
 

 

1 

INFORMACJE SYGNALNE 

12.07.2022 r. Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa 
kredytowego w 2021 r. 

W 2021 r. badaniem zostało objętych 215 podmiotów 
prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego 
i udzielających pożyczek ze środków własnych1. 
Przedsiębiorstwa te obsłużyły 2 554 tys. klientów, 
udzielając im 3 980 tys. kredytów i pożyczek o łącznej 
wartości 64 337 mln zł. 

 
Podstawowe dane o badanych przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego 

Spośród całej zbiorowości 215 badanych podmiotów, 112 udzielało pożyczek ze środków wła-
snych, 95 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, a osiem 
firm prowadziło działalność mieszaną, tj. współpracowało z bankami i jednocześnie udzielało 
pożyczek ze środków własnych.  

Tablica 1.  Działalność badanych podmiotów 

Wyszczególnienie 

Podmioty 
udzielające 
pożyczek ze 

środków wła-
snych 

Podmioty 
pośrednic-

twa kredyto-
wego 

Podmioty udzielające 
 jednocześnie 

pożyczek ze 
środków wła-

snych 

współpracu-
jące z ban-

kami 

Badane podmioty ogółem 112 95 8 

Pośrednictwo/udzielanie 
pożyczek ze środków wła-
snych – jedyny rodzaj 
działalności 

72 65  -  - 

Pośrednictwo/udzielanie 
pożyczek ze środków wła-
snych – działalność domi-
nująca 

21 23 3 4 

Pośrednictwo/udzielanie 
pożyczek ze środków wła-
snych – działalność 
uboczna 

19 7 5 4 

Spośród badanych podmiotów pośrednictwem kredytowym i udzielaniem pożyczek ze środ-
ków własnych, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności zajmowało się 137 przedsię-
biorstw, w 44 była to działalność dominująca. W grupie ośmiu przedsiębiorstw zajmujących 
się jednocześnie ww. rodzajami działalności, udzielanie pożyczek ze środków własnych było 

                                                           
1 Informację opracowano na podstawie prowadzonego od 2006 r. przez Główny Urząd Statystyczny 
badania działalności przedsiębiorstw finansowych współpracujących z bankami oraz przedsię-
biorstw udzielających pożyczek ze środków własnych.  

Badane przedsiębiorstwa 
w 2021 r. udzieliły 4,0 mln 
kredytów i pożyczek o warto-
ści 64,3 mld zł 

 25,9% 
Wzrost liczby udzielonych kre-
dytów i pożyczek  
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działalnością dominującą w trzech przedsiębiorstwach, pośrednictwo kredytowe w czterech, 
zaś w jednym przedsiębiorstwie obie działalności były uboczne.  

Wśród badanych podmiotów było 35 spółek akcyjnych, 134 spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, pozostałe 46 firm to inne formy spółek. W 168 przedsiębiorstwach dominował 
kapitał krajowy, a w 46 kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało po 50% 
udziału kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa 
kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych 56 przedsiębiorstw należało do 
grup kapitałowych.  

Na koniec 2021 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 14 769 osób na podstawie 
umowy o pracę oraz 6 857 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W fir-
mach tych pracowało również 6 027 osób działających na własny rachunek zgodnie z ustawą 
o działalności gospodarczej. 

Z grupy 93 przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków 
własnych, które zaobserwowały wpływ pandemii koronawirusa na swoją działalność, 88 firm 
określiło go jako negatywny (z tego: 23-nieznaczny, 45-poważny, 20-zagrażający stabilności 
firmy), a pięć firm jako pozytywny. 

Charakterystyka usług pośrednictwa kredytowego 

Z usług firm pośrednictwa kredytowego i firm udzielających pożyczek ze środków własnych 
w 2021 r. skorzystało 2 554 tys. klientów, o 28,5% więcej niż w roku poprzednim.  

Przedsiębiorstwa te najczęściej pozyskiwały klientów poprzez: Internet (121), drogą telefo-
niczną (130), w 93 firmach stosowana była sprzedaż osobista, a w 82 sprzedaż w placówkach 
handlowo-usługowych. Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (57) oraz reklamę 
w prasie, radiu i TV (42). 

Tablica 2. Podstawowe informacje dotyczące działalności badanych podmiotów 

Wyszczególnienie 
Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Liczba klientów  
w tys. 

1 987 2 554 1 964 2 525 24 29 

Liczba udzielonych 
kredytów / pożyczek 
w tys. szt. 

3 161 3 980 3 126 3 929 35 51 

Wartość udzielonych 
kredytów / pożyczek 
w mln zł 

44 407 64 337 37 438 57 003 6 969 7 333 

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków wła-
snych w 2021 r. uczestniczyły łącznie w zawarciu 3 980 tys. umów na kredyty i pożyczki (wzrost 
w skali roku o 25,9%), z czego 3 929 tys. umów było zawartych z osobami fizycznymi i 51 tys. 
umów z przedsiębiorstwami.  

W 2021 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła w porównaniu do 2020 r. 
o 44,9% do kwoty 64 337 mln zł, w tym osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek 
o wartości 57 003 mln zł (wzrost o 52,3%), a przedsiębiorstwom 7 333 mln zł (wzrost o 5,2%).  

Kredyty i pożyczki o wartości 27 818 mln zł udzielono bezpośrednio w placówkach (43,2% 
ogólnej wartości kredytów i pożyczek), przez agentów udzielono kredyty i pożyczki o wartości 
19 631 mln zł (30,5%), natomiast bezpośrednio u klienta o wartości 6 030 mln zł (9,4%). Drogą 
on-line udzielono kredytów i pożyczek o wartości 5 369 mln zł (8,3%), a telefonicznie o warto-
ści 4 680 mln zł (7,3%). 

Z usług firm pośrednictwa 
kredytowego i udzielających 
pożyczek ze środków wła-
snych w 2021 r. skorzystało 
2,6 mln klientów 

93 badane firmy pośrednic-
twa kredytowego i udziela-
jące pożyczek ze środków 
własnych sygnalizowały 
wpływ pandemii koronawi-
rusa na ich działalność 
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Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziły 124 przedsiębiorstwa. W windykacji 
zagrożonych należności – samodzielnie lub we współpracy z bankiem, bądź z firmą windyka-
cyjną – uczestniczyły 94 przedsiębiorstwa.  

Tablica 3. Liczba i wartość udzielonych kredytów i pożyczek 

Wyszczególnienie 

Liczba udzielonych kredy-
tów/pożyczek 

Wartość udzielonych kredy-
tów/pożyczek 

2020 2021 2020 2021 

w tys. w mln zł 

Kredyty gotówkowe 50 73 2 419 3 237 

Pożyczki gotówkowe 510 592 1 170 1 548 

Pożyczki udzielone ze 
środków własnych 2 447 3 136 11 057 12 310 

Kredyty ratalne i kartowe 54 38 281 116 

Kredyty hipoteczne 88 131 28 195 45 881 

Kredyty samochodowe 7 5 443 364 

Kredyty konsolidacyjne 2 2 57 51 

Inne kredyty 3 4 785 829 

Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego 2 

Spośród 188 przedsiębiorstw, w których badana działalność była jedyną i dominującą, 152 
przedsiębiorstwa prowadziły pełną księgowość, a 36 księgi przychodów i rozchodów. 

Wartość aktywów tych 152 firm prowadzących pełną księbowość w ciągu 2021 r. wzrosła o 10,3% 
do kwoty 15 481 mln zł. Dominującą pozycją majątku były aktywa obrotowe – 8 259 mln zł 
(53,4%). Największą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje 
krótkoterminowe – 4 999 mln zł (60,5%), które składały się w 95,1% z krótkoterminowych 
aktywów finansowych. 

W pasywach wyżej opisanych 152 przedsiębiorstw, 81,2% wartości stanowiły zobowiązania 
i rezerwy na zobowiązania, a 18,8% kapitały własne. 

Przychody z całokształtu działalności analizowanej grupy 152 przedsiębiorstw wyniosły 
5 453 mln zł i w stosunku do 2020 r. zwiększyły się o 12,1%, zaś koszty z całokształtu działalności 
zmniejszyły się o 4,5% i wyniosły 4 660 mln zł. Wynik finansowy brutto grupy 152 badanych firm 
wyniósł 793 mln zł, zaś wynik finansowy netto 493 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw 103 
firmy wypracowało zyski, a 49 poniosło straty. 

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

                                                           

2 Powiązanie sytuacji finansowej z działalnością przedsiębiorstwa jest możliwe tylko dla podmio-
tów, dla których działalność pośrednictwa kredytowego i udzielanie pożyczek ze środków wła-
snych ma charakter jedyny lub dominujący oraz dla podmiotów, które jednocześnie prowadzą 
pełną rachunkowość. Wymóg prowadzania przez badane przedsiębiorstwa pełnej rachunkowości 
wynika z konieczności operowania jednolitymi i porównywalnymi kategoriami rachunkowymi. 

Wartość aktywów przedsię-
biorstw, w których działal-
ność pośrednictwa kredyto-
wego była jedynym lub do-
minującym rodzajem działal-
ności i prowadziły pełną 
księgowość wzrosła w ciągu 
roku o 10,3% 
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Opracowanie merytoryczne: 
Departament Studiów Makroekonomicznych 
i Finansów 

Dyrektor Mirosław Błażej 
Tel: 22 608 37 73 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
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