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Rada Programowa 
Kongresu Lendtech
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Kongres Lendtech to przede wszystkim ekosystem
ekspertów. Organizator Kongresu zaprosił do Rady
Programowej przedstawicieli sektora finansowego,
naukowców, osobistości oraz przedstawicieli biznesu.

W toku dwóch spotkań Rady Programowej ustalono
założenia programowe agendy oraz główne cele,
którymi są:

 wymiana wiedzy o sektorze lendtech,

 promocja dobrych praktyk na rynku digital lending

 Stworzenie nowoczesnej platformy stanowiącej
wsparcie merytoryczne i biznesowe dla wszystkich
uczestników sektora lendtech w Polsce

PIERWSZE SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ

DRUGIE SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ
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Kongres Lendtech – jaka jest 
przyszłość digital lending w 
Polsce? 3

Kongres Lendtech udowodnił, że branża digital lending w

Polsce ma nie tylko solidne fundamenty do rozwoju, ale też

tworzy sprawny ekosystem będący motorem innowacji dla

rynku kredytowego i pożyczkowego.

W Kongresie udział wzięło ponad 150 osób, które mogły

wysłuchać dwóch debat i 17 prezentacji oraz wziąć udział w

4 spotkaniach z ekspertami.

Kongres Lendtech organizowany przez Polski Związek Instytucji

Pożyczkowych odbył się 24 września w Kamienicy Artystycznej

w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięło 150 uczestników,

którzy mieli okazję zapoznać się z prezentacjami

przedstawionymi przez najlepszych ekspertów rynkowych,

uznanych naukowców oraz praktyków biznesu.

Agenda Kongresu powstała w toku prac Rady Programowej

w skład, której weszli przedstawiciele różnych podmiotów

rynku finansowego w Polsce.

BEZPIECZNY KONGRES

LENDTECH ODBYŁ SIĘ W OKRESIE PANDEMII
ORGANIZATORZY ZAPEWNILI UCZESTNIKOM NIEZBĘDNE ŚRODKI 

OCHRONY ZGODNE Z WYTYCZNYMI GIS
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Kongres Lendtech prowadził Jan Paweł Tomaszewski



Lendtechy w obliczu kryzysu
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Kongres otworzył Jarosław Ryba, prezes Polskiego

Związku Instytucji Pożyczkowych, który w swojej

prezentacji przestawił aktualną sytuację na rynku

pożyczkowym.

Na skutek zmian regulacyjnych z marca oraz

lockdownu gospodarki sprzedaż pożyczek zmalała o

50%. Rynek będzie się odbudowywać, ale by to

przyśpieszyć konieczne jest odmrożenie regulacyjne

lendtech.

- Branża jest w trudnym momencie, ale ma też dziejową

szansę na to, by wejść na wyższy poziom – mówił

Jarosław Ryba. – Dzisiaj już nie ma podziału na online i

offline. Każdy biznes planujący dalszy rozwój musi

działać w pełni cyfrowo. Kongres Lendtech ma być

miejscem, który będzie wspierać branżę w tym zakresie

– dodał Ryba.

Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych



Popandemiczne
warunki przetrwania i 
efektywnego 
funkcjonowania biznesu
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O popandemicznych warunkach przetrwania i
efektywnego funkcjonowania biznesu mówiła prof.
Elżbieta Mączyńska.

 Praca zdalna raczej utrwali się, a to będzie
wymagało transformacji wielu biznesów w oparciu o
nowe rozwiązania.

 Pandemia pokazała, że na świecie działa wiele
nieprawidłowości, w tym duże nierówności, które w
przypadku, gdy są nadmierne, negatywnie
oddziałują na popyt.

 Teraz jest czas, który globalnie wymusza na
gospodarkach poszukiwanie kompleksowych
rozwiązań dla szeregu problemów, które nawarstwiły
się przez lata. Zmiana sposobu konsumpcji, to tylko
jeden z wielu obszarów, które ulegną zmianom.

prof. Elżbieta Mączyńska



Ograniczenia i szanse na 
rozwój branży LendTech –
perspektywa regulacyjna 6

Nie jest tajemnicą, że sektor lendtech należy do
jednego z silniej regulowanych obszarów polskiej
gospodarki. Instytucje pożyczkowe zalicza się do
sektora finansowego, w którym do zmian
prawnych dochodzi bardzo często i nierzadko
mają one kompleksowy charakter.

 O ograniczeniach i szansach rozwoju branży
lendtech z perspektywy regulacyjnej mówiła
Aleksandra Bańkowska, partner w PwC Legal.
Z prezentacji wynika, że jedną z barier dla
rozwoju lendtech jest np. brak dostępu do
publicznych baz danych np. Rejestru
Dowodów Osobistych czy też brak
analogicznego stanowiska w kontekście
wideoweryfikacji jak w przypadku banków.

 Aleksandra Bańkowska zwracała uwagę na
niepewność prawną towarzyszącą
lendtechom, w tym na przyczyny upadku
rynku social lending w Polsce. A jak
przedstawiają się szanse na rozwój?
Perspektywy są dobre, ale lendtechy muszą
zacząć jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał
tkwiący w nowych technologiach i otwartej
bankowości, a w szczególności usług dostępu
do rachunku (AIS) czy też innowacji AI w
procesach KYC/AML. Aleksandra Bańkowska, Partner w PwC Legal



Co COVID-19 zmieni w branży pożyczkowej?
Różne perspektywy zmian



Co COVID-19 zmieni w branży pożyczkowej? 
Różne perspektywy - debata
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Kolejnym punktem konferencji była debata na temat wpływu pandemii na sektor
pożyczkowy. Uczestnikami rozmowy byli przedstawiciele firm tworzących ekosystem lendtech
w Polsce – Michał Łukasik - prezes Kontomatika, Katarzyna Mikutowicz - prokurent w Suprema,
Michał Musielak - managing partner w Arena Advisory, Jakub Obarzanek - pełnomocnik
zarządu w Krajowym Rejestrze Długów oraz Paweł Marciszewski - IT manager w AIQLabs.
Moderatorem debaty był Krzysztof Kowalski - ekspert ds. rynku fintech, DigitalShift.

Michał Łukasik, Katrzyna Mikutowicz, Michał Musielak, Jakub Obarzanek, Paweł Marciszewski, Krzysztof Kowalski

• Uczestnicy debaty przedstawili
sytuację na rynku z perspektywy
podmiotów, które reprezentują.

• Kryzys i lockdown odbił się na całym
ekosystemie lendtech, ale był też
impulsem do działania i podjęcia
realizacji tych projektów, które mają
strategiczne znaczenie dla budowy
lepszych fundamentów rozwoju w
przyszłości.

• Okres pandemii należy przeznaczyć
na działania, które nie tylko
digitalizują firmy, ale też pozwolą im
wejść na nowe rynki z bardziej
innowacyjnymi produktami.

• Mamy duże doświadczenie rynkowe
i lata budowania zaufania za sobą.
Wbrew pozorom dzięki temu
lendtechy są w dobrej sytuacji, która
- pomimo trudności - pozwoli nam
„wejść na jeszcze wyższy poziom”.



Polska to najlepiej poznany 
rynek lendtech w Europie
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Co wiemy o sektorze pożyczkowym w Polsce i na świecie?
Gdy rozejrzymy się po innych rynkach, to wbrew
powszechnemu przekonaniu okazuje się, że Polska to
najlepiej zbadany i jeden z bardziej transparentnie
uregulowanych rynków w Europie, a może i nawet na
świecie.

 Z prezentacji prof. Krzysztofa Waliszewskiego można było
dowiedzieć się, że dostępność aktualnych danych o
rynku polskim mocno wyróżnia się na tle pozostałych
rynków europejskich.

 Mamy dobrze rozwinięty ekosystem wymiany informacji –
wiemy ilu jest klientów, jaka jest średnia wartość pożyczek
i poziomy ryzyka – te dane są w obiegu i są aktualne.
Ponadto spora liczba ekspertów chętnie dzieli się wiedzą,
co skutkuje licznymi merytorycznymi publikacjami na ten
temat.

 Warto przy tym podkreślić rolę organizacji
samorządowych (m.in. Polskiego Związku Instytucji
Pożyczkowych), który od momentu powstania dba o to,
by środowisko naukowe było informowane na bieżąco o
danych rynkowych, a także zmianach i trendach, jakie
zachodzą w polskim sektorze lendtech.

prof. Krzysztof Waliszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu



Sztuczna inteligencja w Lendtech
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Sztuczna inteligencja to nie jest „buzzword”, ale mamy już na świecie
realne przykłady zastosowania technologii AI w sektorze finansowym, w
tym w sektorze lendtech.

 Prezentację na ten temat przedstawił Piotr Mieczkowski, General
Manager w Fundacji Digital Poland – jednego z patronów
merytorycznych Kongresu Lendtech. Podstawowe przykłady
wykorzystania AI w sektorze finansowym to m.in. rozwiązania
antyfraudowe, technologie automatyzujące procesy KYC/AML czy
też weryfikację tożsamości klienta.

 Piotr Mieczkowski przedstawił nie tylko obszary, gdzie AI może
znacząco wesprzeć biznes i klientów, ale także realne przykłady
wykorzystania tych technologii – od analizy danych, które umożliwią
lepszą ocenę ryzyka, po rozwiązania ułatwiające dopasowanie
produktów pożyczkowych do faktycznych oczekiwań i możliwości
klientów.

 Na uwagę zasługuje fakt, że lendtechy z Polski nie boją się sztucznej
inteligencji i lista firm wykorzystujących AI stale się rozszerza. W istocie,
powszechność usług AI można już rozpatrywać pod kątem nie tylko
rewolucyjnego wynalazku, ale jako produktu technologicznego, który
jest dostępny dla coraz szerszego grona firm.

Piotr Mieczkowski, General Manager w Fundacji Digital Poland



Sytuacja na rynku pożyczkowym w 
czasie COVID-19 z perspektywy BIG

10

Ekosystem lendtech tworzy szereg firm działających w różnych obszarach.
Jednym z fundamentów tego rynku są biura informacji gospodarczej, których
usługi umożliwiają lepszą i prawidłową ocenę ryzyka. Pandemia miała wpływ
zatem nie tylko na pożyczkodawców i pożyczkobiorców, ale także na firmy
współpracujące.

 Prezentację na temat sytuacji na rynku pożyczkowym w czasie pandemii z
perspektywy Biura Informacji Gospodarczej przedstawił Jarosław
Furmaniak z ERIF BIG S.A.

 Dane nie pozostawiają złudzeń – po niespodziewanej regulacji
maksymalnych kosztów pozaodsetkowych liczba zapytań o pożyczki
spadła z poziomu ok. 350 tys. miesięcznie do ok. 170 tys. w kwietniu, by w
sierpniu osiągnąć poziom ok. 250 tysięcy zapytań. Rynek wyraźnie się
skurczył, co przekłada się na nowe trendy – zmianę produktową, bardziej
restrykcyjne podejście do oceny ryzyka, optymalizację procesów i kosztów
oraz konsolidację na rynku.

 Dzięki wiedzy jaką mamy z baz informacji gospodarczej podejmowanie
decyzji biznesowych dotyczących rozwoju sektora jest efektywniejsze, ale
też pozwala lendtechom na lepsze poznanie swoich klientów. Trendy
technologiczne i sprzężenia społeczne sprawiają, że chociaż rynek jest w
recesji, to raczej nie ma wątpliwości, że należy ją upatrywać jako okres
przejściowy.

Jarosław Furmaniak, Kierownik 
Departamentu Operacji I Rozwoju, ERIF 
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Jak chronić dane osobowe w czasach pracy zdalnej? 

Jak minimalizować zagrożenia dla lendtech? 

Jak zwiększać świadomość pracowników?



Jak zminimalizować 
zagrożenia związane z 
ochroną danych w praktyce?
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Dane osobowe to ropa naftowa XXI wieku. A skoro przyrównujemy
je do zasobów, to należy je odpowiednio chronić. Prezentację o
minimalizowaniu zagrożeń związanych z ochroną danych w
praktyce przedstawił adw. dr Jan Prasałek, Legal Director w RK
RODO i Krzysztof Podolski, IT Director w RK RODO.

 Przedstawiciele RK RODO wskazali najważniejsze zagrożenia dla
branży lendtech. To m.in. ryzyka organizacyjne, czyli brak
wymaganego określenia zakresu odpowiedzialności czy
określenie zasad dostępu do danych, a także brak świadomości
zakresu przetwarzanych danych.

 W zagrożeniach prawnych przedstawiciele RK RODO omówili
m.in. ryzyka związane z karami finansowymi, ich wysokością i
sposobem interpretacji przepisów przez UODO. Trzecią grupę
zagrożeń stanowią ryzyka techniczne np. dotyczące nowych
sposobów i form ataków hakerskich czy też nieprawidłowego
zabezpieczenia systemów IT.

 W wyzwaniach dla sektora lendtech w tym kontekście sporo
uwagi poświęcono pracy zdalnej, a także budowaniu
świadomości pracowników, czemu pomóc mają m.in. cykliczne
szkolenia i testy sprawności efektywności procedur.

Adw. dr Jan Prasałek, RK RODO

Krzysztof Podolski, IT Director RK RODO



Odroczone płatności 
jako przyszłość lendtech

11

Odroczona płatność jako metoda zapłaty za zakupy w e-
commerce i nie tylko, to jeden z gorętszych tematów w branży
fintech i jeden z kluczowych trendów rozwoju lendtechów.

 Odroczone płatności, czyli BNPL (Buy Now, Pay Later) – kto
nie zna tego skrótu, ten powinien jak najszybciej nadrobić
zaległości.

 Podczas Kongresu Lendtech prezentację na ten temat
wygłosił Bartosz Pundyk, dyrektor sprzedaży w CRIF. Jak
wygląda rynek lendtech obecnie? To 1 mln klientów, rynek
wyceniany na ok. 8 mld zł i 3 główne rodzaje produktów.
Samych zapytań o pożyczkę jest ok. 1 mln miesięcznie, z
tego 20 tys. pochodzi od nowych klientów, którzy nigdy
wcześniej nie korzystali z usług lendtechów.

 I w tym miejscu wkracza odroczona płatność, która
oferowana jest przez coraz liczniejszą rzeszę podmiotów w
Polsce. Na ok. ok. 23 mln aktywnych klientów e-commerce w
2020 roku, tylko 350 tys. to użytkownicy usług BNPL.

 Co dziesiąty uczestnik rynku e-commerce uważa, że
odroczona płatność to najlepsza forma płatności. Oznacza
to, że przy rosnącym rynku zakupów online, podmioty BNPL,
które są dopiero na początku rozwoju w Polsce, mają
potencjał do olbrzymiego wzrostu – podobnego do tego,
którego byliśmy świadkami, gdy 10 lat temu pojawiły się
pierwsze internetowe instytucje pożyczkowe. Teza ta ma
mocne fundamenty, gdyż w USA i państwach Europy
Zachodniej giganci rynku BNPL mają już ponad 100 mln
klientów. Polska to ważny europejski rynek – twierdzenie, że
ta rewolucja nas nie ominie, byłaby co najmniej błędna.

Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży, CRIF 



Rozwój mikrofaktoringu online w 
Polsce. Potrzeby przedsiębiorców
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Lendtech to nie tylko finansowanie konsumentów, ale też przedsiębiorców. Klienci
mają różne potrzeby w zakresie finansowania, a jedną z najbardziej
specyficznych grup odbiorców produktów lendtech są przedsiębiorcy. Dla nich
istotą jest pozyskanie środków na działalność, a także - zapewnienie płynności
finansowej. Nic zatem dziwnego, że produkty z zakresu mikrofaktoringu online
cieszą się coraz większym wzięciem.

 Z ramienia Polskiego Związku Faktorów prezentację na temat mikrofaktoringu
przedstawił Michał Pawlik, CEO i co-founder w Smeo.

 Docelowo rynek faktoringu w Polsce to 430 tys. firm. Okazuje się, że 43%
mikrofirm nie ma dostępu do finansowania bankowego, a jednocześnie
większość z nich wystawia faktury z odroczonym terminem zapłaty.
Oczekiwanie na płatność i ewentualne opóźnienia w tym zakresie stanowią
jedno z największych zagrożeń dla rozwoju i przetrwania małych
przedsiębiorstw.

 Chociaż popyt na faktoring online rośnie, szczególnie w czasie pandemii, to
jest to bardzo trudna branża wymagająca specyficznej wiedzy i
doświadczenia w zakresie modelowania ryzyka. Na rynku działa kilka
podmiotów oferujących faktoring online dla mikroprzedsiębiorców, ale też
byliśmy już świadkami upadłości tego rodzaju firm. Niemniej, w czasie
pandemii Smeo odnotowało 24% wzrost liczby klientów, na co wpływ miała
nie tylko niepewność co do przyszłości, ale także duże ograniczenia w
zakresie finansowania przedsiębiorstw przez banki. Rynek jest wciąż mały, ale
ale rosnąca świadomość przedsiębiorców i coraz powszechniejsza cyfryzacja
sprawiają, że jest to branża, której udział w sektorze lendtech będzie rosnąć.

Michał Pawlik, prezes SMEO, Polski Związek Faktorów



Co ekonomia behawioralna i neuropsychologia 
mają do powiedzenia o fintechach?
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Ekonomia behawioralna dowodzi, że zachowania konsumentów bywają
pozornie nieracjonalne.

 Borys Sadowski, dyrektor generalny Gekko w swojej prezentacji
pokazał mechanizmy, które w znaczący sposób wpływają na
zachowania konsumentów i odbiór produktów fintech przez klientów.

 Jak kształtować ceny? Jak rozmawiać z klientami, by chcieli korzystać
z produktów fintech, a co najważniejsze – jak ich przekonać, że
korzystanie z nich sprawia, że czują się komfortowo?

 Wielu przedsiębiorców bagatelizuje osiągnięcia ekonomii
behawioralnej. Przykładem mogą być niedopracowane plany
cenowe – w czasach rosnącej roli modeli subskrypcyjnych, stworzenie
właściwego planu stanowi być albo nie być dla biznesu.

 Borys Sadowski udowodnił, że należyte przygotowanie, umiejętne
prezentowanie alternatywnych rozwiązań oraz staranne badanie
potrzeb klienta to nie zadanie dla stażysty, ale wymagające
eksperckiej wiedzy popartej doświadczeniem. Bywa tak, że nawet
managerom wysokiego szczebla wydaje się, że znają potrzeby swoich
klientów, podczas gdy jest zupełnie inaczej – łatwo wpaść w
kosztowną pułapkę podczas gdy rozwiązanie i możliwy sukces
biznesowy w zasadzie stoją tuż za rogiem – wystarczy skorzystać z
osiągnięć naukowych w dziedzinie psychologii i ekonomii
behawioralnej.

Borys Sadowski, Dyrektor Generalny, Gekko
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DEBATA LIDERÓW SEKTORA POŻYCZKOWEGO



Debata Liderów 
Sektora Pożyczkowego
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W debacie liderów rynku pożyczkowego, podczas Kongresu
Lendtech, prezesi największych instytucji pożyczkowych w Polsce
zwracali uwagę, że rynek mocno ucierpiał, a w obecnych warunkach
prowadzenie działalności pożyczkowej jest zasadniczo nierentowne.

 W rozmowie z Robertem Lidke, redaktorem naczelnym AleBank
udział wzięli: Zbyszko Pawlak - prezes Everest Finanse, Ewa
Wernerowicz - prezes Vivus Finance, Agnieszka Kłos - prezes
Provident Polska oraz Jerzy Kachnowicz - prezes Creamfinance.

 Uczestnicy debaty zgodzili się, że branża pożyczkowa znalazła się
w trudnej sytuacji. Głównie na skutek kryzysu i przeregulowania,
co sprawiło, że wiele instytucji zakończyło działalność.

 Wyniki finansowe spółek będą dalekie od pozytywnych, a cały
sektor w 2020 roku prawdopodobnie poniesie stratę.

 Pomimo przeciwności eksperci nie mają wątpliwości, że jest
potencjał do powrotu na ścieżkę wzrostu w 2021 r.

- Branża musi mówić jednym głosem i potrzebuje odpowiedzialnych
liderów. Jest wiele wyzwań regulacyjnych i zewnętrznych czynników
ryzyka. Dlatego cieszę się, że udało się zgromadzić na jednej scenie
szefów największych, i tak różnych, instytucji pożyczkowych. Modele
tradycyjne i digitalowe od dawna ostro konkurują, ale w obliczu
kryzysu muszą prowadzić dialog. Związek będzie w tym wspierał
przedsiębiorców na rynku pożyczkowym, niezależnie od
dotychczasowych różnic - deklaruje Jarosław Ryba, prezes zarządu
Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych

Zbyszko Pawlak, Jerzy Kachnowicz, Agnieszka Kłos-Siddiqui, Ewa Wernerowicz, Robert Lidke



Dźwignia handlowa kredytu, 
czyli reklama pod nadzorem

15

Reklama kredytu konsumenckiego podlega ścisłym regulacjom.
Prezentację na temat audytu reklam pożyczek przedstawił Jarosław
Król, prezes Fundacji Mercatus et Civis.

 Eliminowanie nieprawidłowości na rynku poprzez stworzenie i
rozwinięcie mechanizmów samoregulacyjnych to jeden z celów
współpracy Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych oraz Fundacji
Mercatus et Civis.

 Jej owocem jest niezależny audyt reklam, który obejmował analizę
kampanii reklamowych raz procedur postępowania z klientami.

 W trakcie audytu Mercatus et Civis korzystało z instytucji
tajemniczego klienta. Jarosław Król omówił przykłady naruszeń m.in.
nieczytelność niektórych ofert czy też brak prawidłowego
oznaczenia artykułów sponsorowanych, ale też wskazywał na
problemy z wygenerowaniem formularza informacyjnego.

 Prezes Fundacji Mercatus et Civis zaznaczył jednak, że na przestrzeni
lat rozszerzający się zakres regulacji kredytu konsumenckiego,
rosnąca świadomość przedsiębiorców oraz działania
samoregulacyjne m.in. te prowadzone przez PZIP, sprawiają, że w
dokonał się ogromny postęp w standardach reklamy pożyczek.

Jarosław Król, prezes Mercatus et Civis



Nowa dyrektywa CCD. Czy będzie 
rewolucją na rynku kredytów 
konsumenckich? 16

Consumer Credit Directive, czyli dyrektywa kredytu konsumenckiego
to najważniejszy akt prawny UE regulujący kwestie kredytów
konsumpcyjnych.

 Obecnie trwa jego rewizja, a to oznacza, że rynek finansowy
może spodziewać się zmian. Prezentację na ten temat
przedstawił prof. Artur Nowak-Far, który w 2019 roku na zlecenie
PZIP przygotował obszerny raport nt. rewizji CCD. Dokument ten
trafił do partnerów PZIP, a także do decydentów w UE.

 Prof. Artur Nowak-Far zwrócił uwagę, że CCD zdała egzamin, ale
obecnie nie jest w pełni dopasowana do zmienionych
warunków. Wyzwaniem dla rynku kredytowego i samej
dyrektywy jest przyśpieszona digitalizacja gospodarki m.in. z
powodu pandemii COVID-19,

 Profesor zwracał uwagę na „problemy pstrokacizny rozwiązań
krajowych” tzn. niedopasowania rozwiązań krajowych do
wyzwań związanych z działalnością transgraniczną. Mowa m.in.
o regulacji procedur oceny zdolności kredytowej czy też różnice
w regulacjach odnośnie do reklamy.

 Możliwych jest kilka scenariuszy regulacji. Od zachowawczej,
która wprowadzi tylko korekty, poprzez nieregulacyjną, czyli w
zasadzie pozostawienie większej swobody regulatorom
krajowym, poprzez regulację skupioną np. na wybranych
kluczowych zagadnieniach, aż poprzez szeroką reformę
regulacyjną, która całościowo obejmie CCD. Wiele wskazuje na
to, że Komisja nie odstąpi od zmian, ale skorzysta z elementów
strategii gruntowniejszej reformy, jednakże bez większych
rewolucji.

prof. Artur Nowak Far, Szkoła Główna Handlowa



Środowisko niskich stóp 
procentowych, a sytuacja na 
rynku kredytu konsumenckiego

17

Szybkiego powrotu do wysokich stóp procentowych nie będzie. Era
konwencjonalnej polityki pieniężnej skończyła się bezpowrotnie.

 Dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
przedstawił prezentację dotyczącą wpływu niskich stóp procentowych na
rynek kredytu konsumenckiego. Nie ma złudzeń, że niskie stopy procentowe
mają negatywny wpływ na marżę odsetkową banków i instytucji
pożyczkowych.

 Taka sytuacja wymusza cięcie kosztów, ale też redukcję ryzyka na
portfelach wierzytelności. Ponadto instytucje finansowe muszą
dywersyfikować ofertę, tworzyć nowe usługi i wychodzić z nimi poza rynek
finansowy.

 Obniżka stopy procentowej o 1 p.proc. powoduje spadek marży
odsetkowej netto o 8 p. bazowych przy „normalnym” poziomie stóp i aż o
20 p. bazowych w „środowisku niskich stóp”. Jakie stąd płyną wnioski? Być
może, wzorem innych banków centralnych, zasadne jest rozszerzenie
dostępu do refinansowania innych instrumentów o instytucje
pozabankowe.

 Dr Biegun zwrócił uwagę, że klienci odmiennie reagują na szok związany ze
zmianą dochodów. W przypadku jego spadku, reakcje są trwalsze –
szczególnie, gdy konsument napotka trudności w zaciągnięciu pożyczki na
poczet przyszłych dochodów.

dr Krzysztof Biegun, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu



Blockchain jako przyszłość uwierzytelniania 
państwo-obywatel-biznes

18

Zastosowania technologii blockchain rozpalają wyobraźnię nawet
największych innowatorów.

 Wbrew obiegowej opinii, prace regulacyjno-koncepcyjne
dotyczące wykorzystania blockchaina są na dosyć
zaawansowanym etapie – co potwierdziła prezentacja Piotra
Rutkowskiego z Ministerstwa Cyfryzacji.

 Ale po co w ogóle jest ten blockchain? W najprostszym ujęciu to
technologia postrzegana jako narzędzie do kreowania zaufania w
powiązaniach sieciowych. Można go wykorzystać do bezpiecznej
wymiany danych, dematerializacji papierów wartościowych,
uwierzytelniania i utrwalania dokumentów, kontroli i ochrony
danych osobowych czy też w… pieniądzu elektronicznym.

 Technologicznie nie ma ku temu przeciwskazań, aczkolwiek istnieją
bariery regulacyjne. Te z kolei systematycznie są znoszone –
prawdopodobnie niebawem Komisja Europejska zaproponuje
bezpieczną europejską tożsamość, z której każdy obywatel UE
będzie mógł skorzystać z każdego miejsca w Europie np. po to by
wynająć rower, czy też… zapłacić podatki.

 Lendtechów nie trzeba przekonywać – tokenizacja danych
osobowych i uwierzytelnianie dokumentów w oparciu o blockchain
to tematy poruszane w sektorze digital lending przynajmniej od 2016
roku.

Piotr Rutkowski, Ministerstwo Cyfryzacji
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STARTUPY NA LENDTECH 
– NINJA LENDER 19

W trakcie Kongresu Lendtech, w ramach patronatu z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości, odbyły się prezentacje trzech
perspektywicznych startup-ów działających w branży digital lending i
fintech.

Pierwszym prezentującym był Yaroslav Dubov z Ninja Lender, który
przedstawił koncepcję giełdy dla tzw. odrzuconych wniosków
pożyczkowych.

Uwarunkowania rynkowe sektora lendtech wskazują, że większość
wniosków od pożyczkobiorców jest odrzucanych – z różnych
powodów – braku kapitału, niedopasowanej kwoty pożyczki lub z
uwagi na mniejszą zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Ale to, że klient nie otrzymał pożyczki w jednej firmie, nie oznacza, że
nie mógłby jej otrzymać w innej. Umiejętne zarządzanie wnioskami
może zatem nie tylko poprawić dostępność finansowania, ale też
lepiej zagospodarować bazę klientów.

TRZY PERSPEKTYWICZNE STARTUPY LENDTECH

1/3

Jaroslav Dubov, Ninja Lender



STARTUPY NA LENDTECH 
– AI BUSTERS 20

Kolejnym startupem obecnym na Kongresie
Lendtech była firma AI Busters, której przedstawiciel
Karol Kowalczyk omówił możliwe sposoby
wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w
sektorze finansowym.

 Głównym benefitem AI w lendtech jest
usprawnienie procesów i optymalizacja kosztów,
w tym tworzenie rozwiązań wspierających
pracowników w obsłudze klienta.

 Celem jest budowanie pozytywnych
doświadczeń konsumentów.

 Za tą tezą stoją liczby i rzeczywiste działania – z
prognozy Juniper Research wynika, że już do
2022 roku aż 93% interakcji z klientami będzie
prowadzonych przez boty.

2/3

TRZY PERSPEKTYWICZNE STARTUPY LENDTECH
Karol Kowalczyk, AI Busters



STARTUPY NA LENDTECH 

– DATA INVISION 21

Trzecim startupem, który zaprezentował się w trakcie Kongresu

Lendtech była firma Data Invision, której przedstawiciel Tomasz Knap

dowodził, że automatyzacja procesów scoringowych wymaga

dokładnej analizy szeregu zestawu danych, w taki sposób by nie

wykluczyć dobrych klientów.

 Poprawne wdrożenie odpowiedniej analityki pozwala na lepszą

identyfikację perspektywicznych klientów, a tym samym –

zmniejszenie ryzyka niespłacenia pożyczki.

 To z kolei prowadzi do poprawy jakości portfela i umożliwia

lepszą alokację kapitału. Na rynku już są odpowiednie narzędzia

do tego rodzaju wdrożeń – wystarczy tylko po nie sięgnąć.

TRZY PERSPEKTYWICZNE STARTUPY LENDTECH

2/3

Tomasz Knapp, Data Invision
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STOLIKI EKSPERCKIE



22

 W trakcie Kongresu Lendtech, równolegle do wystąpień

ekspertów na scenie głównej, uczestnicy konferencji mogli

wziąć także udział w spotkaniach z praktykami branżowymi w

ramach stolików eksperckich.

 Na poziomie II Kongresu Lendtech odbyły się 4 sesje rozmów z

ekspertami, którzy odpowiadali na pytania uczestników.

STOLIKI EKSPERCKIE NA 

KONGRESIE LENDTECH



Visa dla Lendtechu
23

W ramach stolika „Visa dla
Lendtechu” uczestnicy konferencji
mogli zapytać eksperta o to jakie
lendtech musi spełnić warunki by
móc wydawać wirtualną kartę
Visa.

 Na pytania Uczestników
Kongresu Lendtech
odpowiadał Przemysław Maj,
Senior Business Development
Manager at Visa.

 Nowoczesne instytucje
pożyczkowe chcą docierać do
klientów z produktami, które
umożliwiają im wygodne
płatności bezgotówkowe.

 Karty płatnicze są jednym z
ciekawszych kierunków rozwoju
lendtechów.

STOLIK EKSPERCKI

1/4



DZIESIĄTKA FINANSE
24

Kolejnej spotkanie poprowadzili

przedstawiciele firmy Dziesiątka Finance,

którzy opowiedzieli m.in. o tym jak

instytucja pożyczkowa może wykorzystać

technologię, by dostosować się do

nowych warunków gospodarczych w

trakcie pandemii.

 Jak technologia pozwala przetrwać 
trudne okresy gospodarcze?

 Jaka jest przyszłość instytucji 
pożyczkowych z perspektywy 
Dziesiątka Finanse?

 Dlaczego warto korzystać z 
inteligentnych samouczących się 
systemów online?

2/4

STOLIK EKSPERCKI



ERIF BIURO INFORMACJI 
GOSPODARCZEJ 25

O kondycji pożyczkodawców i pożyczkobiorców w czasie pandemii
dyskutowali goście debaty organizowanej przez jednego z liderów na rynku
podmiotów dostarczających informacje gospodarcze - ERIF. Swoimi opiniami
z uczestnikami – cieszącej się wysoką frekwencją – debaty podzielili się
eksperci i praktycy rynku, którzy od lat specjalizują się w modelowaniu
ryzyka: Łukasz Kamiński – Członek Zarządu Wonga, Karol Dziasek - CEO Self
Learning Solutions SLS, Piotr Pajda - Prezes simpl.rent, Jarosław Furmaniak -
Kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju ERIF oraz Paweł Kunat z ERIF, który
także moderował debatę.

- Zmniejszenie rynku – po niespodziewanej regulacji maksymalnych kosztów
pozaodsetkowych oraz ze względu na lockdown i brak przewidywalności co
do dalszej sytuacji pandemicznej, liczba zapytań o pożyczki spadła z poziomu
ok. 350 tys. miesięcznie do ok. 170 tys. w kwietniu. W kolejnych miesiącach
rynek odbił się, by w sierpniu osiągnąć poziom ok. 250 tysięcy zapytań. Zmiany
na rynku przekładają się na nowe trendy – zmianę produktową, bardziej
restrykcyjne podejście do oceny ryzyka, optymalizację procesów i kosztów
oraz konsolidację na rynku.

- Pewne dane z BIG najlepsze na niepewne czasy – eksperci podkreślili, że w
czasach kiedy przewidywalność rynku jest ograniczona, kluczową rolę z punktu
widzenia szefów ryzyka odgrywają tzw. twarde dane dostępne w biurach
informacji gospodarczej. To one są „rusztowaniem” większości modeli
scoringowych, stanowią klucz w ocenie wiarygodności klienta i mają o wiele
większą wartość predykcyjną niż np. dane behawioralne. Dane z BIG
uwzględniają także tzw. informacje pozytywne na temat klientów, co jest
doskonałą zmienną do scoringu i pozwala lepiej oceniać zachowania
konsumentów.
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CRIF
26

STOLIK EKSPERCKI
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Cykl rozmów w ramach stolików eksperckich zamykała firma
CRIF, która w spotkaniu z uczestnikami konferencji omówiła
szanse i zagrożenia na rynku odroczonych płatności,
sposoby oceny zdolności kredytowej i stosowania polityk
antyfraudowych w tym obszarze rozwoju lendtechów.

 CREDIT CHECK to system wymiany informacji stworzony
dla lendtechów.

 Nowi klienci usług finansowych oczekują bardziej
dopasowanych produktów, które lepiej sprawdzają się w
e-commerce

 Ochrona konsumentów przed wyłudzeniami, a firmy
przed stratami to jeden z ważniejszych obszarów, na które
powinny zwracać uwagę lendtechy. To dla nich powstał
System BEZPIECZNY PESEL.
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Kongres Lendtech to nie tylko branżowe wydarzenie, ale przede wszystkim platforma do wymiany wiedzy, opinii, a

także prezentacji praktycznego zastosowania technologii w sektorze digital lending. Lendtech daleko wykracza

poza Consumer Finance – to rozwiązania, które znajdą swoich odbiorców zarówno po stronie konsumentów, jak i

przedsiębiorców.

W czasach pełnej digitalizacji produkty i usługi lendtechów coraz częściej obecne są w e-commerce, a co za

tym idzie – wypełniają coraz szerszy zakres potrzeb konsumentów oraz w większym stopniu łączą różne obszary

działalności biznesowej. W dynamicznie rozwijającym się sektorze fintech, lendtechy będą odgrywać jedną z

ważniejszych ról. Warto o tym rozmawiać, ale od słów należy też przechodzić do czynów. W ramach Kongresu

Lendtech wypracowane zostały rekomendacje oraz raport rynkowy, który ujrzy światło dzienne już w 2021 roku.

Kongres Lendtech to platforma otwarta do współpracy – wierzymy, że dzięki naszym działaniom digital lending w

Polsce będzie jedną z wiodących branż w sektorze finansowych technologii, której produkty i usługi będą nie tylko

powszechne, ale przede wszystkim oczekiwane przez konsumentów. Zapraszamy do tworzenia i udziału w kolejnej

edycji Kongres Lendtech.

Łukasz Piechowiak Jarosław Ryba

www.lendtech.pl


