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Warszawa 14 lutego 2019 r. 

 
 
Stanowisko Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wobec zagrożeń dla rynku 
internetowego kredytu konsumenckiego, w kontekście konferencji prasowej Ministra 
Sprawiedliwości o projekcie tzw. „ustawy antylichwiarskiej” 
 
Nieuzasadniony wyzysk finansowy prowadzący do deprawacji ekonomicznej najsłabszych konsumentów 
jest ze wszech miar godny potępienia i penalizowania na poziomie Kodeksu Karnego. Państwo nie 
powinno bezsilnie ignorować incydentów, które uzasadniają wprowadzenie zmian do Kodeksu karnego i 
innych ustaw. Stąd zrozumienie budzi chęć zdecydowanej reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu 
zaostrzenia i doprecyzowania przepisów dotyczących karania przestępstwa ewidentnej lichwy. Mocne 
uderzenie w przedstawicieli półświatka przestępczego jest oczekiwane przez rynek legalnie działających 
instytucji pożyczkowych, gdyż to właśnie przykłady nadużyć występujących w szarej i czarnej strefie 
niszczą reputację legalnych przedsiębiorstw finansowych. 
 
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych – Związek Pracodawców zrzesza wyłącznie profesjonalne instytucje 
pożyczkowe działające na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim, oferujące niezabezpieczone, niewielkie 
kwotowo pożyczki dla konsumentów, udzielane i spłacane w całości przez Internet, wyłącznie za pośrednictwem 
rachunku bankowego. Specyfika działalności zrzeszonych przez PZIP pożyczkodawców polega na kierowaniu oferty 
do osób o dostatecznej zdolności kredytowej, nie będących już optymalnym klientem dla banków, ale w dalszym 
ciągu poprawnie funkcjonujących na rynku finansowym oraz osób które bezwzględnie mogłyby otrzymać pożyczkę 
w banku, lecz preferują szybszy i wygodniejszy sposób jej uzyskania z poziomu na przykład aplikacji internetowej.  
 
Od początku powstania Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych uczestniczymy we wspólnych pracach z licznymi 
instytucjami publicznymi, których celem jest wyrugowanie podmiotów parafinansowych z rynku i samoregulacja 
branży. Stąd wyrażając poparcie dla działań zmierzających do ochrony praw konsumenta i walki z wyzyskiem 
finansowym najsłabszych – tzw. lichwą, uważamy, że nie powinno to być realizowane poprzez znaczne ograniczenie 
lub uniemożliwienie korzystania z usług profesjonalnych i regulowanych instytucji pożyczkowych. Klientami tego 
sektora są dziś 3 miliony Polaków, nie zgłaszając przy tym żadnych masowych zastrzeżeń co do charakteru 
oferowanych produktów pożyczkowych. Nie chcemy jednak, aby negatywne przykłady działalności 
pseudopożyczkowej w dalszym ciągu rzutowały na działalność legalnego sektora reprezentowanego przez Związek, 
stąd nasza organizacja z uznaniem przyjmuje zapowiedź zmian w przepisach karnych oraz deklaruje, że włączy się w 
konsultacje projektu Ministerstwa Sprawiedliwości z nadzieją, że zgłaszane przez nas merytoryczne uwagi dotyczące 
rynku finansowego zostaną wzięte pod rozwagę. 
 
Rozumiejąc jak delikatna materia społeczna jest regulowana oraz czym jest podwyższone ryzyko działalności 
Instytucji Pożyczkowych, również w zakresie odbioru reputacyjnego, mamy nadzieję, że ustawodawcy uda się 
wprowadzić regulacje, które doprowadzą do efektywnego karania nadużyć i jednocześnie spowodują wzrost 
zaufania do legalnie funkcjonujących podmiotów, uwzględniając przy tym dość skomplikowaną materię 
ekonomiczną w obszarze ich działalności. 
 
Dotychczasowe regulacje 
 
Przypomnijmy, że instytucje pożyczkowe już dziś obowiązują przepisy limitujące odsetki, koszty pozaodsetkowe, 
sankcja kredytu darmowego za ich przekroczenie, maksymalne odsetki karne za zwłokę i opłaty upominawcze, 
wymogi kapitałowe i wymóg udokumentowanego źródła kapitału, przepisy o niekaralności członków zarządów, 
obowiązek zgłoszenia działalności pożyczkowej do KRS, obowiązek zwrotu wszelkich pobranych prowizji w 
przypadku nieudzielenia kredytu, prawo do odstąpienia od umowy kredytu w terminie 14 dni bez żadnych kosztów, 
obowiązek raportowania liczby reklamacji do Rzecznika Finansowego i składki na funkcjonowanie jego Biura, 
obowiązek czytelnego i precyzyjnego podawania wszystkich kosztów pożyczki na etapie przedkontraktowym, 
wymóg badania zdolności kredytowej, obowiązek płatności tzw. podatku bankowego i w końcu definicja ustawowa 
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Instytucji Pożyczkowej oraz inne wymogi szczegółowe starannie egzekwowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumenta. Wszystkie działające w Polsce instytucje pożyczkowe muszą też uzyskać wpis do rejestru 
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
 
Mity  
 
Wiele nieporozumień i nieuzasadniony, negatywny odbiór społeczny instytucji pożyczkowych udzielających 
niskokwotowych i niezabezpieczonych kredytów za pośrednictwem Internetu, jest następstwem mylnego 
utożsamiania wskaźnika RRSO z oprocentowaniem pożyczki. Tezy takie spotkaliśmy wielokrotnie w wypowiedziach 
urzędników i polityków, od których decyzji zależy kształt rynku finansowego i od których wymagana jest szczególna 
odpowiedzialność. Nieprawdą jest, że mikropożyczka o wskaźniku RRSO liczonym w tysiącach procent może szybko 
wygenerować dług o wartości dziesiątek tysięcy złotych. RRSO to wskaźnik, który pokazuje abstrakcyjny stosunek 
kosztu pożyczki do kwoty pożyczki w skali roku. W przypadku pożyczek na okresy liczone w tygodniach i stosunkowo 
niskie kwoty, gdzie koszty ze względu na efekt niskiej bazy, wydają się relatywnie wysokie, nawet gdy wskaźnik 
RRSO będzie przyjmował ekstremalnie wysokie wartości (np. setki tysięcy procent), faktyczne koszty do zapłaty 
nigdy nie przekroczą kilkudziesięciu procent pożyczonej kwoty. Podkreślamy, że w przypadku zakończenia umowy 
przed czasem lub braku spłaty, koszty kapitału nie są naliczane według stawki RRSO, lecz według wysokości odsetek 
maksymalnych za zwłokę (14 proc. w skali roku). Apelujemy o gruntowne przeanalizowanie tego mechanizmu, aby 
nie ulegać populistycznym i nieprawdziwym zarzutom, że pożyczka o wysokim RRSO stwarza jakiekolwiek realne 
zagrożenie dla całego majątku pożyczkobiorcy. 
 
Legalnie działające Instytucje Pożyczkowe nie mają żadnej motywacji do działania wbrew interesom konsumentów. 
Umowy zawierane są dobrowolnie, z pełnym i jasnym przedstawieniem kosztów, terminów spłaty oraz skutków 
niewywiązania się z umowy. Dodatkowo w przypadku internetowych firm pożyczkowych, nie ma miejsca żadna 
forma agresywnej sprzedaży – to klient musi świadomie wejść na stronę pożyczkodawcy i samodzielnie złożyć 
wniosek. Cena pożyczki jest wystandaryzowana i identyczna dla wszystkich pożyczkobiorców spełniających wymogi 
badania zdolności kredytowej. Stosowana jest zasada, że w internetowej firmie pożyczkobiorca nigdy nie otrzyma 
następnej pożyczki, przed całkowitą spłatą poprzedniej, co chroni przed pętlą zadłużenia. Zatem nie ma mowy o 
wyzyskaniu trudnego położenia ekonomicznego drugiej strony kontraktu, w celu nakładania na nią konieczności 
spełniania nadmiernych świadczeń finansowych. Za wysoką popularność pożyczek nie są odpowiedzialne żadne 
kruczki prawne, wprowadzające w błąd reklamy lub trudne położenie finansowe klientów, a tylko i wyłącznie 
dostarczenie produktu zaspokajającego naturalny popyt na wygodny, łatwo dostępny i bezpieczny kredyt możliwy 
do uzyskania w 15 min. od złożenia wniosku. To prawda, że taka pożyczka nigdy nie będzie tak tania jak kredyt w 
banku, tak samo jak produkty spożywcze na całodobowej stacji paliw nie będą tańsze niż w supermarkecie, kawa w 
kawiarni będzie droższa niż 10 filiżanek identycznej kawy przygotowanej w ekspresie domowym, a przejazd 
taksówką może kosztować więcej od biletu miesięcznego na komunikację miejską. 
 
Nieporozumieniem jest też twierdzenie, że z pożyczek korzystają ludzie bardzo biedni. Rynek pracy w ostatnich 
latach uległ rewolucji. Występuje coraz więcej freelancerów, których cechuje nieregularny dochód i duże kłopoty z 
uzyskaniem terminowych płatności za wykonane usługi. Przeważnie są to osoby młode i dobrze wykształcone, dla 
których pożyczka zaciągnięta przez Internet najczęściej ma charakter pomostowy tzn. pomaga uregulować bieżące 
zobowiązania i dokonanie niezbędnych zakupów do czasu uzyskania płatności od często spóźniających się 
zleceniodawców. Pozbawianie możliwości kredytowania takich osób, poprzez uniemożliwienie działalności 
niebankowych instytucji pożyczkowych, jest wbrew ich interesom ekonomicznym oraz prowadzi do zwiększenia skali 
wykluczenia finansowego. 
 
Częstym nieporozumieniem jest też twierdzenie, że instytucje pożyczkowe nie badają zdolności kredytowej – 
obsługując bardziej ryzykowny segment klientów i stosując się do przepisów regulacyjnych, niedokładne badanie 
zdolności kredytowej byłoby działaniem sprzecznym z rachunkiem ekonomicznym. Legendarne zyski instytucji 
pożyczkowych także należą do kanonu mitów. Wysokie koszty działalności instytucji pożyczkowych, wynikające m.in. 
wydatków na badanie zdolności kredytowej, zatrudnienia pracowników, opłacenie podatków, koszty obsługi 
prawnej, uwzględnienie strat na kapitale - wymagają bardzo precyzyjnej kalibracji ekonomicznej, która jest wrażliwa 
na zmiany otoczenia gospodarczego i prawnego.  
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Apel o odpowiedzialny społecznie przekaz 
 
Apelujemy do przedstawicieli mediów i liderów przekazu o wyważone i precyzyjne formułowanie komunikatów. 
Niestety zbyt często, media w poszukiwaniu skrajności i sensacji nadużywają pojęcia „lichwy”, które w odniesieniu 
do legalnych instytucji pożyczkowych jest błędną i krzywdzącą heurystyką bazującą na mitach wynikających z 
niedostatecznego poziomu poinformowania Polaków o zakresie obowiązującego w Polsce prawa, a przede 
wszystkim skutków ekonomicznych i karnych wynikających z jego nieprzestrzegania. 
 

O nas  

 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych to największa organizacja branży pożyczkowej w Polsce, której tradycje 
sie ̨gaja ̨ 2013 r. Założycielami Zwia ̨zku sa ̨ polscy i europejscy liderzy rynku konsumenckich mikropoz ̇yczek 
elektronicznych i zarazem przedstawiciele sektora FinTech, których działalnos ́c ́ gospodarcza ̨ reguluje ustawa o 
kredycie konsumenckim. W skład Organizacji wchodza ̨ pracodawcy o wysokiej reputacji, którzy stosuja ̨ zasady 
odpowiedzialnego poz ̇yczania w praktyce. Członkowie zobowia ̨zani sa ̨ prowadzic ́ działalnos ́c ́ w sposób etyczny, z 
poszanowaniem interesu swoich klientów i zasad uczciwej konkurencji. Misja ̨ Zwia ̨zku jest da ̨żenie, aby te wartos ́ci 
stały sie ̨ standardem na całym rynku. 

 


