
Oświadczenie złożone przez senatorów 
Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę 

na 25. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
Za sprawą firmy Amber Gold zrobiło się w Polsce głośno o działalności parabanków. Ich usługi wydają 

się zbawieniem dla osób, które na przykład pilnie potrzebują gotówki, a figurują w BIK. Niestety, coraz czę-
ściej zdarza się, że klienci tychże instytucji finansowych (mimo spełnienia wszystkich wymaganych w umo-
wach warunków) nie tylko nie otrzymują pożyczki, ale jeszcze tracą opłatę przygotowawczą. 

Pozwolę sobie podać choćby przykład mieszkanki powiatu gnieźnieńskiego, która zachęcona zamieszczo-
ną w prasie reklamą dnia 19 września 2011 r. podpisała przedwstępną umowę pożyczkową z jedną z takich 
firm. Warunkiem uzyskania pożyczki zawartym w tej umowie było wniesienie opłaty przygotowawczej – w 
tym przypadku była to kwota 5 tysięcy zł z uwagi na to, że klientka starała się o uzyskanie pożyczki w kwo-
cie 100 tysięcy zł, oraz przedstawienie dwóch zabezpieczeń z listy pięciu zabezpieczeń przewidzianych przez 
firmę w umowie, według wyboru konsumentki. Pani ta jako zabezpieczenie umowy wybrała weksel in blanco 
oraz zastaw hipoteczny na nieruchomości stanowiące jej własność. Mimo spełnienia tych warunków i wnie-
sienia opłaty pożyczki nie otrzymała, umowa nie została zawarta. Firma pożyczkowa prowadziła takie dzia-
łania, żeby nie doprowadzić do zawarcia umowy zasadniczej, na przykład żądając dodatkowych dokumentów 
czy też kwestionując rzetelność wyceny rzeczoznawcy majątkowego. W tej sytuacji klientka zażądała zwrotu 
opłaty przygotowawczej. Kiedy firma pożyczkowa tego zwrotu odmówiła, klientka zwróciła się o pomoc do 
rzecznika konsumentów oraz do mojego biura. 

Rzecznik po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdził naruszenie praw konsumenckich i podjął inter-
wencję na piśmie, prosząc o udzielenie wyjaśnień na zadane konkretne pytania. Niestety, na żadne z tych 
pytań nie otrzymał odpowiedzi. Firma pożyczkowa podtrzymała jedynie swoje stanowisko, że działa zgodnie 
z prawem i nie zwróci konsumentce tej opłaty. Również ja skierowałem pismo z pytaniami do tej samej fir-
my. Niestety, po raz pierwszy w swojej politycznej karierze nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. 

Nie jest to jedyny taki przypadek. Do mojego biura w Gnieźnie, a także do powiatowego rzecznika kon-
sumentów zgłosiły się osoby poszkodowane w taki sposób przez inne parabanki. W społeczeństwie funkcjo-
nuje przekonanie, że to luki w polskim prawie umożliwiają działanie tego typu firmom. 

Zwracamy się zatem do Pana Ministra z prośbą o przyjrzenie się skali tego problemu w kraju i podjęcie 
takich działań prawnych, które sprawią, że konsumenci będą chronieni w odpowiedni sposób. 

Na każde życzenie moje biuro senatorskie udostępni współpracownikom Pana Ministra bliższe dane – na-
zwy parabanków, o których mowa w oświadczeniu, i kopie otrzymanej przeze mnie od pokrzywdzonych 
korespondencji. 

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka 




