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WWpprroowwaaddzzeenniiee

Wykorzystywanie kredytów i pożyczek przez gospodar-

stwa domowe jest powszechnym sposobem finansowania

konsumpcji oraz jednym z wyznaczników rozwoju społecz-

no-gospodarczego danego kraju (Utzig, 2015). Jest to szcze-

gólnie widoczne w przypadku polskich gospodarstw domo-

wych, które od początku XXI wieku, wzorem krajów wyso-

korozwiniętych, szybko zwiększają swoje zadłużenie. We-

dług G. Wałęgi przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać

zarówno w postępującym rozwoju gospodarczym, wskutek

którego następuje wzrost dochodów gospodarstw domo-

wych, poprawa nastrojów konsumenckich oraz zmiana per-

cepcji kredytów i pożyczek, jak i w zwiększającej się dostęp-

ności kredytów oraz pożyczek wynikającej z wysokiej kon-

kurencyjności rynku kredytowego i ukierunkowywania ofer-

ty na finansowanie gospodarstw domowych (Wałęga, 2015). 

Postęp technologiczny, który dokonał się w gospodarkach

światowych na przestrzeni ostatnich lat, wobec zmieniające-

go się stylu życia, oczekiwań i nawyków społeczeństwa

w istotny sposób wpłynął na rodzaje i kanały dystrybucji

usług finansowych, w tym również na rynku kredytów kon-

sumenckich. Technologia umożliwiła ekspansję na rynek

podmiotów niebędących bankami ani spółdzielczymi kasa-

mi oszczędnościowo-kredytowymi, tradycyjnie dostarczają-

cymi finansowania gospodarstwom domowym. Rozwój

technologiczny i powszechna dostępność sieci Internet

umożliwiła ekspansję nowych graczy, zarówno dostarczają-

cych pożyczek konsumenckich (instytucje pożyczkowe), jak

i świadczących usługi porównywania ofert i pośrednictwa

kredytowego oraz pośredniczących w zawieraniu umów po-

życzek pomiędzy osobami fizycznymi (peer-to-peer lending).

Wchodzenie na rynek nowych graczy zmusza tradycyjne in-

stytucje finansowe do konkurowania z nimi w celu utrzyma-
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SSttrreesszzcczzeenniiee    
Na przestrzeni ostatnich lat kredyt konsumencki przestał być domeną sektora bankowego. Wraz z postępem techno-

logicznym na rynku kredytów konsumenckich pojawiają się nowe podmioty, zarówno udzielające kredytów i stanowią-

ce bezpośrednią konkurencję dla banków, jak i podmioty pośredniczące oraz platformy umożliwiające zawieranie

umów pożyczek bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami. Silniejsza konkurencja przekłada się na większą

różnorodność i dostępność kredytów, przeciwdziałając zjawisku wykluczenia finansowego oraz rozwoju szarej strefy.

Rozwój nowych technologii wymaga jednak uwagi pod względem adekwatności regulacji chroniących interesy konsu-

mentów, obserwacji zjawiska nadmiernego zadłużenia oraz cyberbezpieczeństwa. 
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Consumer credit has ceased to be the domain of banks in recent years. Along with the technological progress new players

have emerged on the consumer credit market, both granting credits and intermediating, as well as platforms enabling loan

agreements to be concluded directly between the parties concerned. Stronger competition reflects in increased diversity

and availability of credits, counteracting financial exclusion and the development of the shadow economy. However, the

development of new technologies requires attention in terms of the adequacy of regulations protecting consumer

interests, the observation of over-indebtedness and cyber-security.
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nia bazy klientów i przyciągania nowych, szczególnie

z młodszych pokoleń, dla których przestrzeń cyfrowa staje

się naturalnym światem. Jednocześnie nowoczesne techno-

logie opanowują rynek na tyle szybko, że nie podążają za ni-

mi regulacje zapewniające bezpieczeństwo i pewność obro-

tu oraz odpowiednią ochronę użytkowników usług. W nie-

których obszarach rynek wymyka się ponadto regulacjom,

nawet jeśli zostają one ustanowione, co jest wynikiem jego

specyfiki, a w szczególności braku fizycznych granic czy

przynależności państwowych w cyberprzestrzeni. 

Artykuł podejmuje tematykę rozwoju i znaczenia nowych

technologii na rynku kredytów konsumenckich, ze szczegól-

nym uwzględnieniem roli pożyczkodawców pozabankowych

oraz szans i zagrożeń związanych z rozwojem kredytowania

z wykorzystaniem sieci Internet. 

RRyynneekk  kkrreeddyyttóóww  kkoonnssuummeenncckkiicchh  ww PPoollssccee

Na koniec 2017 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek

konsumpcyjnych w Polsce wynosiło około 176 mld zł, przy

czym 162,3 mld przypadało na sektor bankowy, 5,6 mld na

sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

natomiast około 8 mld wynosiła wartość pożyczek udzielo-

nych przez instytucje pożyczkowe. Dane dotyczące sektora

instytucji pożyczkowych mają charakter szacunkowy, ponie-

waż obowiązujące przepisy prawa nie wymagają od tych

podmiotów przekazywania danych statystycznych do jakie-

gokolwiek organu. Niektóre instytucje pożyczkowe, wyłącz-

nie na zasadzie dobrowolności, współpracują z wybranymi

biurami informacji gospodarczej lub Biurem Informacji

Kredytowej. Dane o aktywności na rynku pożyczek poza-

bankowych gromadzi również Główny Urząd Statystyczny

(2018), jednak dane te nie odzwierciedlają w pełni wartości

pożyczek udzielonych przez instytucje pożyczkowe, ponie-

waż uwzględniają pożyczki udzielane przez podmioty świad-

czące usługi pośrednictwa kredytowego oraz pożyczki nie-

konsumenckie. Dla celów niniejszej publikacji przyjęto za-

tem wartość pożyczek udzielonych przez instytucje pożycz-

kowe na koniec 2017 r., według danych Crif sp. z o.o.1

Pod względem wartości kredytów konsumpcyjnych w re-

lacji do PKB Polska znajduje się w czołówce krajów Unii

Europejskiej, za Cyprem, Grecją i Bułgarią, podczas gdy

wartość kredytów mieszkaniowych w relacji do PKB plasu-

je nasz kraj na jednym z końcowych miejsc w UE. Oznacza

to, że Polacy chętnie korzystają z kredytów konsumpcyj-

nych, którymi finansują bieżące potrzeby konsumpcyjne,

ale również świadczy o tym, że rynek tych kredytów w Pol-

sce jest już nasycony, w związku z czym potencjał jego dal-

szego rozwoju w kolejnych latach może być ograniczony.

Świadczy o tym choćby fakt, że relacja kredytów konsump-

cyjnych do PKB od 2009 r. utrzymuje się na stałym pozio-

mie, oscylując w granicach 9%. Tymczasem udział kredy-

tów mieszkaniowych w PKB zanotował w tym czasie wzrost

z 16,5% do 20%. 

KKrreeddyytt  kkoonnssuummeenncckkii  ——  rreegguullaaccjjee

Kredyt konsumencki stał się przedmiotem zainteresowa-

nia prawodawcy unijnego znacznie wcześniej niż inne kate-

gorie kredytów, jak choćby kredyt hipoteczny. Regulatorzy

wspólnotowi jeszcze przed wybuchem ogólnoświatowego

kryzysu finansowego dostrzegli potrzebę zapewnienia wyso-

kiego poziomu ochrony konsumentów zaciągających kredy-

ty, jak również potrzebę budowania jednolitego rynku kre-
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Rysunek 1
Relacja kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych do PKB w krajach Unii Europejskiej

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej.
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dytów konsumenckich w całej Unii Europejskiej. Dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 r.

w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dy-

rektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. UE L 133, s. 66, ze

zm.), dalej dyrektywa o KK, została objęta zakresem harmo-

nizacji maksymalnej kierunkowej, co oznacza, że w odnie-

sieniu do rozwiązań, które zostały zharmonizowane w dy-

rektywie, państwa członkowskie nie mogą przyjmować me-

chanizmów odmiennych, nawet jeśli miałyby one charakter

bardziej restrykcyjny. 

Przez pojęcie kredytu konsumenckiego, w rozumieniu

dyrektywy o KK, należy rozumieć umowy o kredyt oferowa-

ne konsumentom, gdzie kwota kredytu nie jest niższa niż

równowartość 200 euro i nie wyższa niż równowartość 

75 tys. euro. Kredytem konsumenckim nie są kredyty za-

bezpieczone hipoteką ani żadnym innym prawem na nieru-

chomości, a także przeznaczone na nabycie nieruchomości,

niezależnie od kwoty kredytu. Z kolei za konsumenta uwa-

ża się osobę fizyczną zawierającą umowę o kredyt w celach

niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą

ani zawodową. 

Dyrektywa o KK przewiduje swobodę w zakresie udziela-

nia kredytów konsumenckich, przejawiającą się w tym, że

nie określono jakichkolwiek wymogów kapitałowych ani or-

ganizacyjnych, które spełniać muszą kredytodawcy, jak rów-

nież nie wprowadzono nadzoru nad ich działalnością. Zgod-

nie z dyrektywą kredytodawcą może być każda osoba fizycz-

na lub prawna, która udziela kredytu lub daje przyrzeczenie

udzielenia kredytu w ramach wykonywanej przez siebie

działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej. 

Dyrektywa o KK koncentruje się na kształtowaniu relacji

zachodzących pomiędzy konsumentem i kredytodawcą

przed zawarciem umowy i tylko w ograniczonym stopniu od-

nosi się do aspektów występujących po zawarciu umowy.

Jest to wynikiem przyjętego przez regulatora wspólnotowe-

go założenia, że konkurencyjny rynek kredytów konsumenc-

kich w Unii Europejskiej może zostać osiągnięty poprzez

wyposażenie konsumentów w odpowiedni zasób informacji,

dzięki czemu będą oni mogli podejmować świadome decy-

zje. Przedmiotem regulacji są zatem informacje, które kre-

dytodawcy przekazują konsumentowi w reklamach, przed

zawarciem umowy — na etapie porównywania ofert kredy-

tów oraz w samej umowie o kredyt. Intencją prawodawcy

unijnego jest, aby te miały charakter jednolity. 

Dyrektywa o KK przyznaje konsumentowi dwa istotne

uprawnienia — prawo do odstąpienia od umowy o kredyt

oraz prawo przedterminowej spłaty kredytu. Prawo do od-

stąpienia od umowy może zostać wykonane w terminie 

14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym konsument mo-

że skorzystać z tego prawa bez podawania przyczyny. Wa-

runkiem jest wysłanie do kredytodawcy, przed upływem 

14 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia o odstąpie-

niu od niej. Licząc od dnia wysłania oświadczenia o odstą-

pieniu od umowy konsument powinien, najpóźniej w termi-

nie 30 dni, zwrócić kredytodawcy kwotę kredytu. Konsu-

ment nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od

umowy, z wyjątkiem odsetek za czas korzystania z kapitału. 

Drugim prawem konsumenta jest prawo do przedtermino-

wej spłaty kredytu. Zgodnie z dyrektywą o KK konsument

ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym

momencie przed upływem okresu kredytowania, przy czym

przedterminowa spłata nie może zostać uzależniona od po-

informowania o tym kredytodawcy. W przypadku przedter-

minowej spłaty konsument jest uprawniony do uzyskania ob-

niżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się od-

setki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywa-

nia umowy. Dyrektywa o KK została w Polsce implemento-

wana ustawą z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim

(Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.), dalej u.k.k. Ustawa ta by-

ła następnie nowelizowana w celu podwyższenia poziomu

ochrony konsumentów. W 2016 r. weszły w życie przepisy

wprowadzające maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych

kredytu konsumenckiego, ograniczające tzw. rolowanie kre-

dytów, tj. udzielanie kredytów na spłatę uprzednio zacią-

gniętych oraz ustanawiające wymogi organizacyjne i kapita-

łowe, które muszą spełniać kredytodawcy (ustawa

z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem fi-

nansowym i niektórych innych ustawa, Dz.U. poz. 1357).

Ustawa wprowadziła pojęcie „instytucji pożyczkowej”, które

obejmuje wszystkich kredytodawców kredytów konsumenc-

kich, niebędących bankami, spółdzielczymi kasami oszczęd-

nościowo-kredytowymi ani podmiotami oferującymi kredyty

w postaci odroczenia zapłaty za towary i usługi. 

Zgodnie z przepisami ustawy instytucja pożyczkowa może

prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a jej kapitał

zakładowy nie może być niższy niż 200 tys. zł i musi zostać

pokryty wkładem pieniężnym. Środki na opłacenie kapitału

zakładowego nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emi-

sji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych. Ponadto

członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub

prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie

osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo

przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami warto-

ściowymi lub przestępstwo skarbowe. Przepisy ustanawiają-

ce wymogi dla prowadzenia działalności polegającej na

udzielaniu kredytów konsumenckich zostały wprowadzone

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu profesjonali-

zmu w działalności tych podmiotów oraz eliminowania z ob-

rotu tych przedsiębiorców, którzy dopuszczają się względem

konsumentów działań sprzecznych z prawem. Ustawa nie

wprowadziła obowiązku rejestracji podmiotów prowadzą-

cych działalność w zakresie udzielania kredytów konsu-

menckich w jakimkolwiek rejestrze. Ten wymóg został nało-

żony dopiero ustawą z 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym

oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego

i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819 ze zm.) i obowiązuje od

2017 r. Warunkiem wykonywania działalności przez instytu-

cję pożyczkową jest uzyskanie wpisu do rejestru prowadzo-

nego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Aktualnie na rynku kredytów konsumenckich w Polsce ak-

tywne są banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredyt-

owe, a zatem podmioty objęte nadzorem Komisji Nadzoru

Finansowego, oraz instytucje pożyczkowe, które stanowią

kategorię podmiotów niepodlegających nadzorowi KNF. 
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PPoossttęępp  tteecchhnnoollooggiicczznnyy  aa eewwoolluuccjjaa  rryynnkkuu  
kkrreeddyyttóóww  kkoonnssuummeenncckkiicchh

Na rynku kredytów konsumenckich w ujęciu tradycyjnym

funkcjonowały banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

-kredytowe, które oferowały kredyty poprzez sieć placówek

i oddziałów, oraz firmy pożyczkowe działające w modelu

tzw. „obsługi domowej”. Polega ona na tym, że przedstawi-

ciel firmy pożyczkowej przychodzi do miejsca zamieszkania

konsumenta, tam zawierana jest umowa i również spłata rat

kapitałowo-odsetkowych odbywa się podczas wizyty dorad-

cy w domu klienta. Wraz z postępem technologicznym i co-

raz powszechniejszym dostępem gospodarstw domowych do

Internetu popularne stały się kredyty i pożyczki zaciągane

on-line. Banki z początku oferowały kredyty w systemie on-

-line wyłącznie swoim stałym klientom, o niższym profilu ry-

zyka. Wynikało to z faktu, że w odniesieniu do banków

funkcjonuje publicznoprawny zakaz udzielania kredytów

osobom nieposiadającym zdolności kredytowej2, a dodatko-

wo Komisja Nadzoru Finansowego sformułowała wobec

sektora bankowego Rekomendację T dotyczącą dobrych

praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych eks-

pozycji kredytowych (Dz.Urz. KNF z 2013 r. poz. 11), okre-

ślającą zalecane mechanizmy zarządzania ryzykiem ekspo-

zycji wynikających z kredytów detalicznych. Na rynek poży-

czek internetowych bardzo ofensywnie wkroczyły natomiast

instytucje pożyczkowe, w szczególności specjalizujące się

w oferowaniu mikropożyczek, tj. pożyczek udzielanych na

stosunkowo niewielkie kwoty i na krótki okres. Z badania

Związku Firm Pożyczkowych (aktualnie Polski Związek In-

stytucji Pożyczkowych) wynika, że w 2013 r. średnia kwota

pożyczki w kanale internetowym dla klientów nowych wyno-

siła 449 zł netto i 527 zł brutto (kwota do spłaty), a dla

klientów powracających 745 zł netto i 932 zł brutto (Zwią-

zek Firm Pożyczkowych, 2013). Stopniowo oferta mikropo-

życzek ewoluowała w kierunku coraz wyższych kwot — ak-

tualnie pożyczki te oferowane są na ogół w kwotach do

2 500 zł na okres do 30 dni (Jakubowska-Branicka, 2018).

Instytucje pożyczkowe doskonale zagospodarowały obszar

niskokwotowych pożyczek, ponieważ jest to segment rynku,

na którym niechętnie poruszają się banki i spółdzielcze ka-

sy oszczędnościowo-kredytowe ze względu na stosunkowo

niską przychodowość i wysoki poziom ryzyka. Na przestrze-

ni ostatnich 5 lat rynek mikropożyczek uległ pewnej ewolu-

cji, wynikającej ze zmian regulacyjnych, z jednej strony, oraz

wzrastającego popytu na pożyczki oferowane w tym kanale

dystrybucji, z drugiej. Nowelizacja ustawy o kredycie konsu-

menckim, która weszła w życie w marcu 2016 r., spowodo-

wała zmianę oferty firm pożyczkowych poprzez wzrost ofe-

rowanych kwot pożyczek oraz wydłużenie terminów spłaty.

Zmiany te były wynikiem wprowadzenia ustawowego limitu

pozaodsetkowych kosztów kredytu, uzależnionego częścio-

wo od okresu kredytowania3, w związku z czym przyjmuje

on najniższe poziomy dla pożyczek na niskie kwoty, z krót-

kim okresem kredytowania. Zmiana oferty produktowej by-

ła jednak także pochodną zwiększającego się popytu na po-

życzki oferowane przez instytucje niebankowe — głównie ze

względu na szybkość procesu i nieskomplikowane procedu-

ry, a ponadto poprawiającego się stanu zamożności społe-

czeństwa oraz doskonalenia modeli działania instytucji po-

życzkowych, które poprzez wprowadzanie zaawansowanych

modeli scoringowych są w stanie coraz lepiej oceniać zdol-

ność kredytową swoich klientów. 

Proces zawarcia umowy o pożyczkę za pośrednictwem In-

ternetu nie jest skomplikowany. Konsument wypełnia for-

mularz wniosku kredytowego, znajdujący się na stronie in-

ternetowej pożyczkodawcy. W formularzu należy najczę-

ściej zaznaczyć, że konsument wyraża zgodę na zawarcie

umowy pożyczki. Po wypełnieniu formularza, w celu weryfi-

kacji tożsamości, klient proszony jest o dokonanie przelewu

niewielkiej kwoty (od kilku groszy do kilku złotych) na ra-

chunek kredytodawcy. W większości firm pożyczkowych do-

konanie przelewu weryfikacyjnego odbywa się z wykorzysta-

niem tzw. agregatorów płatności, co oznacza, że kredyto-

dawca natychmiast otrzymuje środki wraz z informacjami

o nadawcy przelewu. Ponieważ przelew weryfikacyjny służy

jedynie potwierdzeniu tożsamości wnioskującego o pożycz-

kę, po dokonaniu weryfikacji kredytodawca zwraca przela-

ną kwotę na rachunek klienta. Po uwierzytelnieniu klient

otrzymuje informację o podjętej decyzji — pozytywnej lub

negatywnej. W przypadku decyzji o przyznaniu pożyczki

konsumentowi przekazywane są w formie elektronicznej

dokumenty wymagane ustawą o kredycie konsumenckim,

a zatem formularz informacyjny oraz umowa. Środki są na

ogół dostępne na rachunku bankowym konsumenta w ciągu

kilkunastu minut od zawarcia umowy. 

Jeszcze kilka lat temu panowało powszechne przekona-

nie, że pożyczki w instytucjach pożyczkowych zaciągają wy-

łącznie osoby o najniższych dochodach, wykluczone z sekto-

ra bankowego i przeznaczające środki z pożyczek na spłatę

innych zobowiązań. Tymczasem, jak pokazuje rysunek 2,

klienci sektora bankowego i sektora pożyczkowego przeni-

kają się. Dość duża grupa klientów instytucji pożyczkowych

posiada scoring4, który jest akceptowalny dla banków, co

oznacza, że osoby te mogłyby uzyskać finansowanie w sek-

torze bankowym, jednak wybierają sektor pożyczkowy.

Wpływa na to, z jednej strony, łatwość procesu zaciągania

zobowiązania w instytucjach pożyczkowych, a z drugiej stro-

ny wysoka konkurencyjność tego rynku, przejawiająca się

w presji cenowej i niższych niż kilka lat temu kosztach ob-

sługi pożyczek. 

Przenikanie oferty sektora bankowego oraz pożyczkowe-

go widoczne jest również w działalności tzw. platform kre-

dytowych — podmiotów oferujących usługi pośrednictwa

kredytowego przez Internet. W 2017 r. powstała pierwsza

tego typu platforma — Bancovo, w połowie 2018 r. na rynek

weszła platforma Finai. Obydwa podmioty mają w swojej

ofercie produkty kredytowe zarówno banków, jak i firm po-

życzkowych. Po zalogowaniu na stronie internetowej takie-

go podmiotu klient określa swoje preferencje i oczekiwania

w zakresie kredytu, który chce zaciągnąć, wskazuje również

dane charakteryzujące jego sytuację finansową i otrzymuje

wykaz rzeczywistych ofert kredytodawców, którzy są gotowi

udzielić finansowania. Klient może dokonać wyboru oferty,

odpowiadającej jego preferencjom i, za pośrednictwem

platformy kredytowej, zawrzeć umowę. 
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Platformy kredytowe są innowacją na polskim rynku, od-

powiadającą na potrzeby klientów. Dotychczas funkcjono-

wały w Polsce porównywarki kredytowe, które jednakże nie

dokonywały profilowania ofert ze względu na preferencje

i warunki finansowe klientów, jak również nie świadczyły

usług pośrednictwa w zawieraniu umów. Postępujący rozwój

technologiczny i zmieniające się oczekiwania społeczne,

w szczególności fakt wchodzenia na rynek „pokoleń cyfro-

wych”, wymuszają ewolucję rynku finansowego w kierunku

rozwiązań polegających na agregacji wielu usług na jednej

stronie czy w jednej aplikacji oraz maksymalnego uprosz-

czenia procesów i procedur po stronie klientów. 

Pisząc o rynku kredytów konsumenckich, nie można nie

wspomnieć o zjawisku social lending, zwanym również po-

życzkami społecznościowymi lub peer-to-peer lending. Feno-

men tego rynku polega na działaniu platform internetowych

kojarzących oferty osób, które posiadają wolne środki i są

gotowe je pożyczyć, oraz osób potrzebujących finansowania.

Są to zatem umowy zawierane bezpośrednio pomiędzy oso-

bami fizycznymi, bez udziału instytucji finansowych. Kredy-

tobiorcy wysyłają wniosek kredytowy on-line i przekazują

informacje na temat sytuacji finansowej. Pożyczkodawcy

szukają klientów w puli osób ubiegających się o kredyt

i tych, którzy najlepiej odpowiadają ich preferencjom co do

poziomu ryzyka i zysku (Szpringer, 2017). Dynamiczny roz-

wój tego rynku jest pochodną procesów zachodzących we

wszystkich sferach życia gospodarczego w wyniku rozwoju

technologii informacyjnych. Nowy, oparty na globalnej sieci

interakcji, system gospodarczy umożliwia społeczeństwu sa-

moorganizację nie tylko w zakresie tworzenia i przekazywa-

nia informacji, lecz także kreacji różnego rodzaju produk-

tów i usług. W rezultacie rola tradycyjnych pośredników fi-

nansowych w dokonywaniu transakcji finansowych systema-

tycznie maleje na rzecz bezpośredniego ich przeprowadza-

nia przez uczestników procesów rynkowych (Klimontowicz,

Harasim, 2015). 

W krajach europejskich ten segment rynku rozwija się od

kilku lat bardzo szybko. Polski rynek pożyczek społeczno-

ściowych jest stosunkowo młody (zaczął się tworzyć w 2008 r.)

i jakkolwiek rozwija się dynamicznie, pozostaje niszowym

obszarem rynku finansowego (Kocoń, 2017). Przyczyną tego

stanu rzeczy jest, z jednej strony, ograniczone zainteresowa-

nie konsumentów tą formą inwestowania, a z drugiej strony

obiekcje natury prawnej. Pojawiły się bowiem wątpliwości,

czy osoby fizyczne inwestujące swoje środki w udzielanie

pożyczek i czerpiące przychody z tego tytułu nie prowadzą

w istocie działalności gospodarczej i nie powinny podlegać

opodatkowaniu jak przedsiębiorcy. Podobna wątpliwość po-

wstała na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim — czy

konsumenci zajmujący się udzielaniem pożyczek na platfor-

mach social lending nie powinni być traktowani jako kredy-

todawcy i tym samym spełniać wymogów organizacyjno-k-

apitałowych oraz podlegać wpisowi do rejestru firm pożycz-

kowych. Niepewność co do prawnych aspektów funkcjono-

wania platform peer-to-peer doprowadziła m. in. do zmiany

regulaminu jednej z czołowych platform funkcjonujących

w Polsce, która wyłączyła możliwość zawierania umów poży-

czek przez osoby fizyczne. 

Nowoczesny rynek finansowy ma jednakże to do siebie, że

nieustannie kreuje kolejne usługi finansowe i kanały dystry-

bucji. Na polskim rynku pojawiły się nowe formy inwesto-

wania środków w biznes pożyczkowy. W tej formule social
lending instytucja pożyczkowa udziela pożyczki konsumen-

towi, a następnie udzieloną pożyczkę wystawia na sprzedaż

na platformie inwestycyjnej. Inwestorzy, którymi mogą być

również konsumenci, nabywają prawo roszczenia wobec po-

życzkobiorców na podstawie umowy cesji. Podobnie jak

w przypadku platform social lending ryzyko braku spłaty po-
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Rysunek 2
Klienci sektora pożyczkowego oraz sektora bankowego ze względu na punktację scoringową

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej. 

Sektor pożyczkowy

mediana: 447 (PD: 10,2%) mediana: 591 (PD: 0,4%)

Sektor bankowy

Stan na 30.09.2018 r.
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życzki przez pożyczkobiorcę ponosi inwestor. Niektóre plat-

formy wdrożyły mechanizmy ochrony inwestorów, polegają-

ce na weryfikacji i selekcji pożyczkodawców, ocenie ryzyka

pożyczek czy obowiązku zatrzymywania przez pożyczko-

dawców określonego udziału procentowego z każdej po-

życzki, co w przypadku niewypłacalności klienta skutkować

będzie poniesieniem straty również przez pożyczkodawcę.

Mechanizmem ochrony inwestorów stosowanym na tego ty-

pu platformach jest również gwarancja odkupu polegająca

na zobowiązaniu się pożyczkodawcy do odkupienia roszcze-

nia w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki przekracza-

jącego ustalony czas (np. 60 albo 90 dni). 

Platformy inwestycyjne są niewątpliwie ciekawą alternaty-

wą dla tradycyjnych form inwestowania, choć ich niekontro-

lowany rozwój może stanowić zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa środków angażowanych w szczególności przez konsu-

mentów. Według W. Szpringera w celu stworzenia równych

reguł gry w całej Unii Europejskiej mogą być potrzebne re-

gulacje jednolicie chroniące inwestorów i oferentów, a tak-

że operatorów platform (Szpringer, 2017). 

SSzzaannssee  ii wwyyzzwwaanniiaa  ddllaa  rryynnkkuu  
kkrreeddyyttóóww  kkoonnssuummeenncckkiicchh

Dynamiczny rozwój rynku kredytów konsumenckich,

w szczególności rozwój cyfrowych kanałów dystrybucji oraz

mechanizmów inwestowania na rynku pożyczkowym, niesie

ze sobą szereg wyzwań, ale także generuje pozytywne impul-

sy dla całego rynku. Duża liczba graczy przyczynia się do na-

rastania presji konkurencyjnej, która przejawia się nie tylko

spadkiem kosztów kredytu dla konsumentów, lecz także

upraszczaniem procedur i procesów oraz poprawą jakości

obsługi klienta. Oferta banków oraz instytucji pożyczko-

wych zaczyna się przenikać — banki dostrzegają wartość do-

daną z angażowania się w pożyczki niskokwotowe, nato-

miast instytucje pożyczkowe przesuwają swoją ofertę w kie-

runku pożyczek na wyższe kwoty i o dłuższych okresach kre-

dytowania. Rynek pożyczek pozabankowych zaczyna nie tyl-

ko uzupełniać ofertę banków, ale skutecznie z nią konkuru-

je. Wyższa konkurencja na rynku przekłada się również na

łatwiejszą dostępność kredytów dla konsumentów, co sprzy-

ja przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia finansowego oraz

przechodzenia części klientów do szarej strefy. Wysoka pre-

sja konkurencyjna może jednakże nieść za sobą również

skutki negatywne, przejawiające się nadmiernym rozluźnie-

niem polityki kredytowej, zarówno w sektorze bankowym,

jak i w sektorze instytucji pożyczkowych. Nadmiernie libe-

ralna polityka kredytowa prowadzi natomiast do zwiększe-

nia zadłużenia konsumentów, pogorszenia jakości portfela

kredytowego oraz wzrostu ryzyka kredytowego po stronie

kredytodawców. 

Warto zastanowić się ponadto, czy postępująca digitaliza-

cja usług finansowych koreluje z poziomem edukacji finan-

sowej oraz zakresem regulacji mających na celu ochronę in-

teresów konsumentów na rynku finansowym. Dyrektywa

o KK wymaga, aby informacje o warunkach i kosztach kre-

dytu zostały przekazane konsumentowi w stosownym czasie

przed zawarciem umowy. W zamyśle ma to być czas umożli-

wiający spokojne porównanie oferty różnych kredytodaw-

ców. W przypadku pożyczek zaciąganych przez Internet

konsument otrzymuje wszystkie dokumenty wymagane

przepisami dyrektywy o KK, w tym również formularz infor-

macyjny służący porównywaniu ofert na etapie przedkon-

traktowym, na ogół już po zawarciu umowy i otrzymaniu

środków z tytułu kredytu na rachunek bankowy. Przyjęty

przez prawodawcę unijnego cel i sposób przekazywania in-

formacji przedumownych, o ile ma szansę zostać zrealizo-

wany na tradycyjnym rynku, o tyle nie jest możliwy do osią-

gnięcia w przestrzeni cyfrowej, w której procesy zachodzą

znacznie szybciej. Rodzi się również wątpliwość, czy w sytu-

acji, w której środki z tytułu umowy kredytu konsumenckie-

go udostępniane są w bardzo krótkim czasie od zawarcia

umowy, konsument jest w stanie zapoznać się z treścią umo-

wy i jej warunkami. Możliwość łatwego porównania ofert,

nawet przy wykorzystaniu platformy kredytowej i przy zało-

żeniu, że przedstawione oferty uwzględniają sytuację finan-

sową i zdolność kredytową konsumenta, nie jest wystarcza-

jąca do przesądzenia, że wybrana oferta jest odpowiednia

dla klienta. Postanowienia umowy mogą bowiem zawierać

zapisy w sposób istotny wpływające na sytuację konsumen-

ta, w tym na jego prawa i obowiązki oraz koszty ponoszone

w związku z zaciągnięciem kredytu. W sytuacji, w której

treść umowy zostaje przekazana konsumentowi już po

otrzymaniu przez niego środków pieniężnych z tytułu kredy-

tu, którymi może on swobodnie zadysponować, motywacja

do zapoznania się z warunkami umowy zostaje znacznie

osłabiona. Jeśli dodatkowo mamy do czynienia z przedsta-

wicielem generacji Y lub Z, którzy co do zasady preferują

szybkość, wygodę i minimum formalności, ryzyko niezapo-

znania się z treścią dokumentów umownych wzrasta. 

Z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą PBS

(PBS, 2016) wynika, że tylko 60% badanych zadeklarowało

przeczytanie umowy, którą w ostatnim czasie podpisywali,

przy czym tylko 34% osób przeczytało ją bardzo uważnie,

a 26% uważnie. Prawie 30% badanych przyznało, że jedynie

przejrzało umowę, a 12% podpisało, nie czytając. Jako przy-

czynę niezapoznania się z umową badani wskazywali na

ogół brak czasu oraz zaufanie do kontrahenta. Z drugiej

strony z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że nie-

spłacone zobowiązania polskiego pokolenia Y sięgają już

6,5 mld zł, a przeciętna osoba z tej kategorii wiekowej ob-

ciążona jest długiem o wartości 10,3 tys. zł. (Krajowy Re-

jestr Długów, 2018). 

Regulacyjna rola państwa na rynku kredytów konsumenc-

kich ma istotne znaczenie, ponieważ niekontrolowany przy-

rost zadłużenia gospodarstw domowych i związane z tym ry-

zyko niewypłacalności może przynieść negatywne konse-

kwencje dla całej gospodarki i systemu finansowego. Należy

jednak postawić pytanie, czy państwo poprzez unormowania

prawne winno zapewniać ochronę konsumentów, czy też

powinno aktywnie wpływać na sposób alokacji kredytów

w gospodarce (Wałęga, 2008). Zagwarantowanie odpowied-

niego poziomu ochrony konsumentów, w szczególności

w rozwijającej się i wkraczającej we wszystkie sfery życia
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rzeczywistości cyfrowej, wymaga salomonowego rozwiąza-

nia i ukształtowania takiej praktyki i dyscypliny rynkowej

wszystkich uczestników rynku kredytów konsumenckich,

które z jednej strony zapewni odpowiedni poziom dostęp-

ności kredytu, z drugiej zaś — nie będzie przyczyniać się do

pogorszenia sytuacji kredytobiorców, poprzez odpowiednie,

konieczne i uzasadnione społecznie obostrzenia nałożone

na kredytodawców w tym zakresie. Wszystko po to, by idea

odpowiedzialnego kredytowania mogła być realizowana

rzeczywiście, a rynek kredytów konsumenckich mógł się

rozwijać, być konkurencyjnym, przyczyniając się tym samym

do stabilnego funkcjonowania rynku kredytów konsumenc-

kich i wzrostu gospodarki (Rutkowska-Tomaszewska, Pa-

leczna, 2018). 

Poważnym wyzwaniem dla rynku internetowych pożyczek

konsumenckich są również wyłudzenia. Świat cyfrowy sprzy-

ja anonimowości i przejmowaniu tożsamości innych osób.

Posługując się danymi osobowymi innej osoby, przestępcy

otwierają rachunek bankowy (umowę można zawrzeć na od-

ległość za pośrednictwem firmy kurierskiej), który służy na-

stępnie do realizacji przelewów weryfikujących w instytu-

cjach pożyczkowych lub innych bankach. Przestępcy zacią-

gają następnie pożyczki w instytucjach pożyczkowych, po-

sługując się danymi osobowymi osoby trzeciej, a środki z ty-

tułu pożyczek przekazywane są na rachunek bankowy, któ-

rego użyto do weryfikacji, skąd są bardzo szybko wypłacane

w gotówce lub transferowane na inne rachunki bankowe.

W 2018 r. udaremniono blisko 5,5 tys. prób wyłudzeń kredy-

tów o łącznej wartości 361,5 mln zł (Kondek, Ożarowska,

2018). Wyłudzenia stanowią poważne wyzwanie zarówno

dla kredytodawców, którzy ponoszą straty z tego tytułu, jak

i dla konsumentów. Osoba, której dane zostały wykorzysta-

ne do zawarcia umowy pożyczki, dowiaduje się o tym fakcie

najczęściej dopiero wówczas, kiedy zaczyna otrzymywać od

instytucji pożyczkowych wezwania do zapłaty, bądź w sytu-

acji, kiedy zostało przeciwko niej wszczęte postępowanie

egzekucyjne. Konsument napotyka również trudności

z ustaleniem, w ilu podmiotach zostały zaciągnięte zobowią-

zania z wykorzystaniem jego danych osobowych, wobec cze-

go nie jest w stanie podjąć skutecznych działań mających na

celu ochronę swoich praw. 

PPooddssuummoowwaanniiee  ii wwnniioosskkii

Kredyt konsumencki ma istotne znaczenie, umożliwiając

gospodarstwom domowym realizowanie wyższego poziomu

konsumpcji niż wynikałoby to z ich bieżącego poziomu do-

chodów, przyczyniając się jednocześnie do stymulacji wzro-

stu gospodarczego. Dynamiczny rozwój rynku kredytów

konsumenckich w Polsce na przestrzeni ostatnich lat świad-

czy o tym, że polskie społeczeństwo chętnie korzysta z moż-

liwości wspierania konsumpcji za pomocą długu. Wraz

z postępem technologicznym na rynek kredytów konsu-

menckich, zdominowany tradycyjnie przez banki, wkracza-

ją nowi gracze — zarówno podmioty, których działalność

polega na udzielaniu kredytów, jak i pośrednicy, wspoma-

gający konsumentów w podejmowaniu decyzji o wyborze

konkretnego produktu kredytowego. Zacierają się granice

pomiędzy sektorem bankowym oraz rynkiem pożyczek po-

zabankowych, jeszcze do niedawna uznawanych za kiero-

wane wyłącznie do klientów subprime. Sektor pożyczek po-

zabankowych z powodzeniem konkuruje z kredytem ban-

kowym poprzez uproszczenie procedur i szybkość procesu

kredytowego, ale coraz częściej również poprzez oferowa-

nie wyższych kwot pożyczek na dłuższe okresy. Wysoka do-

stępność ofert kredytów konsumenckich, skutkująca wyso-

ką presją konkurencyjną, oraz postępujące upraszczanie

procedur uzyskania kredytu stanowią czynniki korzystne

z punktu widzenia konsumentów, przeciwdziałając zjawi-

sku wykluczenia finansowego. Z drugiej strony możliwość

szybkiego zadłużania się sprzyja podejmowaniu przez kon-

sumentów nieprzemyślanych decyzji i może prowadzić do

nadmiernego zadłużenia przejawiającego się problemami

ze spłatą zobowiązań. 
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1 Crif sp. z o.o. jest administratorem platformy branżowej wymiany informacji Credit Check, która skupia informacje przekazywane przez ponad 50 instytucji po-

życzkowych, http://www.credit-check.pl/wp-content/uploads/2018/06/Statystyki-2017. pdf (4.02.2019). 
2 Art. 70 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) — bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 
3 Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu określono jako sumę iloczynu 25% całkowitej kwoty kredytu oraz 35% całkowitej kwoty kredytu, obliczonego w ujęciu

rocznym. 
4 Scoring kredytowy — metoda oceny wiarygodności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt. Wynik scoringu kredytowego jest zazwyczaj przedstawiany w posta-

ci punktowej — zwykle im więcej punktów, tym większa wiarygodność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. 
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