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Opracowanie sygnalne 

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2015 roku 

 

W 2015 r. badaniem zostało objętych 168 podmiotów prowadzących działalność 

pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te 

udzieliły 6 064 tys. kredytów i pożyczek, o 3,2% mniej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych 

kredytów i pożyczek przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem 

o 15,6% i wyniosła 33 092 mln zł.  

Charakterystyka działalności badanych podmiotów 

Wyszczególnienie 

Liczba podmiotów pośrednictwa kredytowego 

Ogółem 
udzielające 
pożyczek ze 

środków własnych 

nie udzielające 
pożyczek ze 

środków własnych 

udzielające 
pożyczek ze 

środków własnych 
i współpracujące        

z bankami 

Badane podmioty  168 95 59 14 

Pośrednictwo kredytowe -
jedyny rodzaj działalności 83 51 27 5 

Pośrednictwo kredytowe -
działalność dominująca 50 20 25 5 

Pośrednictwo kredytowe -
działalność uboczna 35 24 7 4 

 Spośród całej zbiorowości 95 badanych podmiotów udzielało pożyczek ze środków 

własnych, 59 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, 

a 14 prowadziło działalność mieszaną, tj. współpracowało z bankami i jednocześnie udzielało 

pożyczek ze środków własnych.  

Osiemdziesiąt trzy przedsiębiorstwa zajmowały się pośrednictwem kredytowym 

i udzielaniem pożyczek ze środków własnych, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności, 

w 50 przedsiębiorstwach była to działalność dominująca, a w 35 spośród badanych podmiotów była 

działalnością uboczną. 

                                                           
1  Informację opracowano na podstawie przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania działalności przedsiębiorstw 

pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych.  
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Wśród badanych podmiotów były 43 spółki akcyjne, 94 spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a pozostałe 31 firm to inne formy spółek. W 123 przedsiębiorstwach 

dominował kapitał krajowy, a w 45 kapitał zagraniczny. Głównymi udziałowcami w 126 firmach były 

osoby prawne i osoby prywatne spoza sektora finansowego, w 42 instytucje finansowe, w tym 

13 firm było kontrolowanych przez banki. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa 

kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych 58 firm należało do grup kapitałowych. 

Na koniec 2015 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 19 575 osób na podstawie 

umowy o pracę, 19 137 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W firmach 

tych pracowało również 5 267 osób działających na własny rachunek zgodnie z ustawą 

o działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych 

pozyskiwały klientów poprzez: Internet (113), drogą telefoniczną (95), w 80 firmach pozyskiwano 

klientów w placówkach handlowo-usługowych, a w 79 firmach stosowana była sprzedaż osobista. 

Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (76) oraz reklamę w prasie, radiu i TV (50). 

Badane przedsiębiorstwa posiadały 6 202 stacjonarne własne punkty sprzedaży. 

Liczba i wartość udzielanych kredytów i pożyczek z udziałem podmiotów pośrednictwa 
kredytowego 

Wyszczególnienie 
Liczba kredytów/pożyczek  Wartość kredytów/pożyczek   

w tys. szt. w mln zł 

2014* 2015 2014* 2015 

Ogółem 6 267 6 064 28 636 33 092 

Przedsiębiorstwa udzielające 
pożyczek/kredytów we współpracy z bankami 1 380 1 465 20 317 23 200 

Przedsiębiorstwa udzielające pożyczek ze 
środków własnych 4 739 4 461 7 936 9 442 

Przedsiębiorstwa udzielające pożyczek ze 
środków własnych i współpracujące z bankami 148 138 383 450 

 * W tej informacji dane za 2014 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej za 2015 r. i mogą różnić się od zaprezentowanych 

w dniu 30.06.2015 r. 

 Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków 

własnych uczestniczyły w zawarciu 6 064 tys. umów na kredyty i pożyczki (spadek w skali roku 

o 3,2%). W 2015 r. zwiększyła się liczba zawartych umów na kredyty samochodowe o 42,6%, 

kredyty hipoteczne o 13,5% i kredyty gotówkowe o 8,4%. Natomiast zmniejszyła się liczba 

zawartych umów na kredyty ratalne i kartowe o 19,9%, kredyty konsolidacyjne o 5,2% oraz na 

pożyczki gotówkowe o 3,5%. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 50 osób i więcej zawarły 87,5% 

ogólnej liczby umów na kredyty i pożyczki (w 2014 r. było to 88,9%).  
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 W 2015 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 15,6% do kwoty 

33 092 mln zł. Odnotowano wzrost wartości kredytów gotówkowych o 33,9%, kredytów 

samochodowych o 32,9%, kredytów konsolidacyjnych o 15,8%, pożyczek gotówkowych o 14,4%, 

a kredytów hipotecznych o 12,2%,. Natomiast wartość kredytów ratalnych i kartowych 

w porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się o 40,5%. 

Wartość udzielonych kredytów i pożyczek w latach 2014-2015 

 

Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 110 przedsiębiorstw, 

w  windykacji zagrożonych należności – samodzielnie lub we współpracy z bankiem bądź z firmą 

windykacyjną – uczestniczyły 104 przedsiębiorstwa.  

Z badanej zbiorowości przedsiębiorstw, w których działalność pośrednictwa kredytowego 

i udzielanie pożyczek ze środków własnych była jedynym lub dominującym rodzajem ich 

działalności, 118 firm prowadziło pełną księgowość, a 15 firm księgi przychodów i rozchodów. 

Wartość aktywów tych 118 firm2 wzrosła o 12,2% w ciągu 2015 r. do kwoty 12 607 mln zł. 

Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe – 7 905 mln zł (62,7%). Największą co do 

wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 4 757 mln zł (60,2%), 

które składały się w 97,3% z krótkoterminowych aktywów finansowych. Na drugiej pozycji znalazły 

się należności krótkoterminowe, które wyniosły 3 084 mln zł (39,0%). 

                                                           
2 Dla firm, których działalność pośrednictwa kredytowego i udzielanie pożyczek ze środków własnych było działalnością uboczną, dane 
finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) dotyczą w przeważającej części innej niż badana działalność i nie są prezentowane. 
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W wartości pasywów wyżej opisanych 118 przedsiębiorstw 71,0% stanowiły zobowiązania 

i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania długoterminowe (65,1%) i zobowiązania 

krótkoterminowe (30,3%). Kapitały własne wyniosły 3 661 mln zł, w tym kapitały podstawowe 

stanowiły 38,2% , kapitały zapasowe 33,7%, a kapitały rezerwowe 20,2% ogólnej wartości 

kapitałów własnych.  

Przychody z całokształtu działalności tej grupy 118 przedsiębiorstw w stosunku do roku 

2014 zwiększyły się o 22,4% i wyniosły 5 417 mln zł, w tym 89,8% stanowiły przychody netto 

ze sprzedaży. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 10,4% i wyniosły 4 439 mln zł, 

w tym 76,8% stanowiły koszty z działalności operacyjnej. Wynik finansowy brutto zwiększył się 

ponad dwukrotnie w porównaniu do 2014 r. i wyniósł 961 mln zł, zaś wynik finansowy netto 

zwiększył się dwu i półkrotnie do 803 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw 38 poniosło straty, 

pozostałe wykazały zyski. 

 

 

ANEKS STATYSTYCZNY 

do powyższej informacji został zamieszczony w załączniku w formacie excel. 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament  

Studiów Makroekonomicznych i Finansów 
Nowińska Agnieszka 

Tel: 22 608 3620 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Artur Satora 
Tel: 22 608 3495, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

Rozszerzona informacja dostępna na portalu Informacyjnym GUS: 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe 
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