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Streszczenie
Artykuł przedstawia proces powstawania nadmiernego zadłużenia gospodarstw 

domowych z tytułu zobowiązań kredytowych. Omawia błędy występujące po stronie 
kredytobiorców w procesie zawierania umów kredytowych oraz wskazuje na błędy 
i luki w bankowych systemach oceny zdolności kredytowej oraz wpływ tych czynników 
na wzrost liczby kredytów zagrożonych. Praca oparta została na badaniach raportów 
BIK kredytobiorców, którzy stracili zdolność do obsługi swojego zadłużenia i zwrócili 
się o pomoc w rozwiązaniu problemu spłaty zobowiązań do biura autora.

Wprowadzenie

Brak zdolności gospodarstw domowych do obsługi zobowiązań 
kredytowych i rosnąca skala problemu kredytów niespłacanych skłania do 
zastanowienia się, jakie czynniki mają wpływ na wzrost liczby kredytów 
zagrożonych. Niewypłacalność kredytowa gospodarstw domowych staje się 
jednym z głównych problemów współczesnej bankowości detalicznej.

1. Proces zadłużania – wyniki badań własnych

W celu zdiagnozowania problemu przeprowadzone zostały badania 
zadłużenia osób fizycznych, które zwróciły się o pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu z zadłużeniem kredytowym. Badania dotyczyły okresu 2008–2010. 
Do badań zebrano dane 98 kredytobiorców posiadających powyżej trzech 
zobowiązań kredytowych. 
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Rys. 1.  Źródła dochodów badanych kredytobiorców 
Źródło:  opracowanie własne. 

Celem badań było sprawdzenie, jak przebiegał proces zadłużania, 
i określenie wspólnych cech występujących w badanych przypadkach. 
Należy zaznaczyć, że prawie wszyscy kredytobiorcy w chwili zwrócenia się 
o pomoc nie mieli opóźnień w spłatach zobowiązań kredytowych powyżej 
30 dni, a jedynie w pojedynczych przypadkach opóźnienie sięgało do 60 
dni. Źródłem dochodu większości kredytobiorców było zatrudnienie z tytułu 
umowy o pracę albo pobieranie emerytury lub renty. W niewielu przypadkach 
była prowadzona działalność gospodarcza. 

Jednym z badanych elementów była wysokość uzyskiwanych dochodów, 
a co za tym idzie, zdolność kredytowa rozumiana jako wysokość zobowią-
zań możliwych do obsługi przez kredytobiorcę. Rozpiętość dochodów była 
znaczna – od minimalnego dochodu w wysokości 646 zł/mies. do maksymal-
nego 20 350 zł/mies., przy średniej dochodu wynoszącej 2147 zł/mies. netto. 
Kredytobiorcy mieli średnio 6,08 kredytu i 3,59 zobowiązań z tytułu kart 
i linii debetowych, czyli średnia liczba czynnych zobowiązań kredytowych 
wynosiła około 10. Kredytobiorców podzielono w zależności od uzyskiwa-
nych dochodów na grupy o dochodach do 1000 zł, 1001–2000 zł, 2001–3000 
zł i powyżej 3000 zł. Okazało się, że w poszczególnych grupach liczba zobo-
wiązań kredytowych była podobna i wynosiła od 8,7 do 11,2 zobowiązania 
przypadającego na kredytobiorcę. 
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Tabela 1

Zestawienie wyników badań 

Dochód [zł/mies.] Do 1000 1001–
2000

2001–
3000

Powyżej 
3000

Liczba kredytobiorców 20 46 20 13
Średnia liczba kredytów 8,7 10,1 9,4 11,2
Suma rat kredytowych 1839 2511 2658 5983
Łączne średnie zadłużenie [zł] 54705 70122 77963 211327
Średnia płaca kredytobiorcy [zł] 813 1436 2414 5949
Stosunek średniej raty do średniej płacy [%] 226 175 110 101
Stosunek wysokości zadłużenia do średniej 
płacy 67,29 48,83 32,30 35,52

Źródło: opracowanie własne.

Średnia suma rat płaconych przez kredytobiorców w pierwszych trzech 
grupach różniła się jedynie o 30%. Zaskakująca jest duża liczba kredytów 
w grupie najmniej zarabiających oraz wysokość miesięcznych zobowiązań  
z tytułu rat kredytowych ponad dwukrotnie przekraczająca wysokość docho-
dów. Wskazuje to na niewystarczającą weryfikację dochodu i niewystarczające 
badania zdolności kredytowej przez banki. Często weryfikacja sprowadzała 
się do oświadczenia klienta o zdolności do spłaty i o niezgodnym ze stanem 
faktycznym oświadczeniu o braku zobowiązań kredytowych. Sytuację taką 
umożliwiał nieszczelny system weryfikacji oświadczeń kredytobiorców 
w biurach informacji kredytowej. Część banków nie współpracowała z biurami 
informacji i nie przekazywała danych o zaciągniętych przez kredytobiorców 
zobowiązaniach kredytowych. Klienci, poszukując możliwości uzyskania 
kredytów, wykorzystywali te luki systemowe.

Można zaobserwować, że kredytobiorcy początkowo mieli niewielką liczbę 
kredytów i stosunkowo łatwo obsługiwali swoje zadłużenie. Z różnych przy-
czyn zaciągali kolejne zobowiązania i suma rat płaconych przez statystycznego 
kredytobiorcę gwałtownie rosła wraz ze wzrostem liczby kredytów. W badanej 
grupie było 948 czynnych zobowiązań kredytowych. Łączna liczba zobowiązań 
zaciągniętych przez badanych z pewnością była większa. Część z nich została 
spłacona, a część zamieniona na mniejszą liczbę kredytów poprzez konsolida-
cję. Wskazane w badaniach zadłużenie blisko w 100% generowane było przez 
kredyty niezabezpieczone (kredyty gotówkowe, ratalne, karty kredytowe). 
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Rys. 2.  Przyrost liczby kredytów w latach 2003–2010 
Źródło:  opracowanie własne.

Zauważalne zmniejszenie tempa wzrostu liczby kredytów w latach 2009 
i 2010 spowodowane jest zaostrzeniem polityki kredytowej banków oraz wpro-
wadzeniem zaleceń nadzorczych KNF. Liczba zapytań kredytowych w tym 
czasie była wielokrotnie większa niż liczba udzielonych kredytów. W badanej 
grupie klientów w ramach postępowania naprawczego wykonano konsolidację 
kredytem gotówkowym w 37 przypadkach. W 17 przypadkach rozwiązaniem 
była konsolidacja kredytem hipotecznym, u 9 kredytobiorców niezbędna była 
sprzedaż majątku w celu spłaty zobowiązań i uniknięcia windykacji długów, 
6 kredytobiorców zobowiązania spłaciło z pomocą rodziny. W 35 przypad-
kach nie było możliwości bezpośredniej pomocy kredytobiorcom w spłacie 
zobowiązań kredytowych. W wyniku negocjacji z bankami udzielającymi 
kredytów w około 15 przypadkach doprowadzono do restrukturyzacji dłu-
gu. Skuteczność tego rozwiązania można ocenić jednak negatywnie, gdyż 
w większości było to przesunięcie terminów spłat bez możliwości zmniejsze-
nia zadłużenia, przy braku możliwości wzrostu dochodów kredytobiorców 
problem spłaty został jedynie odroczony.

Proces narastania zadłużenia można wykazać po analizie typowego dla 
badanej grupy przypadku. Wybrany kredytobiorca uzyskuje dochody z pracy 
wysokości 1620 zł/mies., okresowo uzyskuje do 500 zł/ mies. z tytułu umowy 

Przyrost liczby 
kredytów w latach
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zlecenia. Zestawienie w tabeli numer 2 przedstawia, w jaki sposób narastało 
zadłużenie kredytowe.

Tabela 2

Proces narastania zadłużenia

Rok Liczba czynnych 
zobowiązań Suma rat Suma zobowiązań [zł]

1999 1 15 300
2000 1 15 300
2001 3 318 8210
2002 5 676 9770
2003 6 1207 14154
2004 8 1818 26848
2005 8 1514 35529
2006 18 3141 58039
2007 26 5366 122488
2008 30 6582 129870
2009 24 5615 129787
2010 23 5212 121732

Źródło: opracowanie własne.

Od roku 1999 do 2002 obciążenie zobowiązaniami kredytowymi jest sto-
sunkowo niewielkie, jednak rośnie liczba zobowiązań od 1 do 6, w kolejnych 
latach, 2003–2005, utrzymuje się liczba kredytów, lecz rośnie zadłużenie. Od 
2005 roku szybko rośnie liczba kredytów i łączne zadłużenie. Zatrzymanie 
wzrostu zadłużenia można zaobserwować w latach 2009 i 2010, spowodowane 
głównie wspomnianym zaostrzeniem polityki kredytowej banków, co nie 
zmieniło jednak zachowań kredytobiorcy. Z wywiadu uzyskano informację, że 
w 2009 roku kredytobiorca otrzymał pożyczkę od rodziny w wysokości 25 tys. zł  
i pożyczkę pracowniczą wysokości 5 tys. zł i środki przeznaczył w całości na 
spłatę bieżących zobowiązań. Podobnie wykorzystał w 2010 roku 15 tys. zł  
ze sprzedaży działki. W okresie od 1999 do 2010 roku kredytobiorca miał 
łącznie 43 zobowiązania kredytowe, z czego 20 zostało spłaconych częściowo 
przy wykorzystaniu konsolidacji gotówkowej. Konsolidacja pozwalała kre-
dytobiorcy okresowo zmniejszyć raty przy wzroście całkowitego zadłużenia 
(widoczne np. w latach 2004–2005). 

Kredyt konsolidacyjny stworzony w celu poprawy płynności bieżącej 
kredytobiorcy czasami powoduje zmylenie systemu ostrzegawczego zarówno 
po stronie kredytobiorcy, jaki i banku. Przy wdrożeniu konsolidacji maleje 
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liczba czynnych kredytów klienta, maleje również rata, lecz rośnie łączne 
zadłużenie. Klient przedstawiający do konsolidacji kredyty o stosunkowo 
krótkim okresie obsługi wynoszącym 1/5 – 1/4 okresu spłaty kredytu pierwot-
nego, wydłużając proces spłaty, nie korzysta w żaden sposób z konsolidacji 
jako ułatwienia. Nowy kredyt jest obciążony kosztami prowizji, ewentualnego 
ubezpieczenia i w związku z tym łączna kwota zadłużenia rośnie, nie powo-
dując zmiany w obciążeniach kredytobiorcy. W sytuacji braku możliwości 
pozyskania innych środków na spłatę zobowiązań dodatkowa kwota gotówki, 
którą może otrzymać kredytobiorca przy konsolidacji, powoduje uzyskanie 
środków na spłatę 2–5 rat i odroczenie momentu faktycznej niewypłacalności. 

W takiej sytuacji kredyt konsolidacyjny nie jest panaceum z reklamy 
„połącz swoje kredyty w jeden, płać mniejszą ratę”, ale staje się źródłem 
przyspieszenia procesu zadłużenia. Decydującą rolę w uniknięciu tego za-
grożenia ma prawidłowa informacja i przestrzeganie zasad odpowiedzialnego 
udzielania kredytów przez doradców kredytowych.

2. Fazy procesu zadłużania

Z obserwacji wynika, że zadłużenie gospodarstw domowych jest proce-
sem, w którym można wyodrębnić cztery główne fazy różniące się od siebie 
interakcjami występującymi pomiędzy kredytobiorcą, bankiem i instytucjami 
otoczenia kredytowego. 

Faza pierwsza od strony kredytobiorcy charakteryzuje się swobodnym 
dostępem do kredytu i innych produktów bankowych, kredytobiorca ,,buduje” 
swoje relacje z bankiem. Kredyty wykorzystywane są na cele konsumpcyjne, 
a zadłużenie jest bezpieczne i gwarantujące płynną oraz terminową spłatę. 
Poziom zadłużenia jest stały, maleje lub rośnie proporcjonalnie do wzrostu 
dochodów kredytobiorcy zachowującego pełną kontrolę nad zobowiązaniami. 
Od strony banków kredytobiorca jest klientem pożądanym, zachęcanym do 
korzystania z usług bankowych poprzez reklamę, uproszczone procedury 
i łatwy dostęp do produktów bankowych w tym kredytów. Klient może liczyć 
na propozycje kredytowe, uczestnictwo w promocjach oraz retencjach, gdzie 
część produktów może otrzymać bez badania zdolności kredytowej, a jedynie 
na podstawie dotychczasowej współpracy z bankiem. Bank wyznacza pożą-
dany model klienta, proponując produkty bankowe i kredyty na oświadczenie 
o dochodach, wykazując bardzo duży stopień zaufania do kredytobiorców. 
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Biura informacji kredytowej (np. BIK, MIG BR) dysponują w tym czasie 
informacjami neutralnymi lub pozytywnymi na temat kredytobiorcy. Jest to 
sytuacja pożądana z punktu widzenia banków i kredytobiorców.

Rys. 3.  Faza pierwsza procesu zadłużania 
Źródło:  opracowanie własne.

W fazie drugiej kredytobiorca w sposób płynny i niezauważalny zadłuża 
się do poziomu zagrażającego obsłudze kredytów. 

Rys. 4.  Faza druga procesu zadłużania 
Źródło:  opracowanie własne.
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Od strony kredytobiorcy faza ta charakteryzuje się nadal swobodnym 
dostępem do kredytu i innych produktów bankowych. Wzrost zadłużenia nie 
powoduje zmian ostrzegawczych w biurach informacji kredytowych, banki 
otrzymują ocenę kredytobiorcy pozytywną lub neutralną. System kontroli 
zewnętrznej nie obserwuje sytuacji zagrożenia. Kredyty w dalszym ciągu 
wykorzystywane są na cele konsumpcyjne. Zadłużenie rośnie w sposób płyn-
ny, a wysokość raty może rosnąć lub maleć. Od strony banków kredytobiorca 
staje się klientem sprawdzonym, pewnym i w związku z tym kierowane są do 
niego kolejne propozycje kredytowe, uczestnictwo w akcjach promocyjnych 
i ułatwienia w otrzymaniu produktów bankowych. 

Zadłużenie przechodzi w fazę trzecią, która ma decydującą rolę w pro-
cesie zadłużania i ewentualnej niewypłacalności kredytobiorcy. 

Rys. 5.  Trzecia faza procesu zadłużenia 
Źródło:  opracowanie własne. 

Od strony klienta faza ta charakteryzuję się minimalnie ograniczonym do-
stępem do kredytu i innych produktów bankowych. Kredytobiorca ma problemy 
z płynnością, poszukuje stale kredytu, spotyka się z pierwszymi odmowami 
udzielenia kredytu. Uzyskane kredyty przeznaczane są w mniejszej części na cele 
konsumpcyjne, a w większej na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia, w którym 
można zaobserwować szybki i skokowy wzrost. Obsługa kredytów nie jest moż-
liwa ze środków bieżących kredytobiorcy, jednak banki nie postrzegają sytuacji 
jako zagrożenia niewypłacalnością kredytobiorcy. Biura informacji kredytowej 
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w związku z brakiem opóźnień w spłatach zobowiązań kredytowych przekazują 
informację o rosnącym zadłużeniu, które nie powoduje problemów ze spłatą po 
stronie kredytobiorcy. Banki mogą wyciągnąć błędne wnioski dotyczące oceny 
zdolności kredytowej klientów, szczególnie wyznaczonych do akcji promocyjnych 
i retencyjnych. W tej fazie następuje utrata zdolności kontrolowania obsługi zadłu-
żenia. Wdrożone postępowanie naprawcze tylko w części przypadków umożliwi 
całkowitą spłatę zadłużenia, jednak skrócenie tego okresu zawsze pozwala na 
ograniczenie strat po stronie kredytobiorcy, jaki i po stronie banku.

Faza czwarta procesu zadłużania zawiera wszystkie negatywne sygnały 
dotyczące zadłużenia klienta. Banki orientują się w złej kondycji finansowej 
kredytobiorcy i zaprzestają udzielania kolejnych kredytów. Klientowi udaje 
się czasami uzyskać pojedyncze kredyty w bankach, częściej w instytucjach 
parabankowych, rośnie jego zadłużenie w wyniku zaciągania pożyczek 
pracowniczych, u rodziny, u znajomych. Kredytobiorca z braku możliwości 
spłaty zobowiązań opóźnia kolejne raty kredytowe, co jest odnotowywane 
przez biura informacji kredytowej. Zadłużenie rośnie w wyniku naliczania 
karnych odsetek od niespłaconych zobowiązań oraz kosztów windykacji. 
Klient większość uzyskanych środków przeznacza na obsługę zadłużenia, 
jednak są to zawsze środki niewystarczające. Dla banków duża część zobo-
wiązań to kredyty stracone.

Rys. 6.  Faza czwarta procesu zadłużania 
Źródło:  opracowanie własne.
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Jedynym postępowaniem naprawczym w tej fazie procesu zadłużenia 
jest postępowanie upadłościowe. Niestety, prawo to w stosunku do osób 
fizycznych w praktyce w Polsce nie działa. Banki skazane są na długi proces 
windykacji, a kredytobiorcy, którzy z różnych względów znaleźli się w sytuacji 
braku możliwości spłaty zobowiązań, muszą mieć świadomość, że pozostaną 
z długiem na wiele lat. Należy zwrócić uwagę na problem z odzyskaniem 
długu od osób o najniższych dochodach, gdyż zgodnie z kodeksem postępo-
wania cywilnego emerytowi lub renciście można w procesie windykacji długu 
kredytowego zająć maksimum 1/4 świadczenia, a u osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę maksimum 50% dochodu uzyskanego ponad kwotę 
wolną od potrąceń wynoszącą w 2010 roku 1317 zł brutto.

Podsumowanie

Polityka banków w trosce o dobre relacje z klientami powinna przejawiać 
się nie tylko w zapewnianiu atrakcyjnej oferty produktowej, ale również w od-
powiednim, rzetelnym zweryfikowaniu zdolności klienta do spłaty należności. 
Banki w naturalny sposób powinny być zainteresowane w edukacji ekono-
micznej klienta i takim dostarczeniu informacji ofertowej, by każdy klient był 
w stanie ocenić, czy dany produkt jest dla niego odpowiedni i będzie w stanie 
wywiązać się ze swoich zobowiązań. Zadania, które powinny wdrażać banki, 
nie zwalniają kredytobiorców z racjonalnego myślenia i odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje.

Znaczącą rolę w ochronie systemu kredytowego mają biura informacji 
kredytowej. Zakres przetwarzanych i udostępnianych przez nie informacji 
powinien być na bieżąco analizowany i monitorowany, by przekazywać moż-
liwie najszerszą oraz wymierną informację dotyczącą zdolności kredytowej 
klientów. 

LOAN IN THE PROCESS OF GETTING HOUSEHOLDS INTO DEBT

Summary

The following dissertation presents the process of formation of excessive debts 
of households due to credit obligations. Moreover, it meticulously describes the 
mistakes the borrowers make in the process of concluding credit contracts as well as 
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it shows the mistakes along with the gaps in the bank systems evaluating the credit 
capacity and the influence of these factors on the growth of the quantity of endangered 
credits. The paper was based on the investigation of the BIK (credit inquiry office) 
borrowers reports who lost the capacity to service their debts and asked for help for 
the solution to the loan repayment of the obligations to the author’s office.

Translated by Krzysztof Drobiński


