
 

 

 

         Warszawa, 19.03.2020 r. 

 

Pan  

Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

Prokurator Generalny 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Ograniczenia związane z pandemią wirusa Sars-Cov-2 i konieczność wprowadzenia stanu 

epidemicznego w Polsce to ogromne zagrożenie nie tylko dla życia i zdrowia, ale i dla 

bezpieczeństwa finansowego tysięcy Polaków. Podobnie jak sektor bankowy, tak i branża 

pożyczkowa doskonale rozumie wyjątkowość tej sytuacji.  

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, 

wspólnie z instytucjami pożyczkowymi, których interesy reprezentują, wypracowały pakiet 

rozwiązań, mających na celu wsparcie kredytobiorców dotkniętych skutkami pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2, które polecamy uwadze Pana Ministra, załączając je do niniejszego 

pisma. Obydwie organizacje zwróciły się jednocześnie z apelem do Ministra Finansów o pilne 

podjęcie działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla 

przedsiębiorców działających w branży i zapewniające stabilność polskiego systemu 

finansowego. Możliwość realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie naszych klientów, 

ale niestety również możliwość prowadzenia działalności operacyjnej i uniknięcie konieczności 

likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy, są bowiem warunkowane wprowadzeniem 

instrumentów, które umożliwią instytucjom finansowym utrzymanie płynności (kopia pisma 

w załączeniu).  

Jako organizacja reprezentująca interesy instytucji pożyczkowych prowadzących działalność w 

sposób profesjonalny, transparentny, z poszanowaniem zasad etycznych oraz idei społecznej 

odpowiedzialności biznesu, zdajemy sobie sprawę, że niepewna sytuacja stwarza ryzyko 

większej aktywności ludzi, którzy bez skrupułów będą chcieli wykorzystać trudną sytuację 

wielu Polaków, pożyczając pieniądze na ogromny procent lub pod zastaw nieruchomości. 

Obowiązujące przepisy prawa i przyjęte kodeksy etyczne skutecznie chronią klientów przed 

sytuacją, w której to legalnie działająca firma pożyczkowa, spełniająca ustawowe kryteria 

kompetentnej instytucji finansowej, zwiększyłaby koszty pożyczki wykorzystując kryzysowe 

okoliczności. Fakt, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie czuwał nad 

przestrzeganiem tych praktyk, nie wzbudza w branży pożyczkowej żadnych obaw. Z aprobatą 

przyjęliśmy również informacje o powołaniu  przez Prokuratora Generalnego zespołu do spraw  

 

 



 

 

 

 

koordynacji walki z przestępczością gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, którego 

jednym z celów będzie koordynowanie postępowań dotyczących zawierania niekorzystnych 

umów poprzez wykorzystanie trudnego położenia  pokrzywdzonych. 

W pełni popierając wskazane wyżej instrumenty, postulujemy pilne uchwalenie przepisów, 

które skutecznie ograniczyłyby praktykę przewłaszczania nieruchomości na zabezpieczenie, 

czyli udzielania pożyczek pod zastaw nieruchomości. Regularnie w prasie znaleźć można 

historie ludzi, którzy zostali w ten sposób pozbawieni dachu nad głową. W dniu 30 stycznia 

2020 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania Przestępstw 

Gospodarczych i Lichwy, podczas którego osoby poszkodowane przedstawiały bulwersujące i 

często tragiczne w skutkach historie i okoliczności, w których padły ofiarą przestępców. 

Niestety bardzo często w kontekście tego rodzaju przestępczych działań pojawiają się 

odniesienia do działalności firm pożyczkowych, choć instytucje pożyczkowe, działające w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa, są od tych praktyk dalekie. Stąd nasze 

zainteresowanie i apel o ty, aby te naganne praktyki zostały wreszcie prawnie zakazane. 

Świadomość ludzi, by wystrzegać się takich sposobów pozyskiwania gotówki, zwiększyła się 

dzięki wielu publikacjom finansowanym z Funduszu Sprawiedliwości. Jednak, gdy człowiek 

staje w obliczu dramatycznych wyborów – a takie sytuacje mogą nas czekać w wyniku kryzysu 

będącego następstwem pandemii koronawirusa - może wpaść w ręce oszustów. Dlatego, jako 

organizacja reprezentująca instytucje pożyczkowe, stoimy na stanowisku – w ślad za sugestią 

Prezesa Rady Ministrów wygłoszoną na konferencji prasowej po Radzie Gabinetowej w dniu 

18 marca br. – że to dobry moment, by w szeregu rozwiązań ustawowych jakie znajdą się w 

pakiecie nazwanym Tarczą Antykryzysową, uchwalić także zmiany w Kodeksie Cywilnym. 

Zgodnie z polskim prawem, strony mogą zawrzeć każdą umowę, która nie jest zakazana. Czas 

zakazać wprost takich, które zdesperowanych ludzi mogą pozbawić środków do życia czy 

dachu nad głową. 

 

Z wyrazami szacunku,                   

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów 

2. Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów 

3. Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju 

Agnieszka Wachnicka 
 
 
Prezes Zarządu FRRF 

 


