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Ustawa  
wciąż zła
Ministerstwo Finansów  
przygotowało zmiany w prawie. 
Zmieni się niewiele i na gorsze,  
a założenia projektu są  
nieadekwatne do oczekiwań

Młodzi  
a pożyczki
Jak zadłużają się młodzi?  
Na co potrzebują pieniędzy,  
czy mają kłopoty ze spłatą? 
Wnioski z badań rynku  
na podstawie raportu KRD

Chwilówka  
z banku
Pierwszy bank wszedł na rynek 
mikropożyczek. Wydaje się,  
że wszyscy są zadowoleni

Prognozy  
na 2015 rok
Przedstawiciele firm  
pożyczkowych mówią  
o swoich oczekiwaniach  
i obawach dotyczących  
nowego roku

Kto się zna  
na pożyczkach
Branża nie ma dobrej prasy,  
nie rozumieją jej nawet  
ekonomiści. Tymczasem  
pożyczanie ma swoje  
uzasadnienie naukowe

Strażnicy  
procentów
Sejm rozgraniczy kredyt konsumencki od lichwy. 
Ale politycy mówią tylko o procentach,  
a branża chce rejestracji, a nawet licencji
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Podsumowanie świątecznych 
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Spis treściW trakcie prac nad tym – bądź co bądź pierwszym – numerem przy-
gotowywałem zapotrzebowanie na zdjęcia. Wypisałem w pliku: 
Sejm, Ministerstwo Finansów (dużo!), UOKiK, ogłoszenia o po-

życzkach wiszące na słupach, jakiś tani market, stragan warzywny, starsze 
osoby wychodzące z kościoła, biedni ludzie siedzący na ławce w parku (ale 
koniecznie w pochmurny dzień, żeby klimat zdjęcia był odpowiedni). Po 
chwili dopisałem jeszcze: wóz policyjny, budynek sądu, kraty...

I wtedy zacząłem się zastanawiać. Chyba nie o to chodziło.
Spróbowałem poszukać innych tematów zdjęć. Ludzie w średnim wieku 

wychodzący z fabryki lub stacji metra, czyli prawdziwi klienci firm pożycz-
kowych. Jakaś uczelnia o profilu finansowym, a nawet szkoła podstawowa 
– przyda się do artykułu o edukacji społeczeństwa. Sklep z rowerami, dzie-
ci na nowych rowerach (kupionych za pożyczkę), market AGD i budow-
lany, samochód dostawczy z logo marketu, biuro podróży, punkt sprzeda-
ży używanych podręczników, antena satelitarna na bloku, salon firmowy 
z porcelaną. 

Bo taki ma być cel „Promeritum”: pokazać firmy pożyczkowe jako alter-
natywę dla banków, które niekoniecznie są zainteresowane drobnymi kre-
dytami, z drugiej zaś strony jako alternatywę dla szarej, a właściwie czarnej 
strefy finansowej, tej bejsbolowej. Pisać o uczciwym zaspokajaniu ludzkich 
potrzeb. Odkłamać stereotyp firm pożyczkowych jako geszeftów prowadzo-
nych przez lichwiarzy, którzy oferują „chwilówki” na paskarskich warun-
kach, żerują na ludzkiej biedzie i kończą za kratkami. Przedstawić trudny bi-
znes w kraju, gdzie popyt spotyka się z podażą pod niezwykle podejrzliwym 
okiem nadzoru. Na ów biznes jest zapotrzebowanie i – co istotne – okazuje 
się on legalny praktycznie na całym świecie. I jeszcze przestrzegać przed po-
kusami wyzyskiwania najsłabszych, bo to się zawsze źle kończy.

„Promeritum” ma być czasopismem dla branży. Dla firm pożyczkowych, 
a nie dla ich klientów. Ma to być miejsce wymiany opinii, nawet jeśli bę-
dą one sprzeczne lub kontrowersyjne. Chcemy przypominać najważniej-
sze wydarzenia z ostatnich tygodni, aby nie umknęły z pamięci, analizować 
zmiany legislacyjne i prognozować. Nie zamykamy się na jedną organizację 
branżową, lecz chętnie zwrócimy się o komentarz do wszystkich uczestni-
ków rynku. Zadaniem redakcji będzie moderowanie dyskusji i jej prezenta-
cja w czytelny sposób, a nie lekceważenie cudzych poglądów albo narzuca-
nie jakiejś wąskiej linii programowej. 

Chcecie wziąć w tym udział? Czekamy na Wasze propozycje tematów lub 
teksty: promeritum@zfp.org.pl.

Romuald Gnitecki
redaktor naczelny
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FinaBay pokazał wyniki
W ramach grupy FinaBay, od 2011 roku 
działają w Polsce dwie marki: NetCredit, 
która oferuje krótkoterminowe pożyczki 
na miesiąc, oraz InCredit, pierwsza na 
rynku oferta pożyczki z możliwością spła-
ty swojego zobowiązania w ratach. Fina-
Bay (wcześniej NetCredit Group) powsta-
ła na Łotwie, ma oddziały w Polsce, 
Czechach, Rosji oraz Gruzji i wchodzi na 
dwa kolejne rynki.

Przez pierwszych dziewięć miesięcy 
2014 roku, w porównaniu z latami ubie-
głymi, liczba pożyczek udzielonych przez 
NetCredit Poland wzrosła o 97%. W ana-
logicznym okresie 2013 roku dynamika 
była jeszcze większa, bo na poziomie 
124%. Liczba klientów NetCredit w Polsce 
wzrosła aż o 50% w pierwszych trzech 
kwartałach 2014 roku (w porównaniu 
rdr). W zestawieniu Q3 2013 i Q3 2012 
liczba klientów firmy wzrosła o 72%.

Suma pożyczek udzielonych przez Fi-
naBay osiąga rocznie 55 milionów euro. 
Firmie udało się utrzymać wzrost przy-
chodów i zwiększyć liczbę udzielanych 
pożyczek. Pomocne okazało się wypraco-
wanie autorskiego algorytmu pożyczko-
wego, który pozwolił zminimalizować 
czas oczekiwania klientów na złożone 
przez nich aplikacje.

Z porównania portfeli pożyczkowych 
FinaBay w Polsce, na Łotwie i w Gruzji 
wynika, że najaktywniejsi klienci korzy-
stają z oferty oddziału gruzińskiego. 

W przypadku osób, które pożyczają po 
raz pierwszy, aż 91% Gruzinów spłaca po-
życzkę w terminie, podczas gdy na Łotwie 
wskaźnik ten wynosi 89%, a w Polsce 80%. 
Największy udział pożyczek z dłuższym 
terminem zapadalności w 2014 roku był 
w Gruzji – 27%, co oznacza, że co czwarty 
Klient skorzystał z opcji przedłużenia ter-
minu spłaty pożyczki. Na Łotwie odsetek 
ten był podobny (26%), podczas gdy 
w Polsce wyniósł 18%.

W zależności od kraju czas zatwierdza-
nia wniosków pożyczkowych jest inny. W 
Polsce decyzja o przyznaniu pożyczki on-
line zapada średnio w ciągu minuty. W 
Gruzji jest to już osiem minut. Co ważne, 
w przypadku rynku polskiego pieniądze 
można otrzymać przelewem na konto 
bankowe lub odebrać je w oddziale Poczty 
Polskiej.

Kolejny gracz na rynku: Saldo.pl
Na początku grudnia 2014 roku działal-
ność rozpoczęła kolejna firma udzielają-
ca pożyczek przez Internet – Tact Finan-
ce i jej serwis Saldo.pl.

Saldo.pl to portal firmy Tact Finan-
ce, należącej do międzynarodowej insty-
tucji finansowej Tact Group. Grupa od 
2007 działa na rynku szybkich pożyczek 
konsumenckich dla klientów indywidu-
alnych w krajach skandynawskich: Fin-
landii, Szwecji i Danii. Za pomocą strony 
WWW klienci mogą wnioskować o uru-
chomienie limitu pożycz-
kowego, którym później 
zarządzają poprzez swoje 
indywidualne konto.

Charakterystycznym 
produktem w ofercie fir-
my Saldo jest odnawialny limit pożycz-
kowy – połączenie zalet szybkiej po-
życzki i odnawialnego limitu w koncie 
bankowym. Po utworzeniu konta klient 
może samodzielnie ustalać limit, z któ-
rego chce korzystać (w zakresie od 300 
do 5 000 zł) i decydować, jaką kwotę po-
życzki chce wypłacić w danym momen-
cie. Ma pełną kontrolę nad dostępnymi 
środkami – może samodzielnie zwięk-
szać lub zmniejszać wielkość limitu.

Wysokość przyznanego odnawialne-
go limitu pożyczkowego jest uzależnio-
na od wybranej metody weryfikacji. Jeśli 
klient wybierze weryfikację za pomo-
cą przelewu na kwotę 0,01 zł ze swoje-
go rachunku bankowego, może uzyskać 
pożyczkę w wysokości 300–500 zł. Jeśli 
zaś zdecyduje się na weryfikację przez 
usługę Instantor, może uzyskać pożycz-
kę do 5000 zł. Ta ostatnia usługa opar-
ta jest na screen scrapingu, który wyko-
rzystuje specjalne oprogramowanie i ma 
wgląd do 12-miesięcznej historii rachun-
ku bankowego klienta. W związku z tym 
pożyczkobiorca musi wyrazić zgodę na 
przeprowadzenie weryfikacji swojego ra-
chunku bankowego.

Odnawialny limit pożyczkowy jest 
przyznawany bezpłatnie na okres 30 
dni. Po tym czasie pożyczkobiorca mo-
że albo spłacić zobowiązanie w całości 
i wtedy zamknąć limit, albo przedłużyć 
okres korzystania z limitu na kolejne 30 
dni. Może też zawiesić linię odnawialną 
po spłacie pożyczki, by ponownie ją ak-
tywować w dowolnej chwili.  Odnawial-
ny limit pożyczkowy po promocyjnym, 
bezpłatnym okresie będzie kosztował 
równowartość 7,5% miesięcznie.

Możliwe jest zawieszenie limitu po-
życzkowego, jednakże na okres nie dłuż-
szy niż 3 miesiące. W okresie zawiesze-
nia nie są naliczane żadne opłaty, pod 
tym jednak warunkiem, że pożyczko-
biorca złożył stosowny wniosek na 7 dni 
przed upływem wymagalności zwrotu 
pożyczonej kwoty. W przeciwnym razie 
limit pożyczkowy zostaje automatycz-
nie przedłużony, to zaś wiąże się z nali-
czeniem opłaty za prolongatę terminu 
pożyczki.

Pożyczając 5000 zł, trzeba po miesią-
cu oddać o 375 złotych więcej, natomiast 
pożyczka w wysokości 300 zł kosztu-
je 23 zł. W przeciwieństwie do kosztów 
windykacyjnych koszty pożyczki są jed-
nak niewielkie. Po trzech dniach opóź-
nienia w spłacie firma wyśle SMS-a oraz 
e-mail, za co policzy w sumie 5 zł. Pią-
tego dnia pracownik zadzwoni do klien-
ta, co tego ostatniego będzie kosztowało 
30 zł. Dwa dni później zostanie wysłane 
pierwsze wezwanie do zapłaty w formie 
pisemnej, za które firma policzy 35 zł. Po 
dwóch tygodniach koszt pisemnego we-
zwania do zapłaty wyniesie 45 zł. Trzy-
dziesty dzień zwłoki w spłacie pożycz-
ki oznacza wysłanie trzeciego wezwania 
do zapłaty za 55 zł. Łącznie po 30 dniach 
zwłoki koszty windykacyjne wyniosą 
170 zł, czyli o 739% więcej, niż klient za-
płaciłby za przedłużenie terminu spłaty 
300 zł pożyczki.

Serwis Saldo kieruje swą ofertę głów-
nie do ludzi młodych, dynamicznych, 
przyzwyczajonych do korzystania z In-
ternetu i szukających elastycznych form 
finansowania. – Saldo nie jest rozwiąza-
niem dla osób, które zmagają się z chwi-
lowymi trudnościami finansowymi. 
Ofertę kierujemy do ludzi, którzy mają 
ciekawe, dodatkowe plany czy marzenia 
i chcą zrealizować je już teraz, a nie np. 
poczekać kilka miesięcy – przekonuje 
Robert Klepner, szef projektu na Polskę.

W Polsce Tact Finance sp. z o.o. wpi-
sano do KRS-u już 31 grudnia 2013 ro-
ku. Spółkę reprezentują Tom Lindblom 
(prezes zarządu) i Ari Valavaara (czło-
nek zarządu). Kapitał zakładowy spółki 
wynosi 5 tys. zł.
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Specjał Finanse
Grupa Kapitałowa Specjał, która do tej 
pory działała w sektorze spożywczym, 
medycznym oraz ochroniarskim, posta-
nowiła rozszerzyć swoją działalność o sek-
tor finansowy. W grudniu 2014 roku 
utworzyła firmę doradczą – Specjał Fi-
nanse. W ofercie firmy znajdują się po-
życzki gotówkowe i konsolidacyjne, kre-
dyty firmowe, leasing oraz produkty 
finansowe dla rolników. Docelowo firma 
ma zamiar współpracować z 20 bankami.

Hapi Pożyczki Providenta
Grupa IPF, właściciel marki Provident, 
w połowie grudnia 2014 roku wprowadzi-
ła na rynek swoją markę pożyczek online 
– Hapi Pożyczki. 

Nowi klienci będą mogli pożyczyć od 
1500 do 7500 złotych na okres od 3 do 24 
miesięcy. Większość firm pożyczkowych 

funkcjonujących na rynku pozabanko-
wym oferuje nowym klientom pożyczkę 
bez prowizji oraz dodatkowych kosztów. 
Hapi pożyczka, pomimo wejścia na bar-
dzo konkurencyjny obszar, nie oferuje 
obecnie żadnych promocji. Zgadnie z in-
formacją podaną na stronie internetowej 
pożyczkodawcy za pożyczone 1500 zł na 
najkrótszy możliwy okres, czyli 3 miesią-
ce, zapłacimy łącznie 356,73 zł prowizji 
i odsetek.

Weryfikując wnioski o przyznanie po-
życzki, firma sprawdza potencjalnych kre-
dytobiorców w wewnętrznym zbiorze da-
nych IPF Polska, Krajowym Rejestrze 
Długów BIK, Rejestrze Dłużników ERIF 
BIG, Biurze Informacji Gospodarczej In-
fomonitor, Biurze Informacji Kredytowej 
ZBP oraz we własnym zbiorze danych.

Osoby zaciągające pożyczkę na 3–5 
miesięcy nie mają możliwości przesunię-
cia terminu spłaty raty zobowiązania. Jed-
norazowa możliwość odroczenia terminu 
przysługuje tym, których pożyczka zosta-
ła zaciągnięta na okres 6–11 miesięcy. 
Dwa przesunięcia terminów spłaty raty 
przysługują przy pożyczkach wziętych na 
okres 12–17 miesięcy, dla zobowiązań 
18–23-miesięcznych istnieje możliwość 
trzykrotnego przesunięcia terminu spłaty 
raty. Pożyczkobiorcy, którzy wezmą po-
życzkę na więcej niż 24 miesiące, będą 
mieli zaś prawo cztery razy prolongować 
termin spłacenia raty.

Wonga wprowadza nowe zasady
16 grudnia 2014 roku firma Wonga zmo-
dyfikowała w Wielkiej Brytanii ofer-
tę krótkoterminowych konsumpcyjnych 
produktów kredytowych z uwzględnie-
niem wprowadzenia limitów cenowych.

Zgodnie z zasadami określonymi przez 
Urząd do spraw Prowadzenia Operacji 
Finansowych (FCA), które weszły w ży-
cie 2 stycznia 2015 roku, nowe pożyczki 
firmy Wonga zostały obciążone opłatami 
wynoszącymi 0,8 proc. za każdy dzień 
kredytowania oraz jednorazową opła-
tą w wysokości 15 funtów brytyjskich za 
niespłaconą pożyczkę. Stanowi to swe-
go rodzaju zwrot kosztów postępowania 
windykacyjnego.

Zmianom uległy także zasady przy-
znawania pożyczek. Firma podjęła decy-
zję o zniesieniu opłaty za transfer środ-
ków pieniężnych na konto klienta, która 
do tej pory wynosiła 5,50 £. Ustalono 
także, że minimalna kwota przyznawa-
nej pożyczki nie może być niższa niż 
50 £, a klient nie będzie obciążany żad-
nymi dodatkowymi opłatami i odsetka-
mi odbiegającymi od pierwotnej kwoty 
pożyczki.

Reprezentatywny przykład: kwota po-
życzki 100 £, czas obowiązywania umo-
wy 13 dni, oprocentowanie 292% w ska-
li roku. Całkowita kwota do zapłaty to 
110,40 £, RRSO: 1,509%.

Wonga zaostrzyła także kryteria przy-
znawanych pożyczek, tak aby kredy-
ty otrzymywały tylko te osoby, które bę-
dą w stanie spłacić swoje zobowiązanie. 
Prawdopodobnie jest to konsekwencją 
ostatniego zamieszania, które bezpo-
średnio dotyczyło tej firmy. Brytyjskie 
media oskarżały Wongę o to, że udziela-
jąc pożyczek, nie sprawdzała wiarygod-
ności kredytowej swoich klientów, a do-
datkowo naliczała im ogromne odsetki 
za opóźnienia w spłacie zadłużenia. W 
związku z tym firma, próbując ratować 
wizerunek, podjęła decyzję o umorzeniu 
330 tys. pożyczek swoich dłużników.

Firma zmodyfikowała również proce-
durę postępowania w stosunku do klien-
tów, którzy mają problem ze spłatą po-
życzki. Nowe rozwiązanie ma wspierać 
pożyczkobiorców, dlatego wprowadzono 
trzydniowy ,,okres karencji”, nim zaczną 
być naliczane opłaty za niewywiązanie 
się z umowy, oraz obniżono o połowę 
odsetki należne, które mogą rosnąć do 
30 dni.

Wonga podjęła również decyzję o wy-
cofaniu swoich dotychczas stosowanych 
reklam z brytyjskiego rynku. W Wielkiej 
Brytanii reklamy z kukiełkami-starusz-
kami najczęściej emitowane były w pas-
mach programów dla dzieci, mając zły 
wpływ na najmłodszych.

Koszt pożyczki w Wonga

Cecha Stare zasady Nowe zasady*

Dzienny koszt 1% 0,8%

Jednorazowa opłata  
za niespłacenie pożyczki 20 £ 15 £ 

Opłata za przelew pożyczki 5,50 £ 0 £ 

Minimalna kwota pożyczki 1 £ 50 £ 

Roczna stopa oprocentowania 5,853% 1,509%

** Nowe zasady dotyczą klientów, którzy wezmą pożyczkę po 16 grudnia 2014 r.

Przykład

Kwota  
pożyczki

(£)

Okres 
pożyczki

Dni 
zaległości

Koszty na 
wcześ-

niejszych 
zasadach 

Koszty po 
zmianach

Różnica Różnica  
(%)

100 13 
(av. term) 0 19,22 10,40 8,82 46

100 30 0 37,15 24,00 13,15 35

100 30 30 98,30 60,00 38,30 39

Reprezentatywny przykład: kwota pożyczki 100 £, czas obowiązywania umowy 13 dni, oprocentowanie: 292% w skali roku.  
Całkowita kwota do zapłaty: 110,40 £, RRSO: 1,509%.
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A by uzyskać pożyczkę w Banku 
SMART, należy złożyć wniosek 
online, z czym wiąże się założe-

nie ROR-u w banku. Mikropożyczka jest 
dostępna jako nieodnawialny limit w ra-
chunku. Wnioskodawca jest weryfiko-
wany w biurach informacji gospodarczej 
(BIG), musi też dokonać przelewu auto-
ryzacyjnego z innego konta. Nie są wy-
magane dodatkowe zaświadczenia.

Klient ma prawo do jednej pożyczki, 
a o kolejną może wnioskować po spłacie 
poprzedniej. Bank deklaruje, że pienią-
dze trafiają na konto wnioskodawcy „na-
wet w 15 minut” od złożenia wniosku. 
Roczne oprocentowanie nominalne tej 
„chwilówki” wynosi 6%. Prowizja to 7% 
od udzielonej kwoty, za obsługę pożycz-
ki bank bierze 6,5%, a za ocenę zdolno-
ści kredytowej – 6%. Za każde pożyczone 
100 zł klient płaci 20 zł. Odsetki za opóź-
nienie są równe czterokrotności wysoko-
ści stopy kredytu lombardowego NBP.

Pierwsza taka  
instytucja bankowa

Po szczegóły udaliśmy się do źródła. 
Odpowiedzi na pytania „Promeritum” 
udzielił Piotr Gawron, senior project 
manager Banku SMART, który odpowia-
dał za wdrożenie projektu.
– Skąd wziął się pomysł na mikropożycz-
ki? Czy Bank SMarT chce konkurować 
z firmami pożyczkowymi?
– Dynamicznie rosnący segment ryn-
ku małych pożyczek online nie może po-
zostać obojętny dla banków. Jesteśmy 
pierwszą instytucją bankową, która zde-
cydowała się na ten krok. 
– do kogo jest skierowana ta oferta? 
w jaki sposób chcecie Państwo pozyskać 
klientów?

– Gwarantujemy bezpieczeństwo i szer-
szy wachlarz produktów finansowych 
– na rynku istnieje spora grupa klien-
tów wykluczających zaciąganie zobowią-
zań w instytucjach, które nie są bankami, 
a jednocześnie zadowolonych z procedur 
i formalności obowiązujących w swoim 
macierzystym banku. Wierzymy, że uda 
się nam przekonać ich do korzystania 
z naszych usług.
– Suma opłat za SMarT Mikropożycz-
kę niewiele się różni od warunków sta-
wianych przez firmy z sektora pozaban-
kowego. w dodatku klient musi założyć 
konto w banku. Jakie są zalety waszej 
oferty i przewaga nad konkurencją, szcze-
gólnie nad firmami pożyczkowymi?
– Nie mogę się zgodzić ze stwierdze-
niem, że różnica jest niewielka. Nasza 
oferta jest atrakcyjna cenowo, porów-
nując ją zarówno do banków, jak i firm 
pożyczkowych. Dodatkowo wykładamy 
wszystkie karty na stół: w każdej formie 
reklamy, jaką stosujemy, promując ten 

produkt, informujemy, że za każdy po-
życzony 1000 zł trzeba zapłacić 200 zł 
kosztów. Wystarczy wczytać się w zawi-
łe tabele prowizji i opłat konkurencji, że-
by zrozumieć różnicę.

Dla przykładu proszę wycenić swój 
czas potrzebny na załatwienie formal-
ności związanych z uzyskaniem takie-
go kredytu w innej instytucji – dojazd 
do placówki, kolejka, czas oczekiwa-
nia na decyzję itd. W naszym przypad-
ku formalności trwają kilka minut, a czas 
oczekiwania można spożytkować choćby 
na zaparzenie herbaty w swoim ciepłym 
domu. Przykład ten jest wyjątkowo traf-
ny właśnie teraz, kiedy pogoda nas nie 
rozpieszcza. 
– Jaką zakładacie Państwo maksymalną 
szkodowość portfela?
– Nie twierdzimy, że znaleźliśmy cudow-
ną receptę na udzielanie kredytów bez 
formalności i szkód w portfelu kredyto-
wym. Ryzyko jest zawarte w cenie każdej 
pożyczki i w naszym przypadku ma ono 

Pierwszy bank  
udziela „chwilówek”

28 października 2014 roku Bank SMarT wprowadził do swojej oferty  
SMarT Mikropożyczkę. Kwota pierwszej pożyczki wynosi od 100 do 1000 zł,  

kolejnych – do 1200 zł. na spłatę klient ma miesiąc.

romuald Gnitecki, „Promeritum”
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akceptowany poziom. Jesteśmy bankiem 
i jako bank dbamy o interesy wszystkich 
klientów, także tych, którzy lokują u nas 
swoje oszczędności.
– Jak z perspektywy klienta wygląda pro-
cedura w przypadku nieoddania pożycz-
ki na czas?
– Pod tym względem także jesteśmy bar-
dzo przejrzyjści. Prowadzimy czynno-
ści windykacyjne w sposób uczciwy, po-
bierając opłaty tylko i wyłącznie zgodne 
z faktycznymi kosztami ponoszonymi 
przez bank, a w przypadku powiado-
mień e-mail i SMS wysyłamy je bezpłat-
nie. Przyjęliśmy także ograniczenia zwią-
zane z częstotliwością takich monitów. 
Wszystkie regulacje obowiązujące w tym 
zakresie są udostępniane klientom na 
stronach internetowych banku i można 
się z nimi zapoznać jeszcze przed złoże-
niem wniosku.
– Jest to pionierska oferta bankowa. Czy 
spodziewacie się Państwo, że inne banki 
też zaczną udzielać „chwilówek”?
– Zapewne tak, jednak droga od marzeń 
do realizacji jest długa. 
– dwieście złotych od każdego tysiąca po-
życzonego na miesiąc – dla części opinii 
publicznej i niektórych mediów jest to li-
chwa. Jak chcecie Państwo uniknąć oskar-
żeń o nadmierne oprocentowanie?
– Podkreślę jeszcze raz: zaspokojenie ta-
kiej potrzeby finansowej na obecnym ryn-
ku bankowym wcale nie jest tańsze, jeże-
li weźmiemy pod uwagę wszystkie koszty 
(materialne i niematerialne) ponoszo-
ne przez klienta. Stawiamy na przejrzy-
stość w komunikacji oferty i pozostawia-
my wybór świadomym klientom. 
– Jak odnosicie się Państwo do planów Mi-
nisterstwa Finansów dotyczących ograni-
czenia kosztów kredytu konsumenckie-
go? dla mikropożyczek te regulacje mogą 
być bardzo groźne ze względu na mate-
matyczną konstrukcję limitu.
– Na tym etapie powstrzymamy się od 
opinii. 

– Czym jeszcze chce nas zaskoczyć Bank 
SMarT w najbliższych miesiącach?
– Już niebawem wdrożymy nowe roz-
wiązania w zakresie bankowości mobil-
nej, ułatwiające posługiwanie się naszą 
aplikacją. Gwarantuję, że będzie o tym 
głośno.

Branża pożyczkowa  
raczej się nie boi

Firmy żyjące z udzielania pożyczek są 
nawet zadowolone z faktu, że pierwszy 
bank wszedł w mikropożyczki. Uważa 
się, że jest to swego rodzaju legitymizacja 
całej branży finansowej. Nie będzie moż-
na już mówić o  lichwie lub nieuczci-
wych działaniach, bo skoro takich poży-
czek i na podobnych warunkach udziela 
bank z licencją, to inni też mogą. Powin-
na też wzrosnąć świadomość finansowa 
społeczeństwa. 

Nie odczuwa się również obaw, aby 
instytucje bankowe miały szybko i po-
ważnie zagrozić firmom pożyczkowym. 
Chyba żeby „chwilówek” zaczęły udzie-
lać wszystkie banki. Na to jednak na ra-
zie się nie zanosi. 
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Adam Dąbrowski, dyrektor zarządza-
jący LendOn.pl:  – Firmy pożyczkowe 
działające w internecie stworzyły segment 
rynku, którym teraz zaczynają interesować 
się banki. Oznacza to, że popyt na oferowa-
ne przez nas usługi jest trwały i dopełnia 
dotychczasową ofertę rynku consumer fi-
nance. Należy jednak pamiętać, że banki ja-
ko instytucje działają, opierając się na pra-
wie bankowym, podlegają więc określonym 
wymogom oraz regulacjom. 

Należy zadać sobie pytanie, przy jakiej 
skali działania prowadzenie tego biznesu 
będzie opłacalne dla banków? Jeśli chodzi 
o Bank SMART, nie uważam go za szcze-
gólne zagrożenie dla branży pożyczkowej 
ze strony sektora bankowego. Powiedział-
bym raczej, że jest to internetowa firma po-
życzkowa, która ma licencję bankową. Wca-
le mnie tego typu produkt nie zaskakuje, 
gdyż potrafię sobie wyobrazić pogodzenie 
naszego modelu biznesowego z wymogami 
prawnymi, które muszą spełniać banki. Po-
życzenie 500 zł na jeden miesiąc przy mar-
ży 20% nie jest niczym nadzwyczajnym, ale 
stanowi typową działalność w sektorze con-
sumer finance. Być może wkrótce wszyscy 
więksi gracze pożyczający w internecie po-
kuszą się o licencje bankowe i będziemy 
działać tak jak Bank SMART.

Aleksander Rutkowski, prezes zarzą-
du Kreditech Polska: – Odnotowaliśmy 
wzmożone zainteresowanie instytucji ban-
kowych mikrokredytami. Jednak oferta ban-
ków nie gwarantuje tak dogodnych warun-
ków udzielania pożyczek, jak w przypadku 
firm działających w Internecie, które dzięki 
nim notują ciągły wzrost popularności. 

Marka Kredito24 oferuje ekspresowe po-
życzki, księgowane na kontach klientów 
w ciągu 10 minut. Banki nie stosują tak za-
awansowanej technologii podczas wydania 
decyzji pożyczkowej, opierając się głównie 
na informacjach pochodzących z biur kre-
dytowych. Nasz serwis korzysta z technolo-
gii Big Data, a decyzja wydawana jest na 
podstawie 15 000 danych o pożyczkobiorcy, 
pochodzących również z portali społecz-
nościowych i zakupowych. Dzięki temu 
oszacowanie zdolności kredytowej jest jesz-
cze bardziej wiarygodne, trwa średnio 35 
sekund, a nasze produkty są dostarczane 
osobom wykluczonym finansowo, które do 
tej pory nie mogły liczyć na wsparcie ze 
strony banków. Tymczasem instytucje ban-
kowe, korzystając przy wydaniu decyzji po-
życzkowej ze standardowych zasobów da-
nych, nie są w stanie dotrzeć do ludzi, 
którzy naprawdę potrzebują wsparcia 
finansowego. 

Wkroczenie banków w obszar finansów, 
który nigdy wcześniej nie był utożsamiany 
z tymi instytucjami, może skutkować zmia-
ną postrzegania naszego sektora. Od lat 
środowisko finansowe jasno rozgraniczało 
pożyczkodawców i parabanki. Dla przypo-
mnienia: pożyczkodawca to instytucja, któ-
ra nie pobiera depozytów od klientów i po-
życza własne pieniądze na własne ryzyko. 
Wejście na rynek pożyczek pozabankowych 
instytucji, która działa, opierając się na pra-
wie bankowym, może ocieplić wizerunek 
tego rynku. A wtedy być może dojdzie do 
sytuacji, gdy dyskusje na temat społecznej 
roli, jaką odgrywa sektor pożyczkowy, obio-
rą pozytywny kierunek.

Opinie z branży
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Ustawa o prawach konsumenta
25 grudnia 2014 roku weszła w życie 
ustawa o prawach konsumenta, podpisa-
na przez Prezydenta RP pół roku wcześ-
niej – 17 czerwca. Nowa regulacja zastą-
piła między innymi ustawę o tak zwanej 
sprzedaży konsumenckiej i wprowadziła 
liczne zmiany do Kodeksu Cywilnego.  

Ustawa o prawach konsumenta sta-
nowi spóźnioną transpozycję dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 
2011/83/UE z 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów. Zgod-
nie z przepisami Polska była zobowią-
zana do implementacji tej dyrektywy do 
13 grudnia 2013 r., natomiast nowe prze-
pisy miały obowiązywać od 13 czerwca 
2014 r.

Prace nad założeniami do projektu 
ustawy o prawach konsumenta trwały 
od stycznia 2013 roku, kiedy opubliko-
wano projekt założeń. Ostatecznie pro-
jekt ten został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów 21 maja 2013 r., natomiast samą 
ustawę – mimo z góry narzuconego ter-
minu implementacji – uchwalono ponad 
rok później.

W ustawie o prawach konsumen-
ta określono na nowo i uporządkowane 
kwestie związane z umowami zawierany-
mi przez przedsiębiorców z konsumen-
tami. Do najważniejszych kwestii należy 
zaliczyć:

nową definicję konsumenta, 
ponowne zdefiniowanie instytucji rę-

kojmi i gwarancji, 
określenie obowiązków przedsiębiorcy 

zawierającego umowę z konsumentem, 
określenie zasad i trybu zawierania 

z konsumentem umowy na odległość 
i poza lokalem przedsiębiorstwa, 

określenie zasad i trybu wykonywa-
nia prawa konsumenta do odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość lub po-
za lokalem przedsiębiorstwa.

Nowelizacja przede wszystkim doo-
kreśla lub rozszerza zakres uprawnień, 
przysługujących konsumentom w przy-
padku umów sprzedaży poza lokalem 
przedsiębiorstwa, czyli w praktyce – 
w odniesieniu do zakupów w Internecie. 
Zgodnie jednak z art. 39 ust. 8 i art. 43 
ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 2 nowej ustawy 
– w zasadzie – nie stosuje się do umów 
kredytu konsumenckiego zawieranych 
na odległość, a zatem nowa ustawa nie 
dotyczy pożyczkodawców online. Nowe 
przepisy odnoszą się do ustawy o kre-
dycie konsumenckim, zwracając uwagę 
m.in. na obowiązki informacyjne przed-
siębiorcy, realizowane w oparciu o tzw. 
formularz informacyjny. Okazuje się za-
tem, że regulacja rynku dogoniła stan od 
dawna już obowiązujący kredytodawców 
konsumenckich.

•
•

•

•

•

Ruszył Rejestr Firm Pożyczkowych
12 stycznia 2015 r. wystartowała stro-
na internetowa Rejestru Firm Pożycz-
kowych (www.rfp.org.pl). Baza zawie-
ra informacje na temat ogólnopolskich 
przedsiębiorstw pożyczkowych, których 

pokrycie rynku wynosi ponad 95 pro-
cent. W przyszłości baza będzie uzupeł-
niana o podmioty działające lokalnie. Ce-
lem Rejestru jest udostępnienie klientom 
danych rejestrowych wiodących firm 
świadczących usługi pożyczkowe.

Baza jest elementem samoregulacji 
branży. Jej utworzenie wynika z braku 
oficjalnego, licencyjnego rejestru, który 
mógłby być prowadzony przez nadzór fi-
nansowy lub Ministerstwo Gospodarki. 
Taka koncepcja była jednym z zapisów 
ustawy regulującej działalność nieban-
kowych firm operujących na rynku kre-
dytu konsumenckiego i o taki rejestr ZFP 
oraz firmy członkowskie apelują od nie-
mal dwóch lat. Niestety, w najnowszym 
projekcie ustawy zapis o powołaniu Re-
jestru został wykreślony. ZFP prowadzi 
bazę i administruje nią przez spółkę za-
leżną. Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Dane GUS-u o działalności 
pośredników finansowych
Główny Urząd Statystyczny zbadał 118 
przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowe-
go, prowadzących działalność w 2013 ro-
ku. Wśród było nich 25 spółek akcyjnych 
i 62 spółki z o.o., reszta to inne formy spó-

łek. 50 badanych firm udzielało wyłącznie 
pożyczek ze środków własnych, pozostałe 
to pośrednicy współpracujący z bankami 
lub firmy prowadzące działalność miesza-
ną. Podmioty te zatrudniały 16 225 osób, 
z czego firmy udzielające pożyczek ze 
środków własnych – 4 647 osób.

Badane przedsiębiorstwa miały 1 161 
własnych, stacjonarnych punktów sprze-
daży. Pozyskiwały klientów przez Internet 
(82), telefon (77), w placówkach handlo-
wo-usługowych (60) i przez sprzedaż oso-
bistą (66). Uczestniczyły w zawarciu 3 209 
tys. umów na kredyty i pożyczki, co sta-
nowiło wzrost w skali roku o 36,4%. War-
tość udzielonych przez nie kredytów i po-
życzek ogółem wzrosła o 68,3% do kwoty 
44 314 mln zł. Największy wzrost odnoto-
wano wśród pożyczek oraz kredytów go-
tówkowych, ratalnych i kartowych – z ok. 
12,3 do prawie 28 mld zł.

Wynik finansowy brutto badanych firm 
zwiększył się o 32,3% w stosunku do 2012 
roku i wyniósł 449,7 mln zł, natomiast 
wynik finansowy netto wzrósł w tym cza-
sie prawie dwukrotnie – do 349 mln zł.

300 tys. zł w loterii Vivusa
W styczniu Vivus uruchomił loterię, w 
której codziennie można wygrać spłatę 
pożyczki, a co 10 dni nagrodę główną – 10 
tys. zł. Warunkiem udziału w loterii jest 
wzięcie pożyczki na kwotę co najmniej 
500 zł. Spośród pożyczkobiorców Vivusa 
codziennie losowana jest jeden, który wy-
grywa spłatę całości swojej pożyczki. Co 
10 dni Vivus losowo wybiera zwycięzcę, 
który otrzyma jedną z nagród głównych 
wynoszących 10 tys. zł. Każde 500 zł jest 
warte jeden los. – W dwa miesiące rozda-
my ponad 300 tys. złotych –  powiedziała 
Beata Szwankowska, dyrektor zarządzają-
ca w Vivus.pl. Loteria potrwa do 2 marca.
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Rok dojrzalszych  
produktów

dużo kupujemy, dużo pożyczamy. zobaczmy, co udało się osiągnąć,  
a co czeka branżę pożyczkową w kolejnym roku.

aleksander rutkowski, Kreditech Polska

P rognozowanie o przyszłości ryn-
ku, którego potencjał od czterech 
lat rośnie w siłę w tempie dwucy-

frowym, wydaje się zadaniem prostym. 
Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, 
że ćwiczenie dotyczy rynku będącego 
w strefie szczególnego zainteresowania 
mediów, klientów i regulatorów, to oka-
że się, że przyszłość nie do końca jest 
przewidywalna.

Bliżej klienta

Gdyby spojrzeć na oferty, które więk-
szość pożyczkodawców kieruje do swo-
ich klientów, to rysuje się nam przed 
oczami dość jasny model. Prosty proces 
aplikacyjny, żadnych dokumentów do-
datkowych, potwierdzenie posiadania 
rachunku bankowego za pomocą prze-
lewu. Oferty dostawców pożyczek są 
zbieżne zarówno jeśli chodzi o wymaga-
nia stawiane klientowi, jak i o zalety ofe-
rowanego produktu. W tej chwili tylko 
różnice na poziomie ceny i rozpoznawal-
ności marki sprawiają, że klient wybiera 
nas albo konkurencję.

Jestem jednak przekonany, że zespo-
ły odpowiedzialne za rozwój produktów 
już od dawna myślą, jaką jeszcze funkcją 
można klienta zaskoczyć. Zapewne już 
na początku roku będziemy mogli podzi-
wiać efekty tych prac – być może będzie 
to nowy sposób wypłaty środków, jesz-
cze szybszy i bardziej dostępny, być mo-
że zaś jeszcze bardziej nowatorski i efek-
tywny sposób weryfikacji klienta. 

Skąd takie przypuszczenia? Zdecydo-
wana większość klientów online to mło-
dzi, niestroniący od nowinek i świadomi 
swoich oczekiwań konsumenci. Dla nich 
pożyczka przez smartfon czy weryfika-
cja przez konto na Facebooku to powo-
li standard, do którego branża musi się 
dostosować. 

Produkty będą dojrzalsze 

Obecnie mamy na rynku zauważalny po-
dział produktów pozabankowych, ofero-
wanych klientom. Pierwszą grupą są mi-
kropożyczki – niskokwotowe pożyczki 
na krótki okres. Jest to większość portfe-
la pożyczkowego, szczególnie wśród do-
stawców online. Druga grupa to pożyczki 
ratalne, na dużo wyższe kwoty, spłacane 
zazwyczaj w kilkunastu ratach. 

W 2015 roku będziemy mogli zauwa-
żyć dwie tendencje w tym zakresie. Po 
pierwsze, nasili się, zapoczątkowane już 
w zeszłym roku, zjawisko przechodze-
nia klientów pomiędzy tymi sektorami 
(bankowym i mikropożyczkowym), i to 
przechodzenia jednokierunkowego. Co-
raz więcej klientów będzie zainteresowa-
nych produktem długoterminowym na 
wyższą kwotę, a pożyczkodawca, mając 
większą wiedzę o kliencie i jego historii 
kredytowej, będzie skłonny mu takiej po-
życzki udzielić. 

Drugim kierunkiem zmian będzie po-
wolne, ale nieuniknione rozmywanie się 
tego wyraźnego podziału. Dlaczego ma-
my ograniczać klienta w jego wyborze? 
Dlaczego mamy oferować jeden produkt, 
skoro podczas weryfikacji wniosku mo-
żemy od razu sprawdzić, na co go stać, 
i dać mu wybór? Stosując zasady odpo-
wiedzialnego pożyczania i popierając to 
solidną analizą weryfikacyjną, jesteśmy 
w stanie dać klientowi wybór pomiędzy 
kilkoma produktami. Niech on sam zde-
cyduje, co mu w danej chwili najbardziej 
odpowiada.

Dokąd zmierzają regulacje

Snując rozważania na temat kierunku, 
w jakim będzie rozwijał się rynek poży-
czek w 2015 roku, nie można zapominać 
o czynnikach zewnętrznych, bardzo sil-

nie na niego oddziałujących. Tocząca się 
debata publiczna oraz prawna na temat 
regulacji rynku wchodzi – jak się wydaje 
– w decydującą fazę. Gdyby całość prze-
pisów została przyjęta w formie obecnie 
dyskutowanej, zmiany w branży mikro-
pożyczkowej i w oferowanych przez nią 
produktach będą nieuniknione. 

Nie znamy ostatecznego kształtu tych 
zmian. Pożyczkodawcy będą więc tylko 
testować pewne rozwiązania, które mo-
gą dać im odpowiedź na temat najlepszej 
formy produktów oferowanych w przy-
szłości. W tym przypadku jednak nie bę-
dzie żadnej reguły i powtarzalności. Każ-
dy dostawca ma swoje pomysły i na tym 
etapie niechętnie dzieli się wiedzą na 
ich temat z klientami i innymi graczami 
obecnymi na rynku. 

Pewne jest natomiast, że brak roz-
strzygnięć blokuje wprowadzanie zmian. 
Dopóki nie wyklarują się nowe ramy 
prawne, trudno podejmować racjonalne 
decyzje biznesowe. To nadal jest młody 
rynek. On wprawdzie szybko dojrzewa, 
ale aby zapewnić mu optymalny wzrost, 
musimy stworzyć jasne i przewidywalne 
zasady. 
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Prezes zarządu  

Kreditech Polska
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To będzie dobry rok
Prognoza dla branży pożyczkowej na rok 2015: powinno być lepiej.  
Trzeba jednak uczciwie pracować, reagować na oczekiwania rynku  

i uważać na czynniki ryzyka, chociażby na zamrożoną legislację.

Jarosław Chęciński, Profi Credit

R ynek firm pożyczkowych odzna-
czał się w 2014 roku dużą dyna-
miką. Pojawiło się na nim wielu 

nowych graczy, oferujących bardzo zróż-
nicowane produkty, stawiających na róż-
ne modele biznesowe i zwracających się 
do różnych grup docelowych. Obserwo-
waliśmy również zmiany w ofertach firm 
od dłuższego czasu obecnych w Polsce, 
tych z ugruntowaną pozycją, ale poszu-
kujących nowych obszarów rozwoju. Du-
zi gracze otworzyli nowe kanały sprzeda-
ży, stając się tym samym konkurentami 
dla spółek, z którymi wcześniej nie mu-
sieli rywalizować. Mniejsze firmy, głów-
nie działające w internecie, poszukiwały 
formuły biznesowej, która pozwoliłaby 
im wyróżnić się na tle konkurencji. 

Przewiduję, że w 2015 roku będziemy 
mieć do czynienia z jeszcze większą dyna-
miką, której będzie towarzyszyć utrwala-
nie się linii podziału rynku pod względem 
wysokości pożyczanych kwot i czasu spła-
ty. Skutkiem tego procesu będzie specjali-
zacja firm w sprzedaży produktów finan-
sowych określonego typu, a jego początki 
możemy zresztą obserwować już dziś. 

Rynek firm pożyczkowych, podobnie 
jak cały rynek finansowy, podlega dzia-
łaniu kilku grup czynników. Do najważ-
niejszych w tym przypadku należą: le-

gislacja, doraźne działania Rady Polityki 
Pieniężnej, zamożność i świadomość fi-
nansowa społeczeństwa oraz dostęp-
ność produktów bankowych. Prognoza 
na nadchodzący rok musi zatem bazo-
wać na analizie wyżej wymienionych za-
gadnień. Kształt rynku firm pożyczko-
wych pod koniec 2015 roku będzie ich 
wypadkową. 

Legislacja

Prawo regulujące działalność firm po-
życzkowych jest bez wątpienia najważ-
niejszym czynnikiem kształtującym 
rynek finansowych produktów nieban-
kowych. W 2014 roku mieliśmy do czy-
nienia z intensyfikacją działań zmie-
rzających do uregulowania tego rynku. 
Próby podejmowane przez Ministerstwo 
Finansów okazały się, niestety, niesku-
teczne. Projekty ustaw pozostawiały naj-
częściej wiele do życzenia i w efekcie nie 
udało się wypracować kompromisu, czy-
li aktu, który z jednej strony skutecznie 
chroniłby konsumentów, a z drugiej stro-
ny pozwalałby firmom skutecznie kon-
kurować ze sobą w duchu najlepszych 
praktyk przyjętych w biznesie.

Ostatnia próba dokonuje się w czasie, 
gdy powstaje niniejszy tekst. Z żalem 

należy stwierdzić, że również ona bę-
dzie najprawdopodobniej nieskutecz-
na. Procedowany dokument, podobnie 
jak poprzednie, jest najeżony błędami, 
nieostrymi pojęciami i przepisami ewi-
dentnie nieprzemyślanymi. Choć roz-
sądna regulacja rynku firm pożyczko-
wych jest palącą potrzebą, przewiduję, 
że nie dojdzie do niej w bieżącym ro-
ku. Wnoszę, że sytuacja legislacyjna 
w najbliższych 12 miesiącach będzie 
taka sama jak obserwowana w końców-
ce 2014 roku.

Komentując kwestie prawne, nie spo-
sób przemilczeć temat potrzeby utworze-
nia oficjalnego rejestru firm pożyczko-
wych. By rejestr skutecznie zabezpieczał 
interesy konsumentów, musi on zostać 
powołany w drodze ustawy i podlegać 
jurysdykcji państwowego organu cieszą-
cego się społecznym zaufaniem. Mogła-
by to być na przykład Komisja Nadzo-
ru Finansowego, która wydaje się ciałem 
do tego najwłaściwszym. Niestety, per-
spektywa utworzenia rejestru oddala się 
z każdym kolejnym rządowym projek-
tem regulacji. 

Projekt ustawy, do którego odniosłem 
się przed chwilą, nie przewiduje powo-
łania jakiegokolwiek spisu podmiotów 

Jarosław Chęciński
Dyrektor wykonawczy  

Profi Credit
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prowadzących działalność pożyczkową. 
Gdyby ustawodawca zdecydował się jed-
nak powrócić do planów stworzenia po-
zytywnego spisu godnych zaufania firm 
oferujących pożyczki, jestem przekona-
ny, że uzyskałby poparcie zarówno or-
ganizacji działających w obronie praw 
konsumentów, jak i wszystkich firm 
funkcjonujących zgodnie z literą prawa 
i standardami etycznymi. 

Stopy procentowe

Aktem prawnym leżącym u podstaw 
działalności firm oferujących pożyczki 
niebankowe jest Kodeks Cywilny. Obo-
wiązujące dziś przepisy ściśle wiążą spo-
sób prowadzenia działalności pożycz-
kowej z wysokością stóp procentowych, 
a konkretnie stopy lombardowej. Ra-
da Polityki Pieniężnej, która ustala wy-
sokość stóp, ma zatem istotny wpływ 
na rynek firm pożyczkowych. Jeśli sto-
py procentowe są zbyt niskie, mogą po-
stawić pod znakiem zapytania rentow-
ność przedsiębiorstw utrzymujących się 
z pożyczania pieniędzy, chcących działać 
w sposób uczciwy i transparentny. 

Szczęśliwie dla branży, ekonomiści 
przewidują, że w 2015 roku stopy pro-
centowe nie będą obniżane. Analitycy 
zwracają uwagę, że od pewnego czasu 
mamy w Polsce do czynienia z deflacją, 
która najpewniej utrzyma się w kolej-
nych miesiącach. Obniżka stóp procen-
towych nie będzie zatem potrzebna. 

Warto jednak przypomnieć, że z ostat-
nią obniżką mieliśmy do czynienia w paź-
dzierniku 2014 roku. Stopa lombardowa 

została wówczas określona na pozio-
mie 3,00%. Oznacza to, że maksymalne 
„nielichwiarskie” oprocentowanie wyno-
si 12%. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cy-
wilnego maksymalna wysokość odsetek 
wynikających z czynności prawnej nie 
może bowiem przekraczać czterokrot-
nej wysokości stopy lombardowej. Prze-
widuję, że „niżej” już nie będzie. W prze-
ciwnym wypadku firmy pożyczkowe 
musiałyby poszukać dochodów w obsza-
rach innych niż pożyczanie pieniędzy – 
na przykład w windykacji, co byłoby nie-
wątpliwie szkodliwe dla konsumentów, 
a zatem niekorzystne dla rynku.

Zamożność społeczeństwa

Powołując się na dane GUS-u można 
stwierdzić, że Polacy zarabiają coraz wię-
cej. Wspomniana wcześniej deflacja do-
datkowo zwiększa siłę nabywczą pienią-
dza, a obniżki cen paliw, dzięki którym 
za litr benzyny płacimy dziś mniej wię-
cej tyle, co w 2010 roku, pozwalają wnio-
skować, że sytuacja materialna społe-
czeństwa z miesiąca na miesiąc poprawia 
się i będzie coraz lepsza. Tanie paliwo 
to zarazem tańsze produkty w sklepach. 
Ten stan rzeczy jest pomyślny również 
dla branży firm pożyczkowych. Jeśli ten 
trend się utrzyma, w 2015 roku liczba 
tzw. złych pożyczek pozostanie na obec-
nym poziomie, a w optymistycznym wa-
riancie wręcz zmaleje. 

Sądzę też, że odnotujemy jeszcze 
większe zainteresowanie pożyczkami 
wysokokwotowymi. Klienci, którzy są 
zatrudnieni na podstawie umów cywil-
noprawnych, a więc nie mogą otrzymać 
kredytu bankowego, będą sięgać po kre-
dyty konsumenckie o coraz wyższej war-
tości. Zadaniem branży pożyczkowej sta-
nie się sprawne zaspokojenie popytu na 
tego rodzaju produkty. Wzrosną zapew-
ne oczekiwania konsumentów. Firmy bę-
dą musiały rywalizować nie tylko ofertą 
produktową, ale również pod względem 
obsługi klienta czy czasu rozpatrywania 
wniosków kredytowych.

Świadomość finansowa  
Polaków

Zamożność społeczeństwa zwykle wzra-
sta ze świadomością finansową oby-
wateli. Dokładnie z tą prawidłowoś-
cią mieliśmy do czynienia w 2014 roku 
i przewiduję, że ta tendencja utrzyma się 
również w tym roku. 

Firma Profi Credit sprzedała w cią-
gu pierwszych trzech kwartałów 2014 r. 
aż 38 425 pożyczek o łącznej nominal-
nej wartości znacznie przekraczającej 
356 mln zł. Oznaczało to wzrost o 16% 
w stosunku do analogicznego okresu 
w roku 2013. Wzrostowi liczby sprzeda-
nych produktów finansowych i ich war-
tości nie towarzyszyło jednak wyraźne 
zwiększenie szkodowości. W mojej oce-
nie świadczy to o rosnącej świadomości 
finansowej Polaków. 

Jak widać, konsumenci zaciągają zo-
bowiązania, które są w stanie spłacać. 
Niesie to korzyści zarówno dla firm po-
życzkowych, jak i dla ich klientów, którzy 
wypracowują w ten sposób swoją dobrą 
historię kredytową i zwiększają szanse na 
otrzymywanie w przyszłości pożyczek na 
znacznie korzystniejszych warunkach.

Dostępność  
produktów bankowych

Popyt na pożyczki niebankowe wią-
że się ściśle z dostępnością produktów 
bankowych, a zatem z zasadami, na ja-
kich banki obliczają zdolność kredyto-
wą klientów i ryzyko związane z poży-
czaniem im pieniędzy. Mając na uwadze 
interes społeczny, można stwierdzić, że 
obowiązujące dziś regulacje w tym za-
kresie są rozsądne. Wątpliwości budzi 
natomiast istotny problem, z którym 
wciąż nie potrafimy sobie w Polsce po-
radzić, czyli prawna struktura zatrud-
nienia, w której królują umowy cywil-
noprawne. Misją branży pożyczkowej 
powinno być dostarczanie klientom za-
trudnionym właśnie na tzw. „elastycz-
nych warunkach” produktów najlepiej 
dostosowanych do ich potrzeb i moż-
liwości. Pamiętajmy, że mowa o oso-
bach, których zarobki często są równie 
wysokie, a niejednokrotnie wyższe niż 
w przypadku pracowników związanych 
umową o pracę. 

Bez wątpienia czeka nas rok dyna-
micznych zmian w obszarze biznesu 
przy jednoczesnym zamrożeniu sytuacji 
legislacyjnej i stabilnych stopach procen-
towych. Rosnąca zamożność społeczeń-
stwa i coraz wyższa świadomość finanso-
wa obywateli stworzą – w mojej ocenie 
– liczne szanse rozwoju firm pożycz-
kowych, jednocześnie jednak postawią 
przedsiębiorstwa finansowe przed wie-
loma wyzwaniami, którym będą musia-
ły sprostać. Sądzę, że będzie to ciekawy 
i dobry rok. 
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Stopy lombardowe NBP

Data zmiany Wysokość, %

09.10.2014 3,00

04.07.2013 4,00

06.06.2013 4,25

09.05.2013 4,50

07.03.2013 4,75

07.02.2013 5,25

10.01.2013 5,50

06.12.2012 5,75

08.11.2012 6,00

10.05.2012 6,25

09.06.2011 6,00

12.05.2011 5,75

06.04.2011 5,50

20.01.2011 5,25
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Pożyczka na święta  
– porównanie ofert

Święta są trudnym czasem dla naszych portfeli. prezenty, choinka, kolacja wigilijna  
czy wyjazd do rodziny – to wszystko potrafi co roku wydrenować portfel.

Joanna Krosnowska, zFp

Każdemu z nas przydaje się przed 
świętami dodatkowy zastrzyk go-
tówki. Niektórzy przed minio-

ną Gwiazdką mogli liczyć na bony pra-
cownicze, paczki świąteczne lub premie 
kwartalne, lecz część osób musiała pie-
niądze po prostu pożyczyć. 

Jedną z opcji wsparcia napiętego bu-
dżetu jest skorzystanie z oferty firm po-
życzkowych. Pożyczki krótkoterminowe 
w większości przypadków są dostęp-
ne przez Internet. Ich najważniejsze ce-
chy to minimum formalności, złożenie 
wniosku bez wychodzenia z domu oraz 
przelew dokonany na nasze konto w kil-
kanaście minut. Są to wymierne korzy-
ści, które odróżniają tego typu firmy od 
banków. 

Firmy pożyczkowe wydały przed świę-
tami sporo pieniędzy na kampanie re-
klamowe, w których zachęcały do sko-
rzystania z ich przedświątecznej oferty. 
Przyjrzyjmy się szczegółom tych ofert.

Pani Alina pożycza na święta

Załóżmy, że pani Alina chciała pożyczyć 
1000 złotych na przygotowanie kola-
cji wigilijnej. Na styczeń miała obiecaną 
premię, co pozwoliłoby jej oddać poży-
czone pieniądze. Interesowały ją oferty 
pożyczek udzielanych na miesiąc.

Dużo firm oferuje szybkie pożyczki 
w Internecie. Wiele z nich udziela no-

wym klientom „chwilówki” w maksymal-
nej wysokości 500–750 złotych. Tylko 
kilku pożyczkodawców oferuje za darmo 
pierwszą pożyczkę do 1000 złotych.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnię-
ciu tego typu zobowiązania należy do-
kładnie sprawdzić i porównać wszystkie 
oferty. Zamieszczona obok tabela przed-
stawia grudniowe propozycje najbardziej 
popularnych w Internecie firm pożycz-
kowych. Połowa firm faktycznie oferuje 
pierwszą pożyczkę całkowicie za darmo 
– bez prowizji i ukrytych opłat. Istnieją 
jednak firmy, które za przyznanie „chwi-
lówki” naliczają aż 320 zł prowizji, co sta-
nowi prawie 1/3 pożyczanej kwoty.  

Czy można opóźnić spłatę?

Ważne jest także przyjrzenie się kosztom 
przedłużenia spłaty pożyczki. Co bo-
wiem zrobimy, jeśli wypłata premii prze-
sunie się w czasie i nie będziemy mogli 
spłacić zobowiązania? Koszt przedłuże-
nia terminu spłaty pożyczki o 7 dni wa-
ha się od 96 zł w ViaSMS do 223 zł w Net 
Credit. W niektórych firmach koszty te 
nie są w ogóle podane: trzeba się naj-

pierw zalogować lub złożyć 
wniosek o pożyczkę, dopie-
ro wtedy mamy dostęp do ta-
bel z opłatami. W większo-
ści firm możemy przedłużyć 
spłatę o 7, 14 lub 30 dni; w fir-
mie Ekspres Kasa dokonuje-
my prolongaty okresu spłaty 

Świąteczne deko-
racje na stronach 

internetowych miały 
zachęcić do wzięcia 
pożyczki i wsparcia 
domowego budżetu



1 | 2015

AnAlizy i opinie

13

pożyczki tylko o taką liczbę dni, na jaką 
zaciągnęliśmy pożyczkę – w tym przy-
padku na 30 dni. 

Klienci powinni pamiętać, że jeśli za-
ciągną pożyczkę, ale po przelaniu pienię-
dzy na konto i otrzymaniu umowy uzna-
ją, że jest ona dla nich niekorzystna, mają 
prawo odstąpić od umowy i zwrócić pie-
niądze bez podawania przyczyny. Zwro-
tu należy dokonać w ciągu 14 dni od 
dnia przekazania pożyczki na rachunek 
pożyczkobiorcy.

W bankach jest gorzej

Gdyby pani Alina postanowiła skorzy-
stać z usług banku, niemal zawsze po 
ofertę musiałaby wybrać się do najbliż-
szej placówki, obowiązkowo z zaświad-
czeniem o zatrudnieniu i zarobkach. Po-
za tym, przeglądając oferty dostępne na 
stronach poszczególnych banków moż-
na zauważyć, że zdecydowana większość 
tych instytucji proponuje klientom kre-
dyty gotówkowe od tysiąca złotych, jed-
nak na co najmniej na 3 miesiące. 

Pierwsze bankowe mikropożyczki 
wprowadził Bank SMART (s. 6). Również 

w Banku PKO można znaleźć pożyczkę 
w kwocie od 1 do 150 tysięcy złotych na 
okres od 1 do 96 miesięcy – ,,Mini Ratka 
na dowolny cel”. Na stronie banku czyta-
my, że pożyczając 1 tys. zł, po miesiącu 
spłacimy 1085,74 zł. Bank informuje jed-
nak, iż ,,udzielenie szczegółowych infor-
macji na temat kosztów kredytu i zasad 
jego spłaty jest możliwe dopiero po prze-
prowadzeniu przez Bank oceny zdolno-
ści kredytowej konsumenta”. Czyli nie 
znamy kosztów pożyczki.

Pani Alina sprawdziła jeszcze stronę 
internetową Providenta. Niestety, ofer-

ta tej firmy jest skierowana do osób, któ-
re chcą pożyczyć pieniądze na minimum 
3 miesiące.

Klientka postanowiła skorzystać z ofer-
ty online jednej z firm pożyczkowych. 
Ale tylko takiej, która nowym klientom 
udziela pożyczki za darmo. Następną po-
życzkę będzie chciała wziąć w innej fir-
mie, która też oferuje swe usługi bez żad-
nych kosztów. 
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Pożyczka na przykładzie rzeczywistym na kwotę 1000 zł na miesiąc, dane z grudnia 2014 roku  

Firma 
Jedno- 
razowa 

prowizja, zł

Pozostałe  
opłaty, zł

Suma 
wszystkich 

opłat, zł
Rodzaj oferty

Opcjonalne 
przedłużenie 

o 7 dni, zł 

Opcjonalne 
przedłużenie 
o 14 dni, zł

Opcjonalne 
przedłużenie 
o 30 dni, zł

Zasady 
przedłużenia

Oferta wybranych firm pożyczkowych

Vivus 0

0

0
Promocja  
Pierwsza  

pożyczka gratis
98 126 190

Przedłużenie 
terminu spła-

ty odbywa się na 
wniosek klienta. 
Jest możliwe tyl-
ko po zapłacie 

prowizji za prze-
dłużenie (kwo-

ta podstawowe-
go zadłużenia 

nie zwiększa się, 
odsetki za opóź-
nienie lub inne 
opłaty za zwło-

kę nie są nalicza-
ne). Przedłużenie 
nie skutkuje ne-
gatywnym wpi-
sem w BIG lub 

BIK-u.

Łatwy Kredyt 0 0
Promocja  
Pierwsza  

pożyczka gratis
100 170 280

Ekspres Kasa 0 0
Promocja  
Pierwsza  

pożyczka gratis
– – 285

Filarum 0 0
Promocja  
Pierwsza  

pożyczka gratis
150 200 300

Net Credit 0 0
Promocja  
Pierwsza  

pożyczka gratis
223 250 300

Pandamoney 100 100 Regularna 100 130 (przedłu-
żenie 15 dni) 160

ViaSMS 213 213 Kwota dostępna 
od 2. pożyczki 96 135 213

SmartPożyczka 289 289 Kwota dostępna 
od 3. pożyczki

209 (przedłu-
żenie 10 dni)

239 (przedłu-
żenie 20 dni)

309 (przedłu-
żenie 30 dni)

Kredito24 300 300 Regularna 120 160 (przedłu-
żenie 15 dni) 320

OK Money 320 320 Kwota dostępna 
od 3. pożyczki – – 320

Oferta wybranych banków

PKO BP 75 odsetki 10,74 85,74 Nie wymaga  
posiadania konta

–

Brak zwrotu w 
terminie skutkuje 
postępowaniem 
windykacyjnym 
i negatywnym 

wpisem w BIK-u.
Bank SMART 70

za obsługę 65, za 
ocenę zdolności kre-
dytowej 60, odsetki 5

200 Wymaga założe-
nia SMART Konta
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W porównaniu do 129,5 mld zł 
konsumpcyjnych kredytów 
bankowych jest to niewiele. 

Ale gdy uświadomimy sobie, że średnia 
mikropożyczka to mniej niż 1000 zł, oka-
że się, że z firm pożyczkowych skorzysta-
ło już ponad 16 procent z nas.

W Polsce istnieje prawie 100 profe-
sjonalnych, działających na terenie całe-
go kraju  firm pożyczkowych oraz ponad 
1000 lokalnych, najczęściej zorganizo-
awnych w formie jednoosobowej działal-
ności gospodarczej. Ten urodzaj to efekt 
bardzo liberalnych przepisów, a w zasa-
dzie ich braku. Założenie firmy pożycz-
kowej trwa kwadrans, bo trzeba tylko zło-
żyć w urzędzie miasta wniosek o wpis do 
CEIDG. W przeciwieństwie do banków, 
domów maklerskich czy ubezpieczalni ta 
część sektora finansowego wciąż nie jest 
objęta nadzorem i licencjami.

Regulacja pożyczek na raty

Porządek na tym kredytowym Dzikim 
Zachodzie ma wprowadzić nowelizacja 
ustaw o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym i o kredycie konsumenckim. Po raz 
pierwszy działalność pożyczkowa zosta-
nie oficjalnie zdefiniowana i raz na za-
wsze odróżniona od parabanków. Dla 
twórców piramid finansowych, takich 
jak Amber Gold, przygotowano kary do 
10 mln zł grzywny i do 5 lat pozbawienia 
wolności. Dodatkowo KNF zyska wobec 
parabanków uprawnienia prokurator-
skie, a od stycznia UOKiK może ostrze-
gać przed oszukańczymi reklamami na-
tychmiast po ich zauważeniu.

Z kolei z rynku firm pożyczkowych 
mają zniknąć firmy-wydmuszki. Ma to 
zagwarantować zapis o progu 200 tys. zł 
kapitału zakładowego, wymaganej for-

mie spółki akcyjnej lub z ograniczoną 
odpowiedzialnością i wymogu niekaral-
ności wobec kierownictwa. Firmą po-
życzkową będzie tylko ten podmiot go-
spodarczy, który przynajmniej połowę 
przychodu osiąga z pożyczania z udoku-
mentowanych środków własnych.

Uwieńczeniem tych przepisów mia-
ło być powołanie publicznego Rejestru 
Firm Pożyczkowych w KNF, UOKiK lub 
Ministerstwie Gospodarki. Niestety, re-
jestr ma powstać dopiero za kilka lat, 
przy okazji wdrożenia unijnej dyrektywy 
o kredytach hipotecznych.

Rejestr powołała branża

Z uwagi na niekompletność regulacji 
Związek Firm Pożyczkowych postano-
wił powołać samorządowy Rejestr Firm 
Pożyczkowych. Dla 4 mln klientów jest 
to pierwszy kompletny katalog tego ty-
pu. Każda firma pożyczkowa, która się 
w nim znajduje, ma własny profil z pod-
stawowymi informacjami rejestrowymi 
oraz obiektywnym opisem działalności, 
oferty i historii.

Baza jest stale uzupełniana o nowe 
podmioty i aktualizowana przez anali-
tyków, którzy śledzą rynek. Podmioty 
działające lokalnie są wpisywane na pod-
stawie zgłoszenia zawierającego wzory 
umów, opis oferty i wypełniony kwestio-
nariusz dotyczący charakteru prowadzo-
nej działalności.

Gdy baza zostanie skompletowana, 
wśród jej uczestników prowadzony bę-
dzie dobrowolny audyt produktowy i fi-
nansowy. W ten sposób, być może po raz 
pierwszy, uda się zebrać wiarygodne da-
ne na temat rynku. A bez wiedzy o tym, 
jak pożyczają Polacy, mądre uregulowa-
nie branży nie jest możliwe.

Ministerialne przepisy nie rozwiążą 
wszystkich problemów branży. A katalog 

Pożyczkowy  
rachunek sumienia 

zbudowanie siedmiu nowych stacji metra w Warszawie kosztuje 4,1 mld zł.  
Tyle samo w 2014 roku pożyczyli polacy w firmach pożyczkowych. 

Jarosław Ryba, zFp
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grzechów jest dość długi. Jednak na wstę-
pie tej wyliczanki wyraźnie zastrzeżmy, 
że poniższe zarzuty nie dotyczą większo-
ści firm. Są niestety niechlubne wyjątki, 
regularnie nagłaśniane przez media, któ-
re skutecznie psują reputację ogółowi. 
Dlatego uczciwym firmom tym bardziej 
zależy na szybkim powołaniu rejestru.

7 grzechów głównych

Krąży dowcip, że w naszej branży zdol-
ność kredytową bada się na lusterko. Je-
żeli po przyłożeniu lusterka do ust pa-
cjenta stwierdzimy, że oddycha, będzie 
to oznaczało, że ma zdolność kredytową. 
Jak to może wyglądać w praktyce, wie 

każdy, kto skorzystał z oferty „kredytu 
na dowód” lub „bez zaświadczeń”. Przed 
kryzysem niektóre banki nawet nie pyta-
ły klienta o zarobki, aby nie wprowadzać 
go w zakłopotanie. Dziś o taką samą nie-
uzasadnioną dyskrecję posądzane są fir-
my pożyczkowe. Tak, takie absurdalne 
oferty nadal funkcjonują na rynku. Pyta-
nie tylko, w jaki sposób ów ninja (ang. no 
income, no job, no assets) swoją pożyczkę 
ma spłacić? Odpowiedzialne pożyczanie 
polega na kredytowaniu wyłącznie tych 
osób, które na pożyczkę stać.

Wiele firm boi się haseł „BIK” i „BIG” 
jak diabeł wody święconej. Wszak pro-
fesjonalne sprawdzenie historii finanso-
wej klienta byłoby nietaktem, prawda? 
Lecz przez takie zachowanie rosną długi 
osób, które pożyczek w ogóle nie powin-
ny dostać. Dlatego jeżeli narasta społecz-
ny problem przekredytowania, to dzie-
je się tak właśnie przez firmy, które chcą 
zaoszczędzić na dostępie do biur infor-
macji: gospodarczej i kredytowej. To jest 
grzech nieroztropności.

Trzecim grzechem jest nieśmiałość. 
To ona odpowiada za to, że w niektórych 
firmach umowę można zobaczyć dopie-
ro przy jej podpisywaniu, a lista opłat jest 
napisana drobnym drukiem w załączni-
ku do regulaminu. Są przypadki, gdy pie-
niądze leżą na stole, ale to, ile klient bę-
dzie musiał oddać, pozostaje zagadką, bo 
konsultant ma – pardonne-moi – tylko 
jeden egzemplarz umowy. Jej kopię oczy-
wiście dośle pocztą, ale za dwa tygodnie, 
gdy minie ustawowy termin możliwości 
odstąpienia od umowy bez ponoszenia 
konsekwencji. To diabelskie sztuczki, ale 
i takie są stosowane przez różnego ro-
dzaju hochsztaplerów.

Czytanie umowy przed i po podpisa-
niu jest bardzo ważne, również w sekcji 
dotyczącej opłat za opóźnienia i windy-
kację. Tutaj mogą być zastawione kolejne 
sidła ukrytych i nadmiernych kosztów. 
Niepokojącą praktyką jest także wywie-
ranie presji na klienta, mającej na celu 
odnowienie przeterminowanej pożycz-
ki na gorszych warunkach. Zdarza się, że 
klient spóźniający się ze spłatą rat otrzy-
muje propozycję zmniejszenia raty, ale 
przy nieproporcjonalnym wydłużeniu 
okresu spłaty. Rolowanie zadłużenia to 
karmienie pasożyta, który może z domo-
wego budżetu wyssać kilka razy więcej, 
niż pożyczył. Wystrzegajmy się tego!

Dużą bolączką rynku jest też brak ety-
ki reklamy. Na przykład ulotki rozkleja-
ne na słupach nie tylko szpecą ulice, ale 
często nie spełniają podstawowych wy-
mogów uczciwego komunikatu. Typowa 
ulotka „chwilówki” to obietnica, że każ-
dy dostanie tyle, ile, na jak długo i na co 
chce, łącznie ze spłatą komornika. Na-
zwy firmy brak, adresu brak, jest tylko 
prywatny numer telefonu. Mało profe-
sjonalne jak na firmę aspirująca do mia-
na instytucji finansowej.

Następne grzeszne przykłady dotyczą 
już nie nadużyć, ale przestępstw. W Pol-
sce wciąż działają podmioty podszywa-
jące się pod firmy pożyczkowe. Plagą są 
lokalne biura kredytowe, które pod po-
zorem działalności pożyczkowej pobie-
rają bezzwrotne prowizje za rozpatrze-
nie wniosku. Jeszcze groźniejsze są grupy 
przestępcze, które pod zabezpieczenie 
wysoko oprocentowanych pożyczek żą-
dają hipotek mieszkań. Kolejny proceder 
to kradzieże tożsamości i kont banko-
wych, wykorzystywanych do wyłudzania 
pożyczek na dane ofiary. Wszystkie te-
go typu przypadki należy bezwzględnie 
zgłaszać organom ścigania.

A systemowo najniebezpieczniejsze 
są parabanki, czyli piramidy finansowe. 
Opierają się one na zbieraniu depozytów 
i niekiedy udzielaniu z nich pożyczek. 
Na stronie KNF wciąż widnieje długa li-
sta firm podejrzewanych o prowadzenie 
działalności bankowej bez licencji. To 
bardzo groźne zjawisko, z którym firmy 
udzielające pożyczek ze środków włas-
nych nie mają nic wspólnego.

Branża pożyczkowa ma do wyboru: al-
bo uczciwie promować swoją działalność 
i przestrzegać klientów przed błędami lub 
przestępstwami, albo poddać się urzędni-
czej niemocy lub – co gorsza – przegrać 
z bezwzględnym podziemiem. 
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Operowanie po ciemku było i jest charak-
terystyczną cechą działań Ministerstwa Fi-
nansów, które w dobrej wierze chce ogra-
niczyć koszty po stronie klienta. Pierwsza 
propozycja limitu cen pożyczek wynosiła 
30 proc. W drugiej wersji założeń było to 
już 50 proc. Ostatecznie w grudniu ze-
szłego roku maksymalny koszt pożyczki, 
nie licząc odsetek, ustalono na 100 proc., 
ale tylko pod warunkiem, że zostanie ona 
udzielona przynajmniej na 2,5 roku. Jeżeli 
spłata pożyczki następuje po roku, wów-
czas górną granicą jest 55 proc., a limit na 
miesiąc wynosi 27,5 proc. Ta chaotyczna 
różnorodność to wynik skomplikowanego 
wzoru matematycznego, który wymyśli-
li urzędnicy, co poniekąd jest sprzeczne 
z założeniem, że stosowanie limitu móg-
łby samodzielnie egzekwować klient.

Ból głowy wywołany 
przez procenty

Związek Firm Pożyczkowych od dawna 
dąży do ucywilizowania zasad panujących 
w branży. Firmy członkowskie muszą speł-
niać bardziej restrykcyjne wymogi niż wy-
nikające li tylko z przepisów prawa. Każda 
firma zrzeszona w Związku jest zobowią-
zana do rzetelnego badania zdolności kre-
dytowej klienta, w wyniku czego 6,5 na 10 
wniosków jest odrzucanych. Wszyscy klien-
ci sprawdzani są w bazach BIG-u lub BIK-u. 
Wzory umów i czytelne tabele opłat muszą 
być opublikowane w widocznych miejscach 
na stronach internetowych pożyczkodaw-
ców i dostępne przed złożeniem wniosku. 
Na stronach podane są też koszty, a firmy 

obowiązuje absolutny zakaz stosowania 
ukrytych opłat. 

Firmy zrzeszone w Związku nie pobierają 
bezzwrotnych opłat za rozpatrzenie wnio-
sku. Osoba, która nie spłaci pożyczki, nie 
otrzyma kolejnej, co zabezpiecza ją przed 
wpadnięciem w spiralę długów. Dlatego tyl-
ko 1 na 10 pożyczek nie zostaje zwrócona. 
Reklamy podlegają ocenie Rady Etyki, zatem 
nie wprowadzają klientów w błąd, a zrze-
szone firmy nie stosują nielegalnej reklamy 
ulotkowej. Firmy należące do ZFP działają 
w formie spółek kapitałowych, regularnie 
raportują swoje dane oraz udzielają poży-
czek wyłącznie ze środków własnych.

Potrzebny jest porządek



Magazyn Związku Firm Pożyczkowych 1/2015

MAGAZYN ZWIĄZKU FIRM POŻYCZKOWYCH
1 2015

MAGAZYN ZWIĄZKU FIRM POŻYCZKOWYCH
1 2015

AnAlizy i opinie

16

Czy warto  
pożyczać młodym?

ludzie młodzi to dla firm pożyczkowych ciekawa i obiecująca grupa klientów.  
Jeśli pozna się ich finansowe zwyczaje, będzie można przygotować dla nich  

właściwą ofertę i związać ich ze sobą na dłużej.

Romuald Gnitecki, „promeritum”

K rajowy Rejestr Długów BIG opub-
likował raport „Finansowy portret 
młodych”. Dokument podzielono 

na cztery części: Młodzi zarabiają, Mło-
dzi wydają, Młodzi pożyczają i Młodzi 
mieszkają. Staranna lektura i dogłębna 
analiza raportu powinny być zadaniem 
obowiązkowym dla każdego analityka 
firmy pożyczkowej.

Młodzi pracują i zarabiają

Przebadano osoby w wieku 18–35 lat. 
Z raportu wynika, że 72% młodych Po-
laków utrzymuje się z pracy zarobkowej. 
To wcale nie jest mało – są to pienią-
dze, które krążą w obiegu, są oszczędza-
ne i wydawane. Młoda rodzina średnio 
zarabia 2669 zł. Częściej pracują męż-

czyźni niż kobiety (79 wobec 65%), pa-
nowie częściej też zawierają z pracodaw-
cą umowę na czas określony.

Młodzi Polacy z pierwszej grupy wie-
kowej (od 18. do 25. roku życia) najczęś-
ciej pracują na umowie „śmieciowej” 
– aż 24%. Pracę ma tylko 60% z nich. 
Wśród respondentów w wieku 26–30 
lat zatrudnienie ma już 80%, przy czym 
35% ma umowę na czas określony, nato-
miast z umów o dzieło lub umów-zleceń 
utrzymuje się 17% badanych. Ostatnia 
grupa – do 35. roku życia – ma najlep-
sze wyniki: 88% pracuje, 43% ma stałą 
pracę, a tylko 15% jest na „śmieciów-
kach”. Z wiekiem respondentów roś-
nie również średni dochód gospodar-
stwa domowego i wynosi odpowiednio 
2582 zł, 2748 zł i 2826 zł.

Ciekawie wygląda rozkład zarobków 
w zależności od uwarunkowań społecz-
nych. Single i młodzi pozostający przy 
rodzicach zarabiają 2510 zł. W rodzi-
nach z dziećmi oraz wśród osób pozosta-
jących w związkach partnerskich średnie 
miesięczne zarobki są wyższe o 500 zł. 
Mężczyźni zarabiają o 550 zł więcej od 
kobiet.

Młodzi Polacy są częściej zadowole-
ni niż niezadowoleni ze swej sytuacji fi-
nansowej: 47 wobec 23%. Jednak aż 30% 
nie ma zdania. Optymizm wyraźnie zale-
ży od wieku: grupa najmłodszych to naj-
więksi optymiści, a później jest wyraź-
nie gorzej, zapewne dlatego, że wchodzi 
się w prawdziwie dorosłe życie. Z upły-
wem lat, czyli po usamodzielnieniu się, 
poziom optymizmu znowu wzrasta. Za-
dowolenie ze swej sytuacji finansowej 
wyrażają też single i mieszkańcy małych 
miejscowości, a najwięcej malkontentów 
mieszka w dużych miastach.

Średni miesięczny dochód netto go-
spodarstwa domowego wśród młodych 
ludzi wynosi 2699 zł. Średnie miesięcz-
ne wydatki to kwota 2120 zł. Prawie 10% 

Młodzi Polacy z wielkich miast wydają na komunikację i dojazdy 234 zł miesięcznie.  
Ich rówieśnicy żyjący na wsi przeznaczają na ten cel 336 zł

Młodzi a praca

mężczyźni kobiety

pracują 79% 65%

umowa na czas 
nieokreślony 32% 26%

umowa na czas 
określony 28% 17%

umowa o dzieło 
lub na zlecenie 19% 25%

na własny 
rachunek 14% 14%

średni dochód 
gospodarstwa 2936 zł 2385 zł
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z tej kwoty – czyli 206 zł – to spłata po-
życzek innych niż kredyty hipoteczne.

Młodzi Polacy już oszczędzają, w każ-
dym razie tak deklaruje prawie połowa 
z nich. Nie są to jednak duże kwoty: tyl-
ko 5% respondentów ma oszczędności 
powyżej 25 tys. zł, a 13% odłożyło od 5 
do 25 tysięcy. Najchętniej oszczędzają ci 
najmłodsi, a także osoby z wykształce-
niem co najmniej średnim oraz miesz-
kańcy największych miast. Największy-
mi kwotowo oszczędnościami mogą się 
pochwalić mężczyźni z najstarszej grupy 
wiekowej i z wyższym wykształceniem.

Młodzi pożyczają

46% młodych Polaków korzystało z kre-
dytów lub pożyczek. Ale jeśli odrzucimy 
przedział wiekowy 18–25 lat, ten wskaź-
nik wzrośnie do około 67%. Ci najmłod-
si raczej nie będą dobrymi klientami firm 
pożyczkowych. Należy raczej celować w 
rodziny z dziećmi (72% brało pożyczkę 
lub kredyt) lub związki bez dzieci (57%). 
Mniej chętnie z pożyczek korzystają sin-
gle, a jeszcze bardziej powściągliwe są 
osoby mieszkające razem z rodzicami.

Wsparcie finansowe jest potrzeb-
ne przede wszystkim na zakupy zwią-
zane z gospodarstwem domowym oraz 
remontem mieszkania. Młodzi rzadko 
natomiast biorą pożyczki na wakacyjne 
wojaże, hobby lub kształcenie. Korzystają 
z oferty banków (79%), pośredników ofe-
rujących zakupy ratalne (17%) i firm po-
życzkowych (12%). Ofertę tych ostatnich 
najczęściej wybierają osoby do 25. roku 
życia (35%), pracujące dorywczo (36%) 
i bezrobotni (24%). Dla 8% respondentów 
źródłem dofinansowania była rodzina. Ci, 
którzy skorzystali z dodatkowych pienię-
dzy, miesięcznie spłacają 739 zł raty kre-
dytu hipotecznego i 609 zł raty pożyczki.

KRD pisze w raporcie, że ponad 40% 
młodych Polaków nie było stać na za-

kup potrzebnej im rzeczy. Najczęściej 
chodziło o meble, ubrania, sprzęt elek-
troniczny lub AGD, żywność lub pojazd 
mechaniczny. Na brak pieniędzy najczęś-
ciej uskarżają się kobiety, osoby po trzy-
dziestce i osoby posiadające dzieci. Mło-
dzi albo rezygnują z zakupu (ok. 40%), 
albo odkładają co miesiąc, a jeśli poży-
czają, to głównie od rodziny i znajomych 
(16%) lub kupują na raty (12%). Znikomą 
popularnością cieszą się karty kredyto-
we – tylko 3% badanych wskazało na nią 
jako źródło dofinansowania w przypad-
ku braku pieniędzy. Spośród osób, które 
jeszcze nie zaciągały zobowiązań, ponad 
jedna trzecia „nie lubi pożyczek”.

Młodzi nie spłacają

Więcej niż co trzeciemu młodemu czło-
wiekowi zdarzyło się nie opłacić w ter-

minie rachunku. Respondenci najczęś-
ciej zapominali o fakturze za telefon, 
Internet, prąd i inne media. Co dziesiąty 
nie zapłacił raty pożyczki, nieco rzadziej 
zdarzyło się nieopłacenie raty kredytu 
lub zadłużenia na karcie kredytowej.

Najczęstsze powody nieopłacenia zo-
bowiązań były następujące:

chwilowe problemy finansowe – 41%,
 zapomnienie lub zgubienie rachunku 
– 35%,
zbyt małe dochody – 34%,
nieprzewidziane inne wydatki – 18%.

Kolejne przyczyny to złe planowanie 
wydatków lub zdarzenia losowe (po 7%). 
Co ciekawe, panowie częściej niż panie 
zapominają o zapłaceniu rachunku lub 
go gubią (40% wobec 30%), natomiast 
panie „chętniej” tłumaczą się chwilowy-
mi problemami finansowymi (45%) i zbyt 
małymi dochodami (38%).

Biorąc pod uwagę wykształcenie, 
problemy finansowe ze spłatą zobo-
wiązań o wiele częściej wskazują osoby 
z wykształceniem podstawowym (50%) 
niż z wyższym (21%). Natomiast ci wy-
kształceni częściej zapominają lub gubią 
rachunki.

Pieniądze na spłatę zaległych zobowią-
zań zazwyczaj pochodzą z bieżącej pensji 
lub wsparcia finansowego rodziny albo 
znajomych. Co trzecia osoba ogranicza 
wtedy wydatki, 15% korzysta z oszczęd-
ności, 10% podejmuje dodatkową pra-
cę, a 6% zaciąga pożyczkę albo korzysta 
z karty kredytowej.

Młodzi pożyczają

Jeżeli młodemu człowiekowi brakuje pie-
niędzy, to najczęściej udaje się on do ban-
ku. Kolejnym źródłem dofinansowania są 
pośrednicy oferujący kredyty ratalne, a co 

•
•

•
•

Komentuje Adam Łącki, prezes zarządu 
Krajowego Rejestru Długów Biura Informa-
cji Gospodarczej:

– Nasze badanie pokazało, że sytuacja fi-
nansowa młodych Polaków jest trudna. Du-
że bezrobocie, a także znaczący udział 
umów „śmieciowych” wśród pracujących 
Polaków, rosnące koszty życia – to główne 
problemy tej grupy respondentów. Młodzi 
ludzie wciąż się doszkalają, nie mają stałej 
pracy, a także przesuwają decyzje o założe-
niu rodziny i rozpoczęciu życia „na swoim”. 

Bardzo często nie mają przy tym szansy na 
„dorobienie się”, zgromadzenie oszczędno-
ści, zakup mieszkania i sprzętów potrzeb-
nych do samodzielnego życia. Z drugiej 
strony kreowany przez media styl życia oraz 
konsumpcyjne nastawienie do świata spra-
wia, że wielu z nich decyduje się na życie na 
kredyt i zaciąganie zobowiązań finanso-
wych. Ważne jednak, aby pamiętali o tym, 
by zachować zdrowy rozsądek i nie popaść 
w spiralę długów już na początku swojej 
samodzielności.

Chcą kupować, ale nie mają za co

Wydatki gospodarstwa domowego

jedzenie 618 zł

czynsz, rachunki 560 zł

komunikacja 299 zł

raty pożyczek 206 zł

raty kredytu hipotecznego 149 zł

rachunki za telefon 134 zł

opłata za naukę 102 zł

rachunki za Internet 53 zł

pozostałe wydatki 549 zł

Na co biorą pożyczki

zakupy do domu 39%

remont domu lub mieszkania 35%

zakup nieruchomości 25%

spłata innych długów 18%

bieżąca konsumpcja 13%

kształcenie 7%

wyjazd na wakacje 5%

hobby 4%

usługi medyczne 3%

Niespłacone na czas

faktura za telefon, Internet 23%

czynsz, prąd, inne media 20%

rata pożyczki 10%

rata kredytu 8%

karta kredytowa 6%
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szósty zwraca się do firmy pożyczkowej. 
Z raportu wynika, że z oferty tych ostat-
nich częściej korzystają osoby do 25. ro-
ku życia (35%), osoby pracujące dorywczo 
(36%) i – co wyraźnie podkreślono w ra-
porcie – bezrobotni (24%). Analizując 
wyniki badania, należy zatem pamiętać, 
że są one zagregowane i dotyczą one róż-
nych form finansowania, a nie tylko ryn-
ku „chwilówek”. 

Z kredytów lub pożyczek korzystało 
już 46% osób w wieku 18–35 lat, w tym 
20% z pierwszej badanej grupy wieko-
wej, 64% z drugiej i 71% w wieku 31–35 
lat. Mężczyźni pożyczają nieco chętniej 
(47%) niż kobiety (44%). Na brak pienię-
dzy najczęściej wskazują osoby posiada-
jące dzieci (48%) – o wiele pewniej fi-
nansowo czują się mieszkańcy wielkich 
miast (31%) i single (34%).Trzy czwar-
te osób z wykształceniem podstawowym 
nigdy nie brało pożyczki ani kredytu.

Z uwagi na status rodzinny młodzi Po-
lacy pożyczają następująco:

osoby z partnerem i dziećmi – 72%,
z partnerem, ale bez dzieci – 57%,
single – 42%,
bamboccioni – 27%.

A dlaczego przedstawiciele badanej 
grupy nie zaciągają zobowiązań? Dwie 
trzecie młodych ludzi nie odczuwa ta-
kiej potrzeby. Natomiast co czwarty nie 
ma zdolności kredytowej lub możliwości 
opłacania kolejnych zobowiązań.

Badani wymieniali towary, które 
chcieliby kupić, ale nie mieli za co. Naj-
częściej wskazywano meble, ubrania, 
sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, żyw-
ność i środki lokomocji (samochód lub 
motocykl). Wzięte pożyczki służyły na-
tomiast do zakupu sprzętu AGD lub 

•
•
•
•

RTV, samochodu, skutera lub motocy-
kla albo na remont domu bądź miesz-
kania. Na środek lokomocji najchętniej 
pożyczają osoby do 25. roku życia. W tej 
samej grupie częściej niż u innych ba-
danych pożyczano na wakacje (8%) lub 
hobby (6%). Co piąty z nich wykorzy-
stał pożyczkę do spłaty dotychczaso-
wych długów lub pokrycia bieżących 
wydatków.

Z wiekiem potrzeby się zmieniają, 
a priorytetem stają się zakupy związane 
z gospodarstwem domowym lub remont 
– dotyczy to ponad 40% osób po 26. ro-
ku. Pojazdy spadają na trzecie miejsce. 
Udział pożyczek potrzebnych na bieżącą 

konsumpcję mocno spada – do 12% dla 
najstarszej grupy badanych.

Średnie miesięczne zobowiązanie go-
spodarstwa domowego, które korzysta 
z oferty wsparcia finansowego, to 603 zł 
z tytułu pożyczek i 739 zł z tytułu kre-
dytów. Najwięcej płacą rodziny z dzieć-
mi oraz osoby z najstarszej badanej gru-
py, najmniej zaś single.

Młodzi w bazie KRD

W chwili tworzenia raportu w bazie dłuż-
ników KRD było zarejestrowanych po-
nad 760 tys. osób poniżej 35. roku życia:

18–25 lat: 274 039,
26–30 lat: 282 556,
31–35 lat: 209 911.

Ich łączne zadłużenie wynosiło 
3,765 mld zł, a średnie zadłużenie – pra-
wie 5 tys. zł. Łączna liczba zobowiązań 
to 2 129 879, a średnia liczba zobowią-
zań – 2,74.

Dane KRD są często wykorzystywa-
ne do weryfikacji płatniczej. Najczęściej 
młodzi Polacy byli sprawdzani przez fir-
my z następujących branż:

firmy pożyczkowe – 34,8%,
banki – 27,6%,
operatorzy telefoniczni – 18,3%,
 operatorzy telewizji i dostawcy Inter-
netu – 15,7%.

KRD przekonuje, że rejestr dłużników 
to nie tylko sposób na sprawdzenie rze-
telności płatniczej, ale również skutecz-
na motywacja do spłaty zobowiązania. 
Spośród osób w wieku 18–35 lat, wpisa-
nych do KDR w 2013 roku, ponad 45% 
spłaciło swój dług do 15 maja 2014 roku.

 Badanie „Finansowy portret mło-
dych” na zlecenie Krajowego Rejestru 
Długów BIG wykonał instytut badaw-
czy Millward Brown. Przeprowadzono 
je między 8 listopada a 17 grudnia 2013 
roku metodą losowo-kwotową w postaci 
1021 wywiadów z osobami w wieku 18–
35 lat. Raport z badania opublikowano 
1 czerwca 2014 roku. 
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Na co pożyczają

zakupy do domu 39%

remont mieszkania 35%

zakup nieruchomości 25%

spłata wcześniejszych długów 18%

bieżąca konsumpcja 13%

kształcenie 7%

wyjazd na wakacje 5%

hobby 4%

usługi medyczne 3%

Dlaczego pożyczają

za drogo, by kupić za gotówkę 61%

pożyczka lub kredyt były  
bardziej opłacalne 25%

brak pieniędzy  
na podstawowe potrzeby 19%

chwilowe problemy finansowe 19%

nieprzewidziane wydatki 17%

Wierzytelności młodych

telefonia, telewizja, Internet 25,8%

finanse 21,7%

windykacja 20,8%

komunikacja masowa 14,1%

inne 6,3%

mieszkanie, media 5,9%

alimenty 5,6%

Tylko 7% młodych Polaków bierze pożyczki na kształcenie. Grubo ponad dwa razy tyle 
osób potrzebuje pieniędzy na spłatę poprzednich długów. Szkoda, że nie jest odwrotnie
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Catalyst  
czeka na odważnych

Jak pozyskuje się pieniądze na rynku Catalyst?  
o szczegółach opowiada Andrzej Brzeski z Mikrokasy.

– Skąd wziął się pomysł, aby pieniądze na 
rozwój pozyskać z rynku Catalyst?
– Biznes pożyczkowy z natury rzeczy 
jest bardzo kapitałochłonny, a my mieli-
śmy i mamy aspiracje, aby być firmą za-
uważalną, odpowiednio dużą i znaną na 
rynku. Od początku zakładaliśmy, że nie 
chcemy być jedną z setek małych, lokal-
nych firm, które w dodatku nie zawsze 
są dobrze kojarzone. Stąd nasze działa-
nia mające na celu pozyskanie kapita-
łu na rozwój z rynku Catalyst. Nie by-
liśmy tam oczywiście pierwsi, bo kilka 
firm z branży już przetarło szlaki. Jeste-
śmy jednak pierwszą spółką z sektora, 
która zdecydowała się na emisję w trybie 
publicznym, i jako pierwsi otworzyliśmy 
program emisji publicznych. Catalyst to 
nie tylko sposób na pozyskanie kapitału, 
ale też transparentność, reguły, którym 
trzeba się podporządkować, obowiązki 
informacyjne. Buduje to wiarygodność 
firmy na rynku kapitałowym, a bez tego 
nie da się rozwijać i budować marki.
– ile do tej pory udało się Wam pozyskać 
i jakie były parametry emisji?
– Do tej pory spółka pozyskała z Cata-
lyst 9,5 mln zł. Nasze obligacje są dwu-
letnie, w większości o oprocentowaniu 
stałym, gdyż takie preferują inwestorzy. 
W pierwszej emisji zaoferowaliśmy ku-
pon kwartalny 9,5% w skali roku, następ-
nie 9,2%, kolejne będziemy systematycz-
nie obniżać w miarę wzrostu zaufania 
inwestorów do spółki. To zupełnie nor-
malna sytuacja na rynku obligacyjnym 
– spółka chce jak najniższych kosztów 
finansowych, a inwestorzy jak najwyż-
szego kuponu. Trzeba tu znaleźć rów-
nowagę między tymi parametrami. Im 
emitent większy, bardziej znany, o prze-
widywalnych i stabilnych wynikach fi-
nansowych, tym łatwiej uplasować emi-
sję na niższym kuponie.
– ile kosztuje przeprowadzenie oferty ob-
ligacji w stosunku do wartości pozyska-
nych środków? ostatnią emisję promo-

waliście wśród członków Sii, więc koszty 
emisji musiały być niestandardowe...
– Koszty kształtują się różnie. Emisje 
publiczne pociągają wyższe opłaty, na-
leży też pamiętać o dodatkowych wydat-
kach na promocję w mediach czy cho-
ciażby PR. Ale z drugiej strony dają one 
nieporównywalnie większe szanse powo-
dzenia emisji i dotarcia do większej gru-
py inwestorów oraz – co niezwykle istot-
ne – promują spółkę wśród inwestorów 
i klientów. Wydaje się, że koszty emisji 
powinny się zamknąć w przedziale 4–7% 
od pozyskanych środków
– Czy do objęcia emisji udało się zachęcić 
jakieś instytucje?
– Mamy tylko klientów indywidualnych. 
Przeprowadzamy emisje małe, rzędu 
2 mln zł, które nie leżą w polu zaintere-
sowania na przykład funduszy. Te mają 
apetyty na znacznie większe wolumeny.
– na co zwrócić uwagę, aby proces emisji 
był sprawny i tani oraz aby zakończył się 
uplasowaniem całości?
– Kluczowe zagadnienie to właściwa 
współpraca z instytucją oferującą obliga-
cje. Jest nią z reguły dom maklerski ma-
jący odpowiednie kompetencje i zespół 
sprzedażowy, który jest w stanie uplaso-
wać emisję. Mają oni określone wyma-
gania wobec spółki i trzeba im sprostać. 
Emitent musi mieć dobre wyniki finan-
sowe, wykazywać zysk, gwarantować ob-
sługę zadłużenia i jego spłatę. Inwesto-
rzy oraz dom maklerski chcą też znać 
cele, na jakie będzie przeznaczona emi-
sja. W określeniu tych celów dużą rolę 
odgrywa zarząd. Ważna jest też właści-
wa komunikacja z rynkiem i inwestora-
mi, odpowiedzi na ich pytania. Jest wie-
le czynników, nad którymi trzeba mieć 
kontrolę, ale to przecież normalne w co-
dziennym funkcjonowaniu firmy.
– Mimo emisji na Catalyst nie planujecie 
upublicznienia spółki. Dlaczego?
– Jak najbardziej planujemy upublicz-
nienie spółki. Uważamy jednak, że w tej 

chwili nie jest na to dobry moment, cho-
ciażby ze względu na ogólną sytuację na 
rynku akcji. Naszym priorytetem sta-
ło się obecnie budowanie wartości Mi-
krokasy i jej rozpoznawalności na rynku, 
rozwój sieci sprzedaży oraz zdobywanie 
kolejnych klientów. Wszystko po to, aby 
w odpowiednim momencie uzyskać sa-
tysfakcjonującą nas wycenę akcji firmy.
– Czy w rozmowach z inwestorami prze-
wijał się wątek regulacji sektora i etycznej 
strony biznesu? Jak odpowiadaliście na ta-
kie pytania?
– Rzadko pojawiały się wątki etycznej 
strony biznesu, choć z takimi też mieli-
śmy do czynienia. Niekiedy inwestorzy 
oznajmiali wprost, że nie obejmą obli-
gacji firmy pożyczkowej. Trzeba to rozu-
mieć, bo każdy ma prawo do swojego 
zdania. My staraliśmy się odczarowywać 
ten obraz, pokazywać, że nie taki diabeł 
straszny. W większości takie głosy wy-
nikały po prostu z niewiedzy. Wątek re-
gulacji też przewijał się rzadko. Tu nie 
mieliśmy problemu, gdyż udzielamy po-
życzek na dłuższe okresy i niewiele nam 
to zmienia w modelu biznesowym – za-
kładając oczywiście, że ustawa wejdzie 
w kształcie zaproponowanym obecnie. 
Natomiast niewątpliwie należy to umieś-
cić po stronie ryzyka. 
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Andrzej Brzeski 
prezes Mikrokasa SA
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Polscy ekonomiści  
nie rozumieją pożyczek

Sektor firm pożyczkowych nie tylko nie ma dobrej prasy, ale również zrozumienia 
wśród ekonomistów. Większość specjalistów i analityków bagatelizuje ten temat. 

Łukasz piechowiak, Bankier.pl

W mojej opinii ekonomiści po 
prostu nie chcą sobie bru-
dzić rąk. Bezpieczniej jest 

z góry zakładać, że pożyczka krótkoter-
minowa to najgorsze możliwe rozwią-
zanie, i dłonią ukrytą pod francuskim 
mankietem wskazywać drzwi do banku. 
Rzecz w tym, że kilku milionów Polaków 
nie chcą tam nawet wpuścić. Czy tylko 
z tego powodu, że ktoś jest biedny, nale-
ży go traktować tak, jakby nie istniał?

Wydaje się oczywiste, że w wielomilio-
nowym społeczeństwie liczba kombina-
cji różnych potrzeb finansowych jest ol-
brzymia. Próby jej modelowania – bez 
względu na dostępną moc obliczeniową 
wszystkich komputerów świata – zawsze 
będą obarczone dużym błędem. W tym 
kontekście nie da się jednoznacznie roz-
strzygnąć sporu między zwolennikami 
Saya i Keynesa (patrz: ramka).

Skąd się wzięły  
odsetki od kapitału?

Nie oszukujmy się. Możliwość pożycza-
nia za opłatą lub na procent jest jednym 
z motorów rozwoju gospodarczego spo-
łeczeństw, które w naturalny sposób ce-

chuje chciwość. W zależności od potrzeb 
chcemy zaspokajać potrzeby material-
ne i niematerialne – jednocześnie lub 
naprzemiennie.

Gospodarka funkcjonuje w ciągłym 
niedostatku. Na każdym rynku i w każ-
dym społeczeństwie znajdzie się grupa 
osób (lub podmiotów prawnych), która 
ma więcej czynników produkcji, niż po-
trzebuje do zaspokojenia swoich potrzeb: 
zarówno bieżących oraz rozwojowych. 
Znajdzie się także druga grupa osób lub 
podmiotów, której brakuje tych czynni-
ków. W naturalny sposób dąży ona do 
uzupełnienia niedoborów, kierując się do 
pierwszej grupy. Ta jednak nie chce dzie-
lić się swoim nadmiarem bezinteresow-
nie (co wcale nie oznacza, że podzieli się 
za pieniądze). Zwykle przyczyną takiej 
postawy jest fakt, że źródło posiadania 
wynika z wcześniejszych zdobyczy. By-
wa ono owocem pracy własnej, zorgani-
zowania cudzej pracy, spadku lub premii 
za dokonania społeczno-polityczne.

Dzielenie się majątkiem za opłatą jest 
formą rekompensaty za przykrości do-
znane w trakcie jego uzyskiwania. W tym 
kontekście wielkość opłaty za pożyczenie 
czynników produkcji: kapitału, ziemi, za-

sobów ludzkich czy informacji, jest uza-
leżniona od poziomu trudu związane-
go z wydatkowaniem energii potrzebnej 
do ich wcześniejszego pozyskania. Część 
myślicieli uważa, że owa opłata powinna 
być sprawiedliwa, czyli pokrywać koszty 
i nic więcej.

Duża grupa naukowców twierdzi jed-
nak, że ludzka preferencja czasowa rów-
nież podlega wycenie. W związku z tym 
badacze są bardziej skorzy do wprowa-
dzania wyceny proporcjonalnej, uzależ-
nionej przede wszystkim od dwóch czyn-
ników. Pierwszym jest zmiana wartości 
pieniądza w czasie, czyli m.in. inflacja. 
Drugim (i zapewne jeszcze nie ostatnim) 
– autonomiczna wycena wartości dane-
go czynnika przez jego posiadacza. Ktoś, 
kto włożył więcej trudu i czasu w zdoby-
cie np. miliona funtów, nie będzie skory 
do pożyczenia lub oddania go bez opłaty 
proporcjonalnej do poniesionego trudu.

Różnice w kosztach kredytu bankowe-
go i pożyczki mają swoje źródło w sposo-
bie finansowania obu podmiotów. Ban-
kowość kształtowała się przez wieki, ale 
współczesny sektor bankowy – z tysią-
cem przepisów, regulacji i sankcji – to 
wynik pracy prawników, ekonomistów 
i polityków w ciągu ostatnich stu lat. 

Łukasz Piechowiak
główny ekonomista Bankier.pl

Pożyczki istniały od zawsze, bo od zarania 
ludzkości były potrzebne. Akademicy jedy-
nie spierają się, co było pierwsze: pożyczko-
dawca czy pożyczkobiorca. Po jednej stro-
nie znajdują się zwolennicy prawa rynków 
Jean-Baptiste’a Saya, które sprowadza się 
do twierdzenia, że na dobro o cenie równej 
zero istnieje nieograniczony popyt, czyli na 
tanią pożyczkę zawsze znajdzie się chętny.

Z drugiej strony mamy wyznawców teo-
rii Johna Keynesa. Twierdził on, że prawo 

rynków Saya nie zawsze się sprawdza i że 
popyt należy stymulować. W przypadku za-
równo pożyczek, jak i każdego innego dobra 
znajdzie się przykład, który będzie świad-
czył na korzyść jednej lub drugiej strony 
sporu. Nie każdy przechodzień wyciąga rę-
kę po darmową gazetę. Nie każdy młody 
i uprawniony do tego Polak kupuje miesz-
kanie, nawet jeżeli państwowe dopłaty są 
dla niego wyraźnie korzystniejsze niż ciągły 
wynajem.

Say czy Keynes?
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Jeszcze 200 lat temu odróżnienie zwy-
kłego lichwiarza od bankiera na grun-
cie prawnym było niemożliwe, a różnice 
miały raczej charakter wizualny i szeroko 
zakorzeniły się w heurystyce wydawania 
sądów. Pięknie ubrany kupiec, siedzą-
cy przy dębowym stole i pijący z kielicha 
wino to bankier, a tłusty karczmarz cho-
wający się w kącie ciemnej gospody – to 
lichwiarz.

Czasy się zmieniły, a wraz z nimi sto-
sunki społeczne i role niektórych pod-
miotów w gospodarce. Jak zatem od-
różnić firmę pożyczkową od banku? 
Najprostsze rozróżnienie dokonywane 
jest na podstawie źródła pochodzenia 
kapitału przeznaczonego na kredyt. Ban-
ki pożyczają pieniądze pochodzące od 
klientów, a państwo gwarantuje ludno-
ści bezpieczeństwo wkładów. W zamian 
za przywilej kreowania pieniądza z przy-
jętych depozytów banki mają obowiązek 
dbać o rozwój gospodarczy kraju i jego 
wypłacalność. Z kolei firmy pożyczkowe 
pożyczają tylko własne środki. Ich ewen-
tualnej straty nie pokryje nikt.

Każdy Polak może być  
klientem firm pożyczkowych

Czy jednak uprawnia to ekonomistów do 
unikania tematu pożyczek? Czy koniecz-
nie muszą je bezwzględnie piętnować? 
W mojej opinii jest to nic innego jak tyl-
ko odwracanie głowy od nieuregulowa-
nych problemów, które dotyczą kilku mi-
lionów ludzi w Polsce. Wbrew pozorom 
nadworni komentatorzy ekonomicz-
ni nie mają pojęcia o sektorze firm po-
życzkowych. Mówiąc w skrócie – bazują 
na twierdzeniu, że „chwilówka” jest dużo 
droższa niż kredyt bankowy. A w związ-
ku z tym najlepiej byłoby całkowicie za-
kazać jej udzielania. 

Czy wówczas pożyczkobiorcy poszliby 
do banku? Nie. Oni już tam byli i poca-
łowali klamkę.

Z uwagi na niski zasób portfela więk-
szości naszych rodaków istnieje wysokie 
ryzyko, że nawet przeciętnie zarabiający 
Polak może utracić dostęp do produktów 
bankowych. Wystarczy, że zaciągnie kre-
dyt mieszkaniowy i samochodowy, a na-
stępnie zachoruje lub zostanie zwolnio-
ny z pracy. Efektem będzie obniżenie 
dochodów i początek problemów z płyn-
nością. Nie mając możliwości zaoszczę-
dzenia jakiejkolwiek kwoty pieniędzy 
oraz posiadając portfel przesycony pro-
duktami bankowymi, w razie nagłej po-

trzeby takiemu człowiekowi pozostaje 
szukanie zewnętrznych źródeł finanso-
wania właśnie w firmach pożyczkowych. 

Problem nadmiernego zadłużenia 
w sektorze pożyczkowym nie dotyczy 
tylko biednych i nieumiejących się od-
naleźć w obecnym porządku prawnym 
emerytów. On dotyczy także ludzi, któ-
rych nigdy nie podejrzewalibyśmy o fi-
nansowe tarapaty.

Z raportu PwC obejmującego rok 2013 
wynika, że część osób biorących udział 
w badaniach społecznych dotyczących 
zadłużenia może nie udzielać prawdzi-

wych informacji o rzeczywistej wielko-
ści ich zobowiązań. Wskazuje na to fakt, 
że tylko 200 tys. gospodarstw domo-
wych deklaruje, że zaciąga zobowiąza-
nia w sektorze pozabankowym, gdy tym-
czasem firmy pożyczkowe informowały 
o udzieleniu w tym okresie blisko 2 mln 
pożyczek. 

Skąd taka różnica? Gdyby wyniki były 
prawdziwe, oznaczałoby to, że stosunko-
wo mała grupa gospodarstw domowych 
zaciąga kilkanaście pożyczek w ciągu 
roku. Jednocześnie klienci tego sekto-
ra twierdzą, że dochód rozporządzalny 
na osobę dla wspólnie zamieszkujących 
w jednym lokalu jest bliski wartości do-
chodu rozporządzalnego w przeciętnym 
polskim gospodarstwie domowym.

Kto bierze pożyczki?

Klienci sektora pożyczkowego są wszę-
dzie. Mogą nimi być: młody fotograf, 
który właśnie rozpoczął własną działal-
ność gospodarczą; emeryt, któremu po-
psuł się jego wysłużony samochód; mło-
dy pracownik korporacji, który chce 

wyjechać ze znajomymi na weekend, 
czy wreszcie urzędnik, który zamierza 
sfinansować dziecku wyjazd na ferie, 
a pożyczkę spłaci z trzynastki. W zde-
cydowanej większości nie mają oni naj-
mniejszych problemów ze spłatą. Kłopot 
pojawia się, gdy po pożyczkę idzie czło-
wiek, który już w momencie podpisania 
umowy wie, że nie będzie w stanie oddać 
swego długu.

Większość tych ludzi najprawdo-
podobniej jest świadoma tego, co ro-
bi i gdzie zaciąga pożyczkę – tak wyni-
ka z wywiadów, które przeprowadziłem, 

korespondując z wieloma dłużnikami. 
Byli oni świadomi ryzyka, a co więcej – 
doskonale znali koszty pożyczki. Można 
zaryzykować tezę, że większość osób czy-
ta dokładniej umowy na „chwilówkę” niż 
regulaminy obowiązujące podczas zacią-
gania kredytów gotówkowych w banku. 
Ludzie ci zdają sobie sprawę z warunków 
kontraktu, a mimo wszystko decydują się 
na jego podpisanie. Czyżby media źle za-
dawały pytanie? Dziennikarze dociekają, 
u kogo można zaciągnąć drogą pożyczkę, 
ale nie pytają, z jakiego powodu w Polsce 
jest to takie popularne?

W Niemczech, gdzie społeczeństwo 
jest znacznie bogatsze od polskiego, sek-
tor pożyczkowy praktycznie nie istnieje. 
Nasi zachodni sąsiedzi nie mają potrzeby 
zadłużania się na 300 euro w celu zaku-
pu telewizora na święta, skoro minimal-
na dniówka w tym kraju wynosi już po-
nad 60 euro. Przeciętny Polak, by kupić 
telewizor, musi wydać ponad pół pensji. 
Średnio zarabiającemu Niemcowi wy-
starczy, że przez miesiąc będzie odkła-
dał do skarbonki resztę z codziennych 
lunchów.
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Cena kapitału  
a moralna wycena kredytu

Ekonomiści demonizują pożyczki w Pol-
sce, twierdząc, że kapitał pożyczany 
w ten sposób jest za drogi. Ci sami ana-
litycy potrafią zachęcać do brania kredy-
tów hipotecznych, w przypadku których 
pożyczenie 200 tys. zł na 20 lat kosztu-
je 281 tys. zł. Procenty zawsze są po stro-
nie banków, ale kłopot polega na tym, że 
percepcja człowieka zwykle ogranicza się 
tylko do krótkiego okresu. Gdyby dzien-
nikarze traktowali banki tak samo jak fir-
my pożyczkowe, to musieliby pisać, że 
biorący kredyt na mieszkanie funduje 
bankierowi samochód dobrej klasy, no-
tariuszowi wakacje w Tanzanii, a dewe-
loperowi nowe Porsche.

Od zarania dziejów pożyczanie „na 
procent” lub „za opłatą” czynników pro-
dukcji uznawane było za rzecz wątpliwą 
etycznie. Niezależnie do tego, czy cho-
dziło o najprostsze narzędzia rolnicze, 
czy kapitał tradycyjnie rozumiany jako 
pieniądze: od monet bitych z metali szla-
chetnych, po znane dzisiaj noty bankowe 
bez pokrycia w kruszcu. Wielcy myślicie-
le religijni oraz spory odsetek filozofów 
– od starożytnych po współczesnych – 
twierdzi bądź twierdziło, że w przypadku 
pożyczki pożyczkobiorca winien oddać 
nie więcej, niż pożyczył, czyli dokładnie 
tyle samo. Takie twierdzenie praktycznie 
wyklucza z obiegu gospodarczego trans-
akcje najmu i dzierżawy.

Wysoki procent przemawia do wyob-
raźni, ale gdy weźmiemy pod uwagę ni-
ską bazę, to prowizja wynosząca 300 zł 
za pożyczenie 1 tys. zł na miesiąc już 
nie jest taka duża – to „tylko” dziesią-
ta część średniej pensji. Tym bardziej, 
że w danym momencie nasze preferen-
cje odnośnie do zakupu określonego 
przedmiotu lub usługi wyceniamy wyżej. 
Wszystko jest kwestią zaspokojenia po-
trzeb. W grę wchodzi także zaawanso-
wana analiza psychologiczna zachowań 
rynkowych. Wciąż dziwi nas to, że raty 
w wysokości 10% naszych dochodów to 
dla wielu osób „drobnostka”, ale z drugiej 
strony zaoszczędzenie takiej kwoty staje 
się już wyzwaniem.

Lepiej kontrolować  
niż walczyć z szarą strefą

Nadmierna regulacja dotycząca obniże-
nia maksymalnych limitów kosztów po-
życzki doprowadzi do zamknięcia legal-

nego sektora gospodarki. A przecież rząd 
może go łatwo kontrolować i bez proble-
mu ostrzegać przed nim obywateli, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. W praktyce można 
też tworzyć prawne mechanizmy ochro-
ny klientów, którzy popadli w nadmier-
ne zadłużenie lub zaciągnęli pożyczki w 
podmiotach niespełniających standar-
dów wyznaczanych przez rynek i regulu-
jące go instytucje rządowe.

Jeśli zakażemy pożyczek, to biedny Po-
lak dalej będzie się zadłużał, ale już nie 
skorzysta z usług zarejestrowanego pod-

miotu prawnego, lecz pożyczy w szarej 
strefie lub w lombardach, które nie wie-
dzieć czemu wciąż dobrze skrywają się 
przed czujnym okiem polskiego regu-
latora. W szarej strefie rozpoczęty pro-
ces windykacji mnoży koszty z sufitu do-
kładnie na takiej samej zasadzie, jak robił 
to Gerard z filmu „Dług” Krauzego.

Media i część ekonomistów ostrzega-
ją przed nadmiernym zadłużaniem się na 
zasadzie „Nie skacz do wody, bo możesz 
się utopić”. Gdy już ktoś zacznie tonąć, to 
większość nie wie nawet, gdzie jest ko-
ło ratunkowe. Jak wstrzymać egzekucję 
komorniczą, czego komornik nie może 
zająć, jak bronić się przed zbyt wysoki-
mi kosztami windykacji czy gdzie skła-
dać wniosek o upadłość konsumencką? 
Walka z sektorem pożyczkowym przy-
pomina trochę wprowadzenie zakazu 
skakania do wody przy jednoczesnym 
usunięciu z plaży ratowników i wszyst-
kich kół ratunkowych. I co z tego? Ludzie 
dalej będą skakać, ale mniej osób zoba-
czy, że ktoś się topi.

Prawda jest taka, że matce samot-
nie wychowującej dziecko lub emery-
towi, którym komornik zajął środki do 
życia, jeszcze tego samego dnia pracow-
nicy pomocy socjalnej powinni udzie-
lić realnej pomocy finansowej i prawnej 
przy jednoczesnym podjęciu się zada-
nia arbitra w procesie windykacji. Ko-
mornik nie jest od tego, by pytać, skąd 
wziął się dług – czy jest on słuszny, czy 
nie. Jego celem jest odzyskiwanie należ-
ności, ale w szczególnych przypadkach 
powinien współpracować z określony-
mi instytucjami pomocy socjalnej. Dla-
tego twierdzę, że państwo nie jest od te-
go, by zajmować się tylko regulowaniem 
limitu cen pożyczek, ale przede wszyst-
kim ma tworzyć takie rozwiązania, któ-
re sprawią, że część obywateli tych poży-
czek nie będzie musiała zaciągać. 
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Przeciętna płaca w naszym kraju wynosi 4 
tys. zł brutto, czyli nieco ponad 2,8 tys. zł 
netto. Kłopot w tym, że 2/3 pracujących Po-
laków otrzymuje wynagrodzenie niższe od 
tej kwoty, a najczęściej powtarzającą się 
pensją w gospodarce (dominantą) jest 2,2 
tys. zł netto. Blisko 800 tys. naszych roda-
ków zarabia równowartość płacy minimal-
nej, czyli nie więcej niż 1,3 tys. zł netto. Do 
tego dochodzi 7 mln emerytów i rencistów, 
których średnie świadczenia oscylują wokół 

kwoty 1,8 tys. zł netto. Przeciętny dochód 
rozporządzalny w polskim gospodarstwie 
domowym to 1,3 tys. zł netto na głowę.

 Oszczędności powyżej 10 tys. zł posiada 
ok. 5% Polaków, ale 80% nie odkłada nic. 
CBOS w 2013 roku podawał, że ok. 70% oby-
wateli miałoby problem z pokryciem nagłe-
go wydatku w wysokości 1 tys. zł. Mógłby on 
poważnie zaszkodzić ich domowym finan-
som, na przykład zmusić do sprzedaży lub 
zastawienia niektórych dóbr użytkowych.

Polacy to biedacy

Dochody rodziny o modelu 2+2

rocznie, średnio, w euro

Polska 14 549

Szwecja 69 947

Wielka Brytania 68 600

Dania 68 115

Holandia 67 164

Finlandia 61 198

Austria 59 061

Niemcy 58 938

Belgia 57 668

Francja 55 571

Włochy 41 854

Hiszpania 39 869

Grecja 34 945

Malta 34 453

Słowenia 25 292

Portugalia 24 993

Czechy 20 085

Słowacja 16 203

Węgry 14 289

Łotwa 13 367

Litwa 11 426

Rumunia 8 723

Bułgaria 7 197
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Nie ma ucieczki od Big data
W jakim kierunku powinna iść wymiana danych w firmach pożyczkowych?  

W takim, który pozwoli nam wiedzieć więcej.

Marcin Stolarz, ViA SMS

D ziałalność frm pożyczkowych 
w sektorze online w 100% opie-
ra się na wymianie danych. Bez 

względu na to, między jakimi działa-
mi się to dzieje: działem marketingu 
i działem obsługi klienta, obsługą klien-
ta a windykacją, marketingiem a partne-
rami afiliacyjnymi czy też obsługą klienta 
a biurami informacji – przy ocenie zdol-
ności kredytowej (ERIF, BIK, BIG, KRD 
itp.) kluczem jest dokładność informacji 
oraz płynność jej przepływu. 

Od pewnego czasu bardzo popular-
ny – zwłaszcza w marketingu – jest ter-
min „Big data”. Oznacza on duże, zmien-
ne i różnorodne zbiory danych, których 
przetwarzanie i analiza są trudna, ale jed-
nocześnie wartościowe, ponieważ mogą 
prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Je-
żeli więc pytamy, w jakim kierunku po-
winniśmy iść, stosując wymianę danych, 
słowem-kluczem jest właśnie Big data. 
Trzeba iść w takim kierunku, który po-
zwoli nam wiedzieć więcej.

Teza ta może zapewne spowodować 
negatywną reakcję konsumentów – „już 
wiedzą o nas wiele, a chcą wiedzieć jesz-
cze więcej”. W połączeniu z wciąż mało 
przychylnym wizerunkiem branży po-
życzkowej ta negatywna reakcja klientów 
jest wręcz pewna. Jednak media i konsu-
menci nadal nie dostrzegają, że posze-
rzanie wiedzy o kliencie działa nie tylko 
na korzyść firm pożyczkowych. Oczy-
wiście, wiedząc więcej, możemy traf-
niej przewidywać, czy dany konsument 
odda pożyczone pieniądze, i zaofero-
wać mu produkty bardziej dostosowane 
do jego możliwości finansowych. Jednak 
bardzo ważne jest też to, że wymieniając 
dane z innymi podmiotami, szybciej mo-
żemy reagować na wyłudzenia i bardziej 
adekwatnie podchodzić do tych klien-
tów, którzy znajdują się w sytuacji niepo-
zwalającej na oddanie całości pożyczo-
nej kwoty. 

Szczególnie ten pierwszy powód jest 
dobrą motywacją do zwiększania szcze-
gółowości bazy danych wiedzy o klien-

cie. Wynika to z faktu, iż wyłudzanie da-
nych w celu zaciągnięcia pożyczki u wielu 
podmiotów działających na rynku, a na-
stępnie „ulotnienie się” z tak uzyskanymi 
środkami jest coraz popularniejszą prak-
tyką wśród przestępców. Obecnie nie 
ma centralnego rejestru ani modelu po-
zwalającego na wytypowanie klientów, 
którzy mogą być ofiarami kradzieży da-
nych osobowych, policja zaś nie jest jesz-
cze dostatecznie przygotowana do tego, 
by skutecznie walczyć z tymi praktyka-
mi. Firmy zrzeszone w Związku Firm Po-

życzkowych powinny więc podjąć wspól-
ny wysiłek, aby ograniczyć liczbę takich 
przypadków do absolutnego minimum.

Jest to oczywiście jeden z kilku kierun-
ków, które można obrać w celu wymia-
ny danych. Podstawowym pozostaje we-
ryfikacja zdolności kredytowej klienta. 
O ile „pożyczki bez BIK-u” stanowią ku-
szącą opcję dla konsumentów, o tyle lek-
ceważenie nowych możliwości weryfi-

kacyjnych jest ogromnym ryzykiem dla 
firm pożyczkowych. Sama automatyza-
cja komunikacji z klientem, bazująca na 
jego historii kredytowej oraz zachowa-
niu się na stronach internetowych, jest 
standardem, a przecież również wyma-
ga przesłania danych, tyle że między kil-
koma działami jednej tylko firmy. Jeżeli 
więc chodzi o naszą branżę, Big data już 
tu jest. 
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Przykład Big data – aktywność użytkowników Wikipedii.
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Rejestr zamiast limitu
Nietrudno ocenić nadchodzące zmiany przepisów w sektorze pozabankowego kredytu 

konsumenckiego. W tej materii nie ma kompromisów – są albo dobre, albo złe.

Jarosław Ryba, ZFP

T e zmiany, które zwiększą prawa 
i ochronę konsumenta bez na-
rażania biznesu na niepotrzeb-

ne koszty, można określić jako dobre. 
Szkodliwe są natomiast wszystkie te 
nowelizacje, które zmniejszą konkuren-
cję i powiększą wykluczenie finansowe, 
będące jednym z podstawowych elemen-
tów wykluczenia społecznego.

Rejestr? Nieobecny

Najważniejszym z punktu widzenia 
branży projektem, nad którym trwają 
prace, jest opracowana w Ministerstwie 
Finansów nowelizacja ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym, prawa banko-
wego i niektórych innych ustaw. Jej treść 
ma być kompleksową próbą regulacji 
całego sektora pozabankowego. Już dziś 
wiadomo, że jest ona niepełna, bo pomi-
ja wiele problemów, które dostrzegamy. 
ZFP zgłosił w tej sprawie 14 postulatów 
– obszarów do uregulowania, a w Sejmie 
zaproponujemy gotowe zapisy.

Wielkim nieobecnym w projektowa-
nych przepisach jest Rejestr Firm Po-
życzkowych. Był to sztandarowy pomysł 
branży – a później również rządu – na 
wzięcie w ryzy sektora pozabankowe-

go. Obecnie nie istnieje żadna centralna 
baza podmiotów świadczących usługi 
pożyczkowe. Jak więc myśleć o regulacji 
tego rynku, skoro nawet nie mamy jego 
pełnego obrazu?

Rynek się skurczy,  
a klienci stracą

W nowych przepisach najwięcej kontro-
wersji budzi jednak formuła limitująca 
ceny. Jej konstrukcja jest tak skompliko-
wana i niejasna, że przeciętny konsument 
nie będzie miał szansy porównać ceny 
ofertowej z maksymalną oraz optymal-
nych kosztów pożyczki w krótkim i śred-
nim terminie. Poza tym – jak pokazują 
analizy – limit wykluczy z rynku istotną 
część legalnie działających podmiotów, 
a to nie powinno przecież być intencją 
rządu. Z raportu PwC powstałego na zle-
cenie Providenta wynika, że zniknie 14% 
rynku, a dane opracowane niezależnie od 
siebie przez ZFP i KPF pokazują, że bę-
dzie to utrata nawet 1/3 potencjału.

Te liczby są alarmujące. Gdy zesta-
wimy je z prognozami Instytutu Analiz 
Rynkowych, który oszacował, że w sek-
torze mikro przeciętny koszt pożyczki 
wzrośnie po nowelizacji o 41 zł, okaże 

się, że regulacja w takim kształcie może 
być wylaniem dziecka z kąpielą. 

Nietrudno przewidzieć, jak ogromna 
luka powstanie, gdy wrośnie cena i zma-
leje podaż, a popyt się nie zmieni. W tej 
przestrzeni natychmiast rozwinie się szara 
strefa, która dla konsumenta jest najgroź-
niejsza, ponieważ nie działa tam żadne 
prawo poza prawem silniejszego.

Szukajmy lepszego wyjścia

Dla polityków sztuczne określanie cen 
jest kuszące, bo mogą oni wierzyć w ilu-
zję skuteczności prostego mechanizmu 
kształtującego rynek. Obiektywnie jednak 
jest ono szkodliwe. Lepsze skutki przy-
niesie – już podpisana przez prezydenta 
i wchodząca właśnie w życie – noweli-
zacja ustawy o upadłości konsumenckiej 
oraz projektowana liberalizacja przepi-
sów o informacji gospodarczej. Dobrze 
należy ocenić również wzrost uprawnień 
śledczych KNF wobec parabanków ofe-
rujących pożyczki z nielegalnie zebranych 
depozytów i ułatwienia w ostrzeganiu 
konsumentów przed nielegalnymi prakty-
kami, które otrzyma UOKiK. 

W sferze edukacji społecznej już dziś 
wiele się dzieje. Wystarczy wymienić 
kampanię informacyjną Kredytobranie 
2.0, przeprowadzoną przez KPF i Fede-
rację Konsumentów, akcję ostrzegającą 
przed parabankami, zorganizowaną przez 
UOKiK i NBP pod hasłem „Zanim pod-
piszesz”, cykl publikacji „Loan Magazine” 
czy bezpłatną infolinię z poradami dla 
konsumentów ZFP. Połączony przekaz 
medialny w ostatnim roku był tak silny, że 
wątpię, by znalazł się jakikolwiek kredyto-
biorca, do którego ów przekaz nie dotarł. 
Gdyby do tego katalogu działań dołączyć 
publiczne powołanie Rejestru Firm Po-
życzkowych, legislacyjnie uwarunkowa-
ne wymogi – kapitałowe, organizacyjne 
i prawne – wobec firm pożyczkowych 
oraz sprawozdawczość do KNF, wówczas 
regulację można by uznać za pełną. 
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Rok 2014  
z punktu widzenia prawnika

O pracy w minionym roku i perspektywach dla branży mówi Ewa Rakowska,  
radca prawny i partner w kancelarii Czublun Trębicki.

– Jak ocenia Pani poprzedni rok pod 
względem zmian w prawie odnoszących 
się do działalności firm pożyczkowych? 
Nie za dużo tam było twórczego chaosu? 
– Rok 2014 był bardzo pracowity dla kan-
celarii prawnych, które świadczą usługi 
na rzecz firm pożyczkowych, w tym na-
szej kancelarii. Branża pożyczkowa oka-
zała się ciekawa dla ustawodawcy, który 
pracował nad nowelizacjami ustaw bę-
dących podstawą działalności firm po-
życzkowych i wielu innych instytucji 
finansowych. 

Rynek firm pożyczkowych nie został 
natomiast poddany powszechnej kon-
troli UOKIK, jak stało się to w 2013 ro-
ku, a kontrole przedsiębiorców były wy-
rywkowe. Toczące się postępowania 
przed prezesem UOKiK i SOKiK naj-
częściej stanowiły kontynuację kontroli 
przeprowadzonych przez Urząd w 2013 
roku. Nieco bardziej wzmożoną kon-
trolę przedsiębiorców przez UOKiK za-
obserwowano pod koniec roku, co nie-
wątpliwie miało związek z okresem 
przedświątecznym.
– Mówiąc o zmianach legislacyjnych, ma 
Pani na myśli zmiany w ustawie o kredycie 
konsumenckim?
– Między innymi. Zmiany w ustawie 
o kredycie konsumenckim, jeśli wejdą 
w życie w kształcie zaproponowanym 
w projekcie ustawy, niewątpliwie wywrą 
największy wpływ na działalność firm 
pożyczkowych. Wprowadzają one bo-
wiem limit kosztów kredytu, a więc kosz-
tów, które konsument jest zobowiązany 
ponieść w związku z zawarciem umo-
wy pożyczki. W znacznym stopniu ogra-
niczają także swobodę przedsiębiorców 
w zakresie odraczania klientom terminu 
spłaty ich pożyczek. 

Projekt ustawy wciąż wywołuje kon-
trowersje. Pojawiają się – niepozbawio-
ne słuszności – głosy o dyskryminowa-
niu rynku pożyczek krótkoterminowych, 
szczególnie tych udzielanych przez In-

ternet, w stosunku do innych rodzajów 
pożyczek (długoterminowych lub udzie-
lanych w domu klienta). W minionym 
roku wiele firm próbowało się przygo-
tować do wprowadzanych zmian, stąd 
spora część zleceń, poza bieżącą obsługą 
prawną, dotyczyła interpretacji projekto-
wanych przepisów i oceny ich wpływu na 
dotychczasową działalność firmy. 

Oczywiście zmiany, o których tu mo-
wa, nie są jedyne. Za pozytywne należy 
uznać między innymi nowelizacje prze-
pisów dotyczących formy działalno-
ści i minimalnego kapitału zakładowego 
firm pożyczkowych, a także wprowadze-
nia kar dla przedsiębiorców, którzy nie 
spełniają określonych wymogów praw-
nych. W mojej ocenie może to zwięk-
szyć wiarygodność i zaufanie klientów 
do firm pożyczkowych jako podmiotów 
pozostających w pewnym stopniu „pod 
nadzorem” państwa.
– Wśród pożyczkodawców narastają oba-
wy związane z nowelizacją prawa upad-
łościowego. Czy wizja masowego ogła-
szania upadłości przez konsumentów jest 
możliwa?
– Rzeczywiście, z początkiem tego ro-
ku weszła w życie nowelizacja prawa 
upadłościowego i naprawczego, która 
ma spowodować, że możliwość ogłosze-
nia upadłości konsumenckiej nie będzie 
– jak było do tej pory – tylko teoretycz-
na. Nowe przepisy zdecydowanie łago-
dzą rygory ogłoszenia tego typu upad-
łości, wyłączając taką możliwość tylko 
wobec tych osób, które popadły w kło-
poty finansowe z powodu winy umyślnej 
lub rażącej niedbałości. 

Obawy firm pożyczkowych budzi to, 
czy złagodzenie rygorów nie spowodu-
je bardziej lekkomyślnego zadłużania się 
klientów. Pamiętajmy, że w interesie firm 
pożyczkowych leży to, by klient zadłużał 
się rozważnie, a tym samym był w sta-
nie spłacać swoje zobowiązania. Zmiany 
te dają także znacznie większą swobodę 

podejmowania decyzji sądom, a w wy-
jątkowych sytuacjach – co budzi zapew-
ne największe obawy – istniałaby możli-
wość umorzenia wszystkich zobowiązań 
zadłużonego konsumenta, bez zaspoko-
jenia wierzycieli i ustalenia planu spłat 
długu. 
– Jakie zmiany są oczekiwane w rozpo-
czynającym się roku? Czego możemy się 
spodziewać?
– Rok 2015 na pewno będzie interesu-
jący. Najwięcej pytań budzi kwestia, czy 
– a jeśli tak, to w jakiej formie – zosta-
ną ostatecznie przyjęte zmiany w usta-
wach: o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym, prawie bankowym oraz o kredycie 
konsumenckim. Branża firm pożyczko-
wych rozwija się bardzo dynamicznie, 
a wizja zmian zainicjuje nowe pomysły 
na rozwój działalności, nowe produkty 
i nowe sposoby ich dystrybucji, co zresz-
tą już obserwuję w ramach praktyki za-
wodowej. Firmy działające w Internecie 
będą także powoli rezygnować z formy 
papierowej umowy pożyczki – już te-
raz widoczne jest bardziej liberalne po-
dejście UOKiK-u do tej kwestii. Uważam 
ponadto, że zmiany i narastająca konku-
rencja związana z wchodzeniem na pol-
ski rynek kolejnych graczy mogą również 
w perspektywie długofalowej zwiększyć 
konsolidację firm. 
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Dobry zwyczaj –  
uczciwie pożyczaj

Branża stoi w przededniu regulacji. Jednak nawet rygorystyczne przepisy nie pomogą, 
gdy niektórzy pożyczkodawcy z założenia nie chcą grać fair.

Jarosław Ryba, ZFP

F irmy pożyczkowe stosujące naj-
wyższe standardy biznesowe i mo-
ralne nadal pozostają w chlubnej 

mniejszości. A szkoda, bo na dłuższą 
metę uczciwość i praca przynoszą lepsze 
efekty niż krótkoterminowe zwycięstwa, 
okupione późniejszymi stratami wize-
runkowymi lub karami finansowymi.

zek. Dobrą praktyką staje się korzystanie 
z danych Biur Informacji Gospodarczych 
oraz bankowej bazy danych Biura Infor-
macji Kredytowej. 

Jednym z największych mitów jest 
pogląd, że branża zarabia na windyka-
cji. Zdarzają się jednak przypadki, gdy 
opłaty za monitoring opóźnień są zbyt 

wysokie i nie odpowiadają rzeczywiście 
ponoszonym kosztom. Takie praktyki nie 
są akceptowalne w firmie pożyczkowej 
uważającej się za rzetelną.

Kolejnym ważnym elementem okazuje 
się jawność wszystkich opłat, zarówno 
tych dotyczących udzielenia pożyczki, 
jak i windykacyjnych. Niedopuszczalne 
jest ukrywanie wysokich kar lub krzyw-
dzących konsumenta klauzul w skompli-
kowanych regulaminach i załącznikach 
do załączników. Takie praktyki nie są 
obce również bankom i telekomom, ale 
to nikogo nie usprawiedliwia.

Uczciwe firmy, poza informacją o kosz-
tach, przed zawarciem umowy podają 
również rzetelnie wyliczony wskaźnik 
RRSO. Nawet jeżeli jego konstrukcja nie 
odpowiada profilowi pożyczki – RRSO 
jest adekwatna do kredytów rocznych 
i wieloletnich, a przy pożyczkach krót-
koterminowych wskazania mają niską 
wartość porównawczą. Taki jest jednak 
wymóg prawa, którego omijanie jest dla 
branży niedopuszczalne.

Rzetelna oferta

Bardzo dobrą praktyką jest publikowa-
nie wzoru umowy na stronie interneto-
wej firmy. Dzięki temu potencjalny klient 
może spokojnie zapoznać się z umową 
przed złożeniem wniosku. Sama kon-
strukcja umowy w rzetelnej firmie po-
życzkowej powinna być nie tylko zgodna 
z obowiązującym prawem, o co gorliwie 
dba UOKiK, ale też przejrzysta i zrozu-
miała dla konsumenta. Ważne są nawet 
takie detale, jak odpowiednia wielkość 
czcionki oraz jak najmniej odwołań do 
zewnętrznych załączników i regulami-
nów. Dobrą praktyką jest, aby umowy 
pożyczkowe były prostsze i przejrzystsze 
niż bankowe umowy kredytowe. Do ta-
kiego standardu powinna dążyć branża.

Uczciwa firma nie manipuluje faktami 
w przekazie reklamowym. Konsument 
musi być rzetelnie poinformowany 
o ofercie, bez uciekania się do gwiazdek 
i drobnego druczku. Całkowicie niedo-
puszczalny jest też marketingowy wan-
dalizm, czyli nielegalne oklejanie miast 
ulotkami i plakatami.

Nie wykorzystuj klienta

Profesjonalna firma pożyczkowa powin-
na stawiać na wzrost świadomości fi-
nansowej klientów. Podejmowane przez 

Uczciwie o pieniądzach

Najważniejszą zasadą w biznesie pożycz-
kowym jest właściwe szacowanie ryzy-
ka. Chodzi o to, aby pożyczki otrzymy-
wali wyłącznie ci klienci, którzy będą w 
stanie je spłacić. W ten sposób chroni się 
pieniądze przedsiębiorstwa, ale też kon-
sumenta – przed wpadnięciem w nad-
mierne zadłużenie. 

Częstym grzechem wśród firm pożycz-
kowych jest zaniechanie sprawdzania 
zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, 
mimo że ustawa nakłada taki obowią-



1 | 2014

BIZNES

27

nich decyzje o zaciąganiu zobowiązań 
powinny być jak najbardziej przemyślane 
i trafne. Firmom pożyczkowym powinno 
zależeć na minimalizowaniu zjawiska 
przekredytowania, które swoje początki 
wzięło w sektorze bankowym, ale obec-
nie dotyka wszystkich pożyczkodawców. 

W odniesieniu do klientów, któ-
rzy mają problemy ze spłatą rat, dobrą 
praktyką jest prowadzenie skutecznego 
postępowania przypominającego, a na-
stępnie próba porozumienia się. Sto-
sowanie narzędzi nieetycznej windykacji 
jest obecnie niedopuszczalne, dlatego 
wszelkie działania zmierzające do od-
zyskania utraconych pożyczek należy 
prowadzić stanowczo, ale kierując się 
zasadani moralnymi i z pełnym posza-
nowaniem godności dłużnika.

Nieakceptowalne jest też wykorzy-
stywanie trudnej sytuacji niektórych 
gospodarstw domowych, aby zwiększać 
sprzedaż. Takie masowe działania ob-
serwowaliśmy jeszcze niedawno w apo-
geum kryzysu. Namawianie do zwięk-
szania kwoty pożyczki ponad potrzebę 
i nadmiernego wydłużania czasu spłaty 
to kuszące dla sprzedawców, ale niebez-

pieczne dla konsumenta zjawisko, któ-
re może w prosty sposób prowadzić do 
przekredytowania.

Prawda o pożyczkach

Media szumnie rozpisują się o paraban-
kach, horrendalnym oprocentowaniu, 
ukrytych kosztach i oszustach przej-
mujących mieszkania, ale tak naprawdę 
bardziej straszą, niż ostrzegają przed re-
alnym zagrożeniem. Nie dajmy się zwa-
riować i nie wierzmy, że margines jest 
standardem. Z oferty firm pożyczkowych 
skorzystały już prawie 4 miliony Pola-
ków. Większość zawarła umowy z firma-
mi o dobrej reputacji, oparte na jasnych 
zasadach. Incydenty stanowią margines 
działalności firm pożyczkowych i trzeba 
z nimi walczyć z całą stanowczością, ale 
nie można zgadzać się z tezą, że taki jest 
standard na rynku.

Wydaje się, że częściowo udało się 
osiągnąć sukces na polu edukacji opinii 
publicznej. Coraz mniej dziennikarzy 
myli firmy pożyczkowe z parabankami. 
Zauważalny jest też wzrost świado-
mości klientów. W ich edukowanie na 

temat odpowiedzialnego korzystania 
z dobrodziejstw kredytu konsumenckie-
go włączyli się wszyscy znaczący gracze. 

Niestety, obserwowaliśmy też bez-
sensowne działania wizerunkowe, szko-
dzące konkurencji. Niektóre podmioty 
oparły swoją komunikacją na strategii 
odróżnienia się przez krytykowanie ofer-
ty konkurencji. Są to działania nie tylko 
nieetyczne, ale też nieskuteczne, ponie-
waż taki negatywny PR szybko wraca jak 
bumerang. Społeczna świadomość róż-
nic wewnątrz branży jest skrajnie niska, 
dlatego budując narrację zagrożenia dla 
konsumenta, niechybnie pada się ofia-
rą własnych działań. Miejmy nadzieję, 
że rok 2015 przyniesie zmianę retoryki 
i w działaniach najważniejszych graczy 
widać będzie więcej dobrej woli i chęci 
współpracy wobec wyzwań, które stoją 
przed wszystkimi.

Moralność powinna być wyznaczni-
kiem działania w odpowiedzialnej firmie 
pożyczkowej. Dopóki funkcjonują pod-
mioty, które tylko deklarują przestrzega-
nie norm moralnych, interes konsumen-
tów nie będzie w pełni zabezpieczony 
i nie pomoże żadna regulacja.  
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UOKiK i jego kary
Urząd wyjaśnia, jak ustala wysokość kar przewidzianych ustawą.

Joanna Krosnowska, ZFP

U rząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów regularnie kon-
troluje firmy z branży finansowej. 

Za każdym razem Urząd analizuje zawie-
rane umowy oraz regulaminy instytucji 
finansowych. Wielu przedsiębiorców boi 
się, że będzie musiało zapłacić wielomi-
lionowe kary nawet za drobne przewinie-
nia. Przeanalizujmy zatem na podstawie 
wyjaśnień samego UOKiK, w jaki sposób 
naliczane są ewentualne grzywny.

Stosowanie praktyk ograniczających 
konkurencję obwarowane jest surowy-
mi karami pieniężnymi nakładanymi 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Wysokość grzyw-
ny ustalana jest indywidualnie do każdej 
sprawy w zależności od stopnia naru-
szenia przepisów, jednak kara nie może 
przekroczyć 10% przychodów przedsię-
biorcy w roku poprzedzającym wydanie 
decyzji. Ustawa z 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów 
wyróżnia dwie kategorie zakazanych 
praktyk ograniczających konkurencję:

zawieranie porozumień ograniczają-
cych konkurencję,

nadużywanie przez przedsiębiorców 
pozycji dominującej.

Jak oni to liczą

Podstawą do naliczenia kary jest przy-
chód osiągnięty przez przedsiębiorcę 
w roku rozliczeniowym poprzedzającym 
rok nałożenia kary. Ponadto kwota bazo-
wa grzywny będzie zależała od szkodli-
wości danego naruszenia. Pod tym wzglę-
de wyróżniane są trzy typy naruszeń. Do 
najpoważniejszych i jednocześnie naj-
surowiej karanych należą horyzontalne 
ograniczenia konkurencji (porozumienia 
cenowe, zmowy przetargowe, podział 
rynku lub zbiorowe bojkoty) oraz nad-
używanie pozycji dominującej na rynku, 
które prowadzi do eliminacji konkuren-
cji. Wysokość kary oscyluje w granicach 
1–3 proc. przychodu. 

Do średniej wagi naruszeń zaliczane 
są porozumienia horyzontalne o mniej-

•

•

szym znaczeniu oraz porozumienia wer-
tykalne (pionowe) mające wpływ na cenę 
lub warunki oferowania produktu (usta-
lanie cen odsprzedaży). Do tej grupy na-
ruszeń zalicza się poza tym nadużywa-
nie pozycji dominującej, które prowadzi 
do znacznego ograniczenia konkuren-
cji bądź dotkliwej eksploatacji kontra-
hentów lub konsumentów. Kara za te 
wykroczenia waha się od 0,2 do 1 proc. 
Najmniej poważne naruszenia, za które 
naliczana jest najniższa kara, od 0,01 do 
0,2 proc., to porozumienia wertykalne, 
które nie dotyczą ceny bądź możliwości 
odsprzedaży towaru lub przypadki nad-
używania pozycji dominującej o najniż-
szej wadze. 

Kolejnym kryterium branym pod uwa-
gę przez UOKiK jest wpływ porozumienia 
na konkurencję. Im większe są negatywne 
skutki naruszenia wpływające na uczest-
ników rynku, im większy zasięg geogra-
ficzny działania przedsiębiorcy oraz im 
większe korzyści, które dany przedsiębior-
ca czerpie z procederu, tym wyższa zosta-
nie nałożona sankcja. Urząd uwzględnia 
również charakterystykę rynku, a także 
odwracalność skutków naruszenia. Oko-
liczności te mogą powodować podjęcie 
decyzji prezesa UOKiK o zmniejszeniu 
lub zwiększeniu kwoty grzywny maksy-
malnie o 80 proc.

Wyznacznikiem, który również roz-
patruje Urząd, jest długotrwałość naru-
szenia. W zależności od długotrwałości 
stosowania praktyki ograniczającej kon-
kurencję prezes UOKiK może zwięk-
szyć kwotę bazową maksymalnie o 200 
proc., jeśli sprawa dotyczy porozumień 
ograniczających konkurencję, oraz o 100 
proc., jeśli występuje nadużywanie pozy-
cji dominującej.

Może być więcej lub mniej

Na wysokość nałożonej kary mogą mieć 
wpływ zarówno okoliczności łagodzące, 
jak i obciążające. Przyczyniają się one do 
zmniejszenia lub zwiększenia naliczonej 
wcześniej kary maksymalnie o 50 proc. 

Działanie pod przymusem, dobrowol-
ne usunięcie skutków naruszenia lub za-
przestanie stosowania praktyki ograni-
czającej konkurencję przed wszczęciem 
śledztwa to czynniki, które mogą się 
przyczynić do obniżenia nałożonej kary. 
Podejmując współpracę z Urzędem oraz 
przyczyniając się do szybkiego i sprawne-
go przeprowadzenia śledztwa, możemy 
liczyć na łagodniejsze potraktowanie.

Jeśli jednak przedsiębiorca umyśl-
nie dokonał naruszenia, wywierał presję 
na innych partnerów na rynku bądź już 
wcześniej dopuszczał się naruszenia za-
kazu praktyk ograniczających konkuren-
cję, musi się liczyć z podwyższeniem ka-
ry. W przypadku dużych firm, które mają 
wysokie obroty z niską marżą, kary mogą 
być dotkliwe nawet za najmniejsze prze-
winienia, gdyż wyznaczane są w odnie-
sieniu do uzyskanego przychodu.

Każde działanie przedsiębiorcy, które-
go celem bądź skutkiem jest ograniczenie 
konkurencji na rynku, jest indywidual-
nie analizowane przez UOKiK, a nałożo-
na kara zostaje ustalona adekwatnie do 
stopnia naruszenia. 
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Przedstawione w artykule informacje do-
tyczą głównie wyznaczania kar za zmowy 
konkurencyjne oraz nadużywanie pozycji 
dominującej, a nie za działania na szkodę 
konsumentów. Zostały jednak przedsta-
wione w celu zaprezentowania, w oparciu 
o jakie schematy i procedury UOKiK wy-
znacza sankcje. Należy również pamiętać, 
że koszty prowadzenia sporów z Urzędem 
to nie tylko wyznaczona kara, ale przede 
wszystkim ogromne nakłady na pomoc 
prawną, która jest niezbędna w trakcie 
trwania postępowania kontrolnego oraz 
stanowi wsparcie w prowadzeniu kore-
spondencji z UOKiK-iem. Warto więc co 
jakiś czas poświęcić trochę wysiłku na do-
kładne sprawdzenie formularzy, umów 
oraz reklam, zwłaszcza że branża finanso-
wa jest pod stałym i wymagającym nadzo-
rem Urzędu.

Myśl zawczasu
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Czy screen scraping  
jest dozwolony?

Komisja Nadzoru Finansowego zakazała bankom stosowania screen scrapingu.  
Co na to firmy pożyczkowe?

Joanna Krosnowska, ZFP

O d dłuższego czasu wiele mówi 
się o tym, jak ważna jest ochrona 
tzw. danych wrażliwych przed 

osobami trzecimi. Przecież nikt z nas nie 
chciałby, aby ktoś niepowołany miał do-
stęp do naszego konta i bezprawnie za-
rządzał naszymi finansami. Jednocześ-
nie większość z nas chociaż raz w życiu 
korzystała z bankowości internetowej, 
bo jest szybka i wygodna. Przelew wyko-
nujemy w niecałą minutę, decyzja kredy-
towa jest podejmowana w czasie rzeczy-
wistym, a przyznane pieniądze w kilka 
minut trafiają na nasze konto. Bez wy-
chodzenia z domu i wypełnienia papiero-
wych dokumentów, ale czy bezpiecznie?

Jednym ze współczesnych zagro-
żeń internetowych jest screen scra-
ping. W dosłownym tłumaczeniu poję-
cie to oznacza zeskrobywanie z ekranu. 
W praktyce bankowości internetowej ta 
technika umożliwia pozyskiwanie da-
nych z jednego banku i przesyłanie ich 
do drugiego, a wszystko za pomocą zale-
dwie kilku kliknięć. 

Jak działa screen scraping 

Składając wniosek o pożyczkę w innym 
banku, klient może zostać poproszony 
o udzielenie dostępu do konta w banku 
macierzystym, jeżeli decyzję kredytową 
chce otrzymać natychmiast. Przy wyko-
rzystaniu specjalnego oprogramowania 
pobierana jest pełna, kilkumiesięczna hi-
storia rachunku. Na jej podstawie bank 
może dokonać oceny zdolności kredyto-
wej i szybko podjąć decyzję, nawet jeże-
li spotyka się z klientem po raz pierwszy. 
Przekazanie danych odbywa się w mo-
mencie, gdy za pomocą aplikacji jednego 
banku klient zaloguje się na konto w in-
nym banku.

Na tym przykładzie widać, że dane, 
które bezwzględnie powinny być chro-

nione, czyli loginy i hasła, są przekazy-
wane podmiotom trzecim.

KNF mówi „nie”

14 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Fi-
nansowego wydała komunikat zakazują-
cy stosowania screen scrapingu. Zdaniem 
Komisji podawanie przez klienta loginu 
i hasła do konta na stronach banku inne-
go niż ten, któy prowadzi nasz rachunek, 
jest sprzeczne z ustawą o usługach płat-
niczych, narusza regulaminy prowadze-
nia kont, a także utrudnia postępowanie 
reklamacyjne w sytuacji, gdyby doszło do 
kradzieży pieniędzy z konta. KNF wysła-
ła pisma do trzech banków, które prak-
tykowały screen scraping: Alior Banku, 
mBanku oraz Idea Banku z zaleceniem, 
aby do końca sierpnia 2014 roku zaprze-
stały stosowania oprogramowania uzna-
nego za szkodliwe.

Uzasadnienie KNF było następują-
ce: każdy klient przy podpisaniu umo-
wy dotyczącej prowadzenia bankowego 
rachunku osobistego zobowiązuje się do 
ochrony danych dostępu przed osobami 
trzecimi. Skorzystanie ze screen scrapin-
gu łamie to przyrzeczenie. W przypadku 
jakichkolwiek problemów bank, które-

go regulamin został naruszony, nie uzna 
złożonej reklamacji, a na dodatek zablo-
kuje konto danego klienta.

Banki posługujące się screen scrapin-
giem zapewniają, że ta metoda jest bez-
pieczna, loginy i hasła nie są nigdzie 
przechowywane, a bank pobiera tylko te 
dane, które są potrzebne do analizy zdol-
ności kredytowej. Poza tym na skorzy-
stanie z takiej usługi klient musi wyrazić 
zgodę. Prawdopodobnie jednak nie wszy-
scy klienci zdają sobie sprawę, na czym 
naprawdę polega screen scraping oraz ja-
kie konsekwencje może mieć jego zasto-
sowanie. A wystarczy, że oszust podstawi 
nieostrożnemu klientowi witrynę, która 
będzie wyglądała identycznie jak witryna 
banku, i dzięki temu w kilka minut otrzy-
ma wszystkie dane niezbędne do zalogo-
wania się na jego konto. 

Taka sytuacja z punktu widzenia klien-
ta jest bardzo niebezpieczna i stanowi 
zagrożenie dla całej branży finansowej – 
może spowodować, że rozwinie się nowy 
sposób wyłudzeń. Oszust będzie mógł 
wykorzystać skradzione dane do zaciąg-
nięcia pożyczki lub kredytu. 

Czy na pewno warto?

Stosowaniem programu pomagającego 
w szybkiej weryfikacji pożyczkobiorców 
zainteresowane są firmy pożyczkowe, 
które nie podlegają kontroli Komisji Nad-
zoru Finansowego. Wprowadzenie kon-
trowersyjnej technologii pozwoli klien-
tom nie tylko porównać w kilka minut 
ofertę banków i firm udzielających poży-
czek, ale także przyśpieszyć proces we-
ryfikowania wnioskodawców oraz przy-
znawania pożyczek. Pytanie tylko, czy za 
ten pośpiech i innowacyjność klienci nie 
zapłacą zbyt wysokiej ceny, narażając się 
na przekazanie swoich wrażliwych da-
nych osobom trzecim. 
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P race nad nową wersją ustawy Pra-
wo upadłościowe i naprawcze 
przeprowadzono sprawnie i z du-

żą determinacją, w grę wchodził bowiem 
interes konsumentów. Obowiązujące 
do 30 grudnia 2014 roku przepisy regu-
lujące tak zwaną upadłość konsumen-
cką okazały się całkowitym niewypałem. 
Przez pięć lat konsumenci złożyli do 
polskich sądów ponad 2000 wniosków 
o ogłoszenie upadłości, spośród których 
ledwie około 60 zostało rozpatrzonych 
pozytywnie. 

Niska skuteczność instytucji upadło-
ści konsumenckiej obnażyła wadliwość 
przepisów, które wymagały szybkiej i – 
co ważne – radykalnej zmiany. Okazało 
się bowiem, że przepisy, które miały za-
pewniać konsumentom szansę na nowy 
start, często stawały się dla nich gwoź-
dziem do trumny.

Martwe przepisy do poprawki

Zmiany były konieczne z uwagi na dwa 
aspekty: warunki formalne ogłosze-
nia upadłości przez konsumentów oraz 
koszty postępowania. Jeśli chodzi o kosz-
ty, problemem większości konsumentów 
było tzw. ubóstwo masy upadłości: sytu-
acja, w której niewypłacalny konsument 
nie miał środków, aby ogłosić upadłość. 

W świetle starych przepisów na konsu-
mencie ciążył obowiązek nie tylko uisz-
czenia przy składaniu wniosku o ogło-

szenie upadłości opłaty w wysokości 200 
zł, lecz również zapewnienia środków na 
pokrycie kosztów przeprowadzenia po-
stępowania, które często wynosiły kil-
ka tysięcy złotych. Ci nieliczni, którzy 
mimo niewypłacalności posiadali środ-
ki na pokrycie kosztów postępowania, 
najczęściej nie dawali sobie rady z kwe-

stiami formalnymi. Zostały one bowiem 
określone w taki sposób, aby ogłosze-
nie upadłości przez konsumentów było 
praktycznie niemożliwe. Do ogłoszenia 
upadłości konsumenckiej konieczne było 
wystąpienie „wyjątkowych i niezależnych 
od konsumenta” okoliczności, te zaś  – 
co zresztą nie dziwi – stwierdzano nad-
zwyczaj rzadko. Uchylone przepisy zo-
stały celnie ocenione w toku konsultacji 
parlamentarnych przez przedstawiciela 
Związku Banków Polskich, który stwier-
dził, iż były one oparte na słusznych za-
łożeniach, ale w praktyce okazywały się 
martwe.

Nowy kierunek zmian

Po pięciu latach istnienia zapisów o upad-
łości konsumenckiej – bo o jakimkol-
wiek funkcjonowaniu tych przepisów nie 
może być mowy – podjęto decyzję o no-
welizacji przepisów dotyczących upadło-
ści konsumenckiej, których celem było 
przywrócenie do życia tej instytucji. Jak 
informował w toku prac komisji parla-
mentarnych przedstawiciel strony rządo-
wej, głównym celem nowych przepisów 
miało być maksymalne ułatwienie kon-
sumentom oddłużania się. Miało się ono 
dokonywać poprzez uproszczenie i przy-
spieszenie całego procesu upadłości – od 
momentu złożenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości do wydania postanowienia 
o umorzeniu zobowiązań. 

Skala planowanych zmian była ogrom-
na. W toku prac nad nową wersją usta-
wy Prawo upadłościowe i naprawcze sta-
ło się jasne, że planowana nowelizacja 
zmieni w zasadzie całą instytucję upad-
łości konsumenckiej: począwszy od ce-
lu postępowania i jego przesłanek, po-
przez koszty, aż po zasady prowadzenia 

Nowa upadłość  
konsumencka

W okresie wakacyjnym parlament zajął się nowelizacją przepisów regulujących tak 
zwaną upadłość konsumencką. 19 września 2014 roku prezydent Bronisław Komo-

rowski podpisał nowelizację, którą śmiało można określić mianem rewolucyjnej.

Paweł Grabowski, ZFP



1 | 2015

BIZNES

31

postępowania po ogłoszeniu upadłości, 
z umorzeniem zobowiązań konsumen-
ta włącznie.

Wyrazem postulatów Ministerstwa 
Sprawiedliwości był projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo upadłościo-
we i naprawcze, ustawy o Krajowym Re-
jestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, któ-
ry – mimo różnych zastrzeżeń zgłoszo-
nych podczas konsultacji – został przy-
jęty w zasadzie bez radykalnych zmian. 

Upadłość konsumencka  
– reaktywacja

W nowej wersji przepisów dotyczących 
upadłości konsumenckiej zmieniono cel 
i przesłanki formalne, których spełnie-
nie jest konieczne, aby ogłosić upadłość 
konsumenta. Przejawem tej radykalnej 
liberalizacji przepisów było między inny-
mi odejście od koncepcji „wyjątkowych 
i niezależnych od konsumenta okolicz-
ności”, a przyjęcie koncepcji „umyślno-
ści bądź rażącego niedbalstwa”. Zmia-
na ta jest o tyle istotna, że obecnie, aby 
ogłosić upadłość, nie trzeba wykazywać 
wyjątkowych okoliczności. Wystarczy 
dowieść, że jako konsumenci nie dopro-
wadziliśmy się do stanu niewypłacalno-
ści umyślnie – czyli celowo lub wskutek 
rażącego niedbalstwa. 

Na ten aspekt zmiany zwrócił uwagę – 
na łamach „Rzeczpospolitej” – przedsta-
wiciel Konfederacji Lewiatan. Argumen-
tował on, iż rażące niedbalstwo to „coś 
więcej niż brak zachowania zwykłej sta-
ranności w działaniu”. Z powyższego to-
ku argumentacji został wyciągnięty wnio-
sek, iż nowe przepisy mogą zwiększać 
ryzyko nadużyć ze strony nieuczciwych 
konsumentów. Byliby oni „premiowani”, 
zyskując przywilej, jakim byłaby możli-
wość ogłoszenia upadłości w przypad-
ku działań lekkomyślnych lub nieostroż-
nych. Ostatecznie argumentacja ta nie 
znalazła poparcia wśród posłów i sena-
torów, którzy zdecydowali o utrzymaniu 
liberalnej wersji przesłanek formalnych, 
warunkujących możliwość ogłoszenia 
upadłości przez konsumentów.

Nowe wymogi formalne są przykła-
dem całkowicie innego podejścia do 
problemu postępowania upadłościo-
wego. Jego wyrazem jest wprowadzenie 
do ustawy nowego zapisu mówiącego o 
tym, iż celem postępowania jest umo-
rzenie zobowiązań upadłego. W odnie-
sieniu do konsumentów przy upadłości 

konsumenckiej maksymalne zaspoko-
jenie wierzycieli nie jest już więc celem 
podstawowym, lecz celem o charakterze 
ewentualnym.

Kolejna istotna zmiana dotyczy kosz-
tów postępowania. Do tej pory koszty te 
ponosił konsument. Jednakże ze wzglę-
du na często występujący brak środ-
ków, określany również „ubóstwem ma-
sy upadłości”, znaczna część wniosków 
o ogłoszenie upadłości była rozpatrywa-
na negatywnie. Zgodnie z nowymi prze-
pisami jeśli konsument nie będzie po-
siadał środków na pokrycie kosztów 
postępowania – a dotyczy to nie tylko 
opłaty wstępnej, obniżonej z 200 zł do 30 
zł, lecz również wynagrodzenia syndyka 
i innych kosztów postępowania – pokry-
je je tymczasowo Skarb Państwa. Ta „po-
życzka” zostanie zwrócona podczas li-
kwidacji majątku. 

Z 60 do 36 miesięcy skróci się również 
okres realizacji przez konsumenta planu 
spłaty. Oznacza to, że upadły będzie zo-
bowiązany do płacenia na rzecz swoich 
wierzycieli określonej przez sąd kwoty 
(uwzględniającej jego możliwości finan-
sowe) przez trzy lata, po czym – posta-
nowieniem sądu – zostanie zwolniony z 
pozostałych zobowiązań i będzie mógł 
faktycznie rozpocząć nowe życie.

Spór o względy humanitarne

W komisjach parlamentarnych pomię-
dzy posłami rozgorzała dyskusja na te-
mat klauzul generalnych. Stanowią one 
dla konsumentów podstawę usprawied-
liwienia i uprawniały ich do skorzystania 
z dobrodziejstw nowych przepisów mi-
mo niespełnienia wymogów określonych 
w ustawie, koniecznych do dalszego pro-
cedowania. Dotychczas taką klauzulą by-
ły „zasady współżycia społecznego”, któ-
rym zarzucono komunistyczną genezę. 
Postuluje się ich zmianę na zasadę „do-
brych obyczajów”, nawiązującą do po-
rządku prawnego z II Rzeczpospolitej 
lub – jak w przypadku omawianej usta-
wy – „zasad słuszności” wywodzących 
się z anglosaskiego systemu common 
law. Ten jednak, co ciekawe, w Polsce nie 
ma zastosowania. Drobny szczegół po-
kazuje brak konsekwencji ustawodawcy, 
który próbuje odciąć się od ugruntowa-
nej w polskim prawie koncepcji, zastępu-
jąc ją inną – w zasadzie obcą. 

W nowej ustawie nie ma już zatem  
„zasad współżycia społecznego”. Są nato-
miast „zasady słuszności” oraz „względy 
humanitarne”, które odnoszą się co praw-
da do takich wartości, jak godność czło-
wieka, jednak – jak podkreślono w toku 

Nowe przepisy o upadłości konsumenckiej 
są wyrazem całkowitej zmiany w podejściu 
do upadłości w ogóle. Skala liberalizacji 
przepisów jest tak duża, że obecnie podsta-
wowym czynnikiem warunkującym ogło-
szenie upadłości przez konsumenta będzie 
jego wola dokonania tej czynności. W cza-
sie konsultacji parlamentarnych zastrzeżo-
no nawet, iż tak daleko posunięte zmiany 
mogą stanowić zagrożenie o charakterze 
systemowym. Do tej pory konsumenci byli 
bowiem praktycznie pozbawieni możliwo-
ści korzystania z tej instytucji. Teraz zaś 
stają się oni faktycznymi dysponentami po-
stępowania upadłościowego i to od nich za-
leży, czy ogłosić upadłość oraz jaki będzie 
ona miała charakter. Związek Firm Pożycz-
kowych stał na stanowisku, iż fundamental-
ne zmiany są potrzebne i konieczne, dlate-
go zaproponowany przez stronę rządową 
projekt został poparty, a zgłoszone propo-
zycje poprawek dotyczyły kwestii o charak-
terze szczegółowym.

Zmiana ducha 
i litery
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prac komisji parlamentarnych – dotyczą 
również relacji pomiędzy ludźmi a zwie-
rzętami. Takie definiowanie „względów 
humanitarnych” spowodowało konfu-
zję na sali, wobec czego legislatorzy za-
proponowali zmianę tego sformułowa-
nia na „zasady słuszności”, co spotkało 
się z akceptacją Ministerstwa Sprawied-
liwości. W ostatecznej wersji projektu 
znalazły się jednak zapisy o względach 
humanitarnych. Ich słuszność podkre-
ślił Senat w uzasadnieniu swoich popra-
wek, stwierdzając, że zasady te należy 
rozpatrywać przede wszystkim w relacji 
człowiek-człowiek.

Kontrowersyjne propozycje

W toku prac komisji parlamentarnych 
zgłoszono wiele ciekawych postulatów. 
Przedstawiciel fundacji ProFuturis za-

proponował na przykład wyłączenie 
nieruchomości z masy upadłościowej. 
Innymi słowy, w optyce ProFuturis spra-
wiedliwym i zasadnym byłoby umorze-
nie lub darowanie kredytu hipoteczne-
go, zaciągniętego nierzadko na 20 lub 30 
lat, i jednoczesne zachowanie nierucho-

mości w majątku upadłego konsumenta, 
który w praktyce nabywałby ją za kwotę 
stanowiącą od kilku do kilkunastu pro-
cent realnej wartości. Postulat ten nie 
znalazł uznania w komisji, natomiast wy-
wołał na sali życzliwe poruszenie.

Równie interesującą propozycję zgło-
sił Związek Banków Polskich. Orga-
nizacja ta oprotestowała likwidacyjny 
charakter upadłości konsumenckiej, ar-
gumentując swoje stanowisko radykalną 
zmianą sytuacji konsumenta w przypad-
ku zbycia nieruchomości w toku likwi-
dacji jego majątku. W związku z po-
wyższym zaproponowano, aby upadłość 
konsumencka nie miała charakteru wy-
łącznie likwidacyjnego, lecz aby umożli-
wić konsumentom zawieranie układu już 
na wstępnym etapie postępowania. 

Propozycja ta, choć pozytywna w swo-
im wydźwięku, mogłaby w praktyce 

oznaczać przeciąganie postępowania 
upadłościowego w nieskończoność. To 
zaś w zasadzie nie zmieniałoby sytuacji 
konsumenta, który byłby nadal zobowią-
zany do dokonywania spłat na rzecz wie-
rzyciela lub wierzycieli bez ogranicza-
nia takiego procesu w czasie. Propozycję 

tę można zatem ocenić jako sprzeczną 
z duchem nowych przepisów, mających 
być kołem ratunkowym m.in. dla zadłu-
żonych „frankowiczów”. Ci ostatni mają 
bowiem coraz większe problemy z regu-
lowaniem swoich zobowiązań – zwłasz-
cza w kontekście decyzji SNB o „uwol-
nieniu” kursu franka, po której kurs 
helweckiej waluty wzrósł w stosunku do 
złotego o ok. 20%. Ostatecznie propo-
zycja ZBP nie znalazła uznania wśród 
członków komisji, którzy zwrócili uwa-
gę, iż takie rozwiązanie w praktyce po-
zbawiłoby konsumenta możliwości „od-
dłużenia się” lub co najmniej mocno ją 
ograniczyło.

Komu lepiej, a komu gorzej

Nowa upadłość konsumencka jest insty-
tucją całkowicie odmienną od tej, którą 
znaliśmy do tej pory. Przymiotnik „kon-
sumencka” nabiera w kontekście oma-
wianej nowelizacji zupełnie nowego 
znaczenia. Począwszy od 2015 r., kon-
sumenci uzyskują efektywne narzędzie, 
które znacząco ułatwi im życie, nato-
miast wśród kredytodawców może ono 
spowodować niemałe zamieszanie. 

Biorąc pod uwagę wydźwięk nowych 
przepisów, można odnieść wrażenie, iż 
są one wymierzone głównie w instytucje 
nie tyle udzielające, co wręcz rozdające 
kredyty hipoteczne, za które zresztą te-
raz przyjdzie im słono zapłacić. Okazu-
je się bowiem, że nie dość, że konsument 
nie będzie płacił praktycznie do końca 
życia rat za zakupione mieszkanie, to do-
datkowo – w wielu przypadkach – nie-
ruchomości, na które udzielano kredytu, 
będą zbywane poniżej ceny ich zakupu. 

Konsekwencje nowej upadłości konsu-
menckiej dla sektora bankowego są trud-
ne do przewidzenia. Wszystko zależy od 
„frankowiczów”, którzy stoją teraz przed 
alternatywą: kontynuować do końca ży-
cia spłatę kredytu czy upaść i zacząć od 
nowa, kupując za kilka lat kolejne miesz-
kanie. Podczas konsultacji parlamentar-
nych przedstawiciel sektora bankowego 
wyraził pogląd, iż „nowy start” konsu-
menta oznacza, że niebawem przyjdzie 
on po kolejny kredyt hipoteczny. Nie 
wiemy jednak, czy go dostanie i na ja-
kich zasadach. Pewne jest jedno: o nowej 
upadłości konsumenckiej będzie jeszcze 
bardzo głośno, gdyż banki – nieskore do 
filantropii na rzecz konsumentów – pod-
niosą zapewne nie raz, nie dwa larum, że 
przepisy te wymagają rewizji. 
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Cel postępowania upadłościowego. Będzie ono 
prowadzone tak, aby przede wszystkim umożli-
wić umorzenie zobowiązań upadłego, a jeśli to 
możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak 
najwyższym stopniu.

Możliwość ogłoszenia upadłości także w przy-
padku, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Odejście od koncepcji pozytywnych przesła-
nek warunkujących możliwość ogłoszenia upad-
łości konsumenckiej i przyjęcie bardzo wąskiego 
zakresu przesłanek negatywnych, ograniczają-
cych się do działania umyślnego lub rażącego 
niedbalstwa.

Odejście od klauzuli zasad współżycia społecz-
nego i wprowadzenie klauzul „słuszności” oraz 
„humanitaryzmu”, których mają wyrażać posza-
nowanie godności człowieka.

Przyznanie konsumentowi funkcji dysponenta 
postępowania upadłościowego. Konsument ma 
wyłączne prawo do złożenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości, a ewentualne zawarcie układu wy-
maga jego zgody.

Koszty postępowania. Jeśli dłużnik nie posiada 
środków pozwalających na pokrycie tych kosz-
tów (tzw. ubóstwo masy upadłości), mogą one zo-
stać tymczasowo pokryte ze środków Skarbu 
Państwa.

•

•

•

•

•

•

Obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości będą 
wywieszane w budynku sądowym oraz publiko-
wane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zwiększeniu ulega wysokość kwoty, która zo-
staje wydzielona upadłemu w przypadku zbycia 
nieruchomości (gdy konieczne jest zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych upadłego lub osób po-
zostających na jego utrzymaniu). Sąd może przy-
znać upadłemu sumę równą od 12 do 24 mie-
sięcznych czynszów najmu lokalu w mieszkalnego 
w tej samej lub sąsiedniej miejscowości.

Ograniczeniu ulega okres realizacji planu spła-
ty z 60 do 36 miesięcy. Istnieje jednak możliwość 
przedłużenia tego okresu o kolejne 18 miesięcy, 
a także umorzenia zobowiązań upadłego bez 
ustalania planu spłaty.

Wprowadzenie możliwości zawarcia układu 
między upadłym konsumentem a wierzycielem 
lub wierzycielami (jeśli jest ich kilku). Aby doszło 
do zawarcia układu, konieczna jest jednak zgoda 
upadłego dłużnika.

Przyznanie wierzycielowi wielu uprawnień do 
zażalenia na poszczególne postanowienia w toku 
postępowania z możliwością dalszego zaskarża-
nia skargą kasacyjną.

•

•

•

•

•

Upadłość konsumencka 2.0 – co się zmienia?
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UOKiK o pożyczkach online
Forma prawna pożyczek online oraz obowiązek doręczenia umowy konsumentom 

– uwagi na podstawie obecnej wykładni przepisów UOKiK.

Michał Ślązak, partner zarządzający w kancelarii Ślązak & Partnerzy

W niedawnej decyzji UOKiK, 
wydanej w sprawie jednej ze 
spółek działających w sek-

torze pozabankowych pożyczek onli-
ne, Urząd zakwestionował praktyki po-
legające m.in. na niezawieraniu umowy 
w formie pisemnej (w przypadku umowy 
drugiej i kolejnych) oraz niedoręczaniu 
jej konsumentowi. Analiza uzasadnienia 
tej decyzji pozwala poznać przyjętą przez 
UOKiK interpretację wybranych przepi-
sów ustawy z 12 maja 2011r. o kredycie 
konsumenckim (dalej: Ustawy), z któ-
rych dwie kwestie wydają się mieć szcze-
gólne znaczenie dla działalności spółek 
z sektora pożyczek online.

Pierwszym zagadnieniem jest potwier-
dzenie przez UOKiK praktyki polegają-
cej na ograniczeniu doręczenia umowy 
wyłącznie do wysłania jej za pomocą 
poczty elektronicznej, w formie zabez-
pieczonego przed dokonywaniem zmian 
pliku, który może być odczytywany, zapi-
sywany i drukowany przez pożyczkobior-
cę. Potwierdzenie prawidłowości takiego 
działania pozwala na rozważenie całko-
witej rezygnacji z wysyłania dokumenta-
cji pożyczkowej (zarówno przy pierwszej, 
jak i kolejnych pożyczkach) w wersji pa-
pierowej, co może się przyczynić do obni-
żenia kosztów pożyczkodawcy. 

Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że za 
dopuszczalną praktykę należy uznać wy-
konanie formalnej strony zawarcia umo-
wy online w ten sposób, że na wskazany 
przez konsumenta adres e-mail przesy-
łana jest (jako plik PDF) umowa podpi-
sana przez pożyczkodawcę. Konsument 
zostaje jednocześnie poinstruowany o ko-
nieczności podpisania jednego egzempla-
rza oraz odesłania go do pożyczkodawcy 
(przy założeniu, że jeden z dwóch podpi-
sanych egzemplarzy pozostawia dla sie-
bie). Powyższe rozwiązanie wydaje się 
czynić zadość obowiązkowi doręczenia 
konsumentowi podpisanego egzempla-
rza umowy.

U podstaw takiej wykładni przepi-
sów legło potwierdzenie przez UOKiK 

konieczności dostosowania przepisów 
krajowych (w szczególności  Ustawy) 
do Dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2008/48/WE w sprawie umów 
o kredyt konsumencki oraz zastosowa-
nie ogólnej zasady prawa unijnego, zgod-
nie z którą organ stosujący prawo po-
winien w przypadku konfliktu regulacji 
krajowej i europejskiej odczytać przepis 
w sposób „przyjazny” dyrektywie, nawet 
wbrew wykładni literalnej. UOKiK przy-
jął zatem, iż do zachowania formy pisem-
nej wystarczające jest utrwalenie umowy 
w formie papierowej lub na trwałym noś-
niku, co również wynika z tego, że Usta-
wa nie zastrzega formy pisemnej umowy 
pod rygorem nieważności, a jedynie dla 
celów dowodowych.

Drugą godną odnotowania kwestią jest 
zasygnalizowany przez UOKiK obowią-
zek doręczania pożyczkobiorcy (przy 
założeniu możliwości skorzystania z do-
ręczenia drogą elektroniczną) nie tylko 
przy pierwszej umowie (traktowanej jako 
umowa ramowa), ale również przy każ-
dej kolejnej, dokumentu zawierające-
go wszystkie elementy wskazane w art. 
30 ust. 1 Ustawy. Zgodnie z wytycznymi 
UOKiK dopuszczalne jest przesyłanie po-
życzkobiorcy umowy w postaci skanu lub 
pliku w takim formacie, aby jego treść nie 
mogła być po zapisaniu zmieniana. 

Wydaje się, że sensem powyższych za-
pisów nie jest zobligowanie pożyczko-
dawcy do wielokrotnego przesyłania (przy 
każdej kolejnej pożyczce) ramowych wa-
runków umowy, a wyłącznie podpisane-
go przez niego dokumentu zawierającego 
elementy wymagane przez art. 30 ust. 1. 
W tym celu rekomendowane jest genero-
wanie przez pożyczkodawcę dokumentu 
uwzględniającego te elementy, przy zało-
żeniu, że dokument ten nie musi zawierać 
wszystkich (ogólnych) zasad regulujących 
prawa i obowiązku stron umowy i może 
w tym zakresie odwoływać się do umo-
wy ramowej. W ocenie UOKiK prawo od-
stąpienia przysługuje pożyczkobiorcom 
przy każdej kolejnej pożyczce i prawa te-

go nie wyłącza ułożenie relacji pożycz-
kowej jako umowy pożyczki odnawial-
nej. Ta bowiem zasadniczo nie tworzy 
praw i obowiązków stron, a stanowi jedy-
nie swoistą umowę ramową, której posta-
nowienia aktualizują się w przypadku za-
warcia konkretnej umowy.

Wprawdzie wytyczne UOKiK doty-
czą wyłącznie konkretnego przypadku, 
jednak stanowią one cenną wskazówkę 
w zakresie interpretacji przepisów Usta-
wy oraz prawidłowej organizacji proce-
su pożyczkowego. Pozytywnym przesła-
niem płynącym z obecnie prezentowanej 
wykładni UOKiK jest to, że Urząd wy-
daje się wreszcie dostrzegać specyfikę 
sektora pożyczek online. 

UOKiK wskazuje, że ograniczenie ko-
respondencji papierowej na rzecz elek-
tronicznej pozwala obniżyć koszty dzia-
łalności i zwiększyć jej efektywność, 
a w rezultacie konkurencyjność spółek. 
Ponadto, skoro konsument decyduje się 
na zawarcie umowy pożyczki online (wy-
bierając elektroniczną formę komunika-
cji), to działa bez przymusu, w związku 
z czym należy uznać, że godzi się na to, 
aby i pożyczkodawca wykonywał swoje 
obowiązki w ten sposób. Urząd zazna-
cza przy tym, że dla konsumenta wartoś-
ciami usługi online są właśnie szybkość, 
prostota i wygoda związane z zastosowa-
niem komunikacji elektronicznej.

Kontakt do autora: michal.slazak@polishlawyer.com.pl
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T reść opublikowanego projektu 
ustawy nie była specjalnym za-
skoczeniem. Dokument ten jest 

bowiem bezpośrednim wyrazem zało-
żeń, przyjętych w maju 2014 roku przez 
Radę Ministrów. Zaskakujące natomiast 
okazało się uzasadnienie projektu. Wyni-
ka z niego, że niektóre z proponowanych 
rozwiązań nie mają faktycznego uzasad-
nienia bądź opierają się na błędnych ana-
lizach. To zaś stawia pod znakiem za-
pytania sens oraz skuteczność nowych 
przepisów.

Nowy projekt, stare założenia

Na przełomie listopada i grudnia 2014 
roku Ministerstwo Finansów opubliko-
wało długo wyczekiwany projekt ustawy 
o zmianie ustawy o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym, ustawy prawo banko-
we oraz niektórych innych ustaw (zwa-
ny dalej „projektem ustawy”). Prace nad 
tekstem trwały niemal siedem miesię-
cy. Publikacja projektu ustawy zosta-
ła poprzedzona wzmożoną aktywnoś-
cią mediów, które wyrażały niepokój 
i zniecierpliwienie, spowodowane bra-

kiem postępu w pracach nad nowymi 
przepisami.

Publikacja projektu ustawy została po-
przedzona dodatkowymi, nieformalnymi 
konsultacjami. Odbyły się one przy oka-
zji spotkań, w których uczestniczył rów-
nież przedstawiciel Ministerstwa Finan-
sów. W toku tych „konsultacji” podjęto 
próbę wyjaśnienia trybu przyjęcia zało-
żeń przez Radę Ministrów, które to zało-
żenia zostały diametralnie zmienione tuż 
przed ich ostateczną akceptacją. Nieste-
ty, wątpliwości te nie zostały rozwiane. 
Nie wyjaśniono też motywów wprowa-
dzonych modyfikacji, które zostały sta-
nowczo oprotestowane przez większość 
przedstawicieli branży.

Rejestr czy limit?

Głównym celem nowych przepisów mia-
ło być udzielenie dodatkowej ochrony 
konsumentom. Dzięki nowej regulacji 
mieli oni uzyskać instrumenty umożli-
wiające im odróżnienie rzetelnych po-
życzkodawców od oszustów. Nowa re-
gulacja miała również przyczynić się do 
profesjonalizacji pożyczkodawców, mię-

dzy innymi poprzez określenie wymo-
gów formalnych, stawianych instytucjom 
pożyczkowym, oraz powołanie publicz-
nego rejestru tychże instytucji, który 
umożliwiałby sprawną weryfikację pod-
miotów operujących na rynku.

W toku konsultacji Związek Firm Po-
życzkowych popierał propozycje, któ-
rych celem miała być profesjonaliza-
cja branży pożyczkowej. Jednocześnie 
ZFP zwrócił uwagę na fakt, iż rezygna-
cja z koncepcji utworzenia rejestru firm 
pożyczkowych oznacza pozbawienie 
konsumentów możliwości sprawnej we-
ryfikacji firmy pożyczkowej. To z kolei 
może oznaczać zaprzepaszczenie szansy 
na poprawę transparentności branży po-
życzkowej, a co za tym idzie – na popra-
wę bezpieczeństwa konsumentów.

W odpowiedzi na przedstawione przez 
ZFP argumenty przedstawiciel Minister-
stwa Finansów stwierdził, że rezygnacja 
z koncepcji powołania publicznego reje-
stru instytucji pożyczkowych przy okazji 
zmiany „naszej” ustawy nie oznacza cał-
kowitego wycofania się regulatora z tej 
koncepcji – ma ona być realizowana przy 
okazji implementacji tzw. dyrektywy hi-
potecznej. Ponadto przedstawiciel Mini-
sterstwa podkreślił, że priorytetem no-
wej ustawy jest limit pozaodsetkowych 
kosztów kredytu i to na nim skupia się 
uwaga regulatora.

Geneza limitu

Źródeł koncepcji limitowania cen kre-
dytów konsumenckich można się do-
patrywać w czasach, gdy nie obo-
wiązywała jeszcze ustawa o kredycie 
konsumenckim. Był to niedobry okres, 
kiedy sytuację na polskim rynku nale-
żałoby określić mianem „wolnej ame-
rykanki”. Wtedy właśnie często zawie-
rane były umowy, na podstawie których 

Kolejny krok w sprawie 
„naszej” ustawy 

W grudniu 2014 roku przeprowadzono konsultacje społeczne  
nad projektem ustawy mającej uregulować branżę pożyczkową. 

Paweł Grabowski, ZFP
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nieuczciwi „przedsiębiorcy” wyłudza-
li od konsumentów odsetki i różnego 
rodzaju opłaty, niekiedy wielokrotnie 
przewyższające wartość udzielonej po-
życzki. Takie sytuacje, choć na szczęś-
cie nie były normą, stały się wdzięcz-
nym źródłem sensacji dla mediów, które 
chętnie opisywały dramaty oszukanych 
w ten sposób konsumentów. Zdawkowe 
przedstawienie problemu było jednak 
wystarczające, by uznać go za problem 
ogólnospołeczny, wymagający inter-
wencji ustawodawcy.

Nowy limit, czyli „no limit”

Obowiązująca aktualnie formuła limi-
tu pozaodsetkowych kosztów kredy-
tu po raz pierwszy pojawiła się w toku 
prac nad założeniami do projektu usta-
wy w marcu 2014 r. W przeciwieństwie 
do konsultowanych wcześniej propozycji 
nie ma ona sztywnego charakteru, lecz 
wyraża się dość skomplikowanym wzo-
rem. W opozycji do wcześniejszych pro-
pozycji – co trzeba podkreślić – aktualna 
formuła limitu nie została poddana kon-
sultacjom, a jedynie została stanowczo, 
lecz bezskutecznie oprotestowana przez 
większość branży.

Nowa formuła limitu bazuje – według 
deklaracji Ministerstwa Finansów – na 
analizie kosztów, ponoszonych przez po-
życzkodawców w związku z prowadzoną 
działalnością operacyjną. Opierając się 
zatem na deklarowanych przez kredy-
todawców kosztach swojej działalności, 
wynoszących średnio pomiędzy 26 a 38% 
wartości udzielonej pożyczki (dla mikro-
pożyczek), projektodawca zapropono-
wał limit ceny pożyczki na poziomie 25% 
+ (n/r x 30%), czyli poziomie minimum, 
nieosiągalnym przez większość kredy-
todawców. Takie rozwiązanie określono 
mianem „motywującego do racjonaliza-
cji kosztów”. Jak jednak wynika z treści 
uzasadnienia projektu ustawy, projek-
todawca ma świadomość, że większość 
kosztów ma charakter stały i nie podle-
ga racjonalizacji.

Nie dla wszystkich jednak zapropono-
wana koncepcja limitu jest krzywdząca. 
W zaproponowanej przez stronę rządo-
wą formule limitu pojawia się bowiem 
ciekawy zapis o tzw. „120 dniach”. Jak 
wynika z treści projektu ustawy, w przy-
padku udzielenia kolejnych kredytów 
– mimo braku spłaty wcześniejszych – 
w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierw-
szego kredytu, koszty wszystkich kolej-

nych kredytów podlegają sumowaniu 
i limitacji w odniesieniu do kwoty kredy-
tu, który został udzielony jako pierwszy. 
Oznacza to, że po upływie 120 dni od 
momentu wypłaty kredytu nowe koszty 
nie podlegają sumowaniu w ramach limi-
tu. Stąd wniosek, że kredytodawca oferu-
jący produkty długoterminowe może po 
tym czasie obciążać konsumenta nowy-
mi kosztami, dokonując przykładowo ro-
lowania pożyczki.

Czy diagnoza jest aktualna?

Prace nad regulacją branży pożyczkowej 
trwają bez mała dwa lata. Diagnoza po-
stawiona przez Komitet Stabilności Fi-
nansowej wiosną 2013 r. motywowa-
na była tzw. aferą Amber Gold, która 
– co należy przypomnieć – miała nie-
wiele wspólnego z sektorem pożyczko-
wym. Fakt ten nie przeszkadzał jednak w 
stwierdzeniu, że ceny pożyczek są za wy-
sokie i należy je limitować.

Limitacja cen jest działaniem, które 
może się kojarzyć raczej z gospodarką 
centralnie planowaną aniżeli wolnoryn-
kową. Wolność gospodarcza ma w Polsce 
charakter zasady konstytucyjnej, jednak 
Konstytucja RP dopuszcza ograniczanie 
tej wolności, o ile działanie takie ma na 
celu ochronę ważnego interesu publicz-
nego. Przeciwdziałanie zjawisku tzw. spi-
rali zadłużenia wydaje się realizować tak 
określony cel. Z tego też względu, niemal 
już zwyczajowo, koncepcję limitacji cen 
pożyczek łączy się ze zjawiskiem spira-
li zadłużenia, na które limit cen ma być 
swoistym panaceum.

Pomijając ocenę zasadności postawio-
nej diagnozy, warto zwrócić uwagę na 
fakt, który zdaje się być bądź niedostrze-
gany, bądź pomijany przez projektodaw-
cę. Otóż w ostatnim dniu grudnia ubie-
głego roku weszły w życie nowe przepisy 
dotyczące tak zwanej upadłości konsu-
menckiej. Należy o tym wspomnieć, 
gdyż nowelizacja ta ma charakter rewo-
lucyjny. Daje ona bowiem konsumen-
tom skuteczne narzędzie do efektyw-
nej restrukturyzacji swoich zobowiązań 
– nawet z możliwością ich umorzenia. 
Okazuje się zatem, że w obecnym stanie 
prawnym spirala zadłużenia nie jest już 
zagrożeniem dla konsumentów, lecz ele-
mentem ryzyka biznesowego, ponoszo-
nego przez kredytodawców. To jednak 
nie przeszkadza projektodawcy trwać na 
stanowisku, że limit jest rozwiązaniem 
priorytetowym. Na tyle priorytetowym, 

że zaczyna żyć własnym życiem, nieza-
leżnie od stanu faktycznego, realnych za-
grożeń i potrzeb konsumentów.

Kto straci, a kto skorzysta

Pierwotnie w projekcie założeń do no-
wych przepisów deklarowano, że po-
prawa poziomu bezpieczeństwa kon-
sumentów jest celem o charakterze 
fundamentalnym. W toku prac nad zało-
żeniami projektu ustawy wprowadzono 
jednak tyle zmian, że finalnie zapropo-
nowane przepisy trudno ocenić jako pro-
konsumenckie. Rezygnacja z powołania 
publicznego rejestru instytucji pożyczko-
wych z pewnością nie poprawi poziomu 
bezpieczeństwa konsumentów. Podob-
nie zresztą jak limit cen w zaproponowa-
nej formule, która umożliwia w zasadzie 
dowolne obciążanie konsumenta poza-
odsetkowymi kosztami kredytu.

Nowe przepisy są jednak szansą dla 
firm pożyczkowych. Ale nie dla wszyst-
kich. Zaproponowane przez projekto-
dawcę rozwiązania są korzystne wy-
łącznie dla kredytodawców oferujących 
produkty długoterminowe i to właśnie 
oni mają szansę stać się jedynym bene-
ficjentem nowej regulacji. Dzięki no-
wym przepisom firmy te mogą liczyć na 
wzrost wolumenu sprzedaży, bowiem po 
sankcjonowanym ustawowo wyelimino-
waniu konkurencji, oferującej produkty 
krótkoterminowe, na rynku powstanie 
ogromna luka. Zostanie ona uzupełniona 
częściowo przez firmy działające w sza-
rej strefie, a częściowo właśnie przez kre-
dytodawców oferujących produkty dłu-
goterminowe. Pytanie tylko, gdzie w tym 
wszystkim zgubił się konsument? 
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Wprowadzenie niebudzącej wątpliwo-
ści definicji „instytucji pożyczkowej”.
Wprowadzenie oficjalnego rejestru firm 
pożyczkowych.
Redefinicja pozaodsetkowych kosztów 
kredytu.
Rezygnacja z limitu pozaodsetkowych 
kosztów kredytu w formule zapropono-
wanej w projekcie ustawy.
Określenie limitu kosztów dochodze-
nia zaległych należności, który będzie 
odpowiadał realnym kosztom ponoszo-
nym przez pożyczkodawcę.
Umożliwienie zawierania umów o kre-
dyt konsumencki w formie trwałego 
nośnika.

•

•

•

•

•

•

Nasze propozycje
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Alternatywne metody  
rozwiązywania sporów

Do 9 lipca 2015 r. Polska jest zobowiązana wprowadzić w życie unijne przepisy  
w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 

Paweł Grabowski, ZFP

I nstytucją odpowiedzialną w Pol-
sce za tę implementację jest Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów. We wrześniu 2014 roku Urząd prze-
prowadził konsultacje społeczne, a obec-
nie kończy prace nad założeniami nowej 
ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich.

Zwycięża model mieszany 

W przygotowanym przez UOKiK ob-
szernym projekcie założeń – będą-
cym analizą różnych porządków praw-
nych – zaproponowano między innymi 
przyjęcie modelu mieszanego. Chodzi 
o utworzenie ram instytucjonalnych dla 
funkcjonowania instytucji prywatnych, 
rozstrzygających spory z konsumentami 
w obrębie reprezentowanej branży, oraz 
instytucji państwowej stanowiącej uzu-
pełnienie tegoż systemu. Ponadto uzna-
no za zasadne utrzymanie funkcjonują-
cych już obecnie instytucji zajmujących 
się rozstrzyganiem sporów, takich jak 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru 
Finansowego.

Związek Firm Pożyczkowych w toku 
konsultacji społecznych wyraził kierun-
kowe poparcie dla modelu dualistycz-
nego, w którym zadania z zakresu ADR 
(Alternative Dispute Resolution) zostają 
powierzone przede wszystkim podmio-
tom prywatnym, a instytucje państwowe 
(jak Inspekcja Handlowa lub polubow-
ne sądy konsumenckie) miałyby pełnić 
funkcję organów uzupełniających, właś-
ciwych dla sporów z dziedzin, w których 
brak organizacji branżowych. Powierze-
nie spraw z zakresu ADR instytucjom 
prywatnym motywowano głównie ich 
wiedzą specjalistyczną oraz znajomością 
specyfiki danej branży, której brak może 
prowadzić do groźnych wypaczeń. 

Zwrócono również uwagę na korzyści, 
jakie wiązałyby się z odciążeniem sądów 
powszechnych. Sądy mniej obciążone 
mogłyby działać sprawniej, więc skróce-
niu uległby czas oczekiwania na wyrok. 
Mniejsza liczba rozpraw to także mniej-
sze wydatki ponoszone przez państwo.

ZFP zwrócił uwagę na konieczność 
stworzenia systemu zachęt, w tym o cha-
rakterze podatkowym, które przyczy-
nią się do popularyzacji tworzonego sy-
stemu. Potrzeba zachęt podatkowych 
pojawiła się również w toku prac nad 
założeniami do ustawy o wspieraniu po-
lubownych metod rozwiązywania spo-
rów, nad którym pracuje Ministerstwo 
Gospodarki. Związek podkreślił jednak, 
że mimo iż oba projekty są opracowywa-
ne jednocześnie, to przepisy dotyczące 
sporów konsumenckich mają określony 
termin implementacji, wobec czego na-
leży je traktować priorytetowo. Nie jest 
bowiem tajemnicą, że większość przed-
siębiorców – nie widząc dla siebie jakich-
kolwiek korzyści – nie będzie zaintere-
sowana ponoszeniem kosztów na rzecz 
organizacji branżowych, powołanych do 
rozstrzygania sporów z konsumentami.

Spośród uwag zgłoszonych przez ZFP 
zaaprobowano m.in. pogląd o koniecz-
ności zapewnienia bezstronności fa-
chowców tworzących organy orzekające 
ADR. W dalszych pracach ma być pod-
jęta kwestia utworzenia branżowej insty-
tucji z zakresu ADR, działającej na rzecz 
firm pożyczkowych. W pierwotnym pro-
jekcie założono, że utworzenie takiej in-
stytucji dla firm pożyczkowych nie jest 
wymagane, co później uznano za lukę.

Co na to ministrowie?

Projekt został zaaprobowany przez Ko-
mitet Europejski i może trafić pod ob-
rady Komitetu Stałego Rady Ministrów. 
Komitet Europejski zastrzegł, iż projekt 
poddany pod obrady Komitetu Stałego 
powinien być uzupełniony o zastrzeże-
nia ministra finansów. Zwrócił on uwa-
gę m.in. na brak oszacowania kosztów 
dla budżetu państwa w określonej kwo-
cie oraz – co ciekawe – na zbyt obszerny 
projekt założeń. Komitet Europejski za-
strzegł również, że opracowywany pro-
jekt powinien być uzupełniony o uwagi 
ministra gospodarki. Zarzucił on pro-
jektodawcy, że zmiany w sektorze ener-
getycznym mają charakter deklaratoryj-
ny. Takie podejście w żaden sposób nie 
przyczyni się do stworzenia mechani-
zmu, który służyłby ochronie i wzmoc-
nieniu pozycji konsumenta. 

Na tę ostatnią kwestię – w odniesieniu 
do całego rynku – zwrócił również uwa-
gę Związek Firm Pożyczkowych. W swo-
im stanowisku Związek wielokrotnie 
podkreślał, iż nowe przepisy powinny 
stanowić podstawę do stworzenia efek-
tywnych narzędzi, dzięki którym moż-
liwa będzie popularyzacja metod ADR, 
a nie jedynie formalna implementacja 
przepisów, które w praktyce mogą oka-
zać się nieskuteczne. 
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W Dyrektywie nr 2013/11/UE z 21 maja 
2013 roku w sprawie alternatywnych me-
tod rozstrzygania sporów konsumenckich 
(ADR) zawarto podstawowe wytyczne dla 
państw członkowskich, które zobowiąza-
ne są do 9 lipca 2015 roku dostosować 
swój porządek prawny do stanu zgodnego 
z postulowanym w tym akcie prawnym. 
W przypadku naszego kraju oznacza to 
konieczność stworzenia i przyjęcia nowej 
ustawy. Mają w niej zostać zawarte prze-
pisy regulujące system alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów: począwszy 
od ram instytucjonalnych, na zasadach 
rozwiązywania sporów kończąc. 

Geneza sprawy
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Projekt straconych nadziei
W grudniu 2014 roku opublikowano nowe założenia do projektu ustawy  

o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 

Paweł Grabowski, ZFP

Z planowaną nowelizacją łączono 
spore nadzieje, gdyż wraz z roz-
wojem rynku obowiązujące do-

tychczas przepisy stają się coraz mniej 
funkcjonalne. Niestety, dopracowywa-
ne założenia nie uwzględniają potrzeb 
rynku i skupiają się w znacznej mie-
rze na przyznaniu dodatkowej ochrony 
dłużnikom.

Dlaczego rejestry są ważne?

Okazało się, że rejestry informacji gospo-
darczej pełnią nie tylko funkcję represyj-
ną. Są one funkcjonalnym narzędziem dla 
wielu przedsiębiorców, którzy na podsta-
wie zawartych w nim danych są w sta-
nie ocenić wiarygodność swoich kontra-
hentów. W przypadku przedsiębiorców 
świadczących usługi na rzecz konsumen-
tów dane zawarte w rejestrach pozwalają 
również oceniać tzw. moralność płatni-
czą. Ma to szczególne znaczenie w przy-
padku klientów firm pożyczkowych i in-
nych podmiotów powierzających swoje 
środki konsumentom.

Z tego też względu coraz częściej po-
stulowano wprowadzenie zmian w prze-
pisach, tak aby rejestry informacji gospo-
darczej były w większym stopniu źródłem 
informacji pozytywnej, tj. o spłaconych 
i spłacanych zobowiązaniach. Dzięki tej 
zmianie możliwa byłaby jeszcze efek-
tywniejsza ocena zdolności kredytowej 
kontrahenta.

Potrzeba nowelizacji została w końcu 
dostrzeżona i w kwietniu 2014 r. opub-
likowano pierwszą wersję założeń pro-
jektu ustawy o udostępnianiu informa-
cji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych. Związek Firm Pożycz-
kowych wziął udział w konsultacjach 
społecznych nad tymi założeniami, wy-
rażając swoją negatywną ocenę oraz 
zgłaszając liczne zastrzeżenia. Przede 
wszystkim zwrócono uwagę na fakt, iż 
wszelkie zmiany mogące prowadzić do 
zwiększenia dostępu kredytodawców do 
informacji dotyczących wiarygodności 
płatniczej potencjalnych kontrahentów, 
szczególnie konsumentów. Wiarygod-
ność płatnicza ma bowiem fundamental-
ne znaczenie przy ocenie zdolności kre-
dytowej konsumenta, której dokonanie 
jest obowiązkiem ustawowym.

Wciąż brak pożądanych zmian

W grudniu 2014 r. opublikowano ko-
lejną, trzecią wersję projektu założeń. 
Utrzymano w niej wiele kontrowersyj-
nych zapisów, m.in. o instytucji sprze-
ciwu, do którego ma być uprawniony 
dłużnik przed dokonaniem wpisu do re-
jestru, o ograniczeniu w tworzeniu tzw. 
modeli scoringowych jedynie wobec 
przedsiębiorców lub ograniczeniu pub-
likowania informacji o bezskutecznych 
egzekucjach komorniczych jedynie wo-
bec przedsiębiorców. Okazuje się zatem, 
że z jednej strony projektodawca jest 
świadomy tego, że systemy informacji 
gospodarczej służą zmniejszeniu ryzy-
ka kredytowania kontrahenta – którym 
w większości przypadków jest konsu-

ment. Z drugiej natomiast postulowane 
są rozwiązania, które poprawiają funk-
cjonowanie całego systemu jedynie wo-
bec dłużników-przedsiębiorców. 

Jedną z niewielu kwestii, którą moż-
na ocenić pozytywnie, jest przyznanie 
biurom informacji gospodarczej upraw-
nień do pośredniczenia na rzecz klien-
tów w dostępie do informacji z rejestrów 
publicznych (CEIDG, KRS, REGON, PE-
SEL, ZUS). Biorąc jednak pod uwagę 
faktyczne potrzeby uczestników obrotu 
gospodarczego, zakres postulowanych 
zmian należy ocenić negatywnie.

Przede wszystkim dłużnik

Uczestnicy obrotu gospodarczego, kre-
dytodawcy – zarówno ci udzielający kre-
dytów, jak i ci, którzy dokonują sprzedaży 
z odroczeniem terminu spłaty – wielo-
krotnie zwracali uwagę na konieczność 
zmian, przedstawiając konkretne propo-
zycje. Niestety, większość tych postula-
tów – wpływających pozytywnie na ca-
ły obrót gospodarczy, a co za tym idzie, 
również na bezpieczeństwo konsumen-
tów – nie została uwzględniona. Projek-
todawca skupił się głównie na udzieleniu 
dodatkowej ochrony dłużnikom, pomija-
jąc wszystkie inne podmioty. 

Być może takie postępowanie jest 
efektem ciągłego postrzegania rejestrów 
informacji gospodarczej jako narzędzia 
do represjonowania dłużników. Prakty-
ka dowodzi jednak, że charakter narzę-
dzi, jakimi są rejestry informacji gospo-
darczej nie jest już wyłącznie represyjny, 
a postulowane przez wierzycieli oraz sa-
me biura informacji gospodarczej zmia-
ny miały na celu przede wszystkim dopa-
sowanie przepisów do stanu faktycznego 
i faktycznych potrzeb rynku. Z tego też 
względu nowe przepisy o udostępnia-
niu informacji gospodarczych i wymia-
nie danych gospodarczych mogą stać się 
projektem straconych nadziei, jeśli zo-
staną przyjęte w kształcie zaproponowa-
nym w założeniach. 
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Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnia-
niu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych stanowi wyraz 
koncepcji, zgodnie z którą rejestry infor-
macji gospodarczych mają mieć charakter 
negatywny i pełnić funkcję represyjną wo-
bec dłużników. Wpis do rejestru miał być 
rodzajem „straszaka” dla dłużników. Pub-
likacja ich danych w rejestrze mogłaby 
być kompromitująca lub co najmniej 
wpływałaby negatywnie na ich wiarygod-
ność. Użyteczność danych zgromadzo-
nych w rejestrach informacji gospodar-
czych okazała się jednak tak duża, że 
rejestry te stały się popularnym narzę-
dziem oceny ryzyka biznesowego. O ich 
znaczeniu może świadczyć fakt, iż wska-
zano je w Rekomendacji T jako jedno 
z narzędzi przydatnych do oceny zdolno-
ści kredytowej konsumenta. 

Kiedyś i dziś
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felieton
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J ak to możliwe, skoro w Warsza-
wie – podobnie jak w całej Polsce 
– obowiązują ceny maksymalne na 

usługi taksówkarskie? W stolicy jest to 
8 zł za rozpoczęcie kursu i 3 zł w dzień za 
każdy kilometr, czyli ofiara nieuczciwego 
przewoźnika powinna zgodnie z limitem 
zapłacić maksymalnie 32 zł. Niestety, ko-
bieta nieopatrznie wsiadła do auta służą-
cego do „przewozu osób”, do złudzenia 
przypominającego taksówkę z licencją.

W gospodarce piękne jest to, że me-
chanizmy sprawdzające się w skali mikro 
działają też w skali makro. Zwłaszcza gdy 
mowa o tak znanych i wielokrotnie testo-
wanych pomysłach, jak limitowanie cen 
i podaży jakiegokolwiek towaru. Skoja-
rzenia z kartkami, kolejkami, sztywnymi 
cenami i alternatywnym obiegiem w sza-
rej strefie są jak najbardziej na miejscu.

Tak właśnie rząd i posłowie chcą 
chronić klienta na rynku kredytu kon-
sumenckiego. Regulacje zakładające 
wprowadzenie limitów na ceny pożyczek 
i restrykcje w ich przyznawaniu są forso-
wane zarówno przez Ministerstwo Finan-
sów, jak i przez UOKiK oraz opozycyjne 
PiS. Jednocześnie decydenci pozostają 
głusi na kontrargumenty ekonomiczne, 
biznesowe, a nawet logiczne, płynące od 
branży i niezależnych ekspertów.

Regulacja cenowa wprowadzająca 
ograniczenia w ofercie legalnych firm 
pożyczkowych będzie skutkowała roz-
wojem szarej strefy i mechanizmów ob-
chodzenia prawa oraz eksplozją biznesu 
lombardowego. Uczciwe, ogólnopolskie 
firmy, działające z poszanowaniem ustaw 
o kredycie konsumenckim i o ochronie 
danych osobowych, ustąpią miejsca bi-
znesmenom w białych skarpetkach, po-
życzającym w bramach i windykującym 
za pomocą środków perswazji bezpo-

średniej. I to nie jest czarny scenariusz 
z gatunku science fiction. To jest zwykła 
prognoza.

Epilog: po interwencji policji pasa-
żerka zawarła z naciągaczem ugodę 
i zapłaciła cenę rynkową. Nieuczciwy 
przewoźnik nie poniósł konsekwencji, 
nawet w postaci mandatu. Jak ustalo-
no, po ulicach Warszawy jeździ przy-
najmniej od 2011 roku i może nadal 
naciągać pasażerów, objeżdżając limity 
cen szerokim łukiem. 
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8 km taksówką za 210 zł.  
A gdzie regulacje? 

Historia jest autentyczna. Pasażerka wsiadła do taksówki na Dworcu Zachodnim 
w Warszawie i przejechała nią 8 km. okazało się, że musi zapłacić 210 zł: 50 zł  

za trzaśnięcie drzwiami i 20 zł za każdy przejechany kilometr! tę sprawę opisała  
„Gazeta Wyborcza”, ale podobne historie bez problemu wytropi każdy reporter.

Jarosław Ryba, ZfP
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