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Warszawa, 15 listopada 2021 r. 

 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych 

Ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa 

kontakt@pzip.pl  

       Sz. P. Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej 

         ul. Wiejska 6/8 

         00-902 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

W dniu 17 listopada 2021 r.  połączone, senackie komisje - Komisja Ustawodawcza 

oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podejmą decyzję ws. Projektu ustawy o zmianie 

ustawy o kredycie konsumenckim (Druk 489). Projekt ten, mimo iż nie jest obszerny, zawiera 

propozycje, które wywrą efekt brzemienny w negatywne skutki dla samych konsumentów oraz 

dla całego rynku kredytów konsumenckich w Polsce, dlatego przed podjęciem decyzji w 

sprawie omawianego projektu, zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w niniejszym piśmie 

danymi oraz faktami, które nie zostały uwzględnione w uzasadnieniu przedmiotowego 

projektu, a które mają istotne znaczenie dla skutków omawianej regulacji. 

Wdrożenie proponowanych zmian, pomimo, że teoretycznie i deklaratywnie 

nakierowane na ochronę konsumentów, przyniesie paradoksalnie skutek odwrotny od 

zamierzonego. Uczynienie nierentownym prowadzenia działalności gospodarczej przez 

instytucje pożyczkowe, spowoduje likwidację setek przedsiębiorstw, a co za tym idzie – 

tysięcy miejsc pracy. Dalszą konsekwencją tych zmian będzie bankructwo i likwidacja szeregu 

legalnych i dbających o prawa konsumenckie przedsiębiorstw, dostarczających usługi 

z zakresu pośrednictwa finansowego, oceny zdolności kredytowej oraz dostawców usług 

z sektora IT. Negatywne skutki wejścia w życie proponowanych zmian odczuje również 
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nowoczesna branża e-commerce, która umożliwia szybkie i bezpieczne zakupy bez 

wychodzenia z domu – co jest tak ważne w dobie pandemii koronawirusa. Finalnie, negatywne 

skutki odczują również, a może przede wszystkim konsumenci. Wedle danych, którymi 

dysponuje PZIP, w wyniku wejścia w życie projektowanych przepisów, około 2 mln 

konsumentów zostanie pozbawionych dostępu do legalnego finansowania, oferowanego 

obecnie przez instytucje pożyczkowe. Badania rynkowe oraz opinie uzyskane bezpośrednio 

od samych konsumentów, wskazują, że instytucje pożyczkowe pełnią rolę komplementarną 

wobec banków oraz SKOK-ów, które mają nieco odmienne zasady oceny zdolności 

kredytowej. W ciągu ostatnich lat rynek pożyczkowy i kredytów konsumenckich został 

zauważony przez ustawodawcę i otrzymał poważnie doprecyzowanie oraz uregulowanie 

legislacyjne. Obecnie, instytucje pożyczkowe zapewniają finansowanie konsumentom, którzy 

z powodzeniem dokonuję spłaty zaciągniętych zobowiązań a wśród nich silną grupę stanowią 

m.in. takie osoby, które zatrudnienie są w oparciu o umowę cywilno-prawną a co za tym idzie, 

nie uzyskały by finansowania na rynku bankowym. 

Analizy rynkowe wskazują jednak, że nie wszyscy stracą na projektowanych 

rozwiązaniach. Beneficjentami projektowanych przepisów będą bowiem lombardy oraz 

podmioty udzielające kredytów poza rynkiem regulowanym – często określane jako „pożyczki 

ze słupa”, albowiem kredytodawcy ci nie są objęci jakimikolwiek regulacjami. Lombardy, jak 

również podmioty oferujące tzw. „pożyczki ze słupa” nie muszą dokonywać oceny zdolności 

kredytowej, nie muszą informować konsumentów o kosztach i zasadach, na jakich pożyczają 

pieniądze. Mogą naliczać i naliczają opłaty w zasadzie w dowolnej wysokości, dyskontując 

sobie w ten sposób wysokie ryzyko udzielania takich niepewnych pożyczek. Niestety, w takich 

przypadkach płatnikiem są Konsumenci dowiadujący się o takich kosztach się post factum. 

 

Komu służy nadmierna regulacja? 

 

W 2015 roku, w wyniku rzetelnych i jawnych konsultacji, prowadzonych przez ówczesne 

Ministerstwo Finansów, które skutkowały przyjęciem przez Parlament nowelizacji szeregu 

ustaw, wprowadzono obowiązki formalne dla instytucji pożyczkowych oraz limit cen kredytów 
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konsumenckich, który uwzględniał wszelkie aspekty produktu oraz stanowił równowagę 

pomiędzy interesem konsumentów i kredytodawców.  

W tym miejscu warto wyjaśnić, że o ile limit ustalony zbyt wysoko, powoduje 

nadmierne koszty po stronie konsumentów, o tyle limit ustalony zbyt nisko, skutkuje 

wykluczeniem konsumentów z legalnego rynku, a to z uwagi na fakt, że działalność 

kredytodawców nie jest bezkosztowa, a nierentowne produkty są po prostu wycofywane z 

rynku. Mając to na uwadze, jesteśmy zobowiązani przestrzec, że optyka, wedle której 

nakładanie coraz dalej idących restrykcji na kredytodawców ochroni konsumentów przed 

wysokimi kosztami, nie ma oparcia w faktach i liczbach. 

Co więcej, wprowadzanie zbyt restrykcyjnych rozwiązań dla kredytodawców powoduje 

(co zostało dowiedzione podczas trwającej pandemii), że część konsumentów zmuszona jest 

korzystać z usług lombardów lub innych podmiotów, oferujących tzw. „pożyczki ze słupa”, 

którzy działają poza rynkiem regulowanym ustawą o kredycie konsumenckim. Jak bowiem 

wspomniano na wstępie, rynek kredytowy jest systemem naczyń połączonych, a ograniczenie 

podaży nie powoduje wprost proporcjonalnego ograniczenia popytu. Jeśli zatem z rynku 

wykluczane są – przykładowo – instytucje pożyczkowe, które oferują produkt finansowy 

niedostępny w bankach lub SKOK-ach, to ich miejsce natychmiast zajmują lombardy lub inni 

„kredytodawcy”, których działalność nie jest w żaden sposób regulowana. 

Dowodem, potwierdzającym prawdziwość powyższych twierdzeń są dane rynkowe o 

sprzedaży pożyczek, jak również badania opinii konsumentów. Z ich analizy wynika, że 

podczas obowiązywania obniżonego limitu cen kredytów konsumenckich (od 31.03.2020 do 

30.06.2021) instytucje pożyczkowe odrzuciły ponad 3,5 mln wniosków o pożyczkę. Z kolei 

z prowadzonych badań opinii konsumentów wynika, że w przypadku braku możliwości 

uzyskania finansowania w instytucji pożyczkowej, co dziesiąty konsument skorzysta z usług 

lombardów – a to finalnie prowadzi do konkluzji, iż w wyniku pospiesznej i bardzo 

restrykcyjnej regulacji, lombardy – w pierwszych pięciu kwartałach pandemii – zyskały blisko 

400 tysięcy klientów, którzy stracili tym samym ochronę, wynikającą z ustawy o kredycie 

konsumenckim. 

Doświadczenie pokazuje zatem, że nakładanie kolejnych restrykcji na instytucje 

pożyczkowe przynosi skutek odwrotny od zamierzonego, a beneficjentem tych rozwiązań 
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wcale nie są konsumenci, lecz przede wszystkim… lombardy. W tym kontekście zachęcamy 

Państwa Senatorów do zapoznania się z raportem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na 

temat rynku lombardów w Polsce1 – to porażająca lektura. 

Zestawiając działalność instytucji pożyczkowych, które podlegają szeregowi wymogów 

formalnych (np. zaświadczenia o niekaralności, udokumentowane źródła kapitału) i są 

obowiązkowo wpisywane do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, prowadzonego przez Urząd 

Komisji Nadzoru Finansowego, z działalnością lombardów, które – wedle raportu Związku 

Przedsiębiorców i Pracodawców – mogą działać formalnie nawet jako sklep mięsny, jak 

również z działalnością podmiotów, które działają zupełnie poza oficjalnym i legalnym 

obrotem (zmuszając konsumentów do zakładania fikcyjnych działalności gospodarczych lub 

przejmując majątki rolników), warto sobie zadać pytanie o prawdziwych beneficjentów 

omawianego projektu ustawy. Trudno bowiem uznać, że beneficjentami będą faktycznie 

konsumenci. 

 

Niepewność regulacyjna a koszty ponoszone przez konsumentów 

 

Kilka miesięcy po wejściu w życie regulacji wprowadzającej pozaodsetkowy limit 

kosztów kredytów ustalony w 2015 r. i wprowadzającej wymogi formalne dla instytucji 

pożyczkowych, Ministerstwo Sprawiedliwości - pod hasłem „walki z lichwą” - zapowiedziało 

nowe rozwiązania ustawowe, które mimo, iż nie weszły w życie, przyniosły doniosłe, 

negatywne skutki dla kredytodawców.  

W tym kontekście warto podkreślić, że instytucje pożyczkowe finansują swoją 

działalność kredytową m.in. z emisji obligacji. To pierwszy fakt, który często jest pomijany przy 

regulacji branży pożyczkowej. Na rynku finansowym pieniądz jest bowiem towarem, który 

kredytodawcy kupują od inwestorów, a następnie „sprzedają” go kredytobiorcom, którzy w 

danym momencie mają potrzebę uzyskania dodatkowego finansowania.  

Wysoka niepewność regulacyjna i drastyczne pomysły resortu sprawiedliwości 

poskutkowały wysoką awersją inwestorów, tym samym blokując rozwój konkurencji i oferty 

 
1 Badanie ZPP: Rynek lombardów rośnie jak na drożdżach, https://zpp.net.pl/badanie-zpp-rynek-lombardow-
rosnie-jak-na-drozdzach/, Maj 2021 
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pożyczkowej. Inwestorzy, zarówno instytucjonalni, jak i prywatni, wobec braku stabilności 

prawa, ograniczają swoje inwestycje, przenosząc je do bardziej stabilnych jurysdykcji, ze 

szkodą dla polskiej gospodarki. Powyższe prowadzi do wniosku, że to, co może przynieść 

najwięcej pozytywnych skutków dla kredytobiorców, to konkurencja pomiędzy 

kredytodawcami, którzy posiadając stabilne (i relatywnie tanie) finansowanie, mogliby 

konkurować o klienta ceną oferowanego produktu, jakim w tym przypadku jest kredyt 

konsumencki. Tymczasem polscy kredytodawcy, mając ograniczony dostęp (do relatywnie 

drogiego zresztą) finansowania, są zmuszeni do przenoszenia części kosztów – niezależnych 

od siebie – na konsumentów, co trudno określić inaczej, aniżeli błędnym kołem. 

 

Nadmierna regulacja – studium przypadku 

 

Niepewność prawa skutkowała stratą przedsiębiorstw z sektora pożyczkowego w roku 

2019 na poziomie (120) milionów złotych, która nie została jakkolwiek zrekompensowana, ani 

nawet uznana za podatkowy koszt prowadzenia działalności gospodarczej, albowiem 

instytucje pożyczkowe są od lat dyskryminowane podatkowo i nie mogą – w przeciwieństwie 

do banków i SKOK-ów zaliczać pożyczek straconych w poczet podatkowych kosztów 

prowadzonej działalności. 

Po niezwykle trudnym roku 2019, nastąpił rok pandemii, której wybuch stał się 

formalnym powodem dla obniżenia limitu cen kredytów konsumenckich. Argumentacja 

regulatora była, jak zawsze podobna – czyli „konieczność ochrony konsumentów przed 

ponoszeniem nadmiernych kosztów”. Na nic się zdały niezwłoczne reakcje i działania 

organizacji branżowych, które niezależnie od działań legislacyjnych, w duchu 

odpowiedzialności za klientów w obliczu nadchodzącej pandemii, wystosowały rekomendacje 

dla rynku, proponując m.in. odroczenie spłaty pożyczki2.  

Pod koniec marca 2020 roku, w odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19, UOKiK 

zaproponował obniżenie o ok. 60% limitu cen kredytów konsumenckich, a propozycja ta 

 
2 Rekomendacje i komunikat dla instytucji pożyczkowych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, 
https://pzip.pl/aktualnosci/2020/3/17/-rekomendacje-i-komunikat-dla-instytucji-poyczkowych-w-zwizku-z-
pandemi-wirusa-sars-cov-2, Marzec 2021 
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została niezwłocznie zaakceptowana przez Radę Ministrów, Parlament i Prezydenta. W wyniku 

przyjęcia tak restrykcyjnej regulacji, rynek pożyczkowy praktycznie zamarł – część produktów 

(np. pożyczki krótkoterminowe, udzielane na okres do 30 dni) została całkowicie wycofana z 

rynku, podaż innych zmalała natomiast o ok. 2/3. Uczciwość i rzetelne podejście do 

omawianego tematu nakazuje wskazać, że również popyt na kredyty uległ zmniejszeniu – 

zwłaszcza w pierwszych tygodniach pandemii – jednak dość szybko odbudował się, a ponadto 

– przez cały okres pandemii pozostawał na dużo wyższym poziomie niż podaż, a zatem 

mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem wykluczenia finansowego. Innym, niebezpiecznym 

zjawiskiem, które miało miejsce, a które nie zostało odnotowane w uzasadnieniu omawianej 

regulacji, jest wpływ radykalnego obniżenia limitu cen kredytów konsumenckich na 

rentowność kredytodawców. Według danych, zawartych w sprawozdaniach finansowych, 

raportowanych do KAS i KRS – strata sektora pożyczkowego w roku 2020 wyniosła około 

(280) mln zł. 

Ponadto, ryzyko wystąpienia skutku w postaci wykluczenia finansowego było 

sygnalizowane przez organizacje branżowe ex ante, jednak wobec obaw o rozwój pandemii 

ostrzeżenia praktyków rynku zostały zbagatelizowane. Z czasem jednak okazało się, że 

wprowadzona regulacja jest zbyt restrykcyjna, a ponadto - ekonomiczne skutki pandemii dla 

portfeli Polaków udało się skutecznie ograniczyć, wobec czego podjęto decyzję o skróceniu 

okresu obowiązywania regulacji oraz o powrocie do standardowego, wyważonego limitu cen, 

obowiązującego przed pandemią, być może właśnie z uwagi na rosnące zjawisko wykluczenia 

finansowego. 

Niestety, mimo powrotu limitu cen do poziomu ustalonego w 2015 r., wielu 

konsumentów do dziś odczuwa negatywne skutki obniżki limitu cen, obowiązującej w 

pierwszych pięciu kwartałach pandemii, a to za sprawą umów zawartych poza rynkiem 

regulowanym, które skutkowały utratą cennych ruchomości (stanowiących często bezcenne 

pamiątki rodzinne) zastawionych w lombardach lub skutkujących koniecznością poniesienia 

horrendalnych kosztów u pożyczkodawców działających poza legalnym obrotem, a których 

możemy nazwać wprost – lichwiarzami. Zresztą, w ciągu ostatnich kilku miesięcy prasa 

wielokrotnie donosiła o przypadkach fikcyjnego zakładania działalności gospodarczej – celem 
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uzyskania niezwykle drogiego kredytu poza rynkiem regulowanym, a nawet utratą mieszkań, 

domów i gospodarstw rolnych. 

 

Czy jesteśmy skazani na powtarzanie tych samych błędów? 

 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych od lat przestrzega przed skutkami nałożenia 

nadmiernych restrykcji na podmioty rynku regulowanego, Wbrew twierdzeniom wielu 

projektodawców, którzy na przestrzeni wielu lat proponowali rozwiązania dla rynku 

pożyczkowego w Polsce, PZIP konsekwentnie stoi na stanowisku, że podstawą stanowionego 

prawa powinny być rzetelne analizy i uwzględnienie pewnej praktyki rynkowej, a nie jedynie 

dobre chęci i dobre intencje. Historia pokazała już bowiem, że rynek przeregulowany nie jest 

ani korzystny, ani bezpieczny, tak dla kredytodawców, jak i konsumentów.  

Powyższa argumentacja staje się niestety ponownie aktualna wobec propozycji 

zawartych w Druku 489, które są znacznie bardziej radykalne, aniżeli te, które obowiązywały 

w pierwszych pięciu kwartałach pandemii i które – jak nietrudno wnioskować - przyniosą dużo 

dalej idące, negatywne skutki w postaci wykluczenia już nie kilkuset tysięcy, lecz 

prawdopodobnie blisko 2 mln konsumentów z legalnego rynku kredytów konsumenckich.  

W tym miejscu warto podkreślić, że w 2020 r. większość kredytodawców odnotowała 

rekordową stratę finansową z prowadzonej działalności, która była kontynuowana wyłącznie 

w nadzieli na rychły powrót do zrównoważonej regulacji. Trudno zatem oczekiwać, aby w 

rygorze dużo bardziej restrykcyjnych rozwiązań, aniżeli te, które obowiązywały na początku 

pandemii, a które przyniosły tyle negatywnych efektów zarówno po stronie kredytodawców 

jak i konsumentów, legalni kredytodawcy byli w stanie kontynuować swoją działalność.  

Odnosząc się merytorycznie, do propozycji zawartych w Druku 489, należy podkreślić, 

że rozwiązania zawarte w projekcie nie są poparte analizą stanu faktycznego i stanową 

kazuistyczne podejście do stanowienia prawa. Planując regulację instytucji pożyczkowych, w 

pierwszej kolejności warto mieć uwadze fakt, że instytucje finansowe są zobowiązane do 

raportowania swojej działalności do Rzecznika Finansowego, który co roku publikuje raport nt. 

liczby skarg i reklamacji konsumentów oraz postępowań prowadzonych przed urzędem 

Rzecznika Finansowego. Wedle danych, publikowanych przez Rzecznika Finansowego, 
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w ubiegłym roku zgłoszono mniej niż 1000 skarg na instytucje pożyczkowe, przy blisko 3 mln 

umów, zawartych pomiędzy instytucjami pożyczkowymi a konsumentami. (to ok 0,03% 

wszystkich umów). Mając na uwadze powyższe, trudno uznać, że działalność instytucji 

pożyczkowych stanowi „wielkie zagrożenie”, które wymagałoby regulacji ustawowej.  

 

Niezgodność projektowanej regulacji z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Rozwiązania zawarte w Druku 489 niestety, godzą w szereg zasad konstytucyjnych. 

Druk 489 narusza zasadę pewności prawa, albowiem projekt nie będąc poddanym 

jakimkolwiek konsultacjom, zawiera bardzo daleko idące rozwiązania, które mogą skutkować 

dalszym ograniczeniem zaangażowania inwestorów w rozwój rynku Consumer Finance w 

Polsce. Istotnym problemem jest również ingerencja projektu w już zawarte i realizowane 

umowy, a zatem Druk 489 narusza zasadę niedziałania prawa wstecz, co może skutkować 

szeregiem negatywnych konsekwencji po jednej ze stron umowy. Okazuje się bowiem, że 

omawiana regulacja dopuszcza ingerencję w zawarte już i realizowane umowy. W tym miejscu 

podkreślić należy, że liczba kwestionowanych umów – wg danych Rzecznika Finansowego 

oscyluje w okolicy 0,3%, zatem próba ustawowej rewizji setek tysięcy umów bez 

jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego stoi w sprzeczności nie tylko z zasadą „lex retro non 

agit” lecz spowoduje również konieczność poniesienia znacznych kosztów przez 

kredytodawców, związanych m.in. z koniecznością przeprowadzenia rekalkulacji oraz 

poinformowania konsumentów o dokonanych ustawowo zmianach w wiążących ich umowach.  

Wobec powyższego warto również zadać pytanie, czy wobec ustawowej zmiany warunków 

wykonywania umowy, przewiduje się jakąkolwiek rekompensatę na rzecz kredytodawców?  

Druk 489 godzi także w zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej, 

która stanowi, że ograniczenia tego prawa mogą być dokonywane wyłącznie w drodze ustawy, 

jedynie w ważnym interesie społecznym. W świetle oficjalnych danych o ilości skarg na 

instytucje pożyczkowe trudno uznać, aby proponowane zmiany uwzględniały ważny interes 

społeczny, chyba że za taki interes uznamy działanie na rzecz lombardów lub innych 

„kredytodawców”, działających poza rynkiem regulowanym. 
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Druk 489 a rewizja Dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich 

 

Warto mieć również na uwadze fakt, że Parlament Europejski pracuje obecnie nad 

wypracowaniem nowej treści Dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich (CCD), która 

stanowi swoistą „konstytucję” rynku Consumer Finance i jest implementowana do polskiego 

porządku prawnego ustawą o kredycie konsumenckim. Rozwiązania zawarte w Druku 489 

stoją jednak w sprzeczności do ustawodawstwa europejskiego godząc w zasady, na 

podstawie których działa rynek Consumer Finance w Unii Europejskiej, stanowiąc tym samym 

przeszkodę do wytworzenia i sprawnego funkcjonowania rynku wspólnotowego, co z kolei jest 

jednym z fundamentów rewidowanej obecnie Dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich.  

Spodziewana niebawem zmiana dyrektywy CCD, będzie rodziła konieczność jej 

implementacji, a zatem nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Wobec tego, próby 

dokonywania zmian w ustawie o kredytach konsumenckich teraz, w sytuacji, gdy niebawem 

czeka nas duża zmiana całej ustawy, wydaje się być wyrazem nie tylko inflacji prawa, lecz 

również braku jego stabilności, co trudno ocenić pozytywnie.  

Jednym z dwóch filarów dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich jest tworzenie 

ram do funkcjonowania wspólnego rynku kredytowego w Unii Europejskiej. Przyjmowanie 

radykalnych i restrykcyjnych rozwiązań wyklucza Polskę ze wspólnego, europejskiego rynku 

kredytów konsumenckich, przesuwając nas na pozycje państwa przeciwnego rozwiązaniom 

unijnym. Omawiane rozwiązania, zawarte w Druku 489 w żaden sposób nie korespondują z 

postulowanym przez Unię Europejską budowaniem świadomości konsumentów, którzy 

posiadając przejrzyste i zrozumiałe informacje o ofercie kredytowej, powinni mieć możliwość 

podejmowania świadomych decyzji. 

 

Podsumowanie 

 

Rozwiązania zawarte w Druku 489 nie odpowiadają na prawdziwe zagrożenia dla 

konsumentów oraz bolączki rynku Consumer Finance w Polsce, będąc w istocie propozycją 

uderzenia w przedsiębiorców, ze szkodą dla konsumentów i bez żadnego, negatywnego 

wpływu na prawdziwych lichwiarzy. 
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Biorąc pod uwagę powyższe prosimy Państwa Senatorów o zaniechanie dalszych prac 

nad przedmiotowym projektem ustawy. 

 

        Z poważaniem, 

        Paweł Grabowski 

        Pełnomocnik Zarządu PZIP 
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O Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych: 

 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) to związek pracodawców, którzy wspólnie 

chcą zmienić obraz branży pożyczek pozabankowych i zgadzają się, że warto promować i 

stosować najwyższe standardy biznesowe i etyczne. Domeną firm zrzeszonych w PZIP jest 

udzielanie szybkich, krótkoterminowych pożyczek oraz pożyczek ratalnych przez internet. 

Związek został powołany do reprezentowania branży w debacie publicznej i kontaktach z 

decydentami, aby wypracować mądre regulacje legislacyjne. 

PZIP działa jako platforma branżowa, której celem jest podnoszenie kwalifikacji 

pracowników oraz standardów etycznych i biznesowych w firmach pożyczkowych oraz 

wsparcie w budowie systemu wymiany informacji o konsumentach. Związek zrzesza większość 

rynku internetowych pożyczek pozabankowych w Polsce oraz liczną reprezentację 

przedsiębiorców niefinansowych budujących infrastrukturę rynku pożyczkowego. Członkami 

PZIP są firmy, które stosują i promują najwyższe standardy biznesowe i etyczne, którym zależy 

na budowie zaufania do branży pożyczek pozabankowych. Wyróżnikiem firm zrzeszonych w 

Związku jest stawianie klienta w centrum swojej działalności, poprzez świadczenie 

profesjonalnych, wygodnych i dostępnych usług.  

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców oraz Statutu i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000550810.  

Związek zarejestrowany jest w the Transparency Register Parlamentu Europejskiego, 

Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej pod numerem 685873935918-08.  

Związek jest stałym członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

 


