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Szanowny Panie Ministrze! 
Jak podaje portal ekonomiczny dziennika „Rzeczpospolita”, przybywa osób, które z trudnością płacą raty 

kredytów zaciągniętych w czasach stabilniejszych dla gospodarki. Osoby takie często straciły dobrą pracę 
i popadły w pętlę długów, a dziś uciekają przed windykatorem. Specjaliści uważają, że bardzo duża część 
kredytów hipotecznych została udzielona w okresie wielkiego optymizmu, czyli w latach 2003–2008. Nie-
rzadko osoby biorące kredyt na mieszkanie zbyt różowo patrzyły w przyszłość. Ponieważ do kredytu hipo-
tecznego najczęściej dochodziło kilka lub kilkanaście znacznie droższych form zadłużenia, czyli karty kredy-
towe czy kredyty ratalne, to pętla kredytowa zaczynała się zaciskać. Klienci na spłatę jednych zobowiązań 
zaciągali kolejne, walcząc o utrzymanie mieszkania. Jednak takie działania zawsze prowadzą jedynie w kie-
runku nieuchronnej katastrofy. 

Z danych z końca września ubiegłego roku wynika, że łączny wolumen kredytów zagrożonych w tej gru-
pie to 8,5 miliarda zł. Zakładając, że średnia wysokość kredytu hipotecznego to 200 tysięcy zł, mamy około 
czterdziestu dwóch tysięcy osób, które nie radzą sobie ze spłatą rat za mieszkania. To jednak drobiazg w sto-
sunku do łącznej liczby osób przekredytowanych, która jest szacowana na ponad dwa miliony. Innym cieka-
wym wskaźnikiem z obszaru kredytów hipotecznych jest ten, który pokazuje, że wśród osób poszukujących 
obecnie ofert sprzedaży mieszkań aż 55,2% to klienci bezdzietni. Posiadanie potomstwa powoduje radykalne 
zmniejszenie zakupowej aktywności Polaków na rynku mieszkaniowym. 

Spośród osób mających już na utrzymaniu potomstwo największy udział w popycie mają rodzice jedyna-
ków – jedno dziecko ma co czwarty klient zainteresowany kupnem mieszkania. Posiadanie licznego potom-
stwa i związane z tym większe wydatki na jego utrzymanie skutkują znacznym ograniczeniem zdolności za-
kupowych rodziców – dwójkę dzieci ma tylko co piąty poszukujący ofert sprzedaży mieszkań, zaś rodzicem 
trójki lub większej liczby latorośli jest co dwudziesty klient. 

Trudno oczekiwać, by osoby bezdzietne, często samotne, nabywały duże mieszkania przewidziane dla 
wieloosobowych rodzin. Swoje potrzeby najczęściej zaspokajają zakupem mieszkań jedno- i dwupokojo-
wych, a zakup większego lokalu odkładają na później – kiedy pojawi się dziecko i potrzeba posiadania więk-
szej powierzchni, to kupi się większe mieszkanie. Jednak ze statystyk widać, że o ile wraz z przyjściem na 
świat potomstwa rosną potrzeby, to w ślad za tym nie idą większe możliwości finansowe. Przeciwnie – wy-
gospodarowanie środków na nowe inwestycje staje się trudniejsze. 

Chcę więc zadać następujące pytania.  
W jaki sposób Ministerstwo Finansów rekomenduje bankowcom, aby mądrze i odpowiedzialnie gospoda-

rowali kredytami hipotecznymi? Czy planowana jest jakaś kampania informacyjna adresowana do kredyto-
biorców, aby w trudnych, jeśli chodzi o gospodarkę, czasach podejmowali decyzje w sposób dojrzały? Czy 
w opinii Pana Ministra kierowanie się przez banki tylko chęcią sprzedaży kredytów bez analizowania przy-
szłości kredytobiorcy nie jest w dzisiejszych czasach drogą donikąd? 

Czy Ministerstwo Finansów, być może we współpracy z innymi resortami, planuje opracowanie dla ban-
ków wytycznych dotyczących tego, jak w świetle polityki prorodzinnej wspierać starania odpowiedzialnych 
rodzin wielodzietnych o własne mieszkanie? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 
 

 
 
 
 
 


