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WPROWADZENIE 

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, nad którą pracuje Ministerstwo 

Gospodarki, utknęła w martwym punkcie. Natomiast eksperci zgodnie podkreślają, że  

na stosowne regulacje czekają Seniorzy, fundusze hipoteczne, rynek kapitałowy.  

Co prawda, sektor bankowy już dysponuje praktycznymi możliwościami, jakie daje  

w obszarze tak zwanej odwróconej hipoteki, ustawa o odwróconym kredycie 

hipotecznym, która weszła w życie w grudniu 2014 roku, jednak jak dotąd brak jest 

jakichkolwiek nawet zapowiedzi ze strony sektora co do perspektywy wprowadzenia 

takiego produktu. Powodów jest kilka. Po pierwsze, w porównaniu z koniecznymi  

do poniesienia kosztami, korzyści mogłyby okazać się mało satysfakcjonujące.  

W środowisku niskich stóp procentowych, świadczenie tego typu usług co prawda może 

być również rentowne, ale w długiej perspektywie czasu. W konsekwencji wydaje się, że 

bieżąca sytuacja na rynku finansowym rzeczywiście nie uzasadnia realizacji przez banki 

zupełnie nowych, poważnych, długich inwestycji. Z tego punktu widzenia, uruchomiony 

aktualnie potencjał rynku odwróconej hipoteki może być uznany za niewystarczający.  

Tymczasem, według raportów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i UOKiK, umowy 

z funduszami hipotecznymi podpisało blisko pół tysiąca osób. Biorąc za przykład  rynek 

Wielkiej Brytanii, w której hipoteka odwrócona funkcjonuje od wielu lat, zawiera się  

na nim rocznie ok. 25-30 tys. nowych umów. W Polsce mogłoby być podobnie, zwłaszcza 

że szacunki Eurostatu z 2013 roku dowodzą, że polscy Seniorzy 65+ są właścicielami 

przeciętnie 2,5 mln mieszkań i domów.  

Potwierdzeniem zapotrzebowania w Polsce na taką usługę jest choćby to, iż  

w ostatnim czasie zgłosiło się do działających dwóch funduszy hipotecznych, Członków 

KPF, kilkadziesiąt tysięcy osób zainteresowanych produktem. To seniorzy, którzy czekają 

na ustawę i wstrzymują się z decyzją o zawarciu umowy na świadczenie dożywotnie, aż do 

uchwalenia stosownej regulacji. Potwierdzeniem celowości wdrożenia do praktyki 

biznesowej przedmiotowych przepisów, które nadto wreszcie odpowiedzą efektywnie  

na zapotrzebowanie gospodarstw domowych polskich emerytów, są między innymi dane 

GUS. Wynika z nich, że ponad połowa polskich emerytów ma miesięcznie do dyspozycji 

mniej niż 1.600 PLN brutto. Co prawda, w wyniku tegorocznej waloryzacji, świadczenia 

emerytalne wzrosną o 1,08%, a najniższa emerytura powiększy się „aż” o 4,26%, ale na tle 

Europy to wciąż mało. Nadto, badania systematycznie od wielu lat prowadzone przez KPF 

i IRG SGH na rynku finansów konsumenckich pokazują trudną bardzo sytuację 

gospodarstw domowych osób z najstarszych grup wiekowych. Bardzo znaczna ich część 
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nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie z nawet przejściowymi problemami 

finansowymi, co rodzi poważne ryzyko wzrostu skali zjawiska nadmiernego zadłużenia, 

czy wprost upadłości wśród tej grupy społecznej. Trzeba przyznać i podkreślić, iż istnieją 

efektywne źródła radzenia sobie z przejściowymi problemami finansowymi dzięki 

względnie łatwemu dostępowi tej grupy klientów do rynku kredytów bankowych, czy 

alternatywnie pożyczek z instytucji pożyczkowych, to jednak w przypadku istotnej części 

kredytobiorców, może to generować co najmniej konieczność odłożenia w czasie 

wydatków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, lub nawet konieczność 

zaciągnięcia nowych kredytów, czy pożyczek na spłatę innych zobowiązań. 

W tej sytuacji warto podkreślić, iż Ustawa o dożywotnich świadczeniach pieniężnych 

umożliwi Seniorom korzystanie z bezpiecznej renty dożywotniej. Zobliguje wszystkie 

podmioty na rynku do stosowania jednolitych, przejrzystych procedur oraz wyznaczania 

wysokich standardów obsługi klienta, dając również efektywne i bezpieczne narzędzie do 

samodzielnego radzenia sobie z przejściowymi, nieprzewidzianymi problemami 

finansowymi.  

Analiza sytuacji gospodarstw domowych z punktu widzenia możliwości radzenia sobie  

z koniecznym do poniesienia, nieplanowanym wydatkiem, jaka została pomieszczona  

w przedstawionym opracowaniu, w naszym przekonaniu silnie wzmacnia argumentację 

na rzecz pilnego wprowadzenia na szybką ścieżkę legislacyjną ustawy o dożywotnim 

świadczeniu pieniężnym. Mam nadzieję, że przedstawione wnioski z tej analizy zyskają 

sobie merytorycznych sojuszników i Państwa wsparcie do tego, by nie zmarnować szansy 

na wdrożenie dobrej jakościowo regulacji, wspierającej nie tylko ambicje konsumpcyjne 

gospodarstw domowych Seniorów, ale przede wszystkim wzmacniającej ich płynność 

finansową i możliwości radzenia sobie samodzielnie z nadmiernie częstymi trudnościami 

w skutecznym rozwiązywaniu problemów życia codziennego. 

 

Andrzej Roter 

Dyrektor Generalny  

KPF 
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Możliwości radzenia sobie z nieplanowanym wydatkiem – sytuacja 

ogólna 

Badania prowadzone przez KPF i IRG SGH nad rynkiem consumer finance1 w Polsce 

dostarczają interesujących danych, których analiza może pozwalać na uzupełnienie lub 

rozszerzenie charakterystyki sytuacji finansowej gospodarstw domowych osób starszych 

w Polsce na tle ogólnej sytuacji gospodarstw domowych w tym obszarze. Jedną z istotnych 

cech tej sytuacji jest możliwości radzenia sobie przez gospodarstwa domowe z nagłym, 

wcześniej nieplanowanym wydatkiem. W pierwszym kwartale 2015 roku oraz w tym 

samym kwartale 2012 roku zadano pytanie o możliwości poradzenia sobie przez 

gospodarstwa domowe z takim, nieplanowanym wydatkiem w wysokości 2.000 PLN.  

Analiza danych pozwala na oszacowanie skali trudności w tym obszarze. Z takim bowiem 

wydatkiem w roku 2015 nie widzi możliwości poradzenia sobie aż 41,4% gospodarstw 

domowych w Polsce (patrz wykres 1). Udział takich gospodarstw domowych wzrósł  

w stosunku do ich liczby w roku 2012. Wydaje się to zaskakiwać, iż w okresie 

spowolnienia gospodarczego w naszym kraju względna liczba takich gospodarstw była 

mniejsza niż w okresie, w którym polska gospodarka zdaje się już wychodzić  

ze spowolnienia i, co więcej, nabierać rozpędu. Jednocześnie maleje w analizowanym 

okresie, zatem pomiędzy rokiem 2012 i 2015, grupa osób, które co prawda miałyby duże 

trudności, ale ostatecznie mogłyby sobie z takim problemem finansowym poradzić 

(odpowiednio 29,8% i 25,5%). I dobrą informacją jest fakt, iż w tym samym okresie rośnie 

grupa osób, które z łatwością poradziłyby sobie z tak określonym co do kwoty (to jest 

2.000 PLN) niespodziewanym wydatkiem (13,3% i 16,7%).  

Dane te prowadzić mogą do generalnego wniosku, iż rośnie rozwarstwienie 

społeczeństwa z punktu widzenia zamożności różnych grup społecznych. A nadto należy 

podkreślić, iż zarówno w roku 2012 jak i 2015, dla względnie stałej i dużej grupy osób, nie 

jest możliwym radzenie sobie samodzielne z problemem sfinansowania koniecznych do 

poniesienia, nieprzewidzianych wydatków w kwocie 2.000 PLN. W tej, z punktu widzenia 

społecznego, wydaje się poważnej sytuacji niezwykle istotnej wagi kwestią staje się 

dostępność gospodarstw domowych do rynku kredytowego, który może zwiększyć 

możliwości radzenia sobie z takim, jak wyżej opisany problemem. 

  

                                                             

1 Badania KPF i IRG SGH, z których powstaje cokwartalny raport „Sytuacja na rynku consumer finance  
w Polsce. Barometr KPF-IRG”, przeprowadzane są od 2006 roku na reprezentatywnej grupie gospodarstw 
domowych. 
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Wykres 1. Możliwości radzenia sobie z dodatkowym, nieprzewidzianym wydatkiem  

w kwocie 2.000 PLN w I kwartale 2012 i I kwartale 2015 (w%) 

 

Źródło: KPF | IRG SGH. 
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Zjawisko wykluczenia finansowego w Polsce w latach 2007-2014 

Zjawisko wykluczenia finansowego zajmuje wiele uwagi rządów i wiele miejsca w ich 

politykach społecznych. Dzieje się tak zasłużenie ze względu na znaczenie tego zjawiska  

z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego, także ze względu na jego znaczenie  

dla budżetów państw w kontekście choćby ewentualnych kosztów, związanych  

z koniecznością przeciwdziałania zjawisku wykluczenia finansowego lub rozwiązywania 

problemów, przez to zjawisko generowanych.  

Badania prowadzone przez KPF i IRG SGH, systematycznie co kwartał od 2006 roku  

na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych, pozwoliły na pozyskanie baz 

danych, które posłużyły do oszacowania względnej skali zjawiska wykluczenia 

finansowego w latach 2007-2014. Dokonano tego z wykorzystaniem metodologii2 

opracowanej przez dr. Piotra Białowolskiego3.  

Rok 2007, zatem okres sprzed kryzysu, charakteryzował się wykluczeniem finansowym 

21,2% gospodarstw domowych w Polsce (patrz wykres 2). Pomimo faktu, iż w kolejnych 

latach, poczynając od 2008 roku, czyli od wybuchu kryzysu na międzynarodowym rynku 

finansowym, rosło ryzyko ogólnogospodarcze, a wraz z nim ryzyko kredytowe, to w Polsce 

skala względnego wykluczenia finansowego malała aż do roku 2010, w którym wynosiło 

ono 19,5%. W kolejnym roku wzrosło do 20,5%, by rok później osiągnąć skalę 21,5%. 

Kolejne dwa lata to okres niewielkiego jego spadku – w roku 2014 skala zjawiska 

wykluczenia finansowego wyniosła 20,0%. 

W obiegowej opinii gospodarstwa domowe osób starszych, z grupy wiekowej powyżej 65 

roku życia, należą do tej części społeczeństwa, która podlega najsilniejszemu wykluczeniu 

z rynku finansowego w Polsce. Przeprowadzone przez KPF i IRG SGH badania i bogata 

baza danych pozwala zweryfikować takie obiegowe twierdzenia, analizując dane o skali 

względnego wykluczenia z punktu widzenia tej cechy społeczno-demograficznej, jakim 

jest wiek głowy gospodarstwa domowego.  

 

                                                             

2 Prawdopodobieństwo pozostawania wykluczonym z rynku kredytowego przez gospodarstwo zostało 
poddane analizie z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej. Zbiór zmiennych uwzględnionych w tym 
modelu obejmował zmienną kategorialną opisującą jakość obsługi zobowiązań, a także zmienne 
dychotomiczne, opisujące występowanie bariery zbyt wysokich dochodów oraz brak barier. 
3 Dr Piotr Białowolski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Instytucie Statystyki i Demografii  
w SGH. Autor lub współautor ok. 130 publikacji, udział w 27 projektach badawczych z zakresu m.in. kondycji 
gospodarstw domowych, sektora finansowego, desezonalizacji szeregów czasowych w badaniach koniunktury, 
prognozowania, konkurencyjności gospodarki polskiej. 
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Wykres 2. Skala zjawiska wykluczenia finansowego w Polsce w latach 2007-2014 

 

Źródło: KPF. 
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Wykres 3. Skala zjawiska wykluczenia finansowego w różnych grupach wiekowych głowy 

gospodarstwa domowego, w latach 2008-2014 (w %) 

 

Źródło: KPF. 
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ze sfinansowaniem nieplanowanych wydatków 

Badania KPF i IRG SGH4 pozwoliły na zidentyfikowanie, w jakich obszarach życia 
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tego badania z 2015 roku, dotknęły aż 43,3% gospodarstw domowych z głową w wieku 

powyżej 64 lat – przy średniej na poziomie 23,4% w tym obszarze. Podobnie jak w roku 

2015, tak i w roku 2012 był to obszar o największej wrażliwości i generujący najczęściej 

problemy ze sfinansowaniem dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych wydatków. 

Drugim obszarem, w którym gospodarstwa domowe zostały dotknięte najsilniej 

problemami ze sfinansowaniem wydatków, w edycji badań 2015 roku, były koszty opłat 

                                                             

4 P. Białowolski, S. Dudek, Sytuacja na rynku consumer finance. Barometr KPF-IRG, KPF. 
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za czynsz i opłaty mieszkaniowe. Co trzecie gospodarstwo domowe (32,6%) osób 

starszych miało takie problemy (przy średniej 25,9%), a co godne podkreślenia, to jedynie 

18% gospodarstw domowych w kategorii wiekowej w przedziale 50 – 64 lat ma podobne 

problemy w tym obszarze. Należy uznać, iż prawdopodobnie to właśnie przejście w wiek 

emerytalny bardzo istotnie zmienia sytuację w kwestii pozycji finansowej i możliwości 

radzenia sobie z nadzwyczajnymi, wcześniej trudnymi do przewidzenia kosztami życia 

codziennego. Co warte podkreślenia, ten obszar w roku 2012 generował najmniej 

problemów gospodarstwom domowych osób starszych.  

Wykres 4. Odsetek deklarujących problemy ze sfinansowaniem różnych wydatków  

w grupie gospodarstw domowych osób starszych oraz ogółem (w %) 

 
Źródło: KPF. 

W niewiele mniejszym stopniu niż w sprawach problemów z regulowaniem czynszu  

i innych opłat mieszkaniowych, w 2015 roku dotykały gospodarstwa domowe osób 

starszych problemy ze sfinansowaniem kosztów dodatkowej opieki medycznej lub 

stomatologicznej (31,7%) – przy średniej wskazań 22,4%. W tym obszarze udział 

gospodarstw domowych, które deklarowały w nieodległej przeszłości problemy, zarówno 

w roku 2015 jak i 2012 jest na podobnym poziomie (odpowiednio 31,7% i 31,5%). 

W najmniejszym stopniu, w 2015 roku, problemy finansowe ujawniały się w przypadku 

potrzeby zakupu żywności, jakkolwiek jednocześnie trzeba podkreślić, że i w tym 

obszarze dotykały one już prawie co piąte gospodarstwo domowe (19,5%) i wskazanie to 

jest wyższe od średniej dla wszystkich badanych grup wiekowych (18,7%). Może to 

wynikać choćby z faktu, iż potrzeba ta pojawiać się może względnie często ze względu  
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na konieczność zakupu leków, czego nie można było przewidzieć wcześniej – tym bardziej,  

o ile ten zakup musiał być sfinansowany kredytem bankowym lub pożyczką z instytucji 

pożyczkowej. Ten obszar w 2012 roku był trzecim w kolejności co do wrażliwości na 

problemy w nim się pojawiające, zatem ujawnił się względnie pozytywny sygnał – 

gospodarstwa domowe osób starszych w mniejszym stopniu niż 3 lata wcześniej 

odczuwają problemy ze sfinansowaniem zakupu żywności. 

Generalny wniosek w odniesieniu do kwestii problemów finansowych, które dotknęły już 

w nieodległej przeszłości gospodarstwa domowe osób starszych jest taki, iż pojawiają się 

te problemy w obszarach o bardzo dużej wrażliwości dla tej kategorii gospodarstw 

domowych. Oznacza to, że brak możliwości ich rozwiązania nie jest jedynie przejściowym 

pogorszeniem jakości życia. Uderza to w jakimś sensie w podstawy egzystencji i wymaga 

pilnej i skutecznej reakcji ze strony gospodarstw domowych, to jest znalezienia sposobów 

na rozwiązanie takich problemów. To zaś oznaczać może potrzebę pilnego znalezienia 

zewnętrznych źródeł ich sfinansowania. Jednocześnie należy pamiętać i o tym, iż niski 

poziom wykluczenia finansowego osób z najstarszych grup wiekowych, co prawda 

pozwala aktualnie na stosunkowo łatwe sfinansowanie niespodziewanych kosztów 

kredytem czy pożyczką, ale jednocześnie w odniesieniu do tej kategorii gospodarstw 

domowych, które aktywność zawodową mogą już mieć za sobą i możliwość uzyskania 

dodatkowych dochodów jest niewielka, wymaga to obciążenia bieżących dochodów 

względnie znacznymi kwotami spłat takich kredytów czy pożyczek. To może powodować 

w konsekwencji nawet bardzo istotne problemy w innych obszarach życia codziennego 

gospodarstw domowych. Tak może być w przypadku konieczności sfinansowania kosztów 

zakupu leków: łatwość w dostępie do kredytu, czy pożyczki finansującego rozwiązanie 

takiego problemu może w konsekwencji skutkować brakiem środków na sfinansowanie 

kosztów czynszu i opłat mieszkaniowych, czy nawet na sfinansowanie zakupu żywności.  
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Sposoby stosowane przez gospodarstwa domowe na sfinansowanie 

nieplanowanego wydatku 

Najczęściej wskazywanym w 2015 roku przez gospodarstwa domowe osób starszych 

sposobem na pokrycie kosztów niespodziewanych wydatków w kwocie 2 tys. PLN była 

pożyczka od rodziny lub znajomych (38,6%). Podobnie sytuacja wyglądała w roku 2012 

(33,6%), przy czym w roku 2015 udział takich gospodarstw wzrósł, i to o 5%. 

Jednocześnie, trzeba koniecznie podkreślić fakt, iż w obu edycjach badania, wskazania 

były niższe od średniej (odpowiednio w latach 2015 i 2012 średnia wynosiła 45,1% oraz 

40,7%). Nadto, właśnie ta grupa gospodarstw domowych, najrzadziej deklaruje taki 

sposób radzenia sobie z niedoborem środków wśród gospodarstw domowych innych grup 

wiekowych. Zatem pomimo wysokich względnych wskazań, inne grupy wiekowe 

gospodarstw domowych w większym stopniu niż osób starszych, mogą liczyć na pomoc 

rodziny czy znajomych.  

Drugim sposobem, co do częstotliwości deklaracji o skorzystaniu z niego, jest sięgnięcie  

do środków własnych – w roku 2015 na taki sposób wskazało 33,3% gospodarstw 

domowych osób z najstarszej grupy wiekowej. Pozytywnym sygnałem, ujawnionym dzięki 

porównaniu wyników dwóch edycji badań, z roku 2015 i 2012, jest fakt, iż udział takich 

deklaracji w roku 2015 w stosunku do 2012 wzrósł, a nadto, iż różnica udziału takich 

odpowiedzi do średniej w roku 2015 uległa zdecydowanemu zmniejszeniu. W roku 2012 

ta różnica wynosiła prawie 7% w roku 2015 zaś już jedynie nieznacznie ponad 3%. 

Jednocześnie, wymaga podkreślenia fakt, iż osoby z tej grupy wiekowej – osób 

najstarszych – w roku 2012 są najrzadziej wskazującą na ten sposób grupą gospodarstw 

domowych, a w edycji 2015 jedną z dwóch najrzadziej korzystających z tego sposobu.  

Nie budzi to w żaden sposób wątpliwości, jeśli nadto zauważyć, iż w prowadzonych przez 

KPF i IRG SGH badaniach ta grupa respondentów charakteryzuje się niską zdolnością do 

oszczędzania5. Ujawnienie tej cechy pozwala na negatywne zweryfikowanie co do zasady 

możliwości skorzystania z tego źródła, jakim są oszczędności, przez gospodarstwa 

domowe osób z najstarszej grupy wiekowej w przypadku potrzeby sfinansowania nagłego, 

nieprzewidzianego wydatku. Inaczej, niż ma to ma miejsce w przypadku kredytu, czy 

pożyczki niebankowej, która jest stosunkowo łatwo dostępnym źródłem sfinansowania 

kosztów nagłych, nieprzewidzianych wcześniej wydatków. Nawet jeśli są one  

w stosunkowo niewielkiej, bo 2 tys. PLN, kwocie.  

                                                             

5 W I kwartale 2015 roku oszczędzanie w niewielkim stopniu deklarowało co czwarte gospodarstwo domowe 
osób starszych, a dużo oszczędzało zaledwie 2,3% takich gospodarstw. 
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Jednakże, pomimo zmniejszenia się presji na zaciąganie kredytów na pokrycie 

niespodziewanych wydatków (w 2012 udział takich gospodarstw domowych wyniósł 

32,3%), to nadal co 4 gospodarstwo domowe musi sięgać po kredyt w banku lub pożyczkę 

w firmie pożyczkowej (25,4%) dla poradzenia sobie z takimi problemami finansowymi.  

Z jednej strony pokazuje to instytucjonalną dojrzałość rynku finansowego, ale z drugiej 

strony potwierdza jeden z ważniejszych wniosków w odniesieniu do osób z najstarszej 

grupy wiekowej. Bardzo poważna ich część musi finansować swoje potrzeby związane  

z niespodziewanymi do poniesienia wydatkami korzystając z innych sposobów niż pomoc 

rodziny i przyjaciół, a najczęściej wykorzystywanym sposobem jest finansowanie potrzeb 

kredytem bankowym lub pożyczką niebankową. Dostępność do rynku kredytu bankowego 

okazuje się być warunkiem efektywnego radzenia sobie z przejściowymi problemami 

finansowymi i zdecydowanie pierwszym wyborem w co czwartym gospodarstwie 

domowych osób najstarszych.  

 

 

Na co przeznaczane są środki z kredytu lub pożyczki 

Analiza celów, jakie są realizowane dzięki środkom z nowo zaciągniętego przez 

gospodarstwa domowe kredytu pozwala na interesujące poznawczo uzupełnienie obrazu 

tego, jak radziły sobie gospodarstwa domowe osób starszych z przejściowymi problemami 

finansowymi w roku 2012 i porównawczo w roku 2015 oraz, jaki jest tej sprawie 

nadawany priorytet w przypadku zaciągania zobowiązań w postaci kredytu bankowego 

lub pożyczki niebankowej. 

W przypadku zaciągania przez gospodarstwa domowe kredytu lub pożyczki, najczęściej 

były one przeznaczane w I kwartale 2015 roku na sfinansowanie zakupu drobnych dóbr 

trwałych i w drugiej kolejności na spłatę innych zobowiązań, najrzadziej zaś na zakup 

samochodu (pomijając kategorię inne). Podobnie wyglądały priorytety ogółu gospodarstw 

domowych w zakresie celów zaciągania kredytu lub pożyczki w I kwartale roku 2012.  

Inaczej przedstawiała się sytuacja w odniesieniu do priorytetów w zakresie celów 

zaciągania nowych zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych według deklaracji 

gospodarstw domowych osób starszych.  

Priorytetem dla takich gospodarstw domowych było w I kwartale 2012 roku pokrycie 

wydatków na nagłe potrzeby, takie jak pokrycie kosztów leczenia, wypadku, operacji. To 

aż 35,9% gospodarstw domowych osób starszych (przy średniej 16,2%) deklarowało, że 
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kredyt jest zaciągany w przywołanym wyżej celu. Drugim w kolejności celem (pomijając 

kategorię inne) był zakup drobnych dóbr trwałych. Zwraca uwagę również fakt, iż  

na trzecim miejscu z udziałem 20,5% była spłata innych zobowiązań (przy średniej 

wskazań 21,8%). Ten ostatni z wymienionych celów w I kwartale roku 2015 stał się 

kategorią o najwyższym priorytecie z udziałem 38,2% (przy średniej 22,1%), zaraz po 

wydatkach na nagłe potrzeby, które były deklarowane przez 22,1% respondentów 

spośród osób z najstarszej grupy wiekowej.  

Wykres 5. Przeznaczenie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gospodarstwa domowe 

osób starszych i ogółem w I kwartale 2015  

 

Źródło: KPF. 

Generalne wnioski z analizy powyższych danych są następujące: gospodarstwa domowe 

osób z najstarszej grupy wiekowej, co prawda są w stosunkowo niewielkim stopniu objęte 

zjawiskiem wykluczenia finansowego, jednak udział tych, które wykorzystują środki  

z kredytu lub pożyczki w nagłych wypadkach pokazywać mogą, iż jest to ta grupa 

społeczna, która nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie z przejściowymi, nagłymi 

potrzebami finansowymi. 

Co więcej, porównanie priorytetów – za okresy pierwszych kwartałów lat 2013 i 2015 –  

w zakresie wykorzystania środków uzyskanych z nowego zobowiązania kredytowego 

mogą wskazywać, iż w przypadku części gospodarstw domowych osób najstarszych, 

przejściowe problemy nie zostały rozwiązane i mogą one być zagrożone nadmiernym 

zadłużeniem, czy nawet niewypłacalności. Są to potencjalni klienci ośrodków pomocy 

społecznej, generujący dodatkowe koszty dla budżetu Państwa lub przyszli beneficjenci 
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przepisów o upadłości konsumenckiej, generujący dodatkowe koszty wierzycielom 

kredytowym.  

Na podstawie analizy powyższych danych można postawić tezę, iż dla, zdaje się, rosnącej 

liczby niesamodzielnie i mało efektywnie radzących sobie z potrzebą pokrycia nagłych  

i nieprzewidzianych wydatków przez gospodarstwa domowe osób z najstarszej grupy 

wiekowej, potrzeba jest znalezienia innej możliwości rozwiązania nieprzewidzianych 

problemów finansowych niż zaciąganie kredytu, czy korzystanie z oszczędności. Nie 

można bowiem zakładać, iż dochody osób najstarszych pochodzące z systemu 

zabezpieczenia społecznego będą rosły na tyle dynamicznie, by takim naturalnym 

sytuacjom wieku starszego, jak konieczność sfinansowania leczenia czy zakupu leków, 

mogły one sobie samodzielnie poradzić z tymi problemami, bez poszukiwania 

zewnętrznych źródeł ich finansowania. Nadto, nie można też liczyć, iż pomimo ryzyka 

rosnącego portfela nieregularnych należności z tytułu udzielonych tej grupie społecznej 

kredytów i pożyczek, wysoka dostępność do tych produktów finansowych będzie 

niezmiennie utrzymywała się w przyszłości na tak wysokim jak obecnie poziomie. 

Efektem zjawiska pogarszania się portfeli bankowych i portfeli instytucji pożyczkowych 

będzie nadto nie tylko ograniczenie dostępności dla tej grupy klientów, ale również 

podniesienie cen. To w dalszej konsekwencji ograniczy zdolności zakupowe tej grupy 

konsumentów, lub ograniczy bieżącą płynność tych gospodarstw domowych, czy nawet 

zwiększy ryzyko popadnięcia w nadmierne zadłużenie. Dla przeciwdziałania, 

zapobiegania konsekwencjom zrealizowania się takich ryzyk, potrzeba jest znalezienia 

zewnętrznych źródeł finansowania nieprzewidzianych wydatków dla gospodarstw 

domowych osób z najstarszych grup wiekowych nie niosących dla nich aż tak wielu 

istotnych ryzyk. 

 

 

Na co przeznaczane są środki uzyskane z renty dożywotniej 

Dotychczasowa analiza danych doprowadziła do wniosku, iż zarówno oszczędności jak  

i kredyty, czy pożyczki nie są satysfakcjonującym i w pełni bezpiecznym źródłem 

rozwiązywania problemów finansowania kosztów, związanych z potrzebą pokrycia 

nagłych wydatków, jakie pojawiają się w gospodarstwach domowych osób z najstarszych 

grup wiekowych. Choć jednocześnie należy przyznać, iż kredyt lub pożyczka, ze względu 

na jej dostępność dla tej grupy społecznej, wydaje się aktualnie nadal efektywnym 

narzędziem do sfinansowania takich problemów, pojawiających się nagle, 

niespodziewanie w codziennym życiu osób starszych. Skorzystanie jednak z tego źródła 
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może tworzyć istotne ryzyka, w tym nadmiernego zadłużenia lub pogarszania bieżącej 

płynności takich gospodarstw domowych i konieczności ograniczania, czy opóźniania 

momentu ponoszenia wydatków nawet w podstawowych obszarach, jak opłaty 

mieszkaniowe, wydatki na żywność. Na obszary, w jakich nastąpić może ograniczanie, 

opóźnianie, czy nawet zaprzestanie finansowania ze strony osób z najstarszych grup 

wiekowych, wskazują choćby badania, przeprowadzone w 2013 roku na grupie 1.928 

respondentów przez Fundusz Hipoteczny DOM. Badania te ujawniają, że największa grupa 

Seniorów wydaje posiadane przez siebie środki na pokrycie kosztów w grupie wydatków 

bieżących – w tym na opłacenie czynszu, opłat mieszkaniowych i na dokonywanie tzw. 

bieżących, podstawowych zakupów – udział tych gospodarstw to 60%. Grupa aż 35% to te 

gospodarstwa domowe, które najczęściej wydają pieniądze na zakup leków. Pozostałe 5% 

to wskazania między innymi na hobby, kino, działka, pomoc rodzinie jako najczęściej 

dokonywane wydatki. 

Wykres 6. Cele, na które osoby starsze najczęściej wydają pieniądze 

 

Źródło: Badanie przeprowadzone przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w 2013 roku. 
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grupy wydatków, czy może te drugie na wyraźne poprawienie jakości życia, czyli 

wypoczynek, hobby, rekreacja etc. Badania, przeprowadzone przez Fundusz Hipoteczny 

Familia w 2013 roku wśród swoich klientów – osób korzystających z hipoteki odwróconej 

w modelu sprzedażowym w formie renty dożywotniej, pozwoliły na opisanie, na co są 
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przeznaczane środki, uzyskiwane w ramach stosownej umowy pomiędzy funduszem i 

gospodarstwem domowym.  

Wykres 7. Przeznaczenie przez osoby starsze renty dożywotniej uzyskiwanej z tytułu 

umowy z funduszem hipotecznym 

 

Źródło: Badanie przeprowadzone przez Fundusz Hipoteczny Familia S.A. w 2013 roku. 

Okazuje się, że najczęstszym wydatkiem, finansowanym z uzyskiwanej comiesięcznej 

renty dożywotniej są wydatki związane z codziennym utrzymaniem, w tym dokonywane 

zakupy i opłaty. Taki priorytet wydatków deklaruje 46% beneficjentów renty dożywotniej. 

Bardzo znaczny jest też udział gospodarstw domowych, które pozyskane środki z renty 

dożywotniej przeznaczają na zakup leków – 37% deklaracji co do ponoszenia takich 

wydatków w ciężar środków, uzyskiwanych z renty dożywotniej. Tak ujawnione 

priorytety pokrywają się co do zasady nie tylko z priorytetami wydatków, finansowanych 

z bieżących dochodów, ale też zaciąganymi przez gospodarstwa domowe kredytami czy 

pożyczkami. A to oznacza, że zarówno pożyczki i kredyty, jak i środki uzyskiwane z renty 

dożywotniej mają ten sam cel – ochronę przed zdecydowanym pogorszeniem i tak 

niewysokiej jakości życia i są jednym ze sposobów na samodzielne radzenie sobie  

z problemami życia codziennego. 

Zatem, można postawić następujący wniosek, iż kredyty, czy pożyczki zaciągane są co do 

zasady w celach pokrywających się z tymi, jakie stanowią o priorytetach wydatków 

finansowanych uzyskiwanymi z renty dożywotniej środkami. Z tą jednak, bardzo istotną, 

praktyczną różnicą, iż to drugie źródło nie generuje istotnych ryzyk dla pewnej części 

gospodarstw domowych. Wśród tych zagrożeń najważniejszymi jest ryzyko nadmiernego 

zadłużenia, czy choćby pogorszenia się bieżącej płynności gospodarstw domowych  

i w konsekwencji konieczność ograniczania wydatków na istotne potrzeby codziennego 

życia lub nawet konieczność zaciągania nowych kredytów, czy alternatywnie pożyczek,  

na pokrycie innych zobowiązań.  

46% 

37% 

7% 

5% 
5% na wydatki związane z codziennym

utrzymaniem (zakupy, opłaty)

leki

na rozrywki i podróże

na spłatę zadłużenia

inne
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Emeryci właścicielami nieruchomości mieszkalnej bez obciążeń jej 

hipoteki  

Jedną z cech polskich gospodarstw domowych osób z najstarszych grup wiekowych jest 

względnie nawet powszechny fakt posiadania przez nie nieruchomości mieszkalnej. Warto 

też zauważyć, że w większości badanych przez Eurostat6 krajów, emeryci mają hipotekę 

posiadanych nieruchomości mieszkalnych praktycznie wolną od obciążeń, lub udział tych 

gospodarstw domowych, w których obciążenia istnieją jest niewielki. Zdaje się to być 

naturalna sytuacja, kiedy emeryci spłacili już kredyty, zabezpieczone hipotecznie, 

zaciągane najczęściej na początku swojej kariery zawodowej. Innym powodem takiej 

sytuacji jest to, że takie gospodarstwa domowe ograniczają swoje apetyty konsumpcyjne 

do takich rozmiarów, które nie wymagają zaciągania kredytów, w jakich instytucje 

finansowe wymagałyby zabezpieczenia hipoteką na nieruchomościach, stanowiących 

własność emerytów. Nadto, co istotne z punktu widzenia prowadzonej przez nas analizy, 

zgodnie ze statystykami Eurostatu, w czterech krajach – Rumunii, Słowacji, Polsce  

i na Litwie emeryci nie obciążają swoich nieruchomości w ramach zabezpieczenia długu. 

W nowych krajach unii zaledwie 1,5% mieszkań zajmowanych przez emerytów ma 

obciążoną hipotekę. W krajach „starej unii” wynik ten wynosi 10,1%.  

Dane te zdają się wskazywać, iż w większości krajów europejskich potencjalny rynek 

odwróconej hipoteki może okazać się bardzo chłonny. Takie zjawisko powinniśmy 

obserwować również w Polsce. Z puntu widzenia efektywności takiego zewnętrznego 

źródła dla sfinansowania nagłej potrzeby pokrycia nieprzewidzianych wydatków przez 

gospodarstwa domowe najstarszej grupy wiekowej, wydaje się ono wprost 

rekomendowane. Uwalnia bowiem wolne środki z posiadanych przez gospodarstwo 

domowe aktywów, które mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów rozwiązywania 

bieżących problemów finansowych. Co ważniejsze, nie pogarszając bieżącej płynności 

takich gospodarstw domowych, nie tworząc i nie wzmacniając ryzyka nadmiernego 

zadłużenia, czy wprost upadłości.  

Potwierdzeniem takiej tezy może być porównanie celów zaciągania kredytu przez 

gospodarstwa domowe osób z najstarszych grup wiekowych i celów wydatkowania 

środków uzyskiwanych z renty dożywotniej.  

                                                             

6 Przytoczone wyniki pochodzą z artykułu: http://prnews.pl/analizy/popularnosc-hipotek-polska-na-26-
miejscu-w-europie-59000.html. 
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Wydaje się, że kierowanie uwagi na odwróconą hipotekę, czy to w formule odwróconego 

kredytu hipotecznego, czy dożywotniego świadczenia pieniężnego (odwrócona hipoteka  

w modelu sprzedażowym), ma jeszcze jedno, ważne merytorycznie i praktyczne 

uzasadnienie, jeśli szukać efektywnych i bezpiecznych źródeł finansowania częstych  

w przypadku gospodarstw domowych z najstarszej grupy wiekowej zdarzeń, jakimi są 

nagłe i nieprzewidziane wydatki. Choćby związane z koniecznością zapewnienia sobie 

przez te gospodarstwa domowe dodatkowej opieki medycznej, czy związane z zakupem 

leków. Równie ważnym jak przytoczony powyżej fakt o nieobciążaniu hipoteką 

posiadanych nieruchomości jest to, iż zgodnie z badaniami Eurostatu7 Polska należy do 

krajów o względnie bardzo dużym odsetku gospodarstw domowych, posiadających 

własne mieszkanie. Sytuacja w Polsce potwierdza w pewien sposób zaskakującą 

prawidłowość na rynku mieszkaniowym: im kraj jest biedniejszy, tym udział 

posiadających na własność nieruchomość mieszkalną jest większy. W krajach zamożnych, 

odsetek właścicieli mieszkań jest znacznie mniejszy niż w krajach biedniejszych, do 

których nadal należy Polska. 

Tabela 1. Odsetek właścicieli mieszkań i powierzchnia mieszkań w 2013 roku w wybranych 

krajach Europy 

Kraj 
Odsetek 

właścicieli 

Średnia powierzchnia mieszkania w m2 

Właściciele bez 
kredytu 

hipotecznego 

Właściciele z 
kredytem 

hipotecznym 

Wynajmujący, 
ceny rynkowe 

UE-28 70 96,8 119,6 74,8 

Szwajcaria 44 140 152,9 92 

Niemcy 52,6 121,4 127,7 69,2 

Austria 57,3 125,3 130,2 66,6 

Dania 63 141,4 146,6 79,6 

Polska 83,8 80,4 88,1 45,7 

Węgry 89,6 79,6 82,7 56,4 

Słowacja 90,5 89,2 95,4 63,1 

Litwa 92,2 64,4 70,9 42,5 

Rumunia 95,6 44,9 44,7 32,4 

Źródło: Living conditions in Europe, Eurostat, Luxemburg 2014. 

                                                             

7 Living conditions in Europe, Eurostat, Luxemburg 2014 
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Z punktu widzenia celu tego opracowania, podkreślany przez ekspertów fakt, iż  

z perspektywy mieszkańca biedniejszego kraju, takiego jak Polska również, posiadanie 

mieszkania jest przejawem zamożności, niezależności i większość ludzi za ważny cel 

życiowy uznaje zakup mieszkania. Ważną cechą charakterystyczną dla polskiego rynku 

nieruchomości mieszkalnych oraz gospodarstw domowych osób starszych jest fakt, iż 

początek ich kariery zawodowej przypadał na okres PRL-u, w którym panował nie tylko 

permanentny niedobór mieszkań, ale jednocześnie funkcjonował system tzw. przydziałów 

na mieszkania. Pozwalało to wielu gospodarstwom domowym wejść w posiadanie tzw. 

spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Nadto, w związku z praktycznie brakiem obrotu 

takimi mieszkaniami, bardzo duża część osób będących aktualnie w wieku emerytalnym 

jest posiadaczem nieruchomości mieszkalnej.  

Zdecydowane postawy Polaków co do woli posiadania własnego mieszkania, które 

utrzymywały się również w ostatnich latach, znalazły potwierdzenie w nadal rosnącym 

udziale posiadaczy nieruchomości mieszkalnych. Dość powiedzieć, że jeszcze w 2007 roku 

odsetek właścicieli mieszkań wynosił 62,5%, by wzrosnąć do 83,8% w 2013 roku. 

W sytuacji, kiedy system emerytalny w Polsce, według powszechnej opinii uczestników 

rynku i ekspertów, nie będzie chronić przed ubóstwem, potrzeba jest szukania innych niż 

system emerytalnego zabezpieczenia źródeł finansowania kosztów życia codziennego,  

a nadto na tyle efektywnego źródła, by skala ubóstwa w grupie tych gospodarstw 

domowych nie rosła. A takie ryzyko wciąż w Polsce istnieje w opinii ekspertów  

w wysokim stopniu. Prezentowane są przez nich i takie opinie, iż zachowanie obecnych 

zasad waloryzacji składek zgromadzonych na kontach emerytalnych może spowodować, 

że wysokość minimalnej emerytury będzie w przyszłości nawet spadać, porównując ją  

z przeciętnym wynagrodzeniem. Stąd, uprawniony jest wniosek, iż ani obecny, ani 

prawdopodobnie zmodyfikowany system emerytalny nie stanie się dla gospodarstw 

domowych emerytów, co do zasady, narzędziem do poprawy aktualnie złej sytuacji  

w odniesieniu do możliwości radzenia sobie samodzielnie przez te gospodarstwa domowe  

z rozwiązywaniem przejściowych, nagłych problemów finansowych.  

Co prawda to źródło, to znaczy obecny system emerytalny, mogłoby być zapewne uznane 

za całkowicie bezpieczne, co do swej istoty – inaczej niż w przypadku kredytu, czy 

pożyczek. Nadto jednak należy też dodać, że jednocześnie nie może być uznanym za 

efektywne źródło radzenia sobie z opisywanymi, nieplanowanymi wydatkami przez 

gospodarstwa domowe osób z najstarszych grup wiekowych.  

Jednocześnie można oceniać, iż kredyt, czy pożyczka, co prawda wydają się być aktualnie 

bardzo efektywnym źródłem finansowania w przypadku pojawiania się stosunkowo 
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często i naturalnie, nieprzewidzianych wydatków związanych z koniecznością 

zapewnienia sobie dodatkowej opieki medycznej, czy zakupu leków. Jednak nie można 

uznać tego źródła za, co do zasady bezpieczne dla gospodarstw domowych z najstarszych 

grup wiekowych. 

To jest kontekst do bardzo poważnego postawienia tezy, że wprost koniecznym jest 

znalezienie źródła, jeśli nie poprawy jakości życia, to choćby zachowania godnych 

warunków dla gospodarstw domowych w wieku emerytalnym, szczególnie tych, które są 

zagrożone znacznym pogorszeniem bieżącej płynności, nadmiernym zadłużeniem, czy 

wprost wykluczeniem społecznym. A takie ryzyka dotyczą wielu gospodarstw domowych 

emeryckich w Polsce, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z nawet 

stosunkowo niewielkimi problemami finansowymi.  

Trzeba podkreślić, iż w sytuacji, kiedy Państwa nie będzie najprawdopodobniej stać na 

zagwarantowanie takich warunków zabezpieczenia emerytalnego gospodarstwom 

domowym z najstarszych grup wiekowych, które pozwoliłyby na samodzielne radzenie 

sobie z pojawiającymi się, przejściowymi problemami finansowego życia codziennego, to 

wymaga od tego samego Państwa przynajmniej stworzenia dobrych przepisów 

ustawowych w obszarze odwróconej hipoteki, które mogą, co najmniej, poprawić sytuację 

gospodarstw domowych osób starszych, umożliwiając samodzielne rozwiązywanie 

finansowych problemów. Takie podejście wydaje się nie tylko racjonalne, ale należy je 

również rozpatrywać w kategorii podstawowej odpowiedzialności Państwa.  
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