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Gdańsk, dnia 3 listopada 2021 r. 

Ldz. 03/11/2021 

 

Sz. P. 

Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 
 

Senat RP 
 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) to organizacja zrzeszająca ponad sto 

przedsiębiorstw z rynku finansowego, w tym reprezentujących sektor bankowy, instytucji 

pożyczkowych, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń, zarządzających wierzytelnościami, 

zarządzających informacją gospodarczą, firmy oferujące produkty odwróconej hipoteki w modelu 

sprzedażowym, platform crowdfundingowych, doradztwa strategicznego i prawnego. ZPF to także od 

1999 roku aktywna merytorycznie strona społeczna procesu legislacyjnego, zarówno na poziomie 

polskim jak i europejskim. 

 

W związku z podjęciem inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie projektu ustawy o zmianie 

ustawy o kredycie konsumenckim (druk senacki nr 489), dalej jako „Projekt ustawy”,  

w niniejszym piśmie pragniemy prosić o zaniechanie dalszych nad nim prac. 

 

Na wstępie pragniemy podkreślić, że już tymczasowe obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów 

kredytu konsumenckiego, wprowadzone na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych związanych  

z pandemią COVID-19, spowodowało bardzo drastyczne i negatywne zmiany na rynku pożyczkowym 

– zarówno dla instytucji pożyczkowych, jak i konsumentów. Wprowadzenie analogicznych rozwiązań 

na stałe przyniesie jednakże skutki wręcz dramatyczne i nieodwracalne. 

 

1. Faktyczna likwidacja dużej części instytucji pożyczkowych i inne skutki proponowanej 

regulacji  

 

Po wejściu w życie przepisów ustanawiających tymczasowo obniżony poziom kosztów 

pozaodsetkowych na rynku pozostało ok. 30 ze 100 wcześniej aktywnie działających firm 

pożyczkowych. Duża część z firm nieaktywnych po prostu oczekiwała na przywrócenie limitu 

kosztów pozaodsetkowych obowiązujących przed marcem 2020 r.  

 

Obniżenie przedmiotowych limitów na stałe spowoduje prawdopodobnie decyzję o opuszczeniu 

polskiego rynku przez wiele instytucji pożyczkowych i zwolnienie pozostałych (po redukcjach 

przeprowadzonych w 2020 r.) pracowników.  

 

Znaczący niekorzystny efekt dotknie także firmy współpracujące z branżą pożyczkową, tj. 

pośredników finansowych, biura informacji gospodarczej, agencje mediowe czy spółki zajmujące 

się windykacją należności. Należy pamiętać, że rynek pożyczkowy – wraz z firmami bezpośrednio 

współpracującymi – zatrudnia w różnej formie ok. 40 tysięcy osób. Firmy zrzeszone w ZPF już 
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zwolniły – na skutek wprowadzonych przepisów – od 20 do nawet 95% ogółu swoich 

pracowników, a niektóre z nich znajdują się wprost w trakcie postępowania 

restrukturyzacyjnego.  

 

Według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK), które są ogólnie dostępne i były przedstawiane 

m.in. na Kongresie Consumer Finance w dniu 10 grudnia 2020 r., udział pożyczek do kwoty 1.000 

zł wzrósł nieznacznie po marcu 2020 r. w całości sprzedaży sektora pożyczkowego. Wprowadzone 

zmiany tym samym raczej zachęcały, a nie zniechęcały – jak przyjął wówczas ustawodawca - 

do udzielania krótkoterminowych pożyczek, na niskie kwoty i krótkie okresy. Z danych BIK wynika 

także, że pożyczki, które były udzielane na najdłuższe okresy doznały największych spadków. 

Sektor pożyczkowy nie rezygnował jednak z pożyczania na wyższe kwoty i dłuższe okresy, 

ponieważ liczył na powrót limitu kosztów pozaodsetkowych sprzed marca 2020 r. Projektowana 

zmiana spowoduje, że pożyczki długoterminowe w ogóle pogrążą się w agonii, bo ich 

udzielanie przestanie mieć jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie.  

 

W trakcie pandemii i obowiązywania obniżonych limitów nastąpił rozkwit – co było do 

przewidzenia - sieci lombardów. Nie jest to jednak zjawisko, które jest łatwo zidentyfikować, 

ponieważ lombardy nie mają wyodrębnionego PKD (trudno jest więc policzyć je statystycznie), nie 

są objęte nadzorem i nie posiadają własnej organizacji branżowej udzielającej rzetelnych 

informacji. Na bazie jednak informacji medialnych publikowanych przez te podmioty wynika, że 

firmy przeżywają znaczny wzrost liczby klientów. 

 

2. Wkład instytucji pożyczkowych w zwalczanie koronakryzysu 

 

Podkreślić ponadto należy, że instytucje pożyczkowe poniosły znaczne części kosztów 

kryzysu w okresie obowiązywania obniżonego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu 

konsumenckiego, tj. od marca 2020 r. Udzielały bowiem konsumentom finansowania 

balansującego na krawędzi ekonomicznej opłacalności, a w przypadku nieuzyskania spłaty 

w terminie – przynoszącego realne, ogromne straty. Ponadto branża wzięła na siebie ciężar 

tzw. wakacji kredytowych. 

 

Przez to w ciągu ostatnich miesięcy wiele firm pożyczkowych – co wskazaliśmy w pkt 1 pisma - 

zmuszonych zostało do całkowitego zawieszenia prowadzenia akcji kredytowej lub co najmniej 

tymczasowej zmiany modelu biznesowego, która w jakikolwiek sposób pozwoli utrzymać się na 

rynku przy tak znacznie utrudnionej możliwości osiągnięcia rentowności czy zachowania 

właściwej płynności finansowej. 

 

Jednakże instytucje pożyczkowe nie mogły przy tym liczyć na pomoc ze strony Państwa. 

Przynależność do sektora pożyczkowego została bowiem uznana za samodzielną przesłankę 

wyłączającą możliwość otrzymania niemal wszystkich pomocy państwowych udzielanych  

w związku z epidemią. 

 

Zgodnie z regulaminem Polskiego Funduszu Rozwoju instytucje pożyczkowe zostały wprost 

wyłączone z możliwości otrzymania pomocy płynącej z PFR.  
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Co więcej, w uzasadnieniu projektu ustawy, która przedłużyła okres obowiązywania obniżonego 

limitu kosztów pozaodsetkowych do dnia 30 czerwca 2021 r., wskazano, że rozważone zostanie  

w kolejnych regulacjach wprowadzenie mechanizmów zmniejszających dotkliwości regulacji dla 

firm pożyczkowych (zwłaszcza możliwość wliczania niespłaconych pożyczek do kosztów 

uzyskania przychodu), jednakże do dnia dzisiejszego żadnych kroków w tym kierunku nie podjęto. 

 

3. Bezpodstawne i nieuprawnione odwoływanie się do „predatory lending” 

 

Za pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych uznać należy odwoływanie Projektodawcy  

w uzasadnieniu projektu Ustawy do tzw. „predatory lending”, czyli wykorzystywania słabszej 

pozycji konsumentów przez nieuczciwych pożyczkodawców. 

 

Sektor instytucji pożyczkowych jest legalnie działającą, regulowaną i nadzorowaną częścią polskiej 

gospodarki. Ochronę jego klientów zapewnia zwłaszcza ustawa dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, której zasadniczym celem jest właśnie objęcie konsumentów szczególną ochroną  

w stosunkach z instytucjami pożyczkowymi, czemu służą m.in. zasady zawierania i wykonywania 

umów o pożyczkę, liczne obowiązki informacyjne względem konsumentów, wprowadzone limity 

kosztów pożyczki, surowe warunki stawiane instytucjom pożyczkom, czy ustanowienie rejestru 

instytucji pożyczkowych, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. 

 

Ponadto ochronie konsumentów służą rozwiązania prawne przewidziane m.in. w ustawie z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, czy ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

 

Instytucje pożyczkowe udzielają pożyczek właśnie na podstawie obowiązujących - 

restrykcyjnych – przepisów, dbając przy tym o dobre relacje ze swoimi klientami.  

 

Co więcej, branża ma świadomość wagi samoregulacji i narzucania sobie standardów 

wyższych niż przewidziane przepisami prawa. Z tego względu do swojej praktyki wdraża 

Zasady Dobrych Praktyk ZPF, których efektem jest przede wszystkim coraz wyższa jakość 

zawieranych umów i poziom obsługi konsumentów.  

 

Instytucje pożyczkowe również dobrowolnie prowadzą różnorakie akcje edukacyjne, które mają 

zwiększyć wiedzę i świadomość konsumentów, w tym na tematy związane z odpowiedzialnym 

zadłużaniem się i gospodarowaniem domowym budżetem. 

 

4. Podsumowanie 

 

W związku z faktem, że tak radykalnie obniżone koszty kredytu konsumenckiego jakie proponuje 

się w Projekcie ustawy powodują, że jest on głęboko nierentowny, ich wprowadzenie w istocie 

oznacza likwidację sporej części branży, a co za tym idzie: 

1) likwidację do nawet dziesiątek tysięcy miejsc pracy w sektorze pożyczkowym i sektorach 

blisko powiązanych, w tym m.in. pośrednictwa finansowego, usług outsourcingu w wielu 

obszarach, a także dostarczania danych czy rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii, 

co jednocześnie pozostaje w sprzeczności z podstawowym celem przeciwdziałania 

negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, jakim jest utrzymanie miejsc pracy; 
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2) straty wielu sektorów gospodarki oferujących swoje produkty i usługi do sprzedaży 

finansowanej w modelu tzw. odroczonej płatności (utrata źródeł finansowania kredytem 

konsumenckim zwłaszcza dla sklepów internetowych, portali aukcyjnych, platform 

przetargowych i transakcyjnych), a tym samym poważne ograniczenie bieżącego 

funkcjonowania polskiej gospodarki; 

3) dalszy wzrost wykluczenia gospodarstw domowych z rynku finansowego – duża część 

obsługiwanej przez sektor instytucji pożyczkowych grupy ponad 2 milionów klientów 

zostanie pozbawiona możliwości finansowania bieżących potrzeb, mimo, iż zachowują pełną 

zdolność kredytową do obsługi tych zobowiązań (także w okresie oddziaływania pandemii); 

4) rozwój szarej strefy pożyczek i podziemia lichwiarskiego, co potwierdzają wyniki badań 

prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i ZPF; szacuje się bowiem, że co 

najmniej 13,2% klientów sektora bankowego i instytucji pożyczkowych, którzy nie 

otrzymają kredytu konsumenckiego, zwróci się o to finansowanie do podziemia 

pożyczkowego, gdzie określenie „lichwa” jest w pełni uzasadnione; 

5) ograniczenie wpływów z podatków CIT, PIT i VAT – szacunki branży instytucji 

pożyczkowych wskazują na możliwe uszczuplenie dochodów nawet o kwotę przekraczającą 

2 miliardy zł rocznie;  

6) zachwianie rynku funduszy inwestycyjnych, zapaść rynku obligacji korporacyjnych  

i podważenie wiarygodności rynku kapitałowego w Polsce, gdyż zmiany wpływają na 

brak możliwości wykupu obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez instytucje 

pożyczkowe, co spowoduje w konsekwencji bardzo poważne straty dla inwestorów – utratę 

wyłożonego kapitału. 

 

W ocenie ZPF, racjonalny ustawodawca nie powinien godzić na powyższe konsekwencje, w tym 

wyraźnie dopuszczać likwidacji części podmiotów gospodarczych, bez solidnych, popartych 

twardymi danymi argumentów i wykazania niezbędności wdrażanych rozwiązań z uwagi na 

ochronę dobra, które uznaje za nadrzędne. 

 

Polscy konsumenci powinni nadal mieć dostęp do legalnych źródeł finansowania, które podlegają 

regulacjom, są transparentne i podlegają kontroli uprawnionych organów. Tymczasem na skutek 

nadmiernych ograniczeń, działalność instytucji pożyczkowych może zostać przejęta przez 

przedstawicieli świata przestępczego, udostępniającego nielegalne (niespełniające jakichkolwiek 

wymogów przepisów prawa) pożyczki.  

 

Należy mieć na względzie, że same banki nigdy nie zaspokoją popytu na pożyczki gotówkowe,  

a zniknięcie legalnych instytucji pożyczkowych nie spowoduje, że osoby o wyższym profilu ryzyka 

przestaną potrzebować środków finansowych.  

 

Jednocześnie w okresie epidemii i następnie wychodzenia z niej kluczowe jest zapewnienie 

gospodarstwom domowym dostępu do finansowania w celu wspierania bieżącej płynności. Polska 

gospodarka funkcjonuje, nie mamy do czynienia z całkowitym lockdownem, a tym samym nie ma 

powodów, aby koszty działalności gospodarczej związane z określoną dziedziną gospodarki 

utrzymywać na nierentownym poziomie. 

 

Mając na uwadze powyższe, ZPF postuluje zaniechanie dalszych prac nad Projektem ustawy.  
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Licząc na zrozumienie niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się instytucje pożyczkowe  

i uwzględnienie zaprezentowanego powyżej postulatu oraz zapewniając o dyspozycyjności ekspertów 

ZPF dla Pana Przewodniczącego oraz pozostałych Członków Wysokiej Komisji w przypadku potrzeby 

jakichkolwiek wyjaśnień lub uzupełnień w przedmiotowej sprawie, pozdrawiam i pozostaję 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Marcin Czugan 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 


