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INSTYTUCJE POŻYCZKOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA 

Pojęcie „instytucji pożyczkowej” oraz regula-

cje systematyzujące zasady działalności ta-

kich podmiotów zostały wprowadzone  

do ustawy o kredycie konsumenckim przepi-

sami ustawy nowelizującej z dnia 5 sierpnia  

2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad 

rynkiem finansowym oraz niektórych innych 

ustaw.  

Ustawodawca w przepisie art. 5 pkt 2a usta-

wy o kredycie konsumenckim wskazał, iż in-

stytucją pożyczkową jest przedsiębiorca, któ-

ry w zakresie swojej działalności gospodar-

czej lub zawodowej, udziela lub daje przyrze-

czenie udzielenia konsumentowi kredytu kon-

sumenckiego. Z katalogu instytucji pożycz-

kowych wyłączone zostały jednak takie 

podmioty rynku finansowego jak: 

� bank krajowy, bank zagraniczny, od-

dział banku zagranicznego, instytucja 

kredytowa lub oddział instytucji kredy-

towej w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

� spółdzielcza kasa oszczędnościowo-

kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza 

Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa; 

� podmiot, którego działalność polega  

na udzielaniu kredytów konsumenckich  

w postaci odroczenia zapłaty ceny lub 

wynagrodzenia na zakup oferowanych 

przez niego towarów i usług. 
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Opracował: Wojciech Nalepa 

KRYTERIUM  INST. POŻYCZKOWA  BANK  PARABANK  

FORMA  
PROWADZENIA  
DZIAŁALNOŚCI  

spółka akcyjna, 
sp. z o.o.  

bank państwowy,  
spółka akcyjna,  

bank spółdzielczy  

jednoos. dział. gosp., 
spółka jawna, spółka  
z o.o., spółka akcyjna  

KAPITAŁ 
ZAKŁADOWY  

min. 200 tys. zł  min. 5 mln €/1 mln €  ogólne zasady  

Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny (BFG)  

NIE DOTYCZY TAK  NIE  

NADZÓR  
FINANSOWY  

NIE TAK  
(bardzo szeroki)  

NIE  

Czy jest badana  
ZDOLNOŚĆ  
KREDYTOWA?  

TAK  
(często w sposób  

łagodny )  

TAK 
(szczegółowo i często 

restrykcyjnie)  

TAK  
(często niezbyt  
szczegółowo)  

NAJWAŻNIEJSZE  
PRODUKTY  

pożyczki  ROR-y, kredyty, po-
życzki, lokaty, przelewy  

Produkty 
„lokatopodobne”,  

pożyczki  

 

PODSTAWOWE CECHY INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ, BANKU I PARABANKU  
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Obecnie, aby utworzyć i prowadzić instytucję 

pożyczkową, należy spełnić określone usta-

wowo kryteria: 

� po pierwsze: instytucja pożyczkowa mo-

że prowadzić działalność wyłącznie w for-

mie spółki z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią albo spółki akcyjnej; 

� po drugie: minimalny kapitał zakładowy 

instytucji pożyczkowej musi wynosić  

co najmniej  200 000 zł – kapitał ten może 

być pokryty wyłącznie wkładem pienięż-

nym, a środki na jego pokrycie nie mogą 

pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji 

obligacji lub ze źródeł nieudokumen-

towanych; 

� po trzecie: członkiem zarządu, rady 

nadzorczej, komisji rewizyjnej lub pro-

kurentem instytucji pożyczkowej mo-

że być wyłącznie osoba, która nie 

była prawomocnie skazana za prze-

stępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi go-

spodarczemu, obrotowi pieniędzmi  

i papierami wartościowymi lub przestęp-

stwo skarbowe. 

Wprowadzenie w/w regulacji ma na celu  

w głównej mierze uporządkowanie rynku po-

życzek pozabankowych, zwiększenie nadzo-

ru nad nim oraz jego profesjonalizację.  

W uzasadnieniu przedmiotowych zmian 

wskazuje się również na potrzebę ochrony 

konsumentów.  

Poniżej przedstawiono tabelę na porównanie 

instytucji pożyczkowych z bankami i para-

bankami. 

© whitelook - Fotolia.com 



 

 

WARTO WIEDZIEĆ – NOWY PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

W dniu 10 czerwca 2016 r. Sejm na wniosek Prezydenta RP powołał nowego Prezesa Narodo-

wego Banku Polskiego – został nim prof. dr hab. Adam Glapiński, były minister gospodarki prze-

strzennej i budownictwa oraz minister współpracy gospodarczej z zagranicą, poseł na Sejm  

I kadencji, senator IV kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej (2010-2016), członek zarządu 

Narodowego Banku Polskiego od 2016. 

Warto przypomnieć, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym 

Banku Polskim Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja Prezesa NBP trwa 6 lat – ta sama osoba nie może sprawo-

wać tej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. 
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Z pracy punktu konsultacyjno-doradczego  

„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

  Z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie wynika obowią-

zek ubezpieczenia spłaty pożyczki/kredytu. Praktyka pokazuje jednak, iż uzyskanie kredytu 

konsumenckiego coraz częściej warunkowane jest jednoczesnym zawarciem tego typu umo-

wy ubezpieczenia, które zwykle traktowane jest jako dodatkowa gwarancja terminowej spłaty 

zaciągniętego zobowiązania. Zazwyczaj konsument nie może jednostronnie zrezygnować  

z ubezpieczenia, gdyż stanowi ono warunek konieczny uzyskania pieniędzy – taka sytuacja 

zachodzi prawdopodobnie w Pana przypadku i w związku z tym odmowa zawarcia umowy 

ubezpieczenia będzie się wiązała z brakiem możliwości skorzystania z oferty pożyczki. Jeże-

li zdecyduje się Pan jednak na zawarcie tej umowy koniecznie należy sprawdzić, w jakich 

okolicznościach zawierane ubezpieczenie będzie skutkowało spłatą całości lub części zobo-

wiązania. Jest to o tyle istotne, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo zróżnicowa-

ny i może dotyczyć różnych zdarzeń ubezpieczeniowych dotykających ubezpieczonego 

m.in.: śmierci (ale np. tylko wskutek nagłego zdarzenia), choroby (ale np. tylko określone 

kategorie chorób). W ten sposób katalog sytuacji, w których ubezpieczony może liczyć na 

pomoc ubezpieczyciela przy spłacie swojego zobowiązania, może zostać istotnie zawężony.  

Udałem się do jednego z banków z zapytaniem o możliwość udzielenia pożyczki  

w kwocie 5000 zł. Okazało się, iż mogę ją otrzymać na dość dobrych warunkach, 

ale niezbędne jest jednocześnie zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia pożyczki  

i zapłacenie wiążącej się z tym składki. Konsultant poinformował mnie, iż bez zawarcia 

takiej umowy pożyczka nie może zostać udzielona. Chciałbym w związku z tym zapy-

tać, czy zawarcie umowy ubezpieczenia pożyczki jest w tej sytuacji obowiązkowe? 

Opracował: Daniel Jachimowicz 



 

PAMIĘTAJ! 

1. Chroń poufność kodu PIN do karty – nie zapisuj go na karcie, nie noś zapisanego 

na kartce w tym samym portfelu, co kartę, zasłaniaj dłonią klawiaturę podczas wpi-

sywania PIN-u na terminalu płatniczym lub bankomacie. 

2. Zrezygnuj z wypłacenia pieniędzy, gdy bankomat wydaje się Tobie podejrzany 

(złodzieje stosują urządzenia do skanowania kart, minikamery, nakładki na klawia-

tury itp.) – jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zmień bankomat. 

3. Chroń numer karty i dane osobowe, dzięki  którym złodziej może np. dokonać za-

kupów w internecie. 

4. Gdy zgubisz kartę bądź gdy zostanie ona skradziona, zastrzeż ją jak najszyb-

ciej – obecnie funkcjonuje wspólny numer telefonu do zastrzegania kart płatniczych 

dla 24 banków w Polsce (+48) 828 828 828. Wykaz banków, które przystąpiły do 

tego systemu, znajduje się na stronie: www.zastrzegam.pl. 

5. Zgłoś fakt kradzieży policji, która wyda stosowne zaświadczenie będące do-

wodem dla banku, że karta nie została utracona z Twojej winy. W przypadku 

zgłoszenia reklamacji transakcji dokonanych utraconą kartą, niezbędne będzie 

przedstawienie w banku potwierdzenia dokonania takiego zgłoszenia. 
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ABC  

BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH 

 

WARTO WIEDZIEĆ 
 

Polacy posiadają ok. 35,2 milionów kart płatniczych, w tym karty kre-

dytowe stanowią 5,8 mln sztuk, a karty debetowe – 26,9 mln sztuk. 

Funkcję zbliżeniową posiada ok. 28,1 mln kart będących w obiegu.  

Jednocześnie na rynku polskim łącznie funkcjonuje ponad 364 tys. 

punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności dokonywane 

przy użyciu kart płatniczych, a liczba bankomatów wynosi blisko 22,3 

tysiące. 
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PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 

„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA”  
 

Indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje  

z zakresu racjonalnego i bezpiecznego zarządzania 

sferą finansów osobistych seniora 

INFOLINIA: 801 002 170  

(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 

od poniedziałku do piątku  

w godz. od 9.00 do 15.00. 

WYDAWCA:  

Ogólnopolska Federacja 

Stowarzyszeń Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku  

33-300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 18 

tel./fax (+48 18) 443 57 08  

e-mail: federacjautw@interia.eu  

www.federacjautw.pl  
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:  

Wiesława Borczyk 

Daniel Jachimowicz 

Wojciech Nalepa 

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE 

Prawie wszystkie nowo wydawane karty płatnicze posiadają, oprócz tradycyjnego paska magne-

tycznego, także mikroprocesor umożliwiający dokonywanie tzw. płatności zbliżeniowych – 

bezstykowych, poprzez zbliżenie karty do terminalu (co do zasady płatności do wysokości 50 zł 

nie wymagają autoryzacji za pomocą kodu PIN – jego podanie wymagane jest przy transakcjach 

powyżej tej kwoty). W wielu bankach nowe karty płatnicze, przekazywane klientom po utracie 

ważności poprzednich, automatycznie wyposażone są już w funkcjonalność płatności zbliżenio-

wych bez uprzedniego pytania posiadacza o wolę posiadania takiej funkcji. Takie karty posia-

dają specjalne oznaczenie: 

 

 

 

 

Posiadaczy kart zbliżeniowych dotyczą te same zasady bezpieczeństwa, co posiadaczy kart 

klasycznych. Warto podkreślić, iż z badań prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

wynika, że poziom ryzyka związanego z korzystaniem z tego typu kart jest zbliżony do po-

ziomu ryzyka związanego z korzystaniem z kart, które nie są wyposażone w tę funkcjonal-

ność. Banki deklarują, iż transakcje oszukańcze dokonywane w trybie zbliżeniowym stanowią 

znikomy udział w ogóle tego typu transakcji (liczony w promilach). Należy również pamiętać,  

iż w większości banków istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych limitów 

(ilościowych i kwotowych) na realizację płatności bezgotówkowych (np. co 5 płatność jest 

autoryzowana numerem PIN lub podanie kodu PIN jest konieczne każdorazowo po wydatkowa-

niu np. 300 zł) i wypłat gotówkowych. We wszystkich bankach istnieje także możliwość dezakty-

wowania funkcji zbliżeniowej. 

  Opracował:  Daniel Jachimowicz 

specjalne  
oznaczenie  
karty  
zbliżeniowej 


