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CZĘŚĆ B 

Był grudzień 2014 roku. Tomasz udzielał wywiadu w swoim gabinecie. Dziennikarz gazety 

„Start-upy – liderzy i ich idee” zapytał go o to, dlaczego po tym, jak udało mu się pokonać 

pierwszy kryzys w firmie, związany z podniesieniem przez banki marży na kredytach 

hipotecznych i idącym za tym brakiem oferty dla klientów, za chwilę musiał walczyć z kolejnym 

kryzysem. Tomasz zamyślił się. Przypomniał sobie ostatnie spotkanie z pracownikami, podczas 

którego musiał im powiedzieć, że firma straciła główne źródło finansowania. Po chwili 

odpowiedział: 

„Niestety błędy, które się robi, przedwczesnego skalowania, to był mój błąd. Za 

wcześnie nacisnąłem na gaz, to jest wszystko opisane w książkach, można się było tego 

spodziewać. Ale niestety, człowiek chce się rozwijać, chce szybko rosnąć. Zbyt szybko. 

Bez udowodnienia do końca modelu. Niby to troszeczkę działa, ale jeszcze nie tak, żeby 

naciskać na gaz. Powinienem był poczekać. Później rezultaty są, jakie są.” 

 

Zmiana produktu 

Tomasz postanowił zmienić produkt, pozostawiając taką samą metodę pozyskania klienta. 

Jego firma już nie zajmowała się refinansowaniem kredytu, ale zakładaniem rachunku 

bilansującego, który pozwala spłacić kredyt wcześniej. Przykładowo, jeżeli klient ma kredyt 
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hipoteczny na 30 lat i płaci miesięcznie 1500 zł, to dopłaca dodatkowo do tej raty ok 300–

500zł miesięcznie, ale na oddzielny, oprocentowany (oprocentowanie zbliżone do 

oprocentowania kredytu) rachunek. Dzięki zgromadzonym na tym rachunku pieniądzom 

klient jest w stanie spłacić kredyt po 20, a nie 30 latach. Dodatkowo zyskując na odsetkach, 

których nie będzie musiał spłacać przez kolejnych 10lat.  

Alternatywą dla klienta jest zmiana okresu kredytowania w banku. Wtedy również rata 

podniesie się klientowi o ok. 500 zł. Gdyby jednak klient stracił pracę, to trudno byłoby mu 

cofnąć tę zmianę. Jest to więc rozwiązanie bardziej ryzykowne.  

Podobnie jak przy pierwszym pomyśle, Tomasz najpierw sam zaczął testować produkt.  

„Oczywiście nic na początku nie sprzedałem, odwiedziłem 50 klientów, nie 
sprzedałem nic. Ale potem nauczyłem się, co jest ważne w tej rozmowie, żeby klienta 
przekonać.” 
 

Tomasz opracował sposób, w jaki powinna przebiegać rozmowa z klientem, aby sprzedać 
nowy produkt. Na początku spotkania zadawał pytał klienta o to, czy słyszał o metodzie 
rachunku bilansującego. Odpowiedź przeważnie była przecząca, więc Tomasz albo doradca (w 
zależności od tego, który z nich umówił się z klientem) omawiali, co to jest, jak się zakłada taki 
rachunek i pokazywali symulacje dla konkretnego kredytu klienta. Nie podawali, z której firmy 
będzie rachunek bilansujący. Sprzedawali tylko samą ideę. Jeżeli klientowi spodobał się ten 
pomysł, umawiali się na kolejne spotkanie, na którym przygotowywano konkretny rachunek. 
Klient musiał tylko podać kwotę, którą jest w stanie wpłacać na rachunek, aby to nie zaburzyło 
domowego budżetu. I na drugim spotkaniu przeważnie podpisywano umowę albo z 
brokerem1, albo bezpośrednio z bankiem.  

„To nie jest jakiś problem mieć ofertę każdego banku na rynku, bo im też zależy. 
To jest taki rynek, że on idzie w stronę doradztwa niezależnego. Jak się spotykam 
z panią, ja mam każdy bank w ofercie. Jak pani pójdzie do banku, to ma pani tylko 
jedną.”  

Tomasz podkreślał, że pomimo iż klienci porównują oferty, to wolą porównywać je u jednego 
doradcy. Może być to niebezpieczne, gdyż często doradca ma dużo większą wiedzę o 
kredytach niż klient. Jest w stanie dać taki kredyt, który będzie lepszy dla niego, bo on będzie 
miał większą prowizję, ale dla klienta będzie gorszy. Warunki kredytu zostaną przedstawione 
w taki sposób, że klient uwierzy, iż jest to dla niego bardzo dobra oferta. Przy kredytach 
refinansujących jest to mniejszy problem, gdyż rata musi być niższa niż ta, którą klient ma 
obecnie. Jednak przy rachunkach bilansujących doradca także może wybrać różne warianty.  

„I na tym rynku niestety jest tak, że te pokusy sprawiają, że niektóre firmy mają 
beznadziejną opinię, bo ludzie, którzy są wykorzystani później bardzo głośno o 
tym mówią. W Internecie, na rynku komunikują, że ktoś ich oszukał. Cała branża 
na tym traci, że jest opinia raczej negatywna.” 

 
Rynek kredytów hipotecznych 

                                                           
 
1 Agreguje oferty kilku banków. 
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W Polsce udziela się ponad 40 tys. kredytów mieszkaniowych w kwartale2. Przykładowo, 

wartość udzielonych kredytów w I kwartale 2015 roku wyniosła 8,978 mld zł, a całkowita 

kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych to 365,036 mld zł3. Klient może zaciągnąć 

bądź refinansować kredyt bezpośrednio w banku bądź przez brokera, np. z firmy Expander czy 

Open Finance. Banki i brokerzy, w przeciwieństwie do Refinance, skupiają się jednak na 

udzielaniu kredytów, a nie ich refinansowaniu czy obsłudze w trakcie trwania umowy 

kredytowej.  

„To jest zupełnie inna dziedzina, wycinek rynku. I ja spostrzegłem pewną lukę, że 
nie ma firmy dedykowanej do obsługi klienta, który już posiada ten kredyt.” 

 
Tomasz dostrzegł również szansę w programie „Rodzina na swoim”. Kredyty w ramach tego 
programu były uruchamiane w latach 2007–2013, jednak największą popularnością cieszyły 
się w latach 2009–2012. W ciągu 8 lat udzielono prawie 200 tysięcy kredytów na łączną kwotę 
ponad 35 mld złotych. W ramach programu rodziny otrzymywały z budżetu państwa dopłaty 
do miesięcznej raty kwoty stanowiące równowartości połowy raty odsetkowej. Na taką 
dopłatę każdy kredytobiorca mógł liczyć przez 8 lat od chwili uruchomienia kredytu4 (zob. 
załącznik 1).  

„Ja już mam bazę tysięcy ludzi z tym programem, tylko czekam na ten moment 
aż się zacznie kończyć, bo to będą moje żniwa, przynajmniej na refinansowaniu 
kredytów. A pewnie każdy z nich jest bardzo drogi. (…) Tym wszystkim ludziom, a 
jest chyba 200 tys. tych kredytów, skokowo rata skoczy o 1/3.” 

 
Uzależnienie od jednego dostawcy  
Pomysł Tomasz z rachunkiem bilansującym okazał się strzałem w dziesiątkę. Udało mu się 

otworzyć drugie biuro i z powrotem zatrudnić 40 osób – 15 doradców i 25 telefonistów. 

Najlepszy rachunek bilansujący miała jedna z firm – bank. Jako że firma Tomasza chciała 

działać etycznie, to doradca zawsze wybierał najlepszą ofertę dla klienta, więc 90% rachunków 

bilansujących pochodziło właśnie z tego banku. Bank był jednym z większych w Polsce „jednym 

z pierwszej piątki”, więc Tomasz i jego zespół doradców czuli się bezpiecznie. To niestety 

spowodowało wkrótce ogromny problem dla Re-finance.  

We wspomnianym banku, w centrali, wykryto błędy. Spółka-matka sprowadziła więc 

niezależnych audytorów, którzy wstrzymali wszystkie wypłaty należnych prowizji oraz 

wstrzymali przyjmowanie nowych klientów, którzy mieli podpisaną deklarację przystąpienia. 

Był to kolejny cios dla biznesu Tomasza – przez 6 miesięcy jego firma nie miała głównego 

źródła finansowania.  

„Dla start-upu to jest dramat, tak? Ja nie przewidziałem, że tego typu instytucja z 

pierwszej piątki może się tak zachować, że przestanie wypłacać prowizje, bo mówi, 

mamy audyt, nie wiemy, co się dzieje, sorry. Plus nie będzie przyjmowała nowych 

klientów, bo mówi, że zanim nie uporządkujemy swoich spraw, nie będziemy 

przyjmować klientów.” 

                                                           
 
2 Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach 

transakcyjnych nieruchomości. Źródło: https://zbp.pl/raporty/raport-amron-sarfin 12/09/2016 
3 Ibid.  
4 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rodzina-na-swoim-tykajaca-bomba-3285530.html 
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Załącznik 1. "Rodzina na swoim" - tykająca bomba? 

 
Michał Krajkowski 
 
W cieniu dyskusji o problemach kredytobiorców "frankowych" coraz częściej należy mówić 
o kolejnej tykającej bombie, jaką są kredyty w programie "Rodzina na swoim". Koniec 
okresu otrzymywania dopłat i preferencyjnych rat zbliża się coraz większymi krokami, a rata 
kredytu może wzrosnąć nawet o 40 procent. 
 
Kredyty w ramach programu "Rodzina na swoim" były uruchamiane w latach 2007-2013, ale 
największą popularnością cieszyły się w latach 2009-2012. W ciągu 8 latach udzielono w sumie 
prawie 200 tysięcy kredytów, na łączną kwotę ponad 35 mld złotych. 
Pomoc z budżetu państwa polegała na dopłacie do miesięcznej raty kwoty stanowiącej 
równowartości połowy raty odsetkowej. Na taką dopłatę każdy kredytobiorca mógł liczyć 
przez 8 lat od chwili uruchomienia kredytu. 
 

Liczba udzielonych kredytów w programie "Rodzina na swoim"  

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba kredytów RnS 4 001 6 645 30 882 43 120 51 328 45 792 10 592 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego 

 
Ile można było zyskać? 
Wysokość dopłaty zależała od wielu czynników, w tym od kwoty kredytu, okresu spłaty, 
powierzchni nabywanej nieruchomości, czy też stanu cywilnego kredytobiorcy. Przykładowo 
małżeństwo, które w styczniu 2011 roku zaciągnęło kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych na 
30 lat, na zakup mieszania o powierzchni 50 metrów kwadratowych, płaciło pierwszą ratę w 
wysokości około 1060 złotych i była to kwota niższa o około 760 złotych, niż w przypadku 
kredytu bez dopłaty. Nominalna wysokość dopłaty w ciągu dotychczasowego okresu spłaty 
ulegała obniżeniu za sprawą dwóch czynników. 
 
Po pierwsze, z uwagi na sposób wyliczania raty równej - w kolejnych miesiącach maleje w niej 
udział części odsetkowej, co przekłada się na niższe dopłaty. Ponadto, spadające stopy 
procentowe także powodują, że naliczane są niższe odsetki, zatem dopłata z tytuły kredyt RnS 
także ulegała obniżeniu. Aktualnie, w lutym 2015 roku rata wyżej opisanego kredytu wynosi 
około 990 złotych już po uwzględnieniu dopłaty w wysokości około 475 złotych. W ciągu 
dotychczasowego okresu spłaty kredytu łączna kwota dopłat do odsetek wyniosła około 33 
tysiące złotych. 
 

Koniec dopłat - i co dalej? 
Przez kolejne 4 lata, przy założeniu, że stopy procentowe będą otrzymywać się na 
niezmienionym poziomie, dopłaty wzrosną o dodatkowe 21 tysięcy złotych. Warto jednak 
zwrócić uwagę także na to co stanie się z wysokością raty. Ostatnia rata uwzględniająca 
dopłatę RnS będzie wynosić około 1030 złotych. Jednak już następna rata, kiedy już nie będzie 
dopłaty, wzrośnie o 430 złotych do poziomu 1460 złotych. Jest to wzrost o ponad 40 procent! 
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Jeszcze gorzej sytuacja będzie wyglądać, jeśli w chwili zaprzestania wypłacania dopłat będą 
wyższe stopy procentowe. Jeśli za 4 lata Wibor będzie na poziomie np. 4,00%, wówczas rata 
wzrośnie z 1110 złotych do 1750 złotych, czyli o prawie 60 procent. 
Tak duży wzrost miesięcznych rat kredytowych będzie dotykał każdego kredytobiorcę, 
niezależnie od momentu, w którym zaciągnął kredyt. W sytuacji gdy oprocentowanie 
kredytów w złotych jest relatywnie niskie, wzrost raty będzie niższy, niż w sytuacji wyższych 
stóp procentowych. 
 

Kto będzie miał problem? 
Zwiększone zainteresowanie kredytami "Rodzina na swoim" pojawiło się dopiero od 2009 
roku. Oznacza to zatem, że w tym i przyszłym roku relatywnie niewielu klientom zakończy się 
okres otrzymywania dopłat. Dopiero od 2017 roku na dużo większą skalę może pojawić się 
problem rosnących rat kredytowych w programie "Rodzina na swoim". Niewielkim 
pocieszeniem jest także fakt, że większość banków licząc zdolność kredytową w chwili 
zaciągania kredytu zakładała do wyliczeń ratę docelową, jaką kredytobiorca będzie płacił po 8 
latach. W ciągu tych kilku lat sytuacja finansowa mogła się zmienić przecież wielokrotnie. 
 
Fakt, że 8 lat wcześniej kredytobiorca miał zdolność na spłatę docelowej raty, nie oznacza, że 
dzisiaj jego sytuacja finansowa jest taka sama. Ponadto, wiele osób "przyzwyczaiło się" do 
niskiej raty i gwałtowny skok może być nie lada szokiem. Ważne jest także, w jaki sposób 
kredytobiorcy spożytkowali preferencyjne warunki kredytu i niższe raty. Jeśli nadwyżka była 
przeznaczona na oszczędności czy też było one rozsądnie inwestowane, to wyższe raty nie 
powinny być problemem. Jeśli jednak były "przejadane", to kredytobiorców i cały sektor 
bankowy czeka kolejne wyzwanie i niemały problem. 
 
Źródło: 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rodzina-na-swoim-tykajaca-bomba-3285530.html  


