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Streszczenie
Podstawowa zasada dotycząca prowadzenia działalności polegającej na oferowaniu kredytów 
konsumenckich stanowi, że każda instytucja kredytowa udzielająca kredytu bądź pożyczki – w tym 
bank – ma obowiązek przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej klienta, który o udzielenie ta-
kowego kredytu wnioskuje. W doktrynie prawa bankowego uznaje się, że obowiązek ten jest dla 
banku obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym i wynika z charakteru banku jako instytucji 
zaufania publicznego, który ocenia zdolność kredytową również w interesie deponentów, których 
środki zostały bankowi powierzone. 
Przedmiotem artykułu będzie przedstawienie sytuacji i stanu prawnego w poszczególnych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych uregulowań dotyczących 
przeprowadzania oceny zdolności kredytowej w przypadku kredytu konsumenckiego. 
Zasadniczo państwa członkowskie UE podzielić można w tym zakresie na trzy kategorie: pierwsza 
to państwa, gdzie sposób i zakres oceny zdolności pozostawione są do decyzji samej instytucji 
kredytodawcy; druga to państwa, gdzie wskazówki co do przeprowadzenia zdolności znajdują 
się w rekomendacjach nadzorcy rynku bankowego, natomiast trzecia – najściślej uregulowana – 
posiada przepisy prawa dokładnie określające, w jaki sposób należy ocenę zdolności kredytowej 
przeprowadzić.
Zagadnienie to i różnice w regulacjach na poziomie krajowym mają trzy istotne odniesienia. Pierwsza 
to obowiązek realizacji założenia odpowiedzialnego (responsible lending), druga to ryzyko tworzenia 
bariery dla urzeczywistnianie jednolitego rynku kredytów w UE, a trzecia to zasada minimalizacji 
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zakresu przetwarzanych danych osobowych na podstawie przepisów RODO. Niniejszy artykuł 
poświęcony będzie temu trzeciemu aspektowi dotyczącemu styku prawa ochrony konsumenta 
usług finansowych i ochrony danych osobowych. 

Słowa kluczowe: kredyt konsumencki; zdolność kredytowa; ochrona danych osobowych.

JEL: G20, G21, G51, K22

I. Wstęp
Przedmiotem artykułu będzie omówienie zasady minimalizacji danych osobowych w odniesie-

niu do działalności związanej z udzielaniem kredytu konsumenckiego. Ponadto, w tym kontekście 
przedstawiona zostanie sytuacja stanu prawnego w poszczególnych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych uregulowań dotyczących prowadzenia oceny 
zdolności kredytowej w przypadku kredytu konsumenckiego.

Ocena zdolności kredytowej to zagadnienie dotyczące przede wszystkim prawa bankowego 
– z punktu widzenia relacji cywilnoprawnych i prawa publicznego związanego z nadzorem ban-
kowym. Niemniej jednak proces udzielania kredytu podlega również ocenie z punktu widzenia 
zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Warto mieć także na względzie czy brak 
wystarczającej harmonizacji w tym zakresie nie stanowi zbyt wysokiej bariery dla rozwoju jedno-
litego rynku detalicznych usług bankowych w Unii Europejskiej z uwagi na rozbieżności w podej-
ściu regulacyjnym do badania zdolności kredytowej w poszczególnych państwach członkowskich. 

Z powyższych względów należy postawić hipotezę, że brak minimalnej harmonizacji w od-
niesieniu do zakresu danych, do którego upoważnione są instytucje udzielające kredytów konsu-
menckich powoduje dla nich wzrost ryzyka prawnego. Na marginesie warto zwrócić w tym miejscu 
uwagę na potencjalny skutek ograniczenia rozwoju detalicznych usług finansowych o charakterze 
transgranicznym w Unii Europejskiej. Pojawia się zatem pole do dyskusji w odniesieniu do tego, 
czy i jakie postulaty de lege ferenda są zasadne tak, aby z jednej strony zapewnić odpowiedni 
poziom zgodności i pewności prawa w zakresie przestrzegania prawa ochrony danych osobowych 
przez instytucje udzielające kredytów konsumenckich, z drugiej zaś – nie tworzyć zbyt sztywnych 
ram prawnych, uniemożliwiających rozszerzanie zakresu i sposobu prowadzenia procesu oceny 
zdolności kredytowej, zgodnie z zasadą ostrożnego zarządzania instytucją kredytową1.

II. Badanie zdolności kredytowej
Podstawowa zasada odnosząca się do działalności polegającej na oferowaniu kredytów kon-

sumenckich stanowi, że każda instytucja finansowa udzielająca kredytu bądź pożyczki – w tym 
bank – ma obowiązek przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej klienta, który o udzielenie ta-
kiego kredytu wnioskuje. W doktrynie prawa bankowego uznaje się, że obowiązek ten jest dla 
banku obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym i wynika z charakteru banku jako instytucji 

1 Definicja instytucji kredytowej: art. 4 ust. 1 lit (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 
176 z 27 czerwca 2013 r., s. 18.
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zaufania publicznego, oceniajacej zdolność kredytową również w interesie deponentów, których 
środki zostały bankowi powierzone (w ten sposób: Molis, 2001, s. 9).

Podobnie stanowi dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki2, gdzie w art. 8 znajduje 
się polecenie dla państw członkowskich, aby w przepisach implementujących rzeczoną dyrekty-
wę został określony obowiązek przeprowadzenia przez kredytodawcę „oceny zdolności kredy-
towej konsumenta na podstawie wystarczających informacji przekazanych mu, w stosownych 
przypadkach, przez konsumenta oraz, w razie konieczności, na postawie informacji uzyskanych 
z odpowiedniej bazy danych”3. W tym kontekście wspomnieć należy o motywie 26. preambuły 
dyrektywy, który stanowi m.in., że „ważne jest w szczególności, by kredytodawcy nie angażo-
wali się w nieodpowiedzialne udzielanie pożyczek lub udzielanie kredytów bez uprzedniej oceny 
zdolności kredytowej”4. 

Na uwagę zasługuje również art. 9 przedmiotowej dyrektywy stanowiący o zasadach dostę-
pu do baz danych w przypadku wniosku o kredyt konsumencki o charakterze transgranicznym 
– w przypadku, gdy kredytodawca i kredytobiorca pochodzą z różnych państw członkowskich. 
Punkt 28 ww. preambuły stanowi, że instytucja udzielająca kredytu obowiązania jest w celu ba-
dania zdolności kredytowej zasięgnąć informacji z bazy danych na temat konsumenta, natomiast 
państwa członkowskie powinny zapewnić kredytodawcom z innych państw „dostęp do prywatnych 
lub publicznych baz danych dotyczących konsumentów w państwie członkowskim, w którym nie 
mają siedziby, na warunkach niedyskryminujących ich w porównaniu z kredytodawcami w tym 
państwie członkowskim”5. 

Problem powstaje w sytuacji, gdy zakres danych w poszczególnych państwach członkowskich 
wykorzystywany przez lokalnych kredytodawców do oceny zdolności kredytowej wnioskującego 
o kredyt konsumenta jest odmienny. Zagadnienie to dostrzegła również Komisja Europejska – 
w „Planie działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty”6 
stwierdzając, że „oceny [zdolności kredytowej] w obszarze kredytów konsumenckich są prze-
prowadzane na bardzo różne sposoby w poszczególnych państwach członkowskich”7. Skutkuje 
to brakiem „ustandaryzowanej i ujednoliconej oceny zdolności kredytowej”8, przez co utrudnia 
transgraniczne udzielanie kredytów.

III. Minimalizacja zakresu danych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)9 jest aktem prawa 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrek-
tywę Rady 87/102/EWG, Dz. Urz. UE L 133 z dnia 22 maja 2008 r., s. 66–92.
3 Ibidem, art. 8.
4 Ibidem, preambuła, motyw 26.
5 Ibidem, preambuła, motyw 28.
6 Komisja Europejska: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty, COM/2017/0139 final, 
Bruksela, marzec 2017 r., s. 1–18.
7 Ibidem, pkt 3.2. Ułatwianie oferowania i zaciągania kredytów transgranicznych, s. 12.
8 Ibidem.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1; dalej: RODO.
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pochodnego Unii Europejskiej, które ma charakter horyzontalny (por Barta, Litwiński i Kawecki, 
2018, komentarz do art. 1 RODO, pkt 3). Stosuje się je do wszystkich administratorów danych10, 
którzy przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę organi-
zacyjną danego administratora, bez względu na to czy do samego przetwarzania danych dochodzi 
w UE, czy poza jej granicami11. Znajduje ono zatem zastosowanie także do działalności banku 
oferującego kredyt na rzecz osób znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej.

W kontekście tematyki niniejszego artykułu najistotniejszy wydaje się przepis art. 5 RODO, 
który statuuje katalog najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych 
(Nerka, 2018, komentarz do art. 5, pkt 1). W ustępie 1 litera c) rzeczonego artykułu znajduje się 
dyrektywa dla administratorów danych stanowiąca, że dane osobowe muszą być adekwatne, 
stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, co 
konstytuuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Zasada ta wprowadza kryteria limitacyjne 
ograniczające zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych, co prowadzi do ograniczenia 
zakresu przetwarzania danych opartego na kryterium niezbędności, czyli aby przetwarzać tylko 
takie dane osobowe, bez których nie da się osiągnąć zamierzonego celu przetwarzania (Nerka, 
2018, pkt 6). 

Korespondującym z powyższym przepisem jest motyw nr 39 w preambule RODO stano-
wiący, że zasada minimalizacji „wymaga w szczególności zapewnienia ograniczenia okresu 
przechowywania danych do ścisłego minimum. Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko 
w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposo-
bami”. Administrator danych, a zatem również bank czy inny kredytodawca, ma więc obowiązek 
ustawowy przetwarzać dane jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne. 

Oceniając w tym kontekście zagadnienie oceny zdolności kredytowej należy stwierdzić, że, 
oprócz oceny z punktu widzenia prawa cywilnego, uczciwości i lojalności kontraktowej, a także 
z uwagi na przepisy prawa bankowego prywatnego oraz publicznego, konieczna jest ocena rów-
nież z perspektywy przepisów prawa ochrony danych osobowych. Nie ulega wszak wątpliwości, 
że prowadzenie oceny zdolności kredytowej jest par excellence przetwarzaniem danych osobo-
wych. Oznacza to, że bank, projektując proces badania zdolności kredytowej, już na tym etapie 
powinien wziąć pod uwagę aspekt ochrony danych osobowych potencjalnego kredytobiorcy 
i dokonać analizy odnośnie do tego, jakich danych potrzebuje, by prawidłowo zrealizować cel 
przetwarzania danych, jakim jest w tym kontekście jest dokonanie oceny zdolności kredytowej 
danej osoby, której dane dotyczą. 

W odniesieniu do banków pytanie zatem dotyczy tego, czym powinny się one kierować, 
oceniając niezbędny zakres danych potrzebny do prowadzenia oceny zdolności kredytowej i jaki 
należy przyjąć tutaj punkt odniesienia. Najistotniejszą wskazówką mogą być przepisy wydawane 
przez nadzorcę bankowego – krajowy organ nadzorczy bądź Europejski Bank Centralny w przy-
padku banków objętych mechanizmem jednolitego nadzoru w ramach unii bankowej. Pamiętać 
jednak należy, że nie zawsze takie przepisy mogą zostać uznane za całkowicie wyłączające 

10 Zgodnie z Litwiński, Barta i Kawecki, 2018, art. 4 pkt 7): administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny pod-
miot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są 
określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony 
administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; najistotniejszą cechą administratora jest to, że decyduje on o celach i środ-
kach przetwarzania danych (por. postanowienie SN z 11 grudnia 2000 r., II KKN 438/00, Legalis; wyr. NSA z 30 stycznia 2002 r., II SA 1098/01, Legalis).
11 Ibidem, art. 3 ust. 1 (por.: Sakowska-Baryła, 2018, komentarz do art. 3 pkt 2).
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odpowiedzialność kredytodawcy odnośnie do prawidłowego (minimalnego) zakresu przetwarza-
nia danych. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art. 6 ust. 1 RODO, określający, jakie mogą być 
podstawy przetwarzania danych osobowych. Co do zasady ocena zdolności kredytowej odby-
wa się na podstawie przesłanki realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, 
określonej w literze b) wyżej wspomnianego przepisu RODO (Barta, Litwiński i Kawecki, 2018, 
komentarz do art. 6, pkt 36–38). Z uwagi jednak na to, że przesłanki przetwarzania danych mają 
charakter autonomiczny i równorzędny12, w kontekście publicznoprawnego charakteru obowiązku 
oceny zdolności kredytowej, uwagi wymaga przesłanka z litery c) ww. przepisu, stanowiąca, że 
przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze. Jednakże tutaj również szczegółowe określenie zakresu danych, 
które bank może przetwarzać, może stanowić istotną trudność. Wynika to z faktu, że podstawą 
obowiązku prawnego uzasadniającego przetwarzanie mogą być jedynie przepisy prawa Unii 
Europejskiej lub prawa krajowego (Barta, Litwiński i Kawecki, 2018, komentarz do art. 6, pkt 45). 
W przypadku tego drugiego mogą to być jedynie przepisy z katalogu źródeł prawa w Konstytucji 
RP13, a zatem wyłączone są z niego źródła prawa niższego rzędu, takie jak rozporządzenia, akty 
prawa miejscowego14 czy akty organu nadzorczego (Barta, Litwiński i Kawecki, 2018, komentarz 
do art. 6, pkt 45). Oznacza to, że choć przepisy np. rekomendacji KNF należy uznać za bardzo 
cenne i istotne wskazówki, to nie mogą one stanowić podstawy do całkowitego wyłączenia od-
powiedzialności kredytodawcy w przypadku np. postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdyż nie można ich zaliczyć do prawa powszechnie obowiązującego15. 

IV. Ocena zdolności kredytowej  
w wybranych państwach członkowskich UE

Szczegóły dotyczące tego, jakie informacje należy wziąć pod uwagę przy ocenie zdolności 
kredytowej i w jaki sposób kredytodawca powinien je badać przy przeprowadzaniu oceny zdol-
ności kredytowej, różnią się istotnie pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi16. Na 
marginesie warto podkreślić, że tak jak wszystkie państwa członkowskie implementowały prawid-
łowo dyrektywę o kredycie konsumenckim, tak tylko niektóre z nich doprecyzowały zasady oceny 
zdolności kredytowej w odniesieniu do m.in. szczególnych zasad zbierania informacji, określenia 
formularzy dla konsumentów czy dokładnej listy danych niezbędnych przy badaniu zdolności. 
Tytułem przykładu wskazać można tu Estonię – przepisy krajowe wdrażające dyrektywę o kredycie 
konsumenckim zawierają wytyczne dotyczące tego, jakie informacje udzielający kredytu konsu-
menckiego powinien uzyskać i poddać analizie podczas oceny zdolności kredytowej, a także to, 
w jaki sposób dane powinny być weryfikowane przez kredytodawcę w celu spełnienia wymogu 

12 Por.: wyr. WSA w Warszawie z 1 grudnia 2005 r., II SA/Wa 917/05, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 31 marca 2006 r., II SA/Wa 2395/04, Legalis.
13 Art. 31 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 Nr 78, poz. 483.
14 Por. wyr. NSA z 1 marca 2012 r., II OSK 2599/11, Legalis.
15 Por.: Postanowienie SN– Izba Cywilna z 7 grudnia 1999 r., sygn. akt: I CKN 796/99, OSNC 6/2000, poz. 114; wyr. Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 1 grudnia 1998 r., sygn. akt.: K 21/98. Pozyskano z: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=207&sprawa=3041 (18.11.2019); 
Komierzyńska-Orlińska, 2018, s. 181–192.
16 Komisja Europejska: Mapping of national approaches in relation to creditworthiness assessment under Directive 2008/48/EC on credit agreements 
for consumers, Bruksela, marzec 2018 r., s. 5 (brak polskiej wersji językowej).
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odpowiedzialnego kredytowania17. Innym przykładem jest Słowacja, gdzie legislacja krajowa 
określa parametry, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny zdolności kredytowej 
konsumentów18.

Jednocześnie ostatnie konsultacje publiczne w zakresie praktyki stosowania dyrektywy 
o kredycie konsumenckim wskazują w odniesieniu do procesu badania zdolności kredytowej, 
że w większości państw członkowskich zakres faktycznie żądanych danych osobowych jest po-
dobny19. Praktycznie zawsze (97%) kredytodawca domaga się informacji o dochodzie, a bardzo 
często o sytuacji zawodowej i rodzinnej (odpowiednio 83 i 75%)20. Nieco rzadziej pojawia się 
prośba o informację na temat innych zobowiązań kredytowych (66%).

Zasadniczo państwa członkowskie UE można podzielić w zakresie stopnia regulacji procesu 
badania zdolności kredytowej na trzy kategorie. Pierwsza to państwa, gdzie sposób i zakres oce-
ny zdolności pozostawione są do decyzji samej instytucji kredytodawcy; druga to państwa, gdzie 
wskazówki co do przeprowadzenia zdolności znajdują się w rekomendacjach nadzorcy rynku 
bankowego, szczególnie w odniesieniu do takich kwestii, jak dochody i wydatki, zobowiązania 
finansowe oraz, w niektórych przypadkach, aktywa konsumenta. Istnieje również obowiązek spraw-
dzania bazy danych kredytów w celu weryfikacji informacji dostarczanych przez konsumentów 
bądź historii kredytowej odnośnie do występowania opóźnień w płatnościach. Trzecia katergoria 
– najściślej uregulowana – posiada przepisy dokładnie określające maksymalne progi zadłużenia 
konsumenta, które należy badać przy ocenie zdolności21. 

W pierwszej ze wspomnianych grup znajdują się takie państwa, jak Malta, Dania, Austria 
czy Czechy22. Według informacji przekazanych Komisji Europejskiej przez poszczególne krajowe 
organy nadzoru23, w tych państwach członkowskich prowadzenie oceny zdolności kredytowej jest 
pozostawione w gestii kredytodawcy, który później obowiązany jest do wykazania prawidłowego 
jej przeprowadzenia zarówno z punktu widzenia odpowiedzialnego udzielania kredytów24, jak 
i dbania o ostrożne zarządzanie ryzykiem w instytucji kredytowej. 

Notabene, warto zauważyć, że zgodnie ogólnym trendem panującym w Unii Europejskiej 
instytucje kredytowe i pożyczkowe zazwyczaj prawidłowo oceniają ryzyko kredytowe, lecz nie 
podejmują wystarczającego wysiłku, by zbadać całościowy wpływ danej pożyczki konsumenckiej 
na sytuację danego konsumenta25. W doktrynie prawa ochrony konsumenta usług finansowych 

17 W ten sposób: art. 49 – Procedure for assessment of consumer’s creditworthiness oraz art. 50 – Information submitted by consumer and verification 
thereof, Act and Creditors and Credit Intermediaries Act z 18 lutego 2015 r.; tłumaczenie na język angielski: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/507052015001/
consolide (28.10.2019).
18 W ten sposób: art. 7 – Assessing the consumer’s ability to repay the consumer credit, Act No 129/2010 Coll. on consumer credits and other cred-
its and loans for consumers and amending certain laws, as amended by Act No 394/2011 Coll., Act No 352/2012 Coll., Act No 132/2013 Coll., Act 
No 102/2014 Coll., Act No 106/2014 Coll., Act No 373/2014 Coll., Act No 35/2015 Coll., Act No 117/2015 Coll., Act No 438/2015 Coll., Act No 90/2016 
Coll., Act No 91/2016 Coll., Act No 389/2015 Coll., and Act No 299/2016 Coll.; tłumaczenie na język angielski: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_
Legislativa/_BasicActs/A129-2010.pdf (28.10.2019).
19 Komisja Europejska: Evaluation of the Consumer Credit Directive (Directive 2008/48/EC). Summary report - public consultation, maj 2019 r., ref. 
Ares(2019)3218540 – 16/05/2019, Bruksela, s. 3.
20 Ibidem. 
21 Komisja Europejska: Mapping of national approaches, op. cit.
22 Ibidem, s. 6.
23 Protokół posiedzenia Member State Experts on the Implementation of the Directive on Credit Agreements for Consumers 2008/48/EC z dnia 21 marca 
2018 r., Bruksela 27 marca 2018 r., s. 1.
24 Por.: EBA Guidelines of product oversight and governance arrangements for retail banking products, marzec 2016: https://eba.europa.eu/docu-
ments/10180/1141044/EBA-GL-2015-18+Guidelines+on+product+oversight+and+governance.pdf MiFID and IDD requirements on product oversight 
and governance, s. 1–15 (28.10.2019). 
25 “Assessing creditworthiness in consumer credit”, FCA feedback on CP17/27 and final rules and guidance, sierpień 2018, s. 26: https://www.fca.org.
uk/publication/policy/ps18-19.pdf (28.10.2019).
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uważa się, że sytuacją postulowaną jest gdy kredytodawca nie tylko bada czy dany konsument 
jest w stanie spłacić w całości kredyt wraz z odsetkami i opłatami, lecz także czy jest w stanie 
tego dokonać bez istotnego pogorszenia swojej sytuacji finansowej (Ramsay, 2016, s. 159).

Druga grupa reprezentowana jest m.in. przez Wielką Brytanię, Włochy, Luksemburg, Grecję, 
Francję, Estonię, Polskę czy Irlandię. W większości z tych państw podstawowym obowiązkiem 
kredytodawcy jest weryfikacja wnioskodawcy w rejestrze kredytowym – w każdym wypadku bądź 
powyżej pewnego progu kwoty kredytu (np. 2000 euro w Irlandii26). Ponadto, w wielu państwach 
członkowskich istnieje obowiązek uzyskania od konsumenta informacji na temat wysokości zo-
bowiązań i dochodów, a niekiedy również ważniejszych składników majątku. W tej grupie wyróż-
nia się Islandia, gdzie istnieje obowiązek konsumenta do przedstawienia informacji o wysokości 
zwrotu podatku dochodowego27. 

Trzecia grupa natomiast egzemplifikowana jest przez takie państwa, jak Holandia, Belgia, 
Rumunia, Słowacja czy Litwa. Tutaj przepisy jednoznacznie wskazują jak powinna być przepro-
wadzana ocena zdolności kredytowej. W Belgii przepisy zabraniają udzielenia kredytu konsumen-
ckiemu osobie, która jest w zwłoce ze spłatą zobowiązań kredytowych o wysokości co najmniej 
1000 euro28. Natomiast w Holandii i Słowacji istnieją wzory określające sposób obliczania wartości 
zdolności kredytowej, w wartościach bezwzględnych, na swój sposób podobnie do scoringu29. 
Na Litwie zaś obowiązuje zasada, zgodnie z którą całkowita kwota wszystkich rat kredytów nie 
może przekroczyć 40% dochodu danego konsumenta30. 

V. Podsumowanie
Zagadnienie badania zdolności kredytowej konsumenta i różnice w regulacjach na poziomie 

krajowym, jeśli chodzi o zasady jej przeprowadzania w przypadku kredytów konsumenckich, mają 
trzy istotne aspekty. 

Pierwszy, to wspomniany już wcześniej obowiązek realizacji założenia odpowiedzialnego 
pożyczania (responsible lending)31. W przypadku braku wystarczająco precyzyjnych przepisów 
istnieje znaczące ryzyko, że kredytodawcy nie będą podejmowali wystarczających wysiłków 
przy ocenie potrzeby i odpowiedniości danego produktu kredytowego dla danego konsumenta. 
Ważne jest nie to, aby tworzyć sztywne ramy prawne w zakresie rodzajów danych, które mają 
być zbierane, lecz raczej by opracowywać minimalne standardy w tym zakresie. Dotyczące nie 
tylko tego, jakie dane odnośnie do informacji na temat sytuacji osobistej i finansowej konsumenta 
powinny być przeanalizowane w procesie oceny zdolności kredytowej, lecz także kwestii pewnej 
standaryzacji w zakresie form tej oceny, które pozwolą na porównywalność i wdrożenie systemów 
analitycznych, opartych na statystyce. 

Druga aspekt to ryzyko tworzenia bariery dla urzeczywistnienia jednolitego rynku kredytów 
w UE. Brak jednolitych standardów rodzi dużą barierę wejscia na nowe rynki, co powoduje, że 
mniej rozwinięte rynki usług finansowych będą pozostawały nadal defaworyzowane, a dostępność 
kredytu dla konsumenta nie będzie rosła. Opracowanie europejskich standardów co do zakresu 
26 Komisja Europejska: Mapping of national approaches, op. cit., s. 6.
27 Ibidem, s. 7.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 8. 
30 Ibidem.
31 Por.: Financial Services User Group: Responsible consumer credit lending. FSUG opinion and recommendations for the review of the Consumer 
Credit Directive, Bruksela, kwiecień 2019 r., s. 6 i nast. 
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danych koniecznych (minimalnych) do przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej konsumenta 
stanowiłoby duże ułatwienie dla rozwoju transgranicznego rynku kredytów konsumenckich w Unii 
Europejskiej. Nie można ograniczać uprawień państw członkowskich do wprowadzenia wyższych 
wymogów, lecz warto rozważyć stworzenie jednolitych zasad dla kredytów o niskiej wartości. 

Trzecie zagadnienie to ryzyko dla kredytodawców związane z obowiązkiem zachowania za-
sady minimalizacji zakresu przetwarzanych danych osobowych przy prowadzeniu oceny zdolności 
kredytowej, na co zwraca uwagę Komisja Europejska we wspomnianym wcześniej planie działania 
Komisji Europejskiej32. Oczywiście takie ryzyko jest najwyższe w państwach członkowskich, gdzie 
zakres danych i sposób prowadzenia oceny jest pozostawiony w całości do decyzji kredytodawcy, 
choć nie jest ono wykluczone w państwach gdzie istnieją przepisy wskazujące minimalny zakres 
danych. Tu też istnieje ryzyko, że wykroczenie poza ten minimalny zakres może być potraktowa-
ne przez organ ochrony danych za nadmiarowe. Ważne jest zatem zapewnienie odpowiednich 
przepisów dających uprawnienia dla banków i innych kredytodawców do przetwarzania danych 
w szerszym zakresie, jeśli jest to konieczne dla prawidłowej oceny zdolności kredytowej.

Postawić można zatem postulat nowelizacji art. 9 dyrektywy o kredycie konsumenckim po-
przez jego uszczegółowienie co do sposobu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej, jak 
i minimalnego zakresu danych osobowych, do przetwarzania których uprawnione powinny być 
co do zasady instytucje udzielające kredytów konsumenckich. Wydaje się, że obecne regulacje 
w tym zakresie pozostają na zbyt wysokim poziomie ogólności, a co za tym idzie w zbyt dużym 
zakresie obciążają instytucje udzielające kredytów konsumenckich ryzykiem prawnym.

Sposób przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej mógłby być ustandaryzowany poprzez 
stworzenie możliwych form badania zdolności kredytowej, w tym m.in. opracowanie jednolitego 
formularza aplikacyjnego dla konsumentów w formie pisemnej lub elektronicznej, którego podsta-
wowe cechy mogłyby zostać określone w rozporządzeniu delegowanym33 Komisji Europejskiej, 
opracowanym przy udziale Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA)34. Byłoby to 
rozwiązanie legislacyjne pozwalające na zapewnienie wyższego poziomu harmonizacji, niż gdyby 
pozostawiono to do decyzji krajowych organów nadzorczych, co pozwoliłoby w konsekwencji na 
budowanie ram prawnych wspierających transgraniczne usługi finansowe w państwach człon-
kowskich UE. 

Natomiast co do zakresu danych osobowych, których żądać w każdym przypadku mógłby 
pożyczkodawca od wnioskującego o kredyt konsumencki, wydaje się słuszne, by zakres ten nie był 
zbyt rozbudowany, lecz zawierał jedynie te dane, które w przypadku każdego wniosku o udzielenie 
kredytu konsumenckiego są niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny zdolności kredytowej. 
Za takie dane oprócz danych o charakterze podstawowym (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres 
zamieszkania, dane kontaktowe, e-mail etc.) należy uznać także informacje o wysokości i źródłach 
dochodów wnioskodawcy, wysokości stałych kosztów, osobach na utrzymaniu wnioskodawcy. 

32 „Ustandaryzowanie danych kredytowych mogłoby ułatwić udzielanie ogólnoeuropejskich kredytów przez internet. (…) stosowania alternatywnych 
danych i źródeł danych, które należy starannie ocenić pod kątem zgodności z unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i w świetle 
ich znaczenia dla ustalenia ratingu kredytowego kredytobiorcy lub ceny usług finansowych”. Zob. Komisja Europejska: Plan działań, op. cit., s. 12.
33 Rozporządzenie delegowane jest aktem „o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, który uzupełnia lub zmienia niektóre, inne niż istotne, 
elementy aktu ustawodawczego” i jest określone w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r., s. 47.
34 EBA jest organem unijnym mającym za zadanie „przyczyniać się do ustanowienia wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych 
o wysokiej jakości” i została powołana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia 
decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz. Urz. UE L 331 z 15 grudnia 2010 r., s. 12.
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Udzielający kredytu konsumenckiego powinien mieć możliwość weryfikacji prawdziwości i kom-
pletności tych danych, a zatem powinien posiadać prawo żądania przedstawienia dokumentów 
i innych dowodów potwierdzających zadeklarowane przez wnioskodawcę informację. 

Katalog wyżej wspomniany nie powinien mieć jednak charakteru enumeratywnego. Każdy 
z udzielających kredytu konsumenckiego powinien mieć możliwość żądania dodatkowych infor-
macji, jeśli takowe są niezbędne do prawidłowej oceny zdolności kredytowej. Konsument powinien 
być wówczas poinformowany zarówno o treści żądania, jak i o uzasadnieniu takiego żądania.
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