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Ustawa z 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym i nadzorze

nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U.

z 2017 r. poz. 819 ze zm.), dalej u.k.h., lub ustawa o kredycie

hipotecznym, wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2014/17/UE z 4.02.2014 r. w sprawie

konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomo-

ściami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE

KKoosszzttyy  kkoonnssuummeenncckkiieeggoo  kkrreeddyyttuu  hhiippootteecczznneeggoo  
ww  śśwwiieettllee  uussttaawwyy  oo  kkrreeddyycciiee  hhiippootteecczznnyymm  

ii  nnaaddzzoorrzzee  nnaadd  ppoośśrreeddnniikkaammii  kkrreeddyyttuu
hhiippootteecczznneeggoo  ii  aaggeennttaammii
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SSttrreesszzcczzeenniiee    
W ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami pojęcie kosztu pojawia

się w różnym kontekście, co oznacza, że należy traktować je w ujęciu szerokim. Ponoszone przez konsumenta koszty kre-

dytu hipotecznego zostały ujęte w definicji całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Są to znane kredytodawcy w dniu

zawarcia umowy kredytu hipotecznego: odsetki, opłaty, prowizje i marże. Do kosztów ponoszonych przez konsumenta na-

leży zaliczyć także koszty usług dodatkowych, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego.

Koszty i ich wysokości są niezbędne do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Konsument powinien po-

siadać pełną wiedzę o wysokości tego wskaźnika, gdyż informuje on o całkowitym koszcie kredytu hipotecznego i pozwa-

la porównać oferty kredytów hipotecznych. Mogą być to również inne koszty nieujęte w całkowitym koszcie kredytu hi-

potecznego, które konsument może ponieść w związku z umową o kredyt hipoteczny, jednakże kredytodawca musi poin-

formować konsumenta o ich prognozowanej maksymalnej wysokości. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie

i interpretacja kosztów, które musi ponieść konsument, zawierając umowę kredytu hipotecznego. W artykule omówiono

również problem zwrotu przez konsumenta kosztów, w związku z jego odstąpieniem od umowy kredytu hipotecznego. 

Słowa kluczowe: kredyt hipoteczny, koszt kredytu hipotecznego, całkowity koszt kredytu hipotecznego

SSuummmmaarryy    
In the Mortgage Credit Act and in the supervision of mortgage brokers and agents, the concept of cost appears in

different contexts, which means that it should be treated broadly. The costs of a mortgage loan incurred by a consumer

are included in the definition of the total cost of a mortgage loan. These are interest, fees, commissions and margins

known to the lender at the time of the conclusion of the mortgage contract. Costs incurred by the consumer should also

include the costs of ancillary services when they are necessary to obtain the mortgage credit. Costs and amounts are

necessary to calculate the annual percentage rate of charge. The consumer should be fully aware of this indicator, as it

provides information on the total cost of the mortgage credit and allows comparison of mortgage loan offers. These may

also be other costs not included in the total cost of the mortgage credit which the consumer may incur in connection with

the mortgage credit contract, but the creditor must inform the consumer of their estimated maximum amount. The

purpose of this study is to present and interpret the costs that the consumer has to bear when concluding a mortgage

credit agreement. The article also discusses the problem of withdrawal from the mortgage credit agreement by the

consumer and reimbursement of incurred costs.
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i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010

(Dz.Urz. UE L 60, s. 34, ze zm.), dalej dyrektywa 2014/17.

Celem obu aktów prawnych jest zapewnienie wysokiego po-

ziomu ochrony konsumentów1, którzy zawierają umowy

o kredyt związany z nieruchomościami, a także promowanie

odpowiedzialnego udzielania kredytów przez kredytodaw-

ców i zaciągania kredytów przez konsumentów. Ostatni kry-

zys na rynku kredytów hipotecznych w Polsce, w szczególno-

ści kredytów denominowanych do waluty franka szwajcar-

skiego, pokazał, że nieodpowiedzialne zachowanie kredyto-

dawców i kredytobiorców konsumentów może zakłócić pra-

widłowe funkcjonowanie rynku finansowego, a także mieć

poważne konsekwencje prawne, ekonomiczne oraz społecz-

ne. Należy wskazać, że jednym ze źródeł występujących pro-

blemów i nadużyć na rynku kredytów hipotecznych było

przekazanie konsumentom informacji przez kredytodaw-

ców i pośredników kredytu hipotecznego w sposób niejasny

i nieprawidłowy, w szczególności w zakresie ponoszonych

przez nich kosztów i ryzyka nabycia tego typu usługi kredy-

towej. Przepisy ustawy o kredycie hipotecznym, a także

postanowienia zawarte w umowie kredytu hipotecznego do-

tyczące ponoszonych przez konsumenta kosztów mogą oka-

zać się problematyczne. Pojęcie kosztu zostało użyte w usta-

wie w różnym kontekście. Koszty mogą być ponoszone

przez konsumenta kredytobiorcę na rzecz kredytodawcy2,

ale także przez kredytodawcę na rzecz innych podmiotów

w związku z zawieraną umową kredytową. Katalog kosztów

ponoszonych przez konsumenta zawiera definicja całkowi-

tego kosztu kredytu hipotecznego. Są to wszelkie koszty,

które musi ponieść konsument w związku z umową o kredyt

hipoteczny. Należy wskazać, że konsument zobowiązany jest

również do ponoszenia kosztów usługi dodatkowej, gdy sko-

rzystanie przez niego z takiej usługi jest niezbędne do za-

warcia umowy kredytu hipotecznego (na przykład koszt

ubezpieczenia lub wyceny nieruchomości). Całkowity koszt

kredytu hipotecznego stanowi podstawę obliczenia całkowi-

tej kwoty do zapłaty oraz rzeczywistej rocznej stopy opro-

centowania. Istotne zatem jest jego prawidłowe obliczenie

i poinformowanie kredytobiorcy konsumenta o wysokości

całkowitego kosztu, gdyż pozwala to konsumentowi na oce-

nę własnej sytuacji finansowej i podjęcie decyzji o zaangażo-

waniu się w długoletnią usługę kredytową, która dodatkowo

jest zabezpieczona hipoteką. Należy również podkreślić, że

całkowity koszt kredytu hipotecznego wraz z całkowitą kwo-

tą kredytu hipotecznego stanowią pełne i faktyczne obciąże-

nie konsumenta w związku z nabyciem usługi kredytowej.

W ustawie o kredycie hipotecznym uregulowano szczególne

uprawnienia konsumenta pozwalające mu na przedtermino-

wą spłatę całości lub części kredytu, a także na odstąpienie

od umowy kredytu hipotecznego w ustawowo uregulowa-

nym terminie. Zgodnie z pierwszym ze wskazanych upraw-

nień całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu

o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające

za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, cho-

ciażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Jest to rozwią-

zanie podobne do zastosowanego w ustawie z 12.05.2011 r.

o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 ze

zm.), dalej u.k.k., a więc do obniżenia kosztów kredytu kon-

sumenckiego. Niemniej jednak na tle redukcji kosztów kre-

dytu — zarówno hipotecznego, jak i konsumenckiego — po-

jawiają się problemy i wątpliwości interpretacyjne, o czym

świadczą poglądy doktryny, orzecznictwa i praktyki (o pro-

blemach związanych z obniżeniem całkowitego kosztu kre-

dytu w przypadku przedterminowej spłaty przez konsumen-

ta zob. szerzej Rutkowska--Tomaszewska, 2017, s. 285–324;

Rutkowska-Tomaszewska, 2016, s. 163–177; Rzecznik Fi-

nansowy, 2016; Czech, 2018; Pecyna, Rogoń, 2015). Nato-

miast drugie z uprawnień pozwala konsumentowi na odstą-

pienie od umowy kredytu hipotecznego bez konsekwencji

ponoszenia kosztów, z pewnymi jednak wyjątkami, o czym

konsument powinien zostać poinformowany. 

W niniejszym opracowaniu analizie prawnej poddane zo-

stały koszty konsumenckiego kredytu hipotecznego, do któ-

rych zobowiązani zostali kredytobiorcy konsumenci, ze

wskazaniem rodzajów tych kosztów. Podkreślono istotę wy-

pełniania obowiązków informacyjnych przez kredytodaw-

ców w zakresie ponoszonych przez konsumenta kosztów. 

CCaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt  kkrreeddyyttuu  hhiippootteecczznneeggoo

Definicja „całkowitego kosztu kredytu hipotecznego” zo-

stała uregulowana w art. 4 pkt. 5 u.k.h. Zgodnie z nią całko-

wity koszt kredytu hipotecznego oznacza wszelkie koszty,

które konsument jest zobowiązany ponieść w związku

z umową o kredyt hipoteczny, niezależnie od ich nazwy,

sposobu naliczania i przedmiotu (Przyborowski, Rogoń,

2019). Ustawodawca wskazał przykładowy katalog kosztów,

które obejmują znane kredytodawcy: odsetki, opłaty, prowi-

zje, podatki i marże. Mogą być to również koszty usług do-

datkowych, w szczególności ubezpieczeń, ale tylko wówczas

gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu hi-

potecznego lub do uzyskania go na oferowanych warun-

kach. Zgodnie z art. 4 pkt 5 u.k.h. do kosztów kredytu hipo-

tecznego nie wlicza się ponoszonych przez konsumenta

kosztów opłat notarialnych i sądowych. 

Należy wskazać, że definicja całkowitego kosztu kredytu

hipotecznego jest analogiczna do definicji całkowitego

kosztu kredytu konsumenckiego uregulowanego w art. 5 pkt

6 u.k.k. Tym, co wyróżnia obie definicje, jest wyłączenie

opłat sądowych z zakresu całkowitego kosztu kredytu hipo-

tecznego3. Tego rodzaju zabieg legislacyjny uzasadniony

jest spójnością przepisów obu ustaw oraz ograniczeniem

wątpliwości interpretacyjnych (uzasadnienie do Rządowego

projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze

nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Sejm

VIII kandecji, druk nr 1210, https://www.sejm.gov.pl/Sej-

m8.nsf/PrzebiegProc. xsp?nr=1210, 3.07.2019). Wynika to

również z dotychczas prezentowanych w orzecznictwie

i doktrynie poglądów dotyczących elementów wchodzących

w zakres całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego, co

może mieć również zastosowanie w przypadku całkowitego

kosztu kredytu hipotecznego (Przyborowski, Rogoń, 2019). 

Ustawa wymienia przykładowy katalog kosztów ponoszo-

nych przez konsumenta nabywającego usługę kredytu hipo-
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tecznego. Są to: odsetki, opłaty4, prowizje, podatki i marże.

Są one ponoszone przez kredytobiorcę konsumenta na

rzecz kredytodawcy w związku z zawarciem umowy o kredyt

hipoteczny. Ważne zatem jest, aby kredytobiorca konsu-

ment został poinformowany o rodzajach i wysokościach tych

kosztów jeszcze na etapie przedkontraktowym. Pozwala to

na porównanie dostępnych na rynku ofert kredytu hipotecz-

nego, dokonanie ich oceny oraz podjęcie świadomej decyzji

dotyczącej zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.k.h. umowa o kredyt hipotecz-

ny powinna określać: „1) opłaty i inne koszty związane

z udzieleniem kredytu hipotecznego, w tym opłatę za roz-

patrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie

umowy o kredyt hipoteczny, oraz warunki ich zmian; 2) cał-

kowity koszt kredytu hipotecznego określony w dniu zawar-

cia umowy o kredyt hipoteczny”. Jeżeli w umowie o kredyt

hipoteczny nie zostanie zawarty lub określony element do-

tyczący „opłat i innych kosztów związanych z udzieleniem

kredytu hipotecznego”, to konsument może odstąpić od

umowy kredytu. Konsument decydując się na skorzystanie

z przysługującego ex lege uprawnienia nie ponosi kosztów

związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt hipoteczny,

z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu hipo-

tecznego do dnia jego spłaty (por. art. 53 ust. 2 u.k.k.). 

Należy również zaznaczyć, że konsument korzystający

z usług pośrednika kredytu hipotecznego zobowiązany jest

także do ponoszenia opłat na rzecz pośrednika. Ten rodzaj

kosztu nie został sklasyfikowany w definicji całkowitego

kosztu kredytu hipotecznego. Informacje o wymaganej na

rzecz pośrednika kredytowego opłacie zawarte zostały

w art. 17 ust. 1 pkt 7 u.k.h., zgodnie z którym pośrednik kre-

dytowy przed rozpoczęciem usług w zakresie pośrednictwa

kredytu hipotecznego jest zobowiązany do poinformowania

konsumenta o bezpośrednio ponoszonych przez niego opła-

tach na rzecz pośrednika kredytu hipotecznego za świadczo-

ne usługi, a w przypadku niemożności ustalenia tej opłaty —

informację o sposobie jej obliczania (art. 17 ust. 1 pkt 7 u.k.h.). 

Jeżeli kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego

lub agent posiada informacje o możliwych innych kosztów

nieujętych w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego,

które konsument może ponieść w związku z umową o kre-

dyt hipoteczny, to są oni zobowiązani do poinformowania

konsumenta o prognozowanej maksymalnej wysokości tych

kosztów5. 

Całkowity koszt kredytu hipotecznego powinien obejmo-

wać wszystkie znane kredytodawcy koszty oraz ich wyso-

kość. W ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorze nad po-

średnikami kredytu hipotecznego i agentami nie unormo-

wano kwestii dotyczącej wiedzy kredytodawcy odnośnie do

ponoszonych przez konsumenta kosztów. Informacje doty-

czące weryfikacji i oceny wiedzy kredytodawcy o ponoszo-

nych kosztach reguluje motyw 50 dyrektywy 2014/17, zgod-

nie z którym: „Należy obiektywnie ocenić faktyczną wiedzę

kredytodawcy na temat tych kosztów, z uwzględnieniem wy-

mogów staranności zawodowej. W tym względzie należy

przyjąć, że kredytodawca zna koszty usług dodatkowych,

które sam lub w imieniu strony trzeciej oferuje konsumen-

towi, chyba że ich cena zależy od konkretnych cech konsu-

menta lub od jego sytuacji”. Z zakresu całkowitego kosztu

kredytu hipotecznego ponoszonego przez konsumenta pol-

ski ustawodawca wyłączył koszty opłat notarialnych i opłat

sądowych ponoszonych przez konsumenta6. Pewnych infor-

macji w zakresie całkowitego kosztu kredytu hipotecznego

dostarcza Projekt znowelizowanej Rekomendacji S z 2018 r.

Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dobrych praktyk

w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabez-

pieczonymi hipotecznie (Komisja Nadzoru Finansowego,

2018). Porusza on m.in. kwestię całkowitego kosztu kredytu

hipotecznego. Zgodnie z rekomendacją 1.23 lit. c, zawartą

w Rekomendacji S, w opracowanych przez bank procedu-

rach powinny być zawarte metody i tryby dotyczące infor-

mowania klientów, w tym konsumentów, o całkowitych

kosztach kredytu w zależności od długości okresu kredyto-

wania i wysokości wkładu własnego, a także od zasad jego

oprocentowania (o stopie zmiennej, stałej lub okresowo sta-

łej). Natomiast rekomendacja 25.1 lit. d wskazuje: „Co naj-

mniej na 14 dni przed zawarciem umowy, klient7 powinien

otrzymać pisemnie informacje istotne dla oceny ryzyka

i kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt zabez-

pieczony hipotecznie oprocentowany zmienną stopą pro-

centową, stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą

procentową z uwzględnieniem specyfiki konkretnego pro-

duktu, w tym w szczególności informacje na temat: (…) 

d) całkowitego kosztu kredytu (z uwzględnieniem ubezpie-

czeń zawartych w związku z tym kredytem) w funkcji okre-

su kredytowania dla poszczególnych rodzajów kredytu”.

W rekomendacji 25.9 Projektu wskazano również, że bank

przedstawia klientom (konsumentom) informacje o całko-

witym koszcie kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopie pro-

centowej, uwzględniające koszty znane w momencie zawar-

cia umowy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania po-

winna zostać wyliczona od całkowitego kosztu kredytu. 

KKoosszzttyy  uussłłuugg  ddooddaattkkoowwyycchh  

Definicja „całkowitego kosztu kredytu hipotecznego”

obejmuje swym zakresem również koszty usług dodatko-

wych, w szczególności ubezpieczeń, gdy ich poniesienie jest

niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego lub do uzy-

skania go na oferowanych warunkach. W słowniczku usta-

wowym — art. 4 pkt 25 u.k.h. — usługę dodatkową określo-

no jako: „usługę oferowaną konsumentowi łącznie z umową

o kredyt hipoteczny”. Usługa dodatkowa może być świad-

czona przez kredytodawcę lub osobę trzecią na podstawie

umowy między tą osobą a kredytodawcą. Tego typu usługa

może być świadczona także przez osobę trzecią, która nie

pozostaje w relacji i współpracy z kredytodawcą (Przybo-

rowski, Rogoń, 2019). Należy zaznaczyć, że koszt usługi do-

datkowej zazwyczaj jest znany kredytodawcy, dlatego też

jest on zobowiązany do poinformowania konsumenta o wy-

sokości kosztu usługi dodatkowej i zawarcia jej w całkowi-

tym koszcie kredytu hipotecznego. 

Koszt usługi dodatkowej uwzględniony będzie w całkowi-

tym koszcie kredytu hipotecznego wówczas, gdy będzie ist-
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niał wymóg nabycia takiej usługi przez konsumenta. Usługa

dodatkowa musi być integralna z usługą kredytu hipotecz-

nego i pozostawać w bezpośrednim, celowym i funkcjonal-

nym związku z usługą kredytu hipotecznego (Czech, 2018,

art. 5). 

Ustawodawca jako koszt usługi dodatkowej zaklasyfiko-

wał przede wszystkim ponoszony przez konsumenta koszt

ubezpieczenia. Konstrukcja art. 9 ust. 2 u.k.h. wskazuje, że:

„Kredytodawca może wymagać od konsumenta zawarcia

lub posiadania umowy ubezpieczenia dotyczącej umowy

o kredyt hipoteczny lub przelewu wierzytelności z tej umo-

wy ubezpieczenia na kredytodawcę, informując jednocze-

śnie konsumenta o możliwości wyboru oferty dowolnego

ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi

ubezpieczenia akceptowanemu przez kredytodawcę”.

Oznacza to, że nabycie usługi kredytu hipotecznego przez

konsumenta uwarunkowane jest ex lege przez posiadanie

przez niego umowy ubezpieczenia. 

Co do zasady, kosztem usługi dodatkowej są koszty wyceny

nieruchomości dokonanej przez kredytodawcę, także wtedy

gdy wycena ta zostanie sporządzona i dostarczona przez

klienta we własnym zakresie. Wycena nieruchomości

w pierwszym przypadku sporządzana jest przez rzeczoznawcę

majątkowego, wskazanego w drodze porozumienia między

kredytodawcą i konsumentem (art. 21 ust. 9 u.k.h.). W obu

przypadkach wycena musi być warunkiem niezbędnym do

otrzymania kredytu. Ważne jest, aby konsument został poin-

formowany o istnieniu konieczności dokonania wyceny nieru-

chomości, wysokości ponoszonych przez konsumenta jej

kosztów oraz wskazania podmiotu jej dokonującego8. 

RRzzeecczzyywwiissttaa  rroocczznnaa  ssttooppaa  oopprroocceennttoowwaanniiaa  
kkrreeddyyttuu  hhiippootteecczznneeggoo

Pojęcie kosztu kredytu hipotecznego pojawia się także

w definicji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, któ-

ra zgodnie z art. 4 pkt 17 u.k.h. oznacza całkowity koszt

kredytu hipotecznego ponoszony przez konsumenta, wyra-

żony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu

hipotecznego w stosunku rocznym. Podstawą wyliczenia

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest całkowity

koszt kredytu hipotecznego, z wyłączeniem opłat z tytułu

niewykonania przez konsumenta zobowiązań wynikających

z umowy o kredyt hipoteczny9. Rzeczywista roczna stopa

oprocentowania wyliczana jest także na podstawie kosztów

prowadzenia rachunku, z którego są realizowane spłaty,

koszty transakcji płatniczych w zakresie poleceń przelewu

z tego rachunku i wpłat na ten rachunek10. Oznacza to, że

rzeczywista roczna stopa oprocentowania obejmuje

wszystkie koszty kredytu, bez względu na ich wysokość

i rodzaj. 

Inne koszty nieujęte w całkowitym koszcie kredytu hipo-

tecznego, które konsument może ponieść w związku z umo-

wą o kredyt hipoteczny, nie będą uwzględniane przy obli-

czaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, gdyż nie

mają one jasno ustalonej wysokości. 

Informowanie konsumenta o wysokości rzeczywistej rocz-

nej stopy oprocentowania jest jednym z obowiązków infor-

macyjnych, jakie zostały nałożone na kredytodawcę, pośred-

nika kredytu hipotecznego lub agenta mocą ustawy o kredy-

cie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami

kredytu hipotecznego. Informowanie konsumenta o wyso-

kości tego wskaźnika jeszcze na etapie przedkontraktowym

jest efektywnym instrumentem ochrony konsumenta, gdyż

pozwala na jego nieangażowanie się w usługę kredytową,

która nie jest dostosowana do jego potrzeb. Warto zazna-

czyć, że informowanie konsumenta o wskaźniku, jakim jest

rzeczywista roczna stopa oprocentowania, jest również

przejawem realizacji odpowiedzialnego kredytowania 

(o idei odpowiedzialnego kredytowania zob. szerzej Rut-

kowska-Tomaszewska, Paleczna, 2018, s. 38–52; Rutkow-

ska-Tomaszewska, 2018, s. 115–136), a także pozwala na po-

równanie ofert i warunków kredytów hipotecznych na rynku. 

Funkcją rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest

informowanie konsumenta o koszcie kredytu, a przede

wszystkim o tym, czy dana oferta kredytu hipotecznego jest

po prostu opłacalna dla konsumenta. Sposoby obliczania

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania określa art. 20

u.k.h. oraz załącznik nr 3 do ustawy (szerzej Związek Ban-

ków Polskich, 2017, s. 25). 

KKoosszzttyy  aa  ooddssttąąppiieenniiee  oodd  uummoowwyy  
kkrreeddyyttuu  hhiippootteecczznneeggoo  pprrzzeezz  kkoonnssuummeennttaa  

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić

od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia za-

warcia tej umowy. Podobnie jak w ustawie o kredycie kon-

sumenckim, korzystający z tego uprawnienia konsument nie

ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy

o kredyt hipoteczny. Wyjątkiem są odsetki za okres od dnia

wypłaty kredytu hipotecznego do dnia jego spłaty. Kredyto-

dawca nie może rościć prawa do dodatkowych opłat z tytu-

łu odstąpienia przez konsumenta od umowy kredytu hipo-

tecznego. 

Istotny jest fakt udostępnienia, a więc pozostawienia do

dyspozycji środków pieniężnych konsumentowi przez kre-

dytodawcę. Konsument dysponuje tymi środkami od dnia

zawarcia umowy kredytu hipotecznego do dnia ich faktycz-

nej spłaty. Zgodnie z art. 44 ust. 2 u.k.h. konsument nie-

zwłocznie zwraca kredytodawcy kwotę udostępnionego

kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, nie później niż

w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstą-

pieniu od umowy o kredyt hipoteczny. Oznacza to, że we

wskazanych terminach konsument dysponuje środkami

pieniężnymi kredytodawcy. Faktycznym dniem spłaty kre-

dytu hipotecznego jest dzień przekazania przez konsumen-

ta udostępnionych mu środków pieniężnych przez kredyto-

dawcę. 

Odstąpienie przez konsumenta od umowy kredytu hipo-

tecznego skutkuje wygaśnięciem stosunku między konsu-

mentem a kredytodawcą, jednakże mimo tego konsument

zobowiązany jest do zwrotu kredytodawcy: odsetek za okres
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od dnia wypłaty kredytu hipotecznego do dnia jego spłaty

oraz bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na

rzecz organów administracji publicznej. Oznacza to, że kre-

dytodawca ma prawo do naliczania kapitałowych odsetek

zgodnie z wartością przyjętą w umowie kredytu hipoteczne-

go od dnia wypłaty kredytu (udostępnienia środków konsu-

mentowi) do dnia spłaty kredytu (por. art. 54 u.k.k.; Czech,

2018, art. 54; wyrok SA w Warszawie z 15.02.2017 r., VI

ACa 560/16, Legalis). 

Pewnym problemem może okazać się zwrot kosztów wyce-

ny nieruchomości w przypadku odstąpienia konsumenta od

umowy kredytu hipotecznego. W art. 44 u.k.h., dotyczącym

prawa odstąpienia kredytobiorcy od umowy kredytu hipo-

tecznego, ustawodawca nie uregulował kwestii związanej ze

zwrotem konsumentowi tego typu kosztów. Konsument

przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego informowany

jest o konieczności przeprowadzenia takiej wyceny, która sta-

nowi zabezpieczenie hipoteczne w umowie (Rogoń, 2019),

od której konsument odstępuje. Należy zatem uznać, że usłu-

ga wyceny nieruchomości została wykonana w znanym konsu-

mentowi celu i miała związek z zawarciem umowy kredytu hi-

potecznego. W sytuacji gdy wycena nieruchomości — operat

szacunkowy — została dostarczona konsumentowi, nie przy-

sługuje mu zwrot poniesionych kosztów (Rogoń, 2019); dzie-

ję się tak również wówczas, gdy wycena została sporządzona

przez rzeczoznawcę wskazanego przez kredytodawcę. Zwro-

towi nie podlega także koszt wyceny nieruchomości, która zo-

stała dostarczona przez konsumenta we własnym zakresie

(Związek Banków Polskich, 2017, s. 8). 

Jeżeli w związku z zawarciem umowy kredytu hipoteczne-

go kredytodawca poniósł koszt na rzecz organów admini-

stracji publicznej, to konsument zobowiązany jest do zwro-

tu opłaty poniesionej przez kredytodawcę. Takiemu zwroto-

wi podlegać będzie opłata sądowa od wniosku o wpis hipo-

teki do księgi wieczystej (Rogoń, 2019). 

PPooddssuummoowwaanniiee

Przedstawiona w opracowaniu prawna analiza kosztów konsu-

menckiego kredytu hipotecznego na gruncie ustawy o kredycie

hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego

i agentami pozwala stwierdzić, że koszty te są zróżnicowane i na-

leży traktować je w ujęciu szerokim, czego potwierdzeniem jest

brak definicji pojęcia kosztu kredytu hipotecznego w ustawie. 

Koszt usługi kredytowej niewątpliwie wiąże się z odpłatno-

ścią za świadczoną przez kredytodawcę usługę. Ważne jest,

aby konsument był prawidłowo i rzetelnie poinformowany

o wysokości ponoszonych na rzecz kredytodawcy kosztów,

a więc: opłatach, odsetkach, prowizjach i marżach, gdyż sta-

nowią one wynagrodzenie dla kredytodawcy z tytułu udostęp-

nienia środków konsumentowi. Ustawa o kredycie hipotecz-

nym nie zawiera przepisów dotyczących maksymalnej wyso-

kości opłat i prowizji ponoszonych na rzecz kredytodawcy

przez konsumenta. Konsument przed zawarciem umowy

o kredyt hipoteczny powinien zwrócić uwagę na ich wysokość,

a także wysokość kosztów usług dodatkowych, w przypadku

gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu hi-

potecznego lub do uzyskania go na oferowanych warunkach. 

Wszystkie one stanowią bowiem podstawę do obliczenia

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, która zapewnia

porównywalność ofert i warunków kredytów hipotecznych.

Znajomość znaczenia i roli tego wskaźnika w usłudze kredy-

towej pozwala konsumentowi na świadome i odpowiedzialne

zawarcie umowy kredytu hipotecznego. 

Mając na względzie założenia dyrektywy 2014/17, jak rów-

nież przepisy ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, niezbędne

jest zagwarantowanie konsumentom prawa do informacji

o koszcie kredytu hipotecznego. Ważne również jest, aby in-

stytucje ochrony konsumenta na rynku finansowym i organy

nadzoru — Prezes Urządu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego — podjęły od-

powiednie działania kontrolne i egzekwowały wykonywanie

obowiązków informacyjnych w szczególności w zakresie od-

płatności za usługę kredytową. 
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1 Konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
2 Kredytodawca w rozumieniu art. 4 pkt 8 u.k.h., czyli: a) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r.

poz. 2187 ze zm.), b) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy — Prawo bankowe, c) instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt

17 ustawy — Prawo bankowe prowadząca działalność transgraniczną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 tej ustawy, d) oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art.

4 ust. 1 pkt 18 ustawy — Prawo bankowe, e) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa — które w zakresie swojej działalności gospodarczej udzielają lub dają przy-

rzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu hipotecznego. 
3 Por. definicje kosztów kredytu na gruncie ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawie o kredycie

konsumenckim. 
4 Opłaty są szerokim pojęciem. Ustawodawca nie wskazał, jakie dokładnie opłaty wchodzą w zakres pojęcia całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Należy więc

uznać, że będą to opłaty związane z udzieleniem kredytu hipotecznego, np. opłata przygotowawcza. 
5 Odmiennie Ł. Przyborowski, który twierdzi: „Nie jest konieczne wskazanie wysokości tych kosztów, lecz ogólnie ich rodzaju” (Przyborowski, 2019). 
6 Natomiast zgodnie z motywem 50 dyrektyw 2014/17: „Z całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta powinny zostać wyłączone koszty, które kon-

sument ponosi w związku z zakupem nieruchomości lub gruntu, takie jak związane z tym podatki i opłaty notarialne lub koszty wpisu do księgi wieczystej”. 
7 Przez pojęcie klienta należy rozumieć także konsumenta. 
8 O kwalifikacji kosztów wyceny nieruchomości do kosztów usług dodatkowych zob. szerzej: Rekomendacje dotyczące wybranych problemów interpretacyjnych

przepisów Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami — Związek Banków Polskich, 2017, s. 6–8. 
9 Tego typu koszt nie jest znany kredytodawcy w dniu zawarcia umowy kredytu hipotecznego. 

10 Koszty te nie będą uwzględniane przy obliczaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, wówczas gdy otwarcie rachunku nie jest obowiązkowe, a koszty ra-

chunku zostały w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny podane w umowie o kredyt hipoteczny lub w innej umowie zawartej z konsumentem. 
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