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TRZY NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA DLA RACJONALIZACJI RYNKU 

KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH W POLSCE 

 

1. Krajobraz finansowania nieruchomości w 2023 roku 

Wbrew powszechnemu przekonaniu kryzysy na rynkach nieruchomościowych nie są trudne 

do wcześniejszej identyfikacji. Narastanie tzw. bąbli cenowych wynika zazwyczaj z ekspansji 

kredytowej stymulowanej prosocjalną polityką państwa, z hazardu moralnego ze strony 

banków i konsumentów, a także z ucieczki przed inflacją. Czasem następuje kumulacja siły 

oddziaływania tych czynników a czasem wzajemnie równoważą swój destrukcyjny wpływ na 

rozwój gospodarczy. Tak jest obecnie w Polsce. Finansowanie popytu na rynku 

nieruchomości bazuje na kredycie mieszkaniowym, który radykalnie spadł w ostatnim roku 

(o ponad 50proc.), natomiast ucieczka oszczędności przed inflacją spowodowała przyrost 

popytu na nieruchomości. Dodatkowy popyt ze strony „przymusowych” inwestorów nie 

zrekompensował jednak spadku popytu z tytułu kumulacji wyższej ceny kredytu i jego 

dostępności (bardziej restrykcyjne regulacje KNF jako reakcja na wzrost stóp procentowych). 

Rola funduszy nieruchomościowych w kształtowaniu popytu na rynku mieszkań jest 

symboliczna, a idea kas mieszkaniowych i długoterminowych oszczędności to klasyczny 

przykład utraconych szans rozwojowych. 

Najbardziej niepokojący jest fakt, że kryzysom na rynkach mieszkaniowych towarzyszą 

zazwyczaj kryzysy bankowe. Szczególnie narażone na to ryzyko są kraje, w których długie 

aktywa banków finansowane są krótkim pieniądzem. Polska należy do liderów 

niedopasowania zapadalności aktywów i pasywów w Unii Europejskiej. Trudno zrozumieć 

dlaczego mimo 25-letnich dyskusji nie potrafiliśmy w Polsce uruchomić krajowego rynku 

listów zastawnych, który ryzyko to istotnie by zniwelował.  

Na własną prośbę fundujemy sobie narastające ryzyko prawne, niefrasobliwość sądów w 

podważaniu wieloletnich umów na rynku kredytowym i rynku najmu, a także szybko 

narastającą biurokrację ograniczającą podaż nieruchomości (czas trwania formalności 

związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę). 

Reasumując , nie jest dobrze. 
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2. Zredukować ryzyko prawne 

Największym zagrożeniem dla polskiego sektora bankowego jest ryzyko prawne. Wynika ono 

głównie z unieważniania przez sądy wieloletnich umów kredytu mieszkaniowego dla 

ludności. Dotyczy to obecnie kredytów denominowanych w CHF pod pretekstem klauzul 

abuzywnych i ochrony praw konsumenta. W istocie wiąże się to z obciążeniem 

kredytobiorców kosztami ryzyka kursowego, którego rozmiary przerosły oczekiwania 

(nieoczekiwane straty). Wkrótce może okazać się, że podobna sytuacja będzie miała miejsce 

w związku z narastającym ryzykiem stopy procentowej. Pozostaje zatem pytanie: czy i w 

jakim stopniu ryzyko rynkowe (kursowe i stopy procentowej) powinno obciążać klienta 

detalicznego czyli konsumenta. Skrajnym stanowiskiem byłby zakaz obciążania 

kredytobiorców ryzykiem kursowym i stopy procentowej. Wówczas wszystkie kredyty 

oprocentowane byłyby wyłącznie na stopę stałą i w walucie, w której dochody otrzymuje 

kredytobiorca. Doświadczenia innych krajów pokazały, że nie chroni to w pełni przed 

ryzykiem prawnym i niezadowoleniem konsumentów w sytuacji nieoczekiwanych przez nich 

rozbieżności między stopami rynkowymi i istotnie wyższą od nich stopą stałą. Wydaje się, że 

kluczową kwestią jest poziom niezadowolenia konsumenta przekładający się na mniej lub 

bardziej uzasadnione roszczenie wobec kredytodawcy i chęć kwestionowania wcześniej 

zawartych umów. Zawsze znajdą się prawnicy i kancelarie prawne, które będą chciały zarobić 

na obsłudze niezadowolonego konsumenta.  

Podważanie postanowień umowy dawno zawartej i wykonywanej bez przeszkód oznacza 

groźną niestabilność otoczenia prawnego i obarcza nowo zawierane kredyty ryzykiem 

prawnym, które w razie materializacji, może zagrozić stabilności systemu finansowego 

państwa. Wyjściem z tej sytuacji jest wyeliminowanie ewentualnych warunków 

niedozwolonych ex ante, a tylko likwidowanie ich ex post. 

Rekomendowanym rozwiązaniem, stosowanym w wielu krajach, jest posługiwanie się w 

relacjach z klientami standardowymi formularzami umowy, uzgodnionymi z udziałem 

kluczowych instytucji dla funkcjonowania rynku. 

Z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia najbardziej uzasadniona wydaje się umowa 

z opcją cap, tzn. zabezpieczająca kredytobiorcę przed nadmiernym ryzykiem czyli umowa z 

ubezpieczeniem od nieoczekiwanych strat. Prawdopodobnie może być ona jednak łatwo 

podważona przez prawników. Dlatego kluczową kwestią zabezpieczającą przez ryzykiem 

unieważnienia wcześniej zawartych umów przez sądy jest wypracowanie standardowego 

wzoru umowy kredytowej rekomendowanej bankom przez KNF, organizacje konsumenckie, 

a także pozytywnie zaopiniowanej przez Sąd Najwyższy. 

Przez ostatnie lata sądy zidentyfikowały pewną liczbę warunków niedozwolonych użytych w 

kwestionowanych umowach. Wskazały je w pozwach kancelarie prawne, UOKiK potwierdził 

stanowisko kancelarii, a sąd uznał kwestionowany warunek za niedozwolony. Te warunki są 

znane i niezależnie od ostatecznego stanowiska sądu nie powinny być już używane w nowych 

umowach, a tym samym również w standardowym wzorcu. Nie można jednak wykluczyć, że 
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sądy uznałyby za niedozwolone również inne warunki, które dotąd nie były rozpatrywane 

przez sądy, a nawet nie zostały wskazane jako warunki niedozwolone. 

Aby uniknąć kolejnych niespodzianek należałoby dokonać przeglądu wniesionych już, ale 

nierozpatrzonych jeszcze spraw w celu oceny wskazanych tam warunków. Tę pracę powinny 

wykonać same kancelarie. Ich brak gotowości do współpracy należałoby ocenić jako 

stwierdzenie, że więcej warunków niedozwolonych nie znaleziono, a stanowisko takie 

powinien potwierdzić UOKiK oraz Rzecznik Finansowy. Inaczej nie da się zahamować fali 

pozwów kwestionujących umowy nie tylko istniejące, ale również przyszłe, zawarte z 

wykorzystaniem standardowego wzorca umowy. 

Mimo, iż ponad 80proc. ekspertów EKF1 popiera konieczność redukcji ryzyka prawnego przez 

wprowadzenie standardowej umowy (umów) kredytu mieszkaniowego to, to bezczynność 

instytucji publicznych w tym zakresie jest zadziwiająca. Można oczekiwać, że nawet w 

sytuacji, w której powstałby wzór standardowej umowy kredytu mieszkaniowego to może 

się okazać, że będzie brak instytucji gotowych zająć się oceną i rekomendowaniem tych 

umów. 

Powodem odmowy mogą być zastrzeżenia dotyczące postanowień umownych. Autorzy 

wzorcowej umowy powinni wtedy dokonać korekty i przedłożyć poprawiony projekt do 

akceptacji. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji jest znaczne. Brak standardu pokazałby, że 

państwo nie jest gotowe na uporządkowanie sytuacji. Dlatego należy dążyć do jak 

najszybszego przeprowadzenia procesu przygotowania, skonsultowania i zatwierdzenia 

standardowego wzoru umowy kredytu mieszkaniowego. 

Brak postępów dowodziłby, że żadna z instytucji nie jest gotowa wziąć na siebie 

autoryzowania projektu wzorca umowy. Powinna tym samym stracić prawo wypowiadania 

się w sprawie umów kredytu mieszkaniowego. Nie może bowiem być tak, że któraś z 

instytucji staje po stronie klientów pozywających bank, ale odmawia bankowi wskazania 

poprawnej umowy, wolnej od ryzyka prawnego. Świadczyłoby to o słabości państwa. Nullum 

crimen sine lege.  

Dlatego w obecnej sytuacji, będącej klasycznym przykładem ryzyka systemowego, 

stworzenie wzorcowej umowy, wolnej od ryzyka prawnego, jest wręcz obowiązkiem 

państwa. 

 

 

 

 
1 W badaniach dotyczących nowego kształtu rynku kredytów mieszkaniowych wzięło udział 63 ekspertów 
spośród przedstawicieli banków, instytucji regulacyjnych, organizacji konsumenckich i środowiska 
akademickiego. 
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3. Ograniczenie finansowania kredytów mieszkaniowych krótkim pieniądzem 

przez wsparcie programów systematycznego, długoterminowego 

oszczędzania (nie tylko na cele mieszkaniowe) bazującego na krajowym 

rynku listów zastawnych 

Zdecydowana większość ekspertów EKF wyraziła opinię, że najwłaściwszym sposobem 

finansowania długookresowych kredytów hipotecznych w obecnej sytuacji są klasyczne i 

detaliczne listy zastawne oraz depozyty oparte na systematycznym i długookresowym 

oszczędzaniu.   

Krajowy rynek listów zastawnych nie jest trudno stworzyć. Najważniejsze wydaje się 

wykreowanie popytu krajowego, a nie zagranicznego, na polskie listy zastawne. Warto 

bowiem zauważyć, że sprzedaż listów zastawnych zagranicznym inwestorom może 

dodatkowo zwiększać strukturalną nadpłynność krajowego sektora bankowego, co nie 

byłoby obecnie wskazane. Wskazane byłoby rozpoczęcie kreowanie krajowego popytu od 

nabywcy (inwestora) detalicznego, co oznacza m.in., że: 

− nominał listu powinien być niski, np. 1 tys. zł, 

− nazwa powinna być zrozumiała dla nieprofesjonalnego nabywcy, np. lokata hipoteczna, 

− wiarygodność lokaty hipotecznej powinna być wyższa niż klasycznego depozytu ponieważ 

dotyczy oszczędności długookresowych. 

Popyt ze strony nabywców instytucjonalnych, szczególnie banków, może zostać wykreowany 

dodatkowo przez zwolnienie inwestycji w listy zastawne z podatku bankowego, zakupy przez 

NBP, lub/i BGK. Zdrowszym rozwiązaniem dla stabilności systemu finansowego wydaje się 

zwolnienie ich z podatku bankowego, ale będą one stanowiły konkurencję dla obligacji 

państwowych, co w dzisiejszej sytuacji może stanowić hamulec dla realizacji prezentowanej 

koncepcji. W tej sytuacji warto rozważyć gwarancje zwolnienia listów zastawnych z podatku 

bankowego np. od roku 2024. Skup listów zastawnych przez banki z tej samej grupy 

kapitałowej co ich emitent powinien być docelowo ograniczony, mimo iż w pierwszej fazie 

budowy rynku listów zastawnych może być uzasadniony. Aby stymulować podaż i popyt na 

listy zastawne rekomendujemy w szczególności: 

− nałożenie przez KNF obowiązku na banki uniwersalne domykania luki terminowej 

instrumentami dłużnymi, 

− usprawnienie procesu wpisu do hipoteki poprzez umożliwienie dokonywanie wpisu 

bezpośrednio przez notariusza przy udzieleniu kredytu lub przy przeniesieniu kredytu z 

banku uniwersalnego przez powiernika albo innego wyznaczonego pracownika banku, 

− promowanie listu zastawnego jako bardzo bezpiecznej inwestycji, 

− wspieranie przez regulatorów inwestycji w listy zastawne poprzez politykę limitów dla 

PPK, OFE oraz FIO/FIZ. 

Modelem, do którego należy dążyć powinny być inspiracje wynikające z rozwiązań duńskich i 

szwedzkich (model „lekkiej” struktury banku hipotecznego).”Lekka” struktura banku 
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hipotecznego oznacza, że bank hipoteczny w pełni kontrolowany (100% akcjonariatu) przez 

krajowy bank uniwersalny w większym stopniu niż obecnie powinien móc powierzać 

wykonywanie czynności bankowi „matce”, tym samym optymalizując koszty działalności na 

poziomie grupy krajowych banków. Takie rozwiązanie jest obecnie procedowane w ramach 

ustawy obecnie poddanej przez Ministerstwo Finansów konsultacjom publicznym i pozwala 

bankowi na redukcję kosztów własnych (lub na poziomie grupy krajowych banków), a tym 

samym umożliwia większą rentowność listów zastawnych. 

 

4. Zamienić populizm na interwencjonizm na rynku kredytów 

mieszkaniowych w Polsce 

W roku 2022 zmniejszyła się o 50proc. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych, stan 

zadłużenia hipotecznego zmniejszył się o 15 mld zł i ubyło182 tys. czynnych kredytów 

hipotecznych. Przyczyną były wysokie stopy procentowe, spadek zdolności kredytowej, 

dodatkowe restrykcje ostrożnościowe KNF, a także wcześniejsze spłaty już udzielonych 

kredytów. W rezultacie nastąpiło istotne ograniczenie popytu na mieszkania i od początku 

2023 roku obserwujemy spadki cen transakcyjnych na rynku pierwotnym, mimo rosnącej 

szybko inflacji2. Jest to zjawisko niepokojące ponieważ większość kryzysów bankowych w 

ostatnim pięćdziesięciu latach rozpoczynała się od spadku cen na rynku nieruchomości. 

Klasyczne sprzężenie zwrotne między kryzysem na rynku nieruchomości i kryzysem 

bankowym ilustruje schemat 1:  

 

 
2 szerzej: Marcin Kaźmierczak, NBP: Spadki cen transakcyjnych zawitały na rynek pierwotny, Bankier.pl, dostęp 
01 marca 2023. 
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Dopóki ceny nieruchomości rosną, kredyt mieszkaniowy staje się coraz lepiej zabezpieczony i 

w opinii kredytodawców i nadzoru bankowego. Stymuluje to banki do ekspansji kredytowej, 

wzmacnia popyt na rynku nieruchomości, podaż mieszkań nie nadąża za rosnącym popytem 

ze względu na opóźnienie fazowe i ceny nieruchomości rosną. Powstająca w ten sposób 

bańka cenowa na rynku nieruchomości pęka i ceny mieszkań zaczynają spadać. Spadająca 

wartość nieruchomości hamuje akcję kredytową ponieważ zarówno banki jaki i nadzór 

bankowy oceniają kredyty mieszkaniowe jako gorzej zabezpieczone, a często wartość 

zaciągniętych kredytów przewyższa wartość rynkową nieruchomości, kredytobiorcy czują się 

oszukani i portfel kredytowy się pogarsza. 

Spadek cen na rynku nieruchomości w warunkach wysokiej inflacji jest dodatkowo 

niepokojący z innego powodu. Otóż istotna część popytu na rynku nieruchomości wynika z 

ochrony oszczędności przed inflacją. Ci „przymusowi” inwestorzy zazwyczaj lokują, w obawie 

przed inflacją, swoje oszczędności (głównie emerytalne) w złoto, nieruchomości lub obligacje 

skarbowe. W momencie, kiedy wartość nieruchomości zaczyna spadać, popyt na rynku 

nieruchomości ze strony tej grupy nabywców będzie coraz bardziej ograniczany co 

spowoduje również dodatkowe obniżenie cen. Dodatkowy spadek cen nieruchomości jeszcze 

bardziej zniechęci tę grupę inwestorów do lokowania oszczędności w nieruchomościach i 

wytworzyć może groźne sprzężenie zwrotne. 

Może więc nastąpić spadek popytu na rynku nieruchomości będący wynikiem kumulacji 

dwóch przyczyn: 

− spadku nowo udzielanych kredytów hipotecznych, 

− spadku atrakcyjności rynku nieruchomości jako ochrony antyinflacyjnej dla oszczędności. 

W tym kontekście warto zauważyć, że różne przedwyborcze koncepcje pomocy państwa dla 

kredytobiorców, kupujących swoje pierwsze mieszkanie (first buyer) lansowane ostatnio 

przez polskich polityków, mogą okazać się racjonalnym rozwiązaniem, hamującym 

gwałtowny spadek popytu. Racjonalny interwencjonizm na rynku nieruchomości pozwala 

łatwo hamować narastająca bańkę cenowa np. przez wzrost LTV, ale trudniej jest hamować 

gwałtowny spadek popytu i cen. 

W cywilizowanych krajach oczywistym wydaje się, że pomoc społeczna (państwowa) dla 

młodych kredytobiorców jest moralnym obowiązkiem obywateli, w szczególności dla ludzi 

rozpoczynających swoje życie zawodowe i rodzinne3. Warto jednak pomoc społeczną 

realizować w ramach antycyklicznego interwencjonizmu. 

 
3 Analitycy i eksperci rynku mieszkaniowego, a nawet liberalni ekonomiści są zgodni, że interwencjonizm na 
rynku mieszkaniowym jest konieczny. Wydaje się oczywiste, że mechanizm rynkowy nie jest wystarczającym 
narzędziem zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. „Niewidzialna ręka rynku” i pomoc ze strony państwa w 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli traktuje się powszechnie jako mechanizmy komplementarne. 
Interwencja państwa w sferę mieszkalnictwa podlega jednak transformacji ponieważ sprawniejszym 
rozwiązaniem, niż pomoc socjalna, okazało się wykorzystanie rynkowych i komercyjnych mechanizmów do 
rozwiązywania problemów mieszkaniowych. Szerzej: Katarzyna Suszyńska, Interwencjonizm na rynku 
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Najdalej idąca propozycja w tym zakresie jest kredyt na zero procent. Społeczny koszt 

takiego przedsięwzięcia szacowany jest na 22 – 45 mld zł.  est to koszt refundacji przez 

podatników (prawdopodobnie za pośrednictwem BGK) oprocentowania i prowizji banków. 

Pobudzenie popytu na mieszkania w sytuacji spadających cen nieruchomości może 

spowodować, że korzyści makroekonomiczne mogą zrekompensować koszty społeczne tych 

populistycznych przedsięwzięć. Wymaga to jednak bardziej kompleksowych i racjonalnych 

działań. Najważniejsze to: 

po pierwsze, wzrost popytu na rynku nieruchomości w wyniku taniego kredytu nie 

powinien natrafić na bariery ze strony podaży mieszkań, ponieważ spowoduje nieoczekiwany 

wzrost cen. Wówczas podatnicy będą dopłacali do kredytu dla młodych kredytobiorców aby 

mogli oni kupić droższe mieszkania. Reakcja podaży mieszkań na wzrost popytu mogłaby 

teoretycznie wynosić około 2 lat i mogłaby być zsynchronizowana z programem 

systematycznego oszczędzania na pierwsze mieszkanie. Niestety w praktyce nadmiernie 

biurokratyczne procedury dotyczące m.in. wydawania warunków zabudowy oraz pozwoleń 

na budowę powodują, że opóźnienie reakcji podaży mieszkań na wzrost popytu jest znacznie 

dłuższe, co oznacza ryzyko nadmiernego wzrostu cen. Być może publiczny rating nadmiernej 

biurokracji w poszczególnych miastach stymulowałby do skrócenia czasu trwania tych 

procedur. 

po drugie, działaniom na rzecz wzrostu popytu na nieruchomości powinien 

towarzyszyć program stymulujący długookresowe oszczędności, ale nie tylko osób 

ubiegających się o kredyt na pierwsze mieszkanie bo są to z reguły osoby biedniejsze. 

Program stymulujący długookresowe oszczędności powinien być powszechny, najlepiej 

związany z programami emerytalnymi. Trudno byłoby uzasadnić dlaczego oszczędności 

osób planujących zakup mieszkania miałyby być dofinansowane ze środków publicznych 

(klauzula antyinflacyjna) a oszczędności emerytalne nie. Stymulowanie oszczędności 

długookresowych powinno mieć na celu wzrost stabilności sektora bankowego a szczególnie 

pozwolić na ograniczenie ryzyka skrajnego niedopasowania terminów zapadalności aktywów 

i pasywów w polskich bankach. 

po trzecie i najważniejsze, ograniczyć ryzyko prawne związane z finansowaniem rynku 

nieruchomości, w szczególności ryzyko prawne dla kredytodawców, a także dla 

wynajmujących mieszkanie na rynku najmu. 

Warto na koniec zauważyć, że zaangażowanie państwa i refundacja (spłata) części lub całości 

odsetek za środków publicznych może w niezamierzony przez decydentów sposób istotnie 

zredukować ryzyko prawne związane z ew. unieważnieniem umów kredytowych. 

 akie będą bowiem konsekwencje unieważnienia umowy kredytu udzielonego przy wsparciu 

państwa? Co stanie się z dopłatami państwa, finansowanymi z pieniędzy podatników? 

 
mieszkalnictwa – rozważania na temat tendencji komercjalizacyjnych budownictwa społecznego, Studia 
Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol 5, no II. 
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Kredytobiorca otrzymał mieszkanie i sfinansował jego koszt kredytem, którego umowa 

została następnie uznana za nieważną.  ak będzie wyglądało rozliczenie? Kto będzie zwracał 

środki pomocowe wypłacone przez odpowiednią instytucję państwa? 

Powinien to być beneficjent udzielonej pomocy, a więc kredytobiorca. Decyzję o udzieleniu 

pomocy podejmuje państwo. Nie sposób zakładać, że państwowy benefaktor mógłby być 

nieprofesjonalnym uczestnikiem rynku i w związku z tym podjął nieprzemyślaną decyzję o 

wsparciu kredytobiorcy na podstawie umowy zawierającej niedozwolone warunki umowne. 

Przyznanie przez państwo uprawnionemu beneficjentowi pomocy finansowanej z pieniędzy 

podatników musiałoby zostać uznane za potwierdzenie prawidłowości umowy kredytu. 

Byłoby to zatem równoważne uznaniu przez państwo, iż umowa ta nie zawiera warunków 

niedozwolonych i nie daje podstaw do żądania unieważnienia jej. Banki mogłyby zatem 

posługiwać się tym właśnie formularzem umowy, jako zatwierdzonym przez instytucję 

państwa. 

Reasumując, populizm na rynku kredytów mieszkaniowych może w pewnych 

uwarunkowaniach zaowocować pozytywnym i ekonomicznymi i prawnymi konsekwencjami. 

 

 

Sopot, 8 marca 2023 


