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INFORMACJE SYGNALNE 

16.07.2020 r. 

Badane przedsiębiorstwa 
w 2019 r. udzieliły 5,1  mln 
kredytów i pożyczek o warto-
ści 42,9 mld zł 

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa 
kredytowego w 2019 r. 
 

W 2019 r. badaniem zostały objęte 282 podmioty 
prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego 
i udzielające pożyczek ze środków własnych1. 
Przedsiębiorstwa te obsłużyły 3 792 tys. klientów, 
udzielając im 5 091 tys. kredytów i pożyczek o łącznej 
wartości 42 876 mln zł. 

 

Podstawowe dane o badanych przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego 

Spośród całej zbiorowości 282 badanych podmiotów, 140 udzielało pożyczek ze środków wła-
snych, 133 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, 
a dziewięć firm prowadziło działalność mieszaną, tj. współpracowało z bankami i jednocze-
śnie udzielało pożyczek ze środków własnych.  

Tablica 1. Działalność badanych podmiotów 

 

Spośród badanych podmiotów pośrednictwem kredytowym i udzielaniem pożyczek ze środ-
ków własnych, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności zajmowały się 184 przedsię-
biorstwa, w 59 była to działalność dominująca. W grupie przedsiębiorstw zajmujących się 
jednocześnie ww. rodzajami działalności, udzielanie pożyczek ze środków własnych było 
w czterech przedsiębiorstwach działalnością dominującą, pośrednictwo kredytowe w trzech. 
Natomiast w dwóch przedsiębiorstwach obie te działalności były uboczne. 

 

                                                           
1  Informację opracowano na podstawie prowadzonego od 2006 r. przez Główny Urząd Statystyczny badania 

działalności przedsiębiorstw finansowych współpracujących z bankami oraz przedsiębiorstw udzielających 
pożyczek ze środków własnych.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Podmioty udzie-

lające pożyczek 

ze środków 

własnych 

Podmioty po-

średnictwa 

kredytowego 

/doradztwa 

finansowego 

Podmioty udzielające 

 jednocześnie 

pożyczek ze 

środków 

własnych 

współpracują-

ce z bankami 

Badane podmioty ogółem 140 133 9 

Pośrednictwo/udzielanie poży-

czek ze środków własnych – 

jedyny rodzaj działalności 

96 88  -  - 

Pośrednictwo/udzielanie poży-

czek ze środków własnych – 

działalność dominująca 

17 35 4 3 

Pośrednictwo/udzielanie poży-

czek ze środków własnych – 

działalność uboczna 

27 10 5 6 

 118,1 
Dynamika wartości udzielo-
nych kredytów i pożyczek  
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Z usług firm pośrednictwa 
kredytowego i udzielających 
pożyczek ze środków wła-
snych w 2019 r. skorzystało 
3,8 mln klientów 

Wśród badanych podmiotów było 48 spółek akcyjnych, 172 spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, a pozostałe 62 firmy to inne formy spółek. W 222 przedsiębiorstwach dominował 
kapitał krajowy, a w 58 kapitał zagraniczny, natomiast dwa przedsiębiorstwa miało 50% 
udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa 
kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych 64 przedsiębiorstwa należały do 
grup kapitałowych. 

Na koniec 2019 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 15 360 osób na podstawie umo-
wy o pracę oraz 10 128 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W firmach 
tych pracowały również 7 322 osoby działające na własny rachunek zgodnie z ustawą 
o działalności gospodarczej. 

Charakterystyka usług pośrednictwa kredytowego 

Z usług firm pośrednictwa kredytowego i firm udzielających pożyczek ze środków własnych 
w 2019 r. skorzystało 3 792 tys. klientów, o 7,1% mniej niż w roku poprzednim.  

Przedsiębiorstwa te najczęściej pozyskiwały klientów poprzez: Internet (154), drogą telefoniczną 
(162), w 122 firmach stosowana była sprzedaż osobista, a w 119 w placówkach handlowo-
usługowych. Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (84) oraz reklamę w prasie, radiu 
i TV (64).  

Tablica 2. Podstawowe informacje dotyczące działalności firm pośrednictwa kredytowego 

 

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków wła-
snych w 2019 r. uczestniczyły łącznie w zawarciu 5 091 tys. umów na kredyty i pożyczki (spa-
dek w skali roku o 0,2%), z czego 5 052 tys. umów było zawartych z osobami fizycznymi 
i 38 tys. umów z przedsiębiorstwami. W ogólnej liczbie umów największą liczbę stanowiły 
pożyczki udzielone ze środków własnych (63,1%) oraz pożyczki gotówkowe (31,3%). W 2019 r. 
najwięcej udzielono pożyczek i kredytów z okresem kredytowania poniżej 12 miesięcy – 
3 798 tys., z czego 53,1% pożyczek i kredytów z terminem do jednego miesiąca (tzw. chwiló-
wek). W strukturze pożyczek i kredytów z terminem spłaty poniżej 12 miesięcy największy 
udział miały pożyczki udzielone ze środków własnych – 59,4%. 

W 2019 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 18,1% do kwoty 
42 876 mln zł, w tym osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 
36 438 mln zł (wzrost o 24,4%), a przedsiębiorstwom 6 439 mln zł (spadek o 5,1%). Największy 
udział w wartości udzielonych kredytów i pożyczek miały kredyty hipoteczne (54,4%) oraz 
pożyczki udzielone ze środków własnych (25,6%). 

Kredyty i pożyczki o wartości 18 685 mln zł udzielono bezpośrednio u klienta (43,6% ogólnej 
wartości kredytów i pożyczek), w placówkach sprzedano kredyty i pożyczki o wartości 
12 423 mln zł (29,0%), a poprzez agentów udzielono kredytów i pożyczek o wartości 
3 992 mln zł (9,3%). Drogą on-line udzielono kredytów i pożyczek o wartości 5 478 mln zł 
(12,8%), a telefonicznie o wartości 905 mln zł (2,1%). 

Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 175 przedsiębiorstw. W windykacji 
zagrożonych należności – samodzielnie lub we współpracy z bankiem, bądź z firmą windyka-
cyjną – uczestniczyło 138 przedsiębiorstw.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem Osoby fizyczne  Przedsiębiorstwa 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Liczba klientów 

w tys. 
4 084 3 792 4 053 3763 31 28 

Liczba udzielonych 

kredytów / pożyczek 

w tys. szt. 

5 103 5 091 5 065 5 052 38 38 

Wartość udzielonych 

kredytów / pożyczek 

w mln zł 

36 306 42 876 30 673 36 438 5 633 6 439 
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Wartość aktywów przedsię-
biorstw, w których działal-
ność pośrednictwa kredyto-
wego była jedynym lub do-
minującym rodzajem działal-
ności zmalała w ciągu roku 
o 1,3% 

Tablica 3. Liczba i wartość udzielonych kredytów i pożyczek. 

Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego 

Spośród 243 przedsiębiorstw, w których badana działalność była jedyną i dominującą2, 191 firm 
prowadziło pełną księgowość, a 52 firmy księgi przychodów i rozchodów. 

Wartość aktywów tych 191 firm zmalała o 1,3% w ciągu 2019 r. do kwoty 15 937 mln zł. 
Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe – 9 258 mln zł (58,1%). Największą co 
do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 5 164 mln zł 
(55,8%), które składały się w 94,5% z krótkoterminowych aktywów finansowych, a kolejną 
pozycją były należności krótkoterminowe, które wyniosły 3 878 mln zł (41,9%). 

W pasywach wyżej opisanych 191 przedsiębiorstw, 81,8% wartości stanowiły zobowiązania 
i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania długoterminowe (50,5%) i zobowiązania 
krótkoterminowe (45,5%). Kapitały własne wyniosły 2 894 mln zł, w tym kapitały zapasowe 
stanowiły 75,7% ich wartości.  

Przychody z całokształtu działalności analizowanej grupy 191 przedsiębiorstw zmniejszyły się 
o 5,9% i wyniosły 6 376 mln zł, w tym 91,7% stanowiły przychody netto ze sprzedaży. Koszty 
z całokształtu działalności zwiększyły się o 6,3% i wyniosły 6 240 mln zł, w tym 69,0% stanowiły 
koszty z działalności operacyjnej. Wynik finansowy brutto wyniósł 135 mln zł, zaś wynik 
finansowy netto wyniósł minus 136 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw 77 poniosło straty, 
pozostałe 114 wykazało zyski. 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”.  

                                                           
2 Dla firm, których działalność pośrednictwa kredytowego i udzielanie pożyczek ze środków własnych było dzia-
łalnością uboczną, dane finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) dotyczą w przeważającej części innej niż 
badana działalność i nie są prezentowane. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba udzielonych kredy-
tów/pożyczek 

Wartość udzielonych kredy-
tów/pożyczek 

2018 2019 2018 2019 

w tys. w mln zł 

Kredyty gotówkowe 88 85 2 888 3 138 

Pożyczki gotówkowe 1 820 1 595 4 909 3 842 

Pożyczki udzielone ze środków własnych 3 052 3 214 10 932 11 264 

Kredyty ratalne i kartowe 58 98 280 236 

Kredyty hipoteczne 61 78 15 544 22 640 

Kredyty samochodowe 13 12 700 726 

Kredyty konsolidacyjne 5 4 134 125 

Inne kredyty 6 5 919 906 
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 
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 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
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Makroekonomicznych i Finansów 
Dyrektor Mirosław Błażej 
Tel: 22 608 37 73 
 

Rozpowszechnianie: 
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Tel: 695 255 011 
 

 

Powiązane opracowania 

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Kredyt 

Pośrednik kredytowy 

Pożyczka 
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