnienie nie byïa oznaczona, naleĝÈ
siÚ odsetki ustawowe za opóěnienie w wysokoĂci równej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakĝe, gdy wierzytelnoĂÊ jest oprocentowana wedïug stopy wyĝszej, wierzyciel moĝe ĝÈdaÊ odsetek
za opóěnienie wedïug tej wyĝszej stopy”. Ponadto w § 21 zastrzeĝono, ĝe: „Maksymalna wysokoĂÊ odsetek za opóěnienie nie moĝe w stosunku rocznym przekraczaÊ
dwukrotnoĂci wysokoĂci odsetek ustawowych za opóěnienie (odsetki maksymalne
za opóěnienie)”27.
RównoczeĂnie byïy prowadzone prace legislacyjne dotyczÈce ochrony klientów
przed nadmiernymi kosztami kredytów konsumenckich. 11 marca 2016 r. weszïa
nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, która w art. 36a uĂciĂla maksymalnÈ
wysokoĂÊ pozaodsetkowych kosztów kredytu, które sÈ obliczane wedïug wzoru:

MPKK # ^K # 25%h + ` K # n # 30% j ,
R

gdzie:
MPKK – maksymalna wysokoĂÊ pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – caïkowita kwota kredytu,
n – okres spïaty wyraĝony w dniach,
R – liczba dni w roku28.
Dodatkowo ustÚp 2 tego samego artykuïu precyzuje, ĝe: „Pozaodsetkowe koszty
kredytu w caïym okresie kredytowania nie mogÈ byÊ wyĝsze od caïkowitej kwoty
kredytu”.
RaĝÈca dysproporcja Ăwiadczeñ nie jest jednak wystarczajÈca do zakwalifikowania konkretnego przypadku jako lichwy. Polskie prawo nie zabrania bowiem
zawierania umów niekorzystnych. Dlatego do przyjÚcia wyzysku w rozumieniu
art.b 388b k.c. niezbÚdne jest zaistnienie dodatkowych przesïanek: przymusowego
poïoĝenia, niedoïÚstwa lub niedoĂwiadczenia drugiej osoby.
Przymusowe poïoĝenie oznacza znajdowanie siÚ strony w takich warunkach
materialnych, osobistych lub rodzinnych, które zmuszajÈ jÈ do zawarcia danej umowy za wszelkÈ cenÚ lub nie pozwalajÈ na swobodne uzgodnienie poszczególnych
26
27
28

Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapïaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw z 9 paědziernika 2015 r. (Dz.U. poz. 1830).
Ibidem.
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw
zb5bsierpnia 2015 r. (Dz.U. poz. 1357).
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postanowieñ umownych (wyrok SN z 11 paědziernika 1973 r., I PR 388/73). Przymusowe poïoĝenie w rozumieniu art. 388 § 1 k.c. nie oznacza zagroĝenia utratÈ
caïego majÈtku czy pozbawieniem wszelkich dochodów. Strona umowy jest w przymusowym poïoĝeniu, gdy np. znajduje siÚ w obliczu takiego pogorszenia jej sytuacji
materialnej, które grozi niedostatkiem dla niej i rodziny (wyrok SA w Warszawie
z 20 stycznia 2016 r., VI ACa 1422/14).
NiedoïÚstwem okreĂla siÚ brak umiejÚtnoĂci sprawnego dziaïania, wïaĂciwego
prowadzenia swoich spraw ĝyciowych, bezradnoĂÊ wobec codziennych problemów.
Moĝe ono wynikaÊ z rozmaitych przyczyn (wiek, stan zdrowia fizycznego i psychicznego)29. NiedoĂwiadczenie oznacza zaĂ brak umiejÚtnoĂci oceniania wartoĂci
Ăwiadczeñ i formuïowania treĂci umowy, wynikajÈcy stÈd, ĝe pokrzywdzony wczeĂniej nie stawaï przed tego typu zadaniami30. NieoĂwiadczenie to nie tylko brak
ogólnego doĂwiadczenia ĝyciowego, ale takĝe brak doĂwiadczenia w okreĂlonego
rodzaju przedsiÚwziÚciach; dotyczy to w szczególnoĂci braku doĂwiadczenia w dziedzinie ĝycia, do której naleĝy zawierana umowa (wyrok SN z 27 wrzeĂnia 2005 r.,
V CK 191/05).

3. RZECZYWISTA SYTUACJA NA RYNKU USUG PO¿YCZKOWYCH
Aktualnie podstawowy mechanizm walki z lichwÈ polega na wyznaczaniu
maksymalnego poziomu caïkowitych kosztów kredytu lub poĝyczki, obejmujÈcych
wszystkie odsetki, prowizje i opïaty zwiÈzane z umowÈ kredytowÈ lub umowÈ poĝyczki, wyraĝone w procentach zgodnie z metodÈ rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Praktyki poĝyczkodawców uzmysïawiajÈ jednak, jak trudne
do skodyfikowania sÈ tego typu dziaïania w regulacjach (zob tabela 1).
Wyniki te potwierdzajÈ wczeĂniejsze badania wykonane przez Instytut Wymiaru SprawiedliwoĂci31. W latach 2008–2010 aĝ 89,7% przypadków postÚpowania
umorzono bÈdě odmówiono wszczÚcia postÚpowania (191 spraw). Jedynie dwadzieĂcia spraw zakoñczyïo siÚ skierowaniem do sÈdów aktów oskarĝenia, a tylko cztery
sprawy zakoñczyïy siÚ wyrokiem skazujÈcym. Zdaniem autorek raportu, wynika to
przede wszystkim z ustawowej konstrukcji tego typu czynu zabronionego, który
opiera siÚ na koniecznoĂci uznaniowego udowodnienia przez sÈd raĝÈcej dysproporcji Ăwiadczeñ oraz trudnej sytuacji poĝyczkobiorcy i chÚci wykorzystania tej
sytuacji przez drugÈ stronÚ w celu osiÈgniÚcia wïasnych korzyĂci.

29
30
31

P. Machnikowski, Tezy..., op. cit., s. 716–717.
Ibidem.
P. Kozïowska-Kalisz, A. Szczekaïa, PrzestÚpstwo lichwy (w Ăwietle badañ empirycznych), [w:]
Prawo w dziaïaniu. Sprawy karne, M. Mozgawa (red.), Instytut Wymiaru SprawiedliwoĂci,
Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 61–104.
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Tabela 1. Wybrane oferty banków i instytucji poĝyczkowych
(stan na 31.03.2017 r.)
Wyszczególnienie

RRSO (w %)

Okres kredytowania

Banki komercyjne
Bank A

28,74

63 miesiÈce

Bank B

32,27

6 miesiÚcy

Bank C

145,64

3 miesiÈce

Bank D

301,86

1 miesiÈc

Instytucje poĝyczkowe
FP A

166,09

60 miesiÚcy

FP B

167,87

6 miesiÚcy

FP C

495,00

3 miesiÈce

FP D

1971,00

1 miesiÈc

FP E

4841,00

7 dni

½ródïo: opracowanie wïasne.

Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe znacznie wczeĂniej zastrzeĝenia wobec przedsiÚbiorców
niebÚdÈcych bankami oraz spóïdzielczymi kasami oszczÚdnoĂciowo-kredytowymi,
oferujÈcych konsumentom poĝyczki pieniÚĝne, wnosiï UrzÈd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeprowadzona przez UrzÈd kontrola w zakresie oceny prawidïowoĂci przekazywanych informacji o rodzaju i wysokoĂci ponoszonych przez
konsumentów kosztów, wykazaïa wiele takich nieprawidïowoĂci, jak: stosowanie
wzorców umownych wykorzystujÈcych postanowienia sprzeczne z zapisami prawa,
podawanie bïÚdnej informacji o wysokoĂci RRSO, podawanie bïÚdnej informacji
obcaïkowitym koszcie kredytu i caïkowitej kwocie kredytu, stosowanie opïat, których wysokoĂÊ nie odpowiada kosztom podejmowanych czynnoĂci, niepodawanie informacji o innych kosztach, które konsument jest zobowiÈzany ponieĂÊ w zwiÈzku
z umowÈ o kredyt konsumencki, etc.32 UrzÈd wykryï takĝe uchybienia, polegajÈce
na naruszeniu obowiÈzków podawania w reklamach kredytu konsumenckiego wymaganych danych dotyczÈcych kosztów poĝyczki, stosowania nieuczciwych praktyk
rynkowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji naruszajÈcych zbiorowe interesy
konsumentów. W konkluzji swojego raportu UOKiK stwierdza, ĝe „konsumenci
winni byÊ uwaĝni i ostroĝni w korzystaniu z reklam przy poszukiwaniu oferty po-

32

Opïaty stosowane przez instytucje parabankowe. Raport, UrzÈd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa czerwiec 2013 r.
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ĝyczkowej oraz wykazywaÊ daleko idÈcy krytycyzm wobec deklaracji ukazujÈcych
atrakcyjnoĂÊ oferty wzglÚdem ofert innych przedsiÚbiorców”33.
Zauwaĝalne nieprawidïowoĂci funkcjonowania rynku poĝyczek konsumenckich byïy powodem przygotowywania przez Ministerstwo SprawiedliwoĂci Projektu zmiany ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 11 paědziernika
2016 r.34 Projekt zakïada, w przeciwieñstwie do istniejÈcych przepisów, ĝe odpowiedzialnoĂÊ karna ma siÚ aktualizowaÊ w momencie ĝÈdania Ăwiadczenia, a warunkiem odpowiedzialnoĂci nie bÚdzie wyzyskanie przymusowego poïoĝenia innej
osoby. Regulacja zakïada dodanie w ustawie – Kodeks cywilny zapisu w brzmieniu
(art. 3871):
1. „WysokoĂÊ odsetek, prowizji, marĝ, kar umownych oraz koszt usïug dodatkowych, jeĝeli ich poniesienie jest niezbÚdne do udzielenia Ăwiadczenia oraz jakiekolwiek inne Ăwiadczenia z tytuïu udzielenia Ăwiadczenia pieniÚĝnego (caïkowite koszty udzielenia Ăwiadczenia) nie moĝe przekraczaÊ równowartoĂci
naleĝnych odsetek maksymalnych oraz odsetek maksymalnych za opóěnienie,
chyba, ĝe przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Koszty udzielenia Ăwiadczenia pieniÚĝnego nie naleĝÈ siÚ w czÚĂci przekraczajÈcej caïkowite koszty udzielenia Ăwiadczenia”.
Ponadto w ustawie – Prawo bankowe przewiduje siÚ dodanie przepisu w brzmieniu (art. 78b ust. 1 i 2):
1. „W przypadku umów kredytu i poĝyczki pieniÚĝnej zawieranych z osobÈ fizycznÈ, niepozostajÈcych w bezpoĂrednim zwiÈzku z prowadzonÈ przez niÈ dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ (…) maksymalna wysokoĂÊ prowizji, marĝ, kar umownych
oraz koszt usïug dodatkowych, jeĝeli ich poniesienie jest niezbÚdne do udzielenia kredytu lub poĝyczki pieniÚĝnej oraz jakichkolwiek innych Ăwiadczeñ zbtytuïu udzielenia kredytu lub poĝyczki pieniÚĝnej ponoszonych przez tÚ osobÚ
wbzwiÈzku z umowÈ, z wyïÈczeniem odsetek (koszty pozaodsetkowe), nie moĝe
przekraczaÊ kwoty równej dwukrotnoĂci odsetek ustawowych, o których mowa
w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny liczonymi od
caïkowitej kwoty udzielonego kredytu lub poĝyczki (maksymalne koszty pozaodsetkowe).
2. Koszty pozaodsetkowe wynikajÈce z umowy kredytowej lub poĝyczki pieniÚĝnej
nie naleĝÈ siÚ w czÚĂci przekraczajÈcej maksymalne koszty pozaodsetkowe obliczone w sposób okreĂlony w ust. 1”.

33

34

Reklama parabanków. Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych oferujÈcych poĝyczki konsumentom, UrzÈd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa maj
2013br., s. 47.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo
SprawiedliwoĂci, 11 paědziernika 2016 r.
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Przygotowany projekt zaostrza takĝe przepisy ustawy o kredycie konsumenckim
poprzez wprowadzenie nastÚpujÈcych zmian art. 36a:
1. „MaksymalnÈ wysokoĂÊ pozaodsetkowych kosztów kredytu oblicza siÚ wedïug
wzoru:
MPKK # ^K # 10%h + ` K # n # 10% j ,
R
gdzie:
MPKK – maksymalna wysokoĂÊ pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – caïkowita kwota kredytu,
n – okres spïaty wyraĝony w dniach,
R – liczba dni w roku”.
Dodatkowo ustÚp 2 tego samego artykuïu precyzuje, ĝe: „Pozaodsetkowe koszty
kredytu w caïym okresie kredytowania nie mogÈ byÊ wyĝsze od 75% caïkowitej
kwoty kredytu”35. Ponadto wnioskodawca w tej samej ustawie przewiduje wprowadzenie art. 41a w brzmieniu:
1. „Suma zabezpieczenia roszczeñ wynikajÈcych z umowy o kredyt konsumencki nie moĝe przekraczaÊ kwoty odpowiadajÈcej wartoĂci udzielonego kredytu,
powiÚkszonej o odsetki maksymalne obliczone od kwoty udzielonego kredytu
za okres na jaki kredyt udzielono wydïuĝony o 12 miesiÚcy oraz maksymalne
koszty pozaodsetkowe”.
Projektowana regulacja przewiduje takĝe zagroĝenie przestÚpstwa polegajÈcego
na udzielaniu poĝyczek o charakterze lichwiarskim karÈ pozbawienia wolnoĂci od
3bmiesiÚcy do lat 536.
Proponowane rozwiÈzania, przygotowane przez Ministerstwo SprawiedliwoĂci,
spotkaïy siÚ jednak z krytykÈ opiniujÈcych jÈ instytucji. Gïówne zastrzeĝenia dotyczÈ:
Y zasadnoĂci istotnych zmian przepisów po niecaïym roku od wejĂcia w ĝycie poprzednich regulacji w marcu 2016 r.,
Y braku analizy skutków poprzednich uregulowañ na sytuacjÚ rynku poĝyczek
konsumenckich,
Y Ocena Skutków Regulacji (OSR) nie podaje informacji na temat potencjalnych
skutków proponowanej nowelizacji prawa na dochody budĝetowe oraz sytuacjÚ
instytucji poĝyczkowych. W OSR pominiÚto takĝe poprzednio przeprowadzone
analizy, które wykazywaïy, ĝe poziom ponoszonych kosztów przez instytucje poĝyczkowe jest na znacznie wyĝszym poziomie niĝ proponowany obecnie poziom
maksymalnych kosztów pozaodsetkowych,

35
36

Ibidem.
Ibidem.
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Y zapewnienia spójnoĂci systemowej prawa: w Ăwietle przedstawionego projektu
miaïyby zastosowanie róĝne ustawowe limity kosztów, np. obniĝony limit kosztów pozaodsetkowych przewidziany w art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim
(zgodnie ze wzorem nie wiÚcej niĝ 75% caïkowitej kwoty kredytów), limit kosztów pozaodsetkowych w art. 78b ustawy Prawo bankowe (dwukrotnoĂÊ odsetek
ustawowych), limit caïkowitych kosztów udzielenia Ăwiadczenia (odsetkowych
i pozaodsetkowych), o których mowa w proponowanym art. 3871 Kodeksu cywilnego). Ponadto wnioskodawca wprowadza niezdefiniowane wczeĂniej przez
ustawÚ takie pojÚcia, jak: „Ăwiadczenie pieniÚĝne”, „caïkowite koszty udzielenia
Ăwiadczenia”, „suma zabezpieczenia roszczeñ”, „koszty dodatkowe zwiÈzane
zbudzielaniem Ăwiadczenia” itp.,
Y pominiÚcie w projekcie dziaïalnoĂci lombardów i podobnych im instytucji, które
nie podlegajÈ proponowanym regulacjom,
Y zbyt krótkie vacatio legis – ustalone na 14 dni od ogïoszenia nowelizacji, które
ze wzglÚdu na charakter stosunków prawnych objÚtych zakresem stosowania
regulacji oraz gïÚbokoĂÊ ingerencji w treĂÊ tych stosunków, jak równieĝ wpïyw
na dziaïalnoĂÊ podmiotów prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ polegajÈcÈ na
udzielaniu kredytów konsumenckich, wymaga dïuĝszego okresu na dokonanie
odpowiednich dziaïañ dostosowawczych.
Nowelizacja jest obecnie w fazie dalszych prac przygotowawczych.
PozytywnÈ natomiast zmianÈ, opublikowanÈ juĝ w Dzienniku Ustaw, wzmacniajÈcÈ regulacje instytucji poĝyczkowych, jest stworzenie rejestru instytucji poĝyczkowych, który bÚdzie prowadzony przez KomisjÚ Nadzoru Finansowego37.
Wdroĝenie tej regulacji powinno przyczyniÊ siÚ do wiÚkszej przejrzystoĂci tego
rynku, a takĝe stanowiÊ swoistÈ formÚ nadzoru publicznego. Celem zmian jest
zwiÚkszenie ochrony konsumenta poprzez zapewnienie moĝliwoĂci identyfikacji
podmiotów prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ poĝyczkowÈ.
ReasumujÈc, podstawowymi problemami zwiÈzanymi z regulacjÈ lichwy sÈ nastÚpujÈce kwestie:
Y Czy pañstwo powinno poprzez przepisy ingerowaÊ w swobodÚ obrotu gospodarczego oraz arbitralnie narzucaÊ granicÚ swobody umów i wysokoĂÊ kosztów
ponoszonych za Ăwiadczone usïugi?
Y Czy system abolicjonizmu, czyli bezwzglÚdnej wolnoĂci obrotowej, który wychodzi z zaïoĝenia, ĝe w imiÚ interesu obrotu nie naleĝy karaÊ jakichkolwiek
czynnoĂci prawnych, choÊby zawieraïy w sobie wyzysk, moĝe byÊ zastosowany
przy obecnym poziomie wiedzy finansowej Polaków?
37

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad poĂrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 819), która w art. 82 wprowadza zmiany do Ustawy
o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016, poz. 1528), dodajÈc art. 59aa–59ag.
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Y Czy obecny stan prawny zapewnia poĝÈdany poziom ochrony konsumentom?
Y Gdzie pojawia siÚ granica, której przekroczenie wypeïnia znamiona przestÚpstwa?
Y Jeĝeli polskie prawo nie zabrania zawierania umów niekorzystnych (np. umowa
jest formÈ ratowania upadajÈcego przedsiÚbiorstwa, wolÈ obdarowania drugiej
strony, dodatkowym sposobem uzyskiwania korzyĂci przez wïaĂcicieli, finansowania przedsiÚwziÚÊ o wyjÈtkowych korzyĂciach znacznie przewyĝszajÈcych
stopy zwrotu uzyskiwane na rynku, etc.) to czy w takich przypadkach naleĝy
stosowaÊ prawo karne?
Y W jaki sposób okreĂliÊ caïkowite koszty udzielenia Ăwiadczenia pieniÚĝnego: odsetki, opïaty, prowizje, marĝe, koszty usïug dodatkowych, ponoszone w zwiÈzku
z udzieleniem poĝyczki lub kredytu?
JednoczeĂnie nasuwajÈ siÚ równieĝ pewne uwagi dotyczÈce obecnej sytuacji dotyczÈcej udzielania poĝyczek i kredytów w naszym kraju:
Y instytucje poĝyczkowe tworzÈ dynamicznie rozwijajÈcy siÚ segment rynku finansowania konsumenckiego (consumer finance),
Y instytucje poĝyczkowe obsïugujÈ klientów, dla których sektor bankowy nie ma
dedykowanej oferty ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ wystÚpowania braku zdolnoĂci
kredytowej u klientów, niewystarczajÈcej wiarygodnoĂci kredytowej w zwiÈzku z niekorzystnÈ historiÈ kredytowÈ oraz z powodu relatywnie niskich kwot
udzielanych kredytów i ich krótkich terminów zapadalnoĂci,
Y koszty operacyjne dziaïalnoĂci instytucji poĝyczkowych oraz koszty ryzyka
zwiÈzanego z ich udzielaniem sÈ zazwyczaj wyĝsze w porównaniu z sektorem
bankowym,
Y Polska jest jednym z ostatnich krajów, który nie ma uporzÈdkowanego rynku
finansowania rynku konsumenckiego oraz skutecznego sposobu egzekwowania
istniejÈcego prawa w zakresie dotyczÈcym naruszania regulacji antylichwiarskich,
Y brak precyzyjnego sformuïowania definicji lichwy i duĝa uznaniowoĂÊ pojÚÊ „raĝÈcy stopieñ”, „przymusowe poïoĝenie” utrudnia interpretacjÚ i orzecznictwo
sÈdowe,
Y niska wiedza finansowa i kredytowa oraz ĂwiadomoĂÊ prawna konsumentów,
brak umiejÚtnoĂci obliczenia rzeczywistych kosztów poĝyczki lub kredytu,
Y brak dziaïañ instytucji publicznych polegajÈcych na edukacji finansowej obywateli, pozwalajÈcej kompleksowo zrozumieÊ funkcjonowanie rynku kredytów
i poĝyczek,
Y obecna konstrukcja wskaěnika RRSO nie obejmuje czÚĂci opïat i prowizji ponoszonych przez konsumentów, a takĝe moĝe bïÚdnie sugerowaÊ rzeczywisty koszt
kredytu w niektórych przypadkach,
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Y wszelkie prowizje i opïaty powinny byÊ uwzglÚdnione w kosztach pozaodsetkowych (np. prowizje i opïaty za rolowanie poĝyczek, koszty obsïugi domowej, powiadomienia o najbliĝszej racie, koszty ewentualnego monitoringu i windykacji,
koszty poĂredników, ubezpieczenie kredytu, etc.),
Y zaostrzenie prawa i penalizacja przestÚpstwa lichwy moĝe przyczyniÊ siÚ do
ograniczenia dostÚpu konsumentów do kredytów oraz rozwoju szarej strefy,
abtym samym do wzrostu wykluczenia finansowego, braku dostÚpu do informacji o zawieranych transakcjach oraz ich wartoĂci).

PODSUMOWANIE
Problem lichwy nie zostaï do tej pory w Polsce rozwiÈzany. Art. 76 Konstytucji
zobowiÈzuje wïadze publiczne do ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. ¿adne jednak zaostrzanie regulacji prawnych nie przyniesie
zamierzonego skutku, jeĝeli nie wzroĂnie wiedza finansowa i kredytowa konsumentów oraz ich ĂwiadomoĂÊ prawna dotyczÈca tego procederu.

Streszczenie
Celem opracowania jest charakterystyka regulacji antylichwiarskich w Polsce
oraz diagnoza obecnych warunków rynkowych udzielania kredytów i poĝyczek konsumpcyjnych.
W artykule wykazano, ĝe obecne przepisy sÈ skutecznie omijane przez firmy poĝyczkowe i banki dziÚki duĝej pomysïowoĂci tych instytucji w zakresie ustanawiania
dodatkowych opïat i prowizji pobieranych od konsumentów. Praktyki stosowane
przy udzielaniu kredytów i poĝyczek zanalizowane w artykule dowodzÈ, jak trudne
do zdefiniowania i skodyfikowania sÈ regulacje i procedury antylichwiarskie.
Sïowa kluczowe: banki, pozostaïe instytucje kredytowe, prawo karne

Abstract
The aim of this article is presentation of the characteristics of anti-usury regulations in Poland, and diagnosis of the existing market conditions as far as consumer credits and loans are concerned. The article demonstrates that the existing
regulations are effectively circumvented by loaning companies and banks, with
use of their significant creativity in creating extra fees and commissions charged
to customers.
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The practises used when granting credits and loans, analysed in the article,
show how difficult it is to define and regulate the anty-usury rules and procedures.
Key words: banks, non-bank credit institutions, criminal law
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