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O bradująca w dniach 2-3 lipca 2013 r. Rada 

Polityki Pieniężnej postanowiła ponownie  

obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt 

proc. do poziomu: 

stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej; 

stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej; 

stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej; 

 stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej. 

Uchwała RPP weszła w życie 4 lipca 2013 r. 

Więcej na www.nbp.pl 

WARTO WIEDZIEĆ — LISTA OSTRZEŻEŃ PUBLICZNYCH 

 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  

P rzed powierzeniem naszych oszczędności podmiotowi obiecujące-

mu atrakcyjne zyski z ich zainwestowania warto upewnić się, czy 

jest to instytucja posiadająca stosowne zezwolenie Komisji Nadzo-

ru Finansowego (KNF) na prowadzenie tego typu działalności w sferze 

usług finansowych. W toku prowadzonej działalności KNF wśród funkcjo-

nujących na rynku podmiotów identyfikuje bowiem takie, które przedmio-

towych zezwoleń nie posiadają-są one umieszczone na tzw. liście ostrze-

żeń publicznych dostępnej na stronie www.knf.gov.pl. Powinniśmy pamię-

tać, iż działalność firm nie posiadających odpowiednich zezwoleń jest zde-

cydowanie mniej przejrzysta — takie podmioty nie podlegają wymogom 

kapitałowym, które są buforem bezpieczeństwa i gwarantują stabilność 

podmiotu. KNF nie może monitorować ich kondycji finansowej ani ich kon-

trolować. Nie ma także możliwości żądania wyjaśnień w trybie nadzor-

czym, czy też wdrożenia środków zaradczych w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości lub narażenia zgromadzonych środków finansowych na 

nadmierne ryzyko. Komisja Nadzoru Finansowego nie może też nałożyć na 

nie kary za naruszenie przepisów ani zastosować innych sankcji nadzor-

czych przewidzianych prawem. Zaznaczyć należy, iż środki pieniężne skła-

dane w tego typu firmach nie są objęte gwarancjami Bankowego Fundu-

szu Gwarancyjnego czy też Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjne-

go. 

Warto jednocześnie podkreślić, iż lista ostrzeżeń publicznych nie stanowi 

katalogu zamkniętego — aby mieć pewność, czy dany podmiot posiada 

odpowiednie zezwolenie KNF, należy to sprawdzić na liście podmiotów 

nadzorowanych dostępnej również z poziomu strony www.knf.gov.pl. Za-

pytania dotyczące podmiotów, wobec których poweźmiemy podejrzenie,  

że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, 

można kierować na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl. 

Daniel Jachimowicz 

KOLEJNA OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH 
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U 
stawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie kon-

sumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 

715) — dalej zwana również ustawą albo 

ustawą konsumencką — w przepisie art. 3 stanowi, iż 

przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umo-

wę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł 

albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż wa-

luta polska, który kredytodawca w zakresie swojej 

działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia 

konsumentowi. 

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szcze-

gólności: 

umowę pożyczki; 

umowę kredytu w rozumieniu przepisów pra-

wa bankowego; 

umowę o odroczeniu konsumentowi terminu 

spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli kon-

sument jest zobowiązany do poniesienia jakich-

kolwiek kosztów związanych z odroczeniem 

spełnienia świadczenia (np. umowy o debet  

w rachunku oszczędnościowo-kredytowym, 

umowa o kartę kredytową); 

umowę o kredyt, w której kredytodawca zacią-

ga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsu-

ment zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy 

spełnionego świadczenia (np. umowy wiązane 

zawierane przy zakupie towaru lub usługi); 

umowę o kredyt odnawialny. 

Innymi słowy umowa kredytu konsumenckiego pole-

ga, w dużym uproszczeniu na tym, iż jeden podmiot 

(kredytodawca — przedsiębiorca) pożycza drugiej 

osobie (kredytobiorcy — konsumentowi) określone 

sumy środków pieniężnych z obowiązkiem ich zwrotu 

przez konsumenta w określonym czasie. 

Bardzo ważna, dla każdego konsumenta (czyli każde-

go z nas) jest informacja, iż ustawę o kredycie konsu-

menckim STOSUJE SIĘ WPROST DO UMÓW POŻY-

CZEK, czyli umów uregulowanych w przepisach ko-

deksu cywilnego, którymi posługują się na szeroką 

skalę w szczególności  instytucje parabankowe. Nale-

ży jednocześnie pamiętać, że ustawy o kredycie kon-

sumenckim NIE STOSUJE SIĘ DO UMÓW POŻYCZEK 

ZAWARTYCH POMIĘDZY OSOBAMI FIZYCZNYMI np. 

pomiędzy sąsiadami, rodzicami a dziećmi itp. 

Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta 

w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy prze-

widują inną szczególną formę. Ustawa nie zastrzega 

jednak formy pisemnej pod rygorem nieważności, co 

oznacza że umowa zawarta w każdej innej formie 

również będzie ważna. Analizując treść przepisu art. 

45 w/w ustawy można dojść do wniosku, iż forma pi-

semna umowy kredytu konsumenckiego jest zastrze-

żona pod rygorem tzw. „kredytu darmowego”, przez 

co rozumie się, że w przypadku naruszenia formy pi-

semnej kredytobiorca może, po złożeniu kredytodaw-

cy pisemnego oświadczenia,  zwrócić samą kwotę kre-

dytu, bez odsetek i innych kosztów kredytu. 

UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI — WYBRANE ZAGADNIENIA 
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PRZYKŁADY 
 

Zakup na raty sprzętu domowego 
(np. pralki, zmywarki, odkurzacza 
itp.). 

JEST  
umową o kredyt 
konsumencki 

Zakup na raty pralki do prowadzo-
nej przez nas w ramach działalności 
gospodarczej pralni. 

NIE JEST 
umową o kredyt 
konsumencki 

Pożyczka pieniędzy od „parabanku” 
na cele konsumpcyjne (np. pożycz-
ka świąteczna, pożyczka wakacyj-
na). 

JEST 
umową o kredyt 
konsumencki 

Pożyczka, na cele konsumpcyjne, 
pieniędzy od sąsiada, nie prowa-
dzącego działalności gospodarczej 
w zakresie pożyczania pieniędzy. 

NIE JEST 
umową o kredyt 
konsumencki 
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W  przepisie art. 359 ustawy Kodeks cywil-

ny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) ustawo-

dawca przesądził, iż maksymalna wyso-

kość odsetek wynikających z czynności prawnej (czyli 

między innymi z umowy kredytu/pożyczki) nie może 

w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wy-

sokości stopy kredytu lombardowego Narodowego 

Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Na dzień 20 

lipca 2013 r. stopa lombardowa NBP wynosiła 4,00%, 

w związku z czym odsetki maksymalne wynoszą 16%. 

Wyżej wskazane ograniczenie dotyczy jednak tylko 

nominalnego oprocentowania kredytu/pożyczki, na-

tomiast nie dotyczy innych jego kosztów np.: prowizji, 

opłat przygotowawczych, ubezpieczenia, opłat za do-

radztwo itp. Biorąc pod uwagę powyższe pamiętać 

należy o istotnej roli jaką spełnia  rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania (RRSO), która uwzględnia 

wszystkie koszty jakie wiążą się z danym kredytem/

pożyczką i pokazuje nam rzeczywisty koszt naszego 

kredytu/pożyczki w procentowym ujęciu rocznym 

(np. wysokość RRSO w instytucjach parabankowych 

może sięgać nawet kilku tysięcy procent). 
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Ustawodawca precyzyjnie określa, jakie elementy po-

winna zawierać umowa o kredyt konsumencki (art. 30

-33 w/w ustawy). W szczególności umowa taka po-

winna zawierać:  

imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, na-

zwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy 

i pośrednika kredytowego; 

czas obowiązywania umowy; 

całkowitą kwotę kredytu; 

terminy i sposób wypłaty kredytu; 

stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej 

zmiany; 

rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO); 

całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta 

ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsu-

mencki wraz z podaniem wszystkich założeń przy-

jętych do jej obliczenia; 

zasady i terminy spłaty kredytu; 

informację o prawie konsumenta do otrzymania, 

na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmono-

gramu spłaty w przypadku umów o kredyt konsu-

mencki zawartych na czas określony; 

informację o innych kosztach, które konsument 

zobowiązany jest ponieść w związku z umową  

o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, 

prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatko-

wych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki 

na jakich koszty te mogą ulec zmianie; 

skutki braku płatności (np. kolejnych rat); 

termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od 

umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udo-

stępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz od-

setek, a także kwotę odsetek należnych w stosun-

ku dziennym;  

informację o prawie konsumenta (kredytobiorcy) 

do spłaty kredytu przed terminem; 

 informację o prawie kredytodawcy do zastrzeże-

nia w umowie prowizji za dokonanie przez konsu-

menta spłaty kredytu przed terminem i zasady 

ustalenia wysokości tej prowizji; 

warunki wypowiedzenia umowy przez strony. 

Podpisując umowę o kredyt konsumencki zwykle nie 

mamy wpływu na zdecydowaną większość jej zapi-

sów. Mając to na uwadze, warto jednak pamiętać 

treść art. 47 ustawy konsumenckiej stanowiącego, że  

postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ogra-

niczać uprawnień konsumenta (kredytobiorcy) prze-

widzianych w ustawie. W przypadku, gdy w umowie 

uprawnienia konsumen-

ta określone są w spo-

sób mniej korzystny niż 

w ustawie, w miejsce 

takich umownych posta-

nowień stosuje się odpo-

wiednie uregulowania 

ustawy o kredycie kon-

sumenckim. Np. gdy  

w umowie o kredyt kon-

sumencki skrócono dla konsumenta termin do odstą-

pienia od tej umowy do np. 7 dni, to konsument mi-

mo takiego zapisu ma prawo odstąpić od umowy w 

ustawowym 14-dniowym terminie. 

Problematyka odstąpienia od umowy kredytu konsu-

menckiego oraz kwestie związane z wcześniejszą spła-

tą kredytu będą przedmiotem opracowania w kolej-

nym wydaniu niniejszej publikacji. 

 Wojciech Nalepa 
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O bok tzw. produktów strukturyzowanych/

lokat z gwarancją kapitału, którym poświę-

cony był odrębny artykuł w 3 numerze 

newslettera, klienci instytucji finansowych często by-

wają zachęcani do ulokowania swoich oszczędności  

w ramach produktu finansowego zwanego polisoloka-

tą. Jednocześnie jak pokazuje praktyka wiele osób tak 

naprawdę nie wie, na czym polega istota tego produk-

tu, a w szczególności czym różni się on od tradycyjnej 

lokaty bankowej i jakie praktyczne konsekwencje 

z tych różnic wynikają. Uwzględniając ten stan rzeczy 

w niniejszym artykule przedstawione zostaną podsta-

wowe informacje pozwalające na lepsze poznanie 

polisolokaty jako produktu umożliwiającego pomna-

żanie posiadanych oszczędności. 

Polisolokata — jak 

sugeruje sama nazwa-

to produkt, który sta-

nowi połączenie poli-

sy ubezpieczeniowej 

oraz lokaty banko-

wej. Z formalnopraw-

nego punktu widzenia 

jest to jednak produkt 

ubezpieczeniowy-za 

pośrednictwem banku czy też innego podmiotu oferu-

jącego ten produkt zawieramy z towarzystwem ubez-

pieczeniowym umowę ubezpieczenia na życie i doży-

cie, która gwarantuje nam po określonym czasie wy-

płatę zgromadzonych pieniędzy powiększonych o pre-

mię. Uwzględniając tę specyfikę  instytucje finansowe 

wymagają tu ulokowania środków na dłuższy czas 

(najczęściej 12 miesięcy), a dodatkowo często narzu-

cają konieczność zainwestowania określonej kwoty 

minimalnej np. 5000 zł.  

Z punktu widzenia klienta jedną z większych zalet te-

go typu produktu finansowego jest-na chwilę obecną-

uniknięcie obowiązku zapłaty 19% podatku od zysków 

kapitałowych, gdyż polisolokata będąca produktem 

ubezpieczeniowym temu podatkowi nie podlega. 

Warto również pamiętać, iż w przypadku śmierci wła-

ściciela polisolokaty, osoba przez niego uposażona, 

otrzymuje środki zdeponowane na koncie „od ręki”, 

bez zbędnych formalności, podczas gdy w przypadku 

lokat konieczne jest już przeprowadzenie odpowied-

niego postępowania spadkowego. Co ważne, podob-

nie, jak w przypadku środków zgromadzonych na kon-

cie oszczędnościowym, polisolokatę można w każdej 

chwili zlikwidować i wypłacić zgromadzone na niej 

środki choć w niektórych przypadkach należy się liczyć 

z koniecznością poniesienia określonych umową kar 

pieniężnych związanych z zerwaniem umowy przed 

końcem jej obowiązywania. 

Decydując się na ulokowanie środków w tego typu 

produkcie należy jednocześnie pamiętać, iż nie są one 

objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwaran-

cyjnego, który chroni depozyty klientów banków. Nie 

oznacza to całkowitego braku ochrony — pieniądze 

zainwestowane w polisolokatę podlegają bowiem 

gwarancjom Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-

cyjnego. Zakres tej ochrony jest jednak znacznie ogra-

niczony w stosunku do gwarancji BFG. Odpowiedzial-

ność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

wynosi bowiem do 50% wartości naszych środków 

ulokowanych  na polisolokacie, jednak nie może być 

to suma większa, niż 30 000 euro. Dla porównania 

warto przypomnieć, że w przypadku lokat bankowych 

zgromadzone na nich środki  do wysokości równowar-

tości w złotych 100 000 euro zabezpieczone 

są w 100% ich wartości przez BFG. Jeśli więc zakład 

ubezpieczeniowy będzie miał poważne problemy fi-

nansowe to może się okazać, że nie odzyskamy 

wszystkich pieniędzy złożonych na polisolokacie. 

Przedstawiona powyżej charakterystyka polisolokat 

ma charakter ogólny — ramy niniejszego artykułu nie 

pozwalają odnieść się do tej problematyki bardziej 

szczegółowo. Zainteresowanych dodatkowymi infor-

macjami w w/w zakresie zapraszam do korzystania  

z indywidualnych konsultacji i porad w ramach Punktu 

Informacyjno-Doradczego „Bezpieczne finanse senio-

ra” prowadzonego przez Ogólnopolską Federację Sto-

warzyszeń UTW w ramach projektu „Nowoczesne  

i bezpieczne finanse seniora” dofinansowanego przez 

Narodowy Bank Polski (dane teleadresowe na ostat-

niej stronie newslettera).  

Daniel Jachimowicz 

ABC INWESTOWANIA — POLISOLOKATY 
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SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ EKONOMICZNYCH  
 

ZARABIANIE — polega na pozyskiwaniu środków pieniężnych głównie  

z tytułu wykonanej pracy bądź np. z inwestycji. 
 

OSZCZĘDZANIE — polega na rezygnacji z konsumpcji dziś na rzecz 

konsumpcji w przyszłości; w nieco innym znaczeniu oszczędzanie to 

również rozsądne wydawanie pieniędzy. 
 

INWESTOWANIE — polega na przeznaczeniu pewnych sum pienięż-

nych (oszczędności) na inwestycje po to, aby po określonym czasie 

mieć tych środków WIĘCEJ, licząc się jednakże z określonym RYZY-

KIEM straty. 
 

GIEŁDA — jest to rynek zorganizowany na zasadzie aukcji – nabywcą 

staje się ten, kto w momencie dokonania transakcji jest gotów zapła-

cić najwięcej za przedmiot notowań (akcje, złoto, platynę, ropę nafto-

wą, produkty rolne itp.). Najbardziej rozpoznawalnymi giełdami są 

giełdy papierów wartościowych, na których dokonuje się handlu ak-

cjami oraz finansowymi instrumentami pochodnymi (np. Giełda Pa-

pierów Wartościowych w Warszawie).   
 

FOREX — jest to skrót stosowany do nazywania międzynarodowego 

rynku wymiany walut (ang. Foreign Exchange Market), na którym 

możliwe jest kupno oraz sprzedaż różnych walut. Transakcje na rynku 

FOREX można realizować za pomocą Internetu 24 godziny na dobę,  

5 dni w tygodniu (za wyjątkiem sobót i niedziel). Inwestowanie na 

rynku FOREX wymaga dużej wiedzy i wiąże się z bardzo dużym ryzy-

kiem. 

WYDAWCA:  

Ogólnopolska Federacja  
Stowarzyszeń Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku w Nowym Sączu  
 
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:  

Wiesława Borczyk 
Daniel Jachimowicz 
Wojciech Nalepa 
 
KOREKTA:  

Zofia Mółka 

REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD:  

Katarzyna Borczyk 

ADRES WYDAWCY:  

Ogólnopolska Federacja 
Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku  
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18  
tel./fax (+48 18) 443 57 08  
e-mail: federacjautw@interia.eu  
www.federacjautw.pl  
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PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

 

Indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje  
z zakresu racjonalnego i bezpiecznego zarządzania  

sferą finansów osobistych seniora 
 

INFOLINIA: 801 002 170  
(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 

 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 
 

www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski 
www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego 
www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów 
www.ms.gov.pl – Ministerstwo Sprawiedliwości 
www.obserwatorfinansowy.pl –  Obserwator Finansowy 
www.zanim-podpiszesz.pl – strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej 
www.federacjautw.pl – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW 

źródło grafiki wykorzystanej na tej stronie:  www.office.microsoft.com 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
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