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Streszczenie

W artykule przedstawione zostały istota i zakres obowiązków informacyjnych przekazywanych przez konsumentów wobec kredytodaw-
ców. W opracowaniu przyjęto definicję kredytodawcy w ujęciu trzech ustaw: ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym
i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Obowiązek informacyjny jest jednym z mechanizmów ochrony konsumenta
na rynku usług finansowych, w tym także kredytowych. Dyrektywa 2008/48/WE, dyrektywa 2014/17/UE oraz ustawa o kredycie
konsumenckim zobowiązały konsumentów do przekazania informacji kredytodawcy w celu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej,
nie wskazując jednak katalogu tych informacji. Ze względu na specyfikę umowy kredytowej konsument powinien przekazywać wszystkie
informacje dotyczące jego bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej. Poprzez prawidłowe, rzetelne i kompleksowe przekazanie informacji
konsument może uchronić się przed nadmiernym zadłużeniem i popadnięciem w tzw. ,,spiralę zadłużenia’’. W artykule poruszono również
kwestię niewypełnienia obowiązku informacyjnego przez konsumenta. Wypełnienie obowiązku informacyjnego przez kredytodawcę
i konsumenta jestem jednym z przejawów realizacji idei odpowiedzialnego kredytowania.
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Summary

The paper presents the essence and the scope of the consumer’s obligations to provide the creditor with information. The information
obligations is one of the consumer protection mechanisms existing on the financial services market, what includes credit services. Directive
2008/48/WE and the Consumer Credit Act of 12 May 2011 oblige consumers to provide the creditor with information in order for the creditor
to be able to conduct a thorough assessment of the consumer’s creditworthiness, however this information is not specified. Owing to the
nature of the credit agreement, consumer shall communicate all information concerning his or her current and future financial situation. The
true, fair and comprehensive transfer of information may prevent the consumer from over-indebtedness and from falling into so-called ‘‘debt
spiral’’. The paper also addresses the issue of the failure to fulfill the information obligation by the consumer. Fulfilling the information
obligation by the consumer is one of the manifestations of implementation of the responsible lending.
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Wprowadzenie

Wraz z rozwojem i powszechnym dostępem konsumen-
tów1 do usług kredytowych wzrasta skala obserwowanych
nadużyć na rynku kredytowym w Polsce. Konsumenci
chcąc uzyskać prawidłowy wynik oceny zdolności kredyto-
wej często przekazują kredytodawcom2 nieprawidłowe
i nierzetelne informacje dotyczące ich sytuacji finansowej
i życiowej.

Nienależyte i niejasne informowanie kredytodawców
przez konsumentów spowodowane jest także obawą przed
odtrąceniem i wykluczeniem finansowym. Konsument, któ-

rego wniosek kredytowy nie zostaje pozytywnie rozpatrzo-
ny, nie może skorzystać z usługi kredytowej i sfinansować
bieżących jak i przyszłych potrzeb.

Takie zachowania konsumentów na etapie przedkontrak-
towym powodują, że zaciągają oni zobowiązania niedo-
stosowane do ich potrzeb oraz sytuacji materialnej. Konsu-
menci narażają się na nieprawidłowe wykonanie warunków
umowy kredytowej, gdyż terminowa spłata zaciągniętego
zobowiązania jest dla nich niemożliwa. Nieodpowiedzialne
zachowanie konsumentów naraża ich na powstawanie do-
datkowych odsetek, które zwiększają całkowity koszt kre-
dytu3. Dodatkowo nadmierne zadłużanie konsumentów
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wpływa na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania na spłatę
już istniejącego, co w dalszej perspektywie skutkuje wpad-
nięciem w tzw. ,,spiralę zadłużenia’’4 (Rutkowska-Toma-
szewska, 2014, s. 278) i ogłoszeniem upadłości konsumen-
ckiej.

W obliczu nieracjonalnego zachowania konsumenta na
rynku usług kredytowych, coraz donioślejsza staje się idea
odpowiedzialnego udzielania kredytowania. Idea ta, mają-
ca pierwotnie zastosowanie do kredytodawców, obecnie
stanowi ważny postulat dotyczący zachowania konsumenta
na wszystkich etapach procedury kredytowej, zwłaszcza na
etapie wnioskowania o kredyt. Szczególne znaczenie ma
jakość przekazywanych informacji kredytodawcy przez
konsumenta, na podstawie których możliwe jest podjęcie
odpowiedniej decyzji co do treści i warunków umowy
kredytowej. Konieczność uregulowania i urzeczywistniania
idei odpowiedzialnego kredytowania wynika z obserwowa-
nego nadmiernego zadłużania się przez konsumentów, któ-
re spowodowane jest powszechnym dostępem do usług
kredytowych.

Znaczenie obowiązku informacyjnego
w procedurze kredytowej

Obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawców
i kredytobiorców (konsumentów) stanowią aktualnie jeden
z ważniejszych przejawów ochrony konsumenta. Istota
obowiązku informacyjnego polega na przekazywaniu infor-
macji, które bezpośrednio wpływają na wykonanie umowy
kredytowej. Celem wprowadzenia tego obowiązku jest
zmniejszenie asymetrii informacyjnej między kredyto-
dawcą a konsumentem, będącej poważną niedoskonałością
rynku finansowego. Sprzyja to również ograniczeniu nad-
użyć i nieetycznych zachowań na rynku kredytowym.
Obowiązki o charakterze informacyjnym są odmienne dla
konsumenta oraz kredytodawcy. Przekazywane wzajemnie
informacje mają umożliwić świadome uczestnictwo i an-
gażowanie się w usługę kredytową adekwatną do potrzeb
konsumenta.

Rozważając mechanizmy ochrony konsumenta i odpo-
wiednie regulacje w tym zakresie, należy zauważyć wzrost
znaczenia ochrony przez informację. Ochrona ta polega na
ustanowieniu pewnego katalogu informacji, które muszą
zostać przekazane konsumentowi w sposób jasny i zro-
zumiały na etapie przedkontraktowym jak i uwzględnione
w samej umowie.

Prawno-ekonomiczny charakter usługi kredytowej spra-
wia, że są one skomplikowane dla konsumentów, a po-
stanowienia umowy często niezrozumiałe. Dlatego też kre-
dytodawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim, ustawy z dnia 23 paź-
dziernika 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
oraz w ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hi-
potecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipo-
tecznego i agentami, zostali zobowiązani do przekazywa-
nia rzetelnej i pełnej informacji o usłudze kredytowej.
Istotnym również jest informowanie konsumenta o ryzku
związanym z nabywaną usługą, jej skutkach prawnych
i ekonomicznych. O nieprawidłowym wykonywaniu tego

obowiązku przez kredytodawców lub jego braku świadczy
ilość i charakter skarg konsumentów kierowanych do Rzecz-
nika Finansowego5 oraz postępowania Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumenta w zakresie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów i stosowa-
nie nieuczciwych praktyk rynkowych6.

Prawidłowo przekazywana informacja przez strony na
etapie przedkontraktowym ma zasadnicze znaczenie dla
zawarcia umowy i jej wykonywania przez konsumenta
(Tereszkiewicz, 2015, s. 25).

Obowiązki o charakterze informacyjnym nałożone na
kredytodawców i kredytobiorców określone zostały w:
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawie
z o kredycie konsumenckim, ustawie o odwróconym kredy-
cie hipotecznym, ustawie o kredycie hipotecznym i nad-
zorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Wskazane regulacje zobowiązują kredytodawców do prze-
kazania konsumentom informacji przed zawarciem umowy
o kredyt, w czasie umożliwiającym konsumentowi zapoz-
nanie się z nimi (Czech, 2017, s 216). Do najważniejszych
obowiązków informacyjnych należą: czas obowiązywania
umowy, stopa oprocentowania kredytu i warunki jej stoso-
wania, całkowita kwota kredytu, całkowita kwota do za-
płaty przez konsumenta, rzeczywista roczna stopa oprocen-
towania z wszystkim założeniami sposobu jej obliczania,
zasady i terminy spłaty kredytu, informacje o innych
kosztach związanych z kredytem.

Informacje o warunkach umowy kredytowej i ryzyku
związanym z nabywaną usługą i muszą być przekazane
konsumentowi umiejętnie, czyli przejrzyście i w sposób
niewprowadzający w błąd (Rutkowska-Tomaszewska, 2016,
s. 36). Oznacza to że, nadmiar przekazywanych konsumen-
towi informacji organiczna jego możliwości poznawcze
i podjęcie racjonalnej decyzji. Zwiększa się prawdopodo-
bieństwo braku zrozumienia podawanych informacji i da-
nych (zob. Rutkowska-Tomaszewska, 2016; Niborak, 2016).

Wzrost znaczenia obowiązków informacyjnych spowo-
dowany jest również upowszechnieniem się oferowania
usług finansowych, w tym kredytowych, niedopowiadają-
cym potrzebom konsumentów lub proponowanie nabycia
tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru
— misselling7 (Sroczyński, 2016, s. 26–31; Ganczar, 2016,
Legalis; Sieradzka, 2016, LEX/el; Krasnodębska-Tomkiel,
2016; Wierzbicka, 2016, s. 316–327; Orlicka, 2015, s. 43;
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów oraz ustawy — Kodeks
postępowania cywilnego). Polski ustawodawca taki sposób
działania uznał za zakazaną praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów.

Celem ochrony konsumenta przez informację jest właś-
ciwe przygotowanie konsumenta do świadomego zawarcia
umowy kredytowej. Konsument musi zostać poinformo-
wany o warunkach umowy kredytowej w sposób niewpro-
wadzający w błąd, informacje muszą być rzetelne i prze-
jrzyste, szczególnie te dotyczące odpłatności za usługę
i ryzyka związanego z nabywaną usługą (Rutkowska-
-Tomaszewska, 2016, s. 40–41). Ważnym jest odpowied-
nie i stosowne zachowanie konsumenta na etapie przed-
kontraktowym, polegające na przekazaniu odpowiednich
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informacji kredytodawcy o aktualnej sytuacji finansowej,
rodzinnej i zawodowej. Wzajemne informowanie pozwala
na prawidłowe kształtowanie warunków umowy jak i jej
wykonanie, a także ogranicza wystąpienia ryzyka kredyto-
wego obu stron.

Obowiązki informacyjne konsumentów
wobec kredytodawców

Konsument na etapie wnioskowania o kredyt zobowiąza-
ny jest zawrzeć we wniosku kredytowym wszelkie infor-
macje dotyczące jego aktualnej sytuacji finansowej, stanu
prawnego nieruchomości, historii dotychczasowych zobo-
wiązań, wieku, kwalifikacji, zatrudnienia oraz sytuacji ro-
dzinnej8 (Por. Paxford, 2013, s. 247). Ważne jest, aby
uwzględnił on we wniosku wszystkie wskazane informacje,
ponieważ kompleksowo przekazana informacja umożliwi
konsumentowi prawidłowo wykonać umowę kredytową.
Przekazanie prawdziwych i rzetelnych informacji przez
konsumenta pozwala również na uniknięcie sytuacji, w któ-
rej zaciąga on zobowiązanie, którego nie będzie w stanie
wykonać. W ustawie Prawo bankowe na kredytobiorców–
konsumentów nałożony został obowiązek dostarczenia nie-
zbędnych informacji służących ocenie ich zdolności kredy-
towej. Zgodnie z art. 70 ust. 1 zd. 2 p.b.: Kredytobiorca
jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty
i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.
Obowiązek przekazania niezbędnych informacji przez kon-
sumenta wynika także z ustawy o odwróconym kredycie
hipotecznym: Kredytobiorca jest obowiązany do przed-
stawienia, na żądanie banku, dokumentów i informacji
niezbędnych do dokonania oceny9. Co ważne, ze względu
na charakter umowy odwróconego kredytu hipotecznego,
bank nie przeprowadza oceny zdolności kredytowej kon-
sumenta, a dokonuje oceny stanu i historii zobowiązań
kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości lub lo-
kalu. Natomiast zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym,
ocena zdolności kredytowej przeprowadzana jest: na pod-
stawie informacji uzyskanych od konsumenta, z baz danych
lub ze zbiorów danych kredytodawcy. Konsument przed-
stawia, na żądanie kredytodawcy i we wskazanym przez
kredytodawcę terminie, dokumenty i informacje niezbędne
do dokonania oceny zdolności kredytowej10. Analogiczne
obowiązki kredytobiorcy–konsumenta względem kredyto-
dawcy występują na gruncie ustawy o kredycie konsumen-
ckim. Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 u.k.k. 2. ocena zdolności
kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzy-
skanych od konsumenta lub na podstawie informacji pozy-
skanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych
kredytodawcy. 3. Konsument jest zobowiązany do przed-
stawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i infor-
macji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredyto-
wej.

Ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła na konsu-
menta obowiązek przekazywania niezbędnych informacji
do dokonania zdolności kredytowej, nie wskazując jednak
ich katalogu. Należy zatem uznać, że informacje te będą
tożsame z informacjami przekazywanymi przez konsumen-
ta we wniosku kredytowym. Ocena zdolności kredytowej

może być dokonana przez kredytodawcę z zastosowaniem
wybranej przez niego metody. Zarówno w ustawie o kredy-
cie konsumenckim, ustawie o kredycie hipotecznym i nad-
zorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
oraz w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym, nie
zostało wskazane, w jaki sposób kredytodawca ma prze-
prowadzić ocenę zdolności kredytowej oraz jakie techniki
i metody powinny być przez niego zastosowane. Najczęś-
ciej wykorzystywanymi metodami są: metoda dochodowa
(zob. szerzej: Capiga, 2009, s. 124) i metoda scoringowo-
punktowa11 (zob. szerzej: Staniszewska, 2012, s. 160; Ma-
tuszyk, 2004, s. 49–51). Pierwsza z nich pozwala obliczyć
wysokość miesięcznej raty kredytu, uwzględniając w tym
miesięczny dochód netto kredytobiorcy, ilość osób w gos-
podarstwie domowym, a także koszty stale obciążające
budżet domowy, tj.: wysokość innych spłacanych kredytów
lub pożyczek, składki ubezpieczeniowe, alimenty i opłaty
mieszkaniowe. Druga metoda dotyczy zasadniczo cech
osobistych konsumenta, które mogą mieć wpływ na prawi-
dłowe wykonanie zobowiązania. Metoda ta pozwala rów-
nież na ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia niewy-
płacalności. Najczęściej występującymi charakterystykami
w ocenie zdolności kredytowej metodą scoringową są:
zawód konsumenta i forma zatrudnienia, status prawny
posiadanej nieruchomości, dotychczasowa terminowość
wykonywania zobowiązań a także status pracy małżonka
(Staniszewska, 2012, s. 170). Metody te potwierdzają ko-
nieczność przekazywania przez konsumentów prawidło-
wych informacji kredytodawcom. Pozwala to również na
dopasowanie rat kapitałowo-odsetkowych do rzeczywistych
możliwości finansowych konsumenta.

Udzielenie nieprawidłowych i nierzetelnych
informacji przez konsumenta

Skutki dotyczące przekazywania nieprawidłowych i nie-
rzetelnych informacji przez konsumentów kredytodawcom
rozważane będą przez Autorkę na gruncie trzech ustaw:
Prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim
i ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośred-
nikami kredytu hipotecznego i agentami12.

Przekazanie nieprawidłowych i nierzetelnych informacji
przez kredytobiorcę konsumenta rodzi ryzyko zaciągnięcia
zobowiązania, które przekracza jego możliwości finansowe
oraz upoważnia kredytodawców do wypowiedzenia umo-
wy kredytowej. Sankcja wypowiedzenia kredytu przez
kredytodawcę uregulowana została w ustawie Prawo ban-
kowe i ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorze nad
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Gdy kredytodawcą jest bank, to zgodnie z art. 75 p.b.,
w przypadku nie dotrzymania przez konsumenta warunków
umowy kredytowej może on obniżyć kwotę przyznanego
kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Przekazanie
nieprawdziwych informacji po zawarciu umowy, lecz przed
oddaniem środków pieniężnych do dyspozycji nierzetelnego
kredytobiorcy, lub gdy bank dopiero w tym momencie
dostrzegł, że podane przed zawarciem umowy dane nie
odpowiadają rzeczywistości (Zoll F., LEX/el.), może sta-
nowić przesłankę do wypowiedzenia umowy kredytowej
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przez bank. Podobnie jest w sytuacji, kiedy konsument
udziela nieprawdziwych informacji po zawarciu umowy
i przekazaniu środków pieniężnych do jego dyspozycji.
Bank, jako kredytodawca uprawniony jest do wypowiedze-
nia umowy kredytu zgodnie z powołanym wcześniej art. 75
p.b. i żądać zwrotu środków pieniężnych udzielonych
kredytobiorcy. Odmiennie będzie w przypadku wadliwości
przekazanych informacji poprzez ich dezaktualizację, na
którą konsument nie miał wpływu. Problem ten może
wystąpić jeszcze na etapie wnioskowania o kredyt, kiedy
zmianie ulega wysokość wynagrodzenia, status pracy czy
status prawny nieruchomości. W tym przypadku bank
powinien ponownie ocenić okoliczności mające wpływ na
ocenę zdolności kredytowej.

Pewne obostrzenia w zakresie przekazania niekomplet-
nych informacji przez kredytobiorcę konsumenta wprowa-
dziła ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie
z art. 22 ust. 2 u.k.h., gdy konsument celowo odmówił
ujawnienia informacji lub podał nieprawdziwe informacje
niezbędne do przeprowadzenia oceny zdolności kredyto-
wej, kredytodawca może rozwiązać, w tym odstąpić od
umowy o kredyt hipoteczny, lub zmienić umowę o kredyt
hipoteczny. Z tego typu sankcji kredytodawca może sko-
rzystać wyłączenie, kiedy działanie konsumenta ma cha-
rakter celowy (por. Paxford, 2018, Legalis)13. Kredytodaw-
ca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy kredytu hipo-
tecznego, kiedy nieprawidłowe przekazanie informacji wy-
nika z niewystarczającej wiedzy konsumenta z zakresu
usług finansowych (Uzasadnienie do Rządowego projektu
ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad po-
średnikami kredytu hipotecznego i agentami).

W ustawie o kredycie konsumenckim oraz w ustawie
o odwróconym kredycie hipotecznym, ustawodawca nie
przewidział sankcji za nieprawidłowe przekazanie infor-
macji kredytodawcy przez konsumenta. Ustawa o kredycie
konsumenckim, co prawda przewiduje możliwość wypo-
wiedzenia umowy kredytowej przez kredytodawcę, jednak
nie zostało to uregulowane w sposób całościowy. Wypo-
wiedzenie umowy kredytu konsumenckiego w przypadku
niewykonania obowiązku informacyjnego przez konsumen-
ta możliwa jest, gdy kredytodawcą jest bank. Zastosowanie
będzie miał omówiony powyżej art. 75 ust. 1 p.b.

Z opisanych uprawnień dotyczących wypowiedzenia
umowy kredytowej w sytuacji nieprawidłowego wykonania
przez konsumenta obowiązku informacyjnego może skorzy-
stać także spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa14.

Należy podkreślić, że oprócz skutków prawnych nie-
prawidłowo i nierzetelnie przekazanych informacji, wystę-
pują również skutki ekonomiczne, które mogą być uciąż-
liwe dla konsumenta. Najczęściej występującymi proble-
mami związanymi z wykonywaniem umowy kredytowej
są: nieterminowa spłata zobowiązań, nadmierne zadłużanie
się konsumentów oraz notoryczne zaciąganie kolejnych
zobowiązań na spłatę już istniejących. Zauważyć należy,
że są to konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania
się konsumenta na etapie przedkontraktowym.

W sytuacji gdy konsument opóźnia się ze spełnieniem
świadczenia pieniężnego, to z zgodnie z art. 481 § 1

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny15 (dalej:
Kc), kredytodawca może żądać odsetek karnych za czas
opóźnienia. Wysokość maksymalna odsetek za opóźnienie
nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie16. Nieetycz-
ne i nieodpowiedzialne zachowanie kredytobiorca naraża
się na zwiększanie całkowitego kosztu kredytu, przez co
jego zobowiązanie względem kredytodawcy jest wyższe
niż w dniu podpisania umowy. Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 23 stycznia 2002 r. stwierdził, że: obowiązek zapłaty
wynagrodzenia za korzystanie z cudzego mienia jest po-
wszechną regułą prawa regulującego własność w szerokim
znaczeniu. W odniesieniu do korzystania z pieniędzy jako
sui generis rzeczy wynika z art. 481 § 1 Kc17. Ten sam Sąd
w wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r. uznał, że: Skuteczne
wypowiedzenie umowy kredytu nie powoduje zniesienia
istniejącego między stronami stosunku obligacyjnego wyni-
kającego z zawartej umowy, ale skutkuje wymagalnością
roszczenia banku obejmującego niespłacone raty kredytu
oraz odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie18. Oznacza
to, że kredytodawca mimo złożenia wypowiedzenia musi
spełnić roszczenie banku a także kredytodawcy niebędą-
cego bankiem w przypadku umowy o kredyt konsumencki.

Podsumowanie i wnioski

Angażowanie się przez konsumentów w usługę kredyto-
wą adekwatną i odpowiednią do ich potrzeb możliwe jest
dzięki kompleksowemu i rzetelnemu poinformowaniu kre-
dytodawcy o ich sytuacji finansowej i życiowej. Obowią-
zek informacyjny nałożony na konsumentów sprzyjać ma
również terminowemu i prawidłowemu wykonywaniu
przez nich umowy kredytowej.

Wynikająca z obowiązku informacyjnego ochrona kon-
sumentów może być efektywna i skuteczna, gdy informa-
cje przekazywane przez kredytobiorców konsumentów bę-
dą prawidłowe, rzetelne i kompleksowe. Przepisy omówio-
nych w opracowaniu ustaw nie wskazują katalogu przeka-
zywanych informacji, mimo tego należy wskazać tu wszel-
kie informacje mające wpływ na jego aktualną jak i przy-
szłą sytuację finansową. Ważnym jest, aby informacje te
były przekazane jeszcze na etapie wnioskowania o kredyt.
Umożliwi to podjęcie odpowiedniej decyzji kredytodawcy
i konsumentowi o treści i warunkach umowy kredytowej,
w szczególności okresu jej trwania i wysokości rat kapita-
łowo-odsetkowych.

Niewypełnienie obowiązków informacyjnych przez kon-
sumentów wobec kredytodawców może skutkować dotkli-
wymi konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi. Bę-
dzie to przede wszystkim możliwość wypowiedzenia kre-
dytu przez kredytodawcę zgodnie z art. 75 ust. 1 p.b.
i przedstawionymi w opracowaniu przesłankami. W przy-
padku braku płatności rat kapitałowo-odsetkowych przez
konsumenta, kredytodawca kredytu konsumenckiego mo-
że19: żądać wyjaśnień przyczyn opóźnienia płatności, nali-
czać odsetki za nieterminową regulację zobowiązań zgod-
nie z art. 481 k.c. oraz wypowiedzieć umowę kredytu
na zasadach ogólnych. Co ważne, tego typu rozwiązania
są następstwami umyślnych, jak i nieumyślnych działań
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konsumentów dotyczących zaniedbań w zakresie przekazy-
wania informacji.

Podkreślić należy także, że nieodpowiedzialne zachowa-
nie konsumentów rodzi poważne zagrożenie nie tylko dla
ich sytuacji finansowej w postaci nadmiernego zadłużania
się, ale także, gdy będzie miało charakter skali, może

zagrażać stabilności i bezpieczeństwu systemu finansowe-
go. Ograniczenie wystąpienia tego zjawiska możliwe jest
poprzez kształtowanie świadomości odpowiedzialnego po-
życzania, co jest istotne dla właściwego korzystania z ryn-
ku kredytowego.

1 Konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny (t.j. DzU z 2018 r. poz.1025), czyli osoba fizyczna
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2 Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja o kredycie konsumen-
ckim (t.j. DzU z 2018 r. poz. 993), kredytodawcą kredytu konsumenckiego
jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodar-
czej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumen-
towi kredytu. Kredytodawcą w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 23
marca 2017 r. o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami, (t.j. DzU z 2017 r. poz. 819), jest: bank krajowy
w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, oddział banku zagranicznego w rozu-
mieniu ustawy Prawo bankowe, instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy
Prawo bankowe prowadzącą działalność trans graniczną, oddział instytucji
kredytowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe oraz spółdzielcza kasa
oszczędnościowo-kredytowa. Natomiast w ustawie z dnia 23 października
2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (DzU z 2016, poz. 786),
kredytodawcą odwróconego kredytu hipotecznego jest wyłącznie bank.

3 Zgodnie z art. 5 pkt 6 u.k.k., całkowity koszt kredytu oznacza wszelkie
koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową
o kredyt. Pośród tych kosztów wskazane zostały m.in.: odsetki, opłaty, prowizje.

4 Polega ona na zaciągnięciu przez konsumenta kolejnego zobowiązania
na spłatę już istniejącego. Kwota długu wraz z rosnącymi odsetkami
i odsetkami karnymi przekracza kilkukrotnie (często wielokrotnie) wyso-
kość dotychczasowego długu. Dodatkowo w przypadku zaciągania nowego
zobowiązania kwota istniejącego już długu wzrasta. O zjawisku nadmier-
nego zadłużania się przez konsumentów i wpadaniem w tzw. ,,spiralę
zadłużenia’’.

5 W 2016 r. do Rzecznika Finansowego wpłynęło 3916 skarg z zakresu
rynku bankowo-kapitałowego, z czego 2479 stanowiły skargi dotyczące
kredytów. W 2017 r. do Rzecznika Finansowego wpłynęło 4401 skarg z za-
kresu rynku bankowo-kapitałowego, z czego 2829 stanowiły skargi dotyczące
kredytów, 1506 skarg stanowiły skargi dotyczące kredytu konsumenckiego.

6 Aktualnie Prezes UOKiK prowadzi prawie 60 postępowań przeciwko
niebankowym instytucjom pożyczkowym. W 2017 r. Prezes UOKiK wydał

9 decyzji z tej zakazujących stosowania praktyk naruszających słuszne
interesy konsumentów.

7 Zjawisko to szczególnie zauważalne jest na rynku kredytów kon-
sumenckich o małej kwocie i dostępnych ,,od ręki’’.

8 Ustawa o kredycie konsumenckim oraz o ustawa o kredycie hipotecz-
nym i nadzorze na pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, nie
wskazują katalogu informacji, jakie mają zostać przekazane kredytodawcy
przez konsumenta. W sytuacji kiedy kredytodawcą jest bank, to konsument
przekazuje informacje, które bank zawarł we wniosku kredytowym.

9 Art. 9 ust. 2 ustawy u.o.k.h.
10 Art. 21 ust. 2–3 u.o.k.h.n.p.
11 Metoda scoringowa jest jedną z metod badania zdolności kredytowej

przez banki i innych uprawnionych kredytodawców. Wykorzystywane są
w niej: analiza ilościowa polegające na określeniu wysokości zaciąganego
zobowiązania oraz stabilności jego spłaty oraz analiza jakościowa sprowa-
dzająca się do oceny cech klienta, które mogą mieć wpływ na postawę
kredytobiorcy wobec zaciąganego zobowiązania.

12 Autorka nie omawia kwestii związanych z przekazywaniem nie-
prawidłowych informacji przez konsumentów w celu wyłudzenia kredytu
stanowiącego przestępstwo na gruncie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (t.j. DzU z 2018 r.poz. 1600).

13 W ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorze na pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami, ustawodawca nie wskazał wprost, kiedy
takie zachowanie można uznać za celowe.

14 Upoważnienie to wynika z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada
2011 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (T.j. DzU
z 2017 r. poz. 2065).

15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (T.j. DzU z 2017,
poz. 459 z. zm.).

16 Art. 481 § 21 Kc.
17 Wyrok Sądu Najwyzszego z dnia 23 stycznia 2002 r. II CKN 604/99,

LegalisNumer 52694.
18 Wyrok Sądu Najwyższego — Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2017 r.

II CSK 209/16, Legalis Nr 1580475.
19 Skutki braku płatności przez konsumenta określane są przez kredyto-

dawców w formularzu informacyjnym i umowie kredyt konsumenckiego.
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