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Wstęp
Polski rynek kredytów hipotecznych w ciągu ostatnich  
12 lat istotnie się zmienił. Wiedząc, co się na nim wydarzyło, 
z niedowierzaniem można przywołać słowa jednego 
z ekspertów branży1, który w anegdotyczny sposób 
wspominał, jak sceptycznie banki działające w Polsce 
podchodziły do kredytów hipotecznych. Ciężko w to 
dziś uwierzyć, ale przeważał wtedy pogląd, że kredyty 
mieszkaniowe w Polsce nie przyjmą się, nie będzie 
klientów nimi zainteresowanych. Jak bardzo mylnym było 
takie myślenie pokazują dane i możliwe do przytoczenia 
succes stories z poszczególnych banków, które swoją 
rynkową pozycję zbudowały właśnie na kredytach 
hipotecznych2. Finansowanie mieszkalnictwa stało się 
motorem napędowym dla rosnącej polskiej bankowości 
detalicznej. Na przełomie 2005 i 2006 roku wolumen 
kredytów dla ludności przekroczył wartość kredytów dla 
przedsiębiorstw, a w maju/czerwcu 2006 r. wolumen 
kredytów mieszkaniowych dla ludności przekroczył 
wartość kredytów konsumpcyjnych. W grudniu 2007 r. 
ponad połowę kredytów dla ludności w Polsce stanowiły 
kredyty mieszkaniowe3. 

Należy spodziewać się dalszego intensywnego rozwoju 
rynku kredytowania opartego na hipotece. Obejmujące 
całą gospodarkę procesy konwergencji odciskają istotne 
piętno również na kredytach mieszkaniowych, które 
są lub będą oferowane klientom w najbliższych latach. 
Eksperci London Economics4 szacują, że dzięki integracji 
w ramach struktur unijnych polski rynek kredytowania 
hipotecznego urośnie do 2015 roku z obecnych 6 proc. 

Celem niniejszego opracowania jest 
prezentacja idei odwróconego kredytu 

hipotecznego oraz jego szans na 
wprowadzenie tego rozwiązania do oferty 

instytucji finansowych działających 
w Polsce. Autor zaprezentuje doświadczenia 

z odwróconą hipoteką głównie z krajów 
anglosaskich, gdzie taki produkt istnieje od 

wielu lat. Korzystając z możliwości, jakie daje 
forma eseju, autor pozwoli sobie na osobiste 

uwagi i komentarze odnośnie perspektyw dla 
odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce. 

Zawarte w pracy dane pochodzą głównie 
z publikacji w prasie fachowej oraz ze stron 
internetowych (amerykańskich). Publikacje 

książkowe opisujące problematykę, której 
dotyka niniejsze opracowanie, niemalże 
nie występują w języku polskim, dlatego 

też autor oprze się na dostępnej literaturze 
anglojęzycznej. Komentarze i opinie autora są 

wyrazem jego osobistej wiedzy, doświadczeń 
wynikających z rozmów z klientami 

„standardowych” kredytów hipotecznych, 
uczestnictwa w konferencjach oraz uwag 

internautów korzystających z prowadzonych 
przez autora tej pracy stron internetowych: 

www.reversemortgage.pl  
oraz www.odwroconahipoteka.info

ODWRÓCONY  
KREDYT HIPOTECZNY 

próba oceny szans
wdrożenia tego produktu w Polsce

Piotr Łyszczak
Doktorant w  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,  

prowadzi stronę Reversemortgage.pl
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PKB do ponad 35 proc. Jeśli do tego dodamy fakt, iż 
w Unii zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych jest 
3,5 raza większe niż z tytułu kredytów konsumpcyjnych 
widzimy, że w średnim i długim terminie możemy 
być zupełnie spokojni o dalszy dynamiczny rozwój 
bankowości hipotecznej. 

Jak już wskazano, „zwykłe” kredyty hipoteczne miały 
bardzo ciężki start na polskim rynku. Niewiele osób, 
również praktyków i ekspertów bankowości, wierzyło 
w ich powodzenie. Zdaniem autora z podobną sytuacją 
mamy obecnie do czynienia w przypadku odwróconego 
kredytu hipotecznego. Wydaje się, że podstawowym 
problemem jest brak wiedzy odnośnie tego rozwiązania 
oraz lęk przed byciem pierwszą w Polsce instytucją, która 
zaproponuje dostosowaną do polskich realiów wersję 
reverse mortgage.

Polska wersja reverse mortgage 
Nie można wyróżnić jednej, kompleksowej definicji, 
która w sposób zwięzły i zrozumiały definiowałaby 

odwróconą hipotekę z uwzględnieniem polskich realiów 
ekonomicznych i prawnych. Niektórzy autorzy porównują 
ją do funkcjonującej w Polsce, ale rzadko wykorzystywanej, 
umowy dożywocia5. Inni wskazują, że łączy on w sobie 
dwa systemy: bankowość hipoteczną i system emerytalny6 
oraz stanowi instrument pozwalający na stopniowe 
wycofywanie kapitału z nieruchomości mieszkaniowej 
bez tracenia nad nią kontroli7. Podkreśla się zarówno 
innowacyjność tego instrumentu, jak i fakt, iż umożliwia on 
wycofanie oszczędności z nieruchomości przy zachowaniu 
jej użytkowania8. 

Nawiązując do podziału dziedziny, jaką są finanse, 
można powiedzieć, że odwrócona hipoteka swoim 
zasięgiem obejmuje trzy z pięciu działów, którymi finanse 
się zajmują. Niewątpliwie produkt ten jest i będzie 
domeną bankowości. W niektórych krajach oferują go 
również instytucje działające w sektorze ubezpieczeń. 
Niezależnie od kraju i rodzaju oferty, reverse mortgage 
stanowi istotny element finansów osobistych osób 
starszych. 

Nie można w pełni zrozumieć istoty odwróconej hipoteki, 
bez odniesienia tego produktu do funkcjonującego 
w Polsce od lat standardowego kredytu mieszkaniowego 
zabezpieczonego na hipotece nieruchomości. Podstawowe 
różnice między tymi produktami prezentuje tabela poniżej, 
w której, na podstawie charakterystycznych kryteriów, 
szczegółowo opisana została specyfika poszczególnych 
typów finansowania. W dalszej części niniejszego 
opracowania autor zaprezentował stadia procesu przy 
umowie reverse mortgage na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych.

Rys historyczny
Ojczyzną odwróconej hipoteki są Stany Zjednoczone, 
gdzie w 1961 r. w Portland została podpisana pierwsza 
umowa oferująca innowacyjne rozwiązanie pozwalające 
osobie starszej uwolnić kapitał z posiadanej przez nią 
nieruchomości. Po tym impulsie, który zapoczątkował 
historię reverse mortgage, miały miejsce kolejne 
cykle rozwoju tego produktu. Do końca lat 70., 
dzięki studyjnym projektom, jak i ogólnokrajowym 
konferencjom poświęconych temu tematowi, udało 
się wdrożyć kolejne rozwiązania, które udoskonalały 

Tabela 1.  
Porównanie forward mortgage (standardowego kredytu hipotecznego) z reverse mortgage (odwrotnym kredytem hipotecznym).

Forward mortgage
(standardowy kredyt hipoteczny)

Reverse mortgage
(odwrotny kredyt hipoteczny)

Rodzaj kredytu

malejący dług, rosnący kapitał

kredyt udzielany jest w oparciu o zdolność kredytową 
wynikającą z dochodu kredytobiorcy

rosnący dług, malejący kapitał

kredyt udzielany jest w oparciu o wartość nieruchomości 
(home equity)

Cel kredytu
kupno nieruchomości mieszkaniowej „uwolnienie” gotówki zakumulowanej w postaci 

własności nieruchomości mieszkaniowej

Przed podpisaniem umowy 
kredytowej kredytobiorca

nie ma tytułu własności do nieruchomości mieszkaniowej 
(zerowy udział we własności nieruchomości)

ma całkowitą własność nieruchomości mieszkaniowej 
(stuprocentowy udział we własności nieruchomości)

Podczas trwania umowy 
kredytowej

kredytobiorca co miesiąc spłaca ratę kredytu wraz 
z odsetkami

wysokość smrodków finansowych należnych bankowi 
(loan balance) spada

posiadany przez kredytobiorcę kapitał w postaci 
własności nieruchomości mieszkaniowej rośnie

kredytobiorca odpowiada za utrzymanie nieruchomości

kredytobiorca otrzymuje (na jeden z czterech 
sposobów) płatności organizatora kredytu

wysokość środków finansowych
należnych bankowi (loan balance) rośnie

posiadany przez kredytobiorcę kapitał w postaci 
własności nieruchomości mieszkaniowej spada

kredytobiorca odpowiada za utrzymanie nieruchomości

Im starszy kredytobiorca
tym mniej pieniędzy będzie mógł otrzymać z banku tym więcej pieniędzy będzie mógł otrzymać od 

organizatora kredytu

Im dłużej trwa umowa kredytowa
tym mniejszy koszt związany z opłatami 
okołokredytowymi

tym mniejszy koszt związany z opłatami 
okołokredytowymi

Źródło: opracowanie własne.
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pierwotną wersję reverse mortgage. Lata 80. to okres 
wytężonych prac wielu organizacji nad promowaniem 
i ulepszaniem produktu, który spełniałby oczekiwania 
osób starszych, umożliwiając im korzystanie z własności 
nieruchomości. Szczególnie aktywne w tym czasie były 
instytucje pracujące na rzecz seniorów – United States 
Senat Special Committee on Aging, Federal Council 
on Aging, American Association of Retired People. 

Faktyczny i w znacznym stopniu obowiązujący do dziś 
model tej specyficznej umowy został ukształtowany 
w latach 90. Minęło więc około 30 lat, zanim z pomysłu, 
który powodowany był chęcią pomocy osobie zasłużonej 
dla lokalnej społeczności, powstał elastyczny instrument 
finansowy, który mógł pomóc w poprawie komfortu 
życia milionów ludzi w najbardziej rozwiniętym państwie 
na świecie.

INDENTYFIKACJA POTRZEBY DODATKOWEGO DOCHODU
przez osobę starszą (62 lata i więcej) będącą właścicielem nieruchomości

ŚWIADOMOŚĆ ISTNIENIA PRODUKTU REVERSE MORTGAGE (RM)

KONTAKT KLIENTA Z ORGANIZATOREM KREDYTU
 bank lub inna instytucja finansowa
 uzyskanie dodatkowych informacji

 otrzymanie broszur informacyjnych lub filmów wideo i DVD  w przystępny sposób wyjaśniających ideę RM

upływa znacznie więcej czasu niż przy standardowym kredycie  
hipotecznym na podjęcie decyzji przez klienta - seniora

KLIENT PODEJMUJE DECYZJĘ O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY APLIKACYJNEJ

SESJA KONSULTACYJNA
 obowiązkowa i bezpłatna dla klienta
 wyjaśniająca istotę działania RM

 omawiająca alternatywne możliwości uzyskania  
dodatkowego dochodu przeprowadzana  

przez niezależne podmioty

Wypełnienia dokumentów aplikacyjnych,  
dostarczenie niezbędnych informacji i wybór  

jednego z czterech sposobów wypłaty
 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 zamawiana przez organizatora kredytu

 dokonywana przez wyspecjalizowanego rzeczoznawcę

PODPISANIE UMOWY RM
 kredytobiorca ma 3 dni na wycofanie się z umowy RM

 kredytobiorca przez cały okres trwania umowy RM pozostaje właścicielem nieruchomości  
mieszkaniowej będącej przedmiotem umowy

WYPŁATA ŚRODKÓW „UWOLNIONYCH” KAPITAŁU ZAKUMULOWANEGO  
W POSTACI WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 kredytobiorca może wykorzystać otrzymane środki na dowolny cel
 jedynym wyjątkiem jest konieczność utrzymania nieruchomości w stanie nie gorszym niż w momencie dokonywanie wyceny

 otrzymane środki są wolne od opodatkowania

SPŁATA RM
 następuje, gdy kredytobiorca na stałe opuści nieruchomość mieszkaniową lub umrze

 spłaty mogą dokonać spadkobiercy kredytobiorcy lub kredyt spłacany jest przez sprzedaż  
nieruchomości będącej przedmiotem umowy RM

 bank nie ma prawa żądać spłaty z innych aktywów niż nieruchomość będąca przedmiotem umowy RM 

 rodzina
 media

reklama
znajomi

personalnie:
w agencjach konsultacyjnych 
licencjonowanych przez HUD 
(Department of Housing and 

Urban Development)

linia kredytowa  
o z góry ustalonym limicie

jednorazowa wypłata  
całej sumy

okresowe płatności  
(zwykle miesięczne)

telefonicznie: 
konsultanci AARP  

(American Association  
of Retired Persons)

kombinacja poprzednich 
możliwości
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Źródło: opracowanie własne.
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Jak to działa w innych krajach?
Odwrócona hipoteka, wedle wiedzy autora, funkcjonuje 
w kilkunastu krajach na świecie. Największym rynkiem 
są, oczywiście, Stany Zjednoczone. Istotne są też kraje 
anglosaskie – Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia, 
gdzie produkt ten występuje pod nazwą equity release. 
Programy odwróconej hipoteki działają także w kilku krajach 
europejskich – we Francji, Belgii, a także na Łotwie i w Rosji. 
Z nieco bardziej egzotycznych z polskiej perspektywy rynków 
warto wymienić Japonię oraz Indie - kraj, który powoli 
wyrasta na kluczowego gracza światowej gospodarki, gdzie 
oferta odwróconej hipoteki została wprowadzona ledwie kilka 
miesięcy temu. 

W Polsce - to tylko kwestia czasu
 W subiektywnej opinii autora wdrożenie oferty odwróconej 
hipoteki na polskim rynku jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. 
Analizując obecną sytuację rynkową, tj. krótkookresowe 
zagrożenie spadku cen nieruchomości oraz zahamowanie  
imponujących miesięcznych wzrostów wolumenu nowych 
kredytów hipotecznych, należy się spodziewać, iż banki 
działające w Polsce coraz poważniej będą poszukiwać szans na 
zaproponowanie swoim klientom innowacyjnych rozwiązań 
opartych na hipotece9. Skoro istnieją już tak skomplikowane 
i zaawansowane – zwłaszcza, jeśli chodzi o ryzyko - produkty 
bazujące na hipotece (kredyt na 130 proc. LTV, kredyt 
z mechanizmem bilansującym, kredyt o maksymalnym 
okresie wykorzystania do 50 lat), to naturalnym wydaje się 
oczekiwanie na zaistnienie polskiej wersji reverse mortgage. 
Wcześniej (szczególnie w 2006 roku) zwyczajnie banki nie 
miały żadnej motywacji, aby wprowadzać nowe, a przez to 
niepewne rozwiązania. W bankach raczej unikano innowacji 
innych niż związane z tradycyjnymi kredytami mieszkaniowymi. 
Wszystko w tym segmencie kredytów sprzedawało się bardzo 
dobrze, a trwający boom na rynku nieruchomości stawał się 
akceleratorem dalszych wzrostów, zarówno w ilości udzielonych 
kredytów hipotecznych, jak i ich średniej wartości.

Dlaczego w Polsce?
Polski system emerytalny nie zapewni obecnym i przyszłym 
seniorom satysfakcjonujących dochodów na emeryturze. 
Każdy obywatel powinien więc odpowiednio wcześnie 
zastanowić się, jaki ma pomysł na czas, gdy zakończy swoją 
aktywność zawodową. Niestety, spora część społeczeństwa 
stale bagatelizuje ten problem. Po dziesiątkach utraconych 
lat, bez np. systematycznego oszczędzania choć części 
swoich dochodów, wiele z tych osób będzie się zmagać 
z niedoborem środków finansowych pozwalających na 
godne życie na emeryturze. Dochody przed i po przejściu na 
emeryturę w Polsce obrazuje tabela 2.

Do niedawna w polskim modelu społecznym można było 
liczyć na pomoc dzieci czy szerzej – rodziny, jednak wraz 
z postępującą emigracją bardzo mocne więzi pomiędzy 
rodzicami i dziećmi zaczynają stopniowo zanikać. Część 
rodziców będących seniorami nie będzie więc mogła 
liczyć w przyszłości na pomoc swoich lepiej sytuowanych 
dzieci, ale jednocześnie nie będzie ograniczana w swoich 
finansowych decyzjach dotyczących wykorzystania 
posiadanych aktywów. Dla sporej części Polaków 
w sile wieku największym aktywem są nieruchomości 
– mieszkania i domy, nierzadko w najbardziej 
prestiżowych dzielnicach największych miast. Przy 
wykorzystaniu odwróconej hipoteki można sprawić, 
by to nieruchomość, której wartość, szczególnie 
w ostatnich 3-4 latach, bardzo mocno wzrosła, 
„fundowała” emeryturę osobie starszej, bez konieczności 
zmiany miejsca zamieszkania, czyli bez konieczności 
„przesadzania starego drzewa”.

Odwrócona hipoteka sprawia, że inwestowanie w zakup 
nieruchomości i, co za tym idzie, uzyskanie prawa 
własności, powinno być postrzegane jako budowanie 
swoistego prywatnego funduszu emerytalnego. 
Powszechnie wiadomo, że rynek nieruchomości podlega 
własnym cyklom koniunkturalnym, które w pewnym 
zakresie mogą różnić się od cyklu makroekonomicznego 
dominującego w gospodarce10. Ze wszech miar 
uzasadnione wydaje się więc, by na godną emeryturę 
odkładać nie tylko inwestując np. w fundusze inwestycyjne, 
produkty ubezpieczeniowe, programy III filara, ale także 
zabezpieczać się poprzez inwestycje w nieruchomości. 
Z tego punktu widzenia inaczej można spojrzeć na 
oszczędności życia, które wykorzystano na zakup 
mieszkania czy domu. Również z tej perspektywy inaczej 
można ocenić zaciągnięcie i spłacanie wieloletniego kredytu 
hipotecznego. Kredyt hipoteczny, w tym kontekście, 
można uznać jako swoistą formę oszczędzania ex post, 
innymi słowy, przekształcania majątku zewnętrznego 
w majątek własny. Kredytobiorcy, zaciągając kredyt 
mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką, zostają niejako 
„przymuszeni” przez bank do regularnego spłacania 
rat. Ta swoista forma oszczędzania staje się szczególnie 
istotna, gdy istnieje możliwość późniejszego dysponowania 
w dowolny sposób zakumulowanym kapitałem w postaci 
własności nieruchomości. Dodając do tego uzasadnione 
przewidywania dotyczące przyszłego wzrostu cen 
nieruchomości widzimy, że środki, które zostały 
zainwestowane w jej zakup, mogą być z niej uwolnione 
i stanowić istotne uzupełnienie dochodów, zwłaszcza po 
przejściu na emeryturę. 

Tabela 2. 
Dochody przed i po przejściu na emeryturę wraz z wyrażoną a procentach stopą zastąpienia.

Płeć Wiek dziś (w latach) Zarobki dziś (w zł)
Emerytura 

(łącznie z I i II filaru, zł)
Stopa zastąpienia

Kobieta 30 2 700 1 170 44%

Mężczyzna 39 6 000 2 280 38%

Źródło: obliczenia na podstawie kalkulatora emerytalnego ze strony www Komisji Nadzoru Finansowego.
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Zarówno w Polsce, jak i w państwach rozwiniętych, istotny 
kapitał występuje pod postacią własności nieruchomości. Co 
warte podkreślenia, jego głównymi beneficjentami są osoby 
starsze. Występują one jako ci, których dochody odbiegają 
in minus od dochodów innych, ale jednocześnie posiadają 
oni większy kapitał w postaci własności mieszkaniowej niż 
średnia dla całej populacji. 

Dotychczasowa ułomność systemu uniemożliwiała 
częściową konsumpcję kapitału z posiadanej nieruchomości 
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Dostępne w Polsce pożyczki hipoteczne, co prawda, 
uwalniają kapitał z nieruchomości, ale jednocześnie 
niosą za sobą konieczność uiszczania okresowych spłat 
zaciągniętego długu i ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Odwrócona hipoteka oferuje w tej materii zdecydowanie 
inne podejście do klienta. Przy skorzystaniu z tej oferty 
starszy kredytobiorca nie tylko może odciążyć państwo od 
wspomagania środkami z budżetu jego niewystarczającej 
emerytury. Przy użyciu środków pozyskanych dzięki 
odwróconemu kredytowi hipotecznemu, kredytobiorca 
ma także możliwość dostosowania swoich warunków 
mieszkaniowych do potrzeb związanych z wiekiem czy 
różnym stopniem niepełnosprawności. Zazwyczaj wysokie 
wydatki, które trzeba przeznaczyć na ten cel powodowały, 
że osoba starsza była niejako uwięziona w swoim domu czy 
mieszkaniu lub też żyła tam przez lata w dyskomforcie. 

Dla większości Polaków zakup domu (mieszkania) to 
największy wydatek ich życia. Klient, który ma świadomość, 
iż to dzięki kredytowi hipotecznemu stał się posiadaczem 
własnego domu czy mieszkania, zapewne zainteresuje się 
także możliwością częściowego „odzyskania” środków, 
które przez długie lata co miesiąc wpłacał do banku. 
Fundusze te może przeznaczyć na zwiększenie konsumpcji 
lub też na wsparcie niewystarczająco wysokiego dochodu 
uzyskiwanego na emeryturze. W dobie powszechnego 
konsumpcjonizmu oraz coraz większych opłat związanych 
z opieką medyczną umożliwienie osobom starszym 
wykorzystanie ich nagromadzonego przez lata kapitału 
wydaje się być ze wszech miar sensowne, a wręcz 
konieczne. Pamiętajmy, że wielu osobom nadal nie 
uświadomiono, że stopa zastąpienia dochodów po 
ukończeniu przez nie regularnej aktywności zawodowej 
wynosić będzie mniej niż 50 proc.

Obecnie długość życia po 65 roku życia w Polsce wynosi 
odpowiednio: 18 lat dla kobiet i 14 lat dla mężczyzn11. 
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 
liczba osób w wieku 65 lat i więcej przekroczy połowę 
populacji w 2050 roku12. Choć perspektywa ta wydaje 
się być na razie odległa, to bez wątpienia warta jest 
odnotowania. Prognozy demograficzne wskazują, że szczyt 
procesu starzenia się polskiego społeczeństwa przypadnie 
na lata 2010-202013. We wspomnianej dekadzie w wiek 
emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) wejdą łącznie 
około 2 miliony Polaków. Oczywiście, nie wszyscy z nich 
są potencjalnie zainteresowani odwróconą hipoteką, ale 

to tylko pokazuje, z jak liczną grupą mamy do czynienia. 
Na końcu opisywanej dekady, tj. w roku 2020, już co piąty 
Polak będzie emerytem i to przy założeniu, że w Polsce 
będzie się rodziło więcej dzieci niż obecnie.

Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, 
podlega postępującemu procesowi starzenia się 
społeczeństwa. Traktowany jeszcze do niedawna „po 
macoszemu” senior staje się obiektem zainteresowania 
banków, ubezpieczycieli i innych podmiotów świadczących 
usługi w segmencie finansów osobistych. Jak to określił 
Raport Deloitte14, instytucje finansowe powinny poświęcić 
szczególną uwagę osobom starszym w celu „turning silver 
into gold”. Osoby o srebrnych (siwych) włosach powinny 
być w niedalekiej przyszłości obiektem szczególnego 
zainteresowania wszystkich tych instytucji finansowych, 
które chcą odnieść sukces.

Pierwsze sygnały z rynku
Zdaniem autora, ciekawym i wartym odnotowania 
jest fakt coraz bardziej intensywnych działań różnych 
podmiotów (banków, ubezpieczycieli, pośredników 
finansowych, mediów, władz centralnych, osób 
prywatnych) w ostatnich miesiącach roku 2007. Dla 
przykładu: spotkanie dedykowane odwróconej hipotece 
organizuje Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, 
wykupione zostały wszystkie ciekawe domeny internetowe 
o adresie odwroconahipoteka (.com, .pl, .com.pl, .eu), 
pojawiło się kilka publikacji w ogólnodostępnej prasie 
codziennej, a w Urzędzie Patentowym zastrzeżone zostały 
nazwy15: „odwrócona hipoteka dla seniorów” i „renta za 
nieruchomość”.

Z osobistych doświadczeń autora związanych z pracą 
zawodową wynika, że niemalże każda, napisana 
nieskomplikowanym językiem publikacja w prasie czy 
w internecie (np. na wywodzących się z Wrocławia 
portalach Bankier.pl , Money.pl) powoduje pytania ze 
strony klientów poszukujących możliwości skorzystania 
z odwróconej hipoteki. Można powiedzieć, że nieśmiało 
polska wersja reverse mortgage przebija się również 
do kręgów rządowych i tych, które odpowiadają za 
pracę nad kształtem nowych ustaw. W tym kontekście 
wartym odnotowania jest fakt, iż w Sejmie RP pojawiła 
się interpelacja16 bezpośrednio dotykająca tematyki 
odwróconej hipoteki (autorstwa posłanki - absolwentki 
wrocławskiej AE), a wsparcie działań na rzecz 
wprowadzenia w Polsce odwróconej hipoteki deklarowały 
nie tylko kręgi rządowe, ale także na piśmie zawarte 
zostały one w dokumencie przygotowanym przez 
istniejące wtedy jeszcze Ministerstwo Infrastruktury, 
zatytułowanym „Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora 
Mieszkaniowego na lata 2005-2025”. 

Plan działania
Co robić, by skutecznie i w miarę szybko poszerzyć ofertę 
polskich banków zaangażowanych w finansowanie 
mieszkalnictwa? Zdaniem autora, należy spełnić cztery 
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podstawowe warunki, by odwrócony kredyt hipoteczny mógł 
zaistnieć w Polsce:

1.  Sprawa wymaga odpowiednich uregulowań 
prawnych. Konieczne są więc wytężone prace i lobbing 
na rzecz przygotowania odpowiednich rozporządzeń 
lub ewentualnie uzupełnienia zapisów ustawowych 
sprzyjających biznesowi oferującemu odwróconą hipotekę. 
Wydaje się, że wielką rolę mają tutaj nie tylko same 
instytucje finansowe, ale także organizacje zajmujące się 
rynkiem finansowania nieruchomości, które co prawda 
odwróconego kredytu hipotecznego w nazwie nie mają, 
ale ewidentnie sprzyjają pomysłowi polskiej wersji reverse 
mortgage. Ucząc się z doświadczeń innych (USA), 
warto też rozważyć możliwość występowania państwa 
w ramach swoistego gwaranta przejrzystości i uczciwości 
umów odwróconej hipoteki. Na najbardziej rozwiniętych 
rynkach to właśnie państwo zapewnia w pełni niezależną 
konsultację wykształconych specjalistów, którzy 
w przystępny sposób tłumaczą seniorom, na co dokładnie 
się decydują, podpisując kontrakt na odwróconą hipotekę. 
Takie działania wydają się być ze wszech miar uzasadnione 
nie tylko z czysto ludzkiej perspektywy, ale także mogą 
przynieść długofalowe pozytywne skutki finansowe. 
Osoba, której dokładnie wytłumaczono wszelkie kwestie 
związane z dość skomplikowanym produktem, który 
bezpośrednio dotyczy zazwyczaj największego aktywa 
w postaci domu czy mieszkania, może stać się swoistym 
ambasadorem produktu. Pełna wiedza o tym, czego 
dotyczy cała transakcja, wpływa również na istotne 
ograniczenie rozczarowań, które w najgorszym razie 
mogą prowadzić do budowania negatywnego wizerunku 
odwróconej hipoteki, np. z wykorzystaniem mediów.

2.  W społeczeństwie informacyjnym siła mediów jest 
nie do przecenienia. Prawie każdy, czy to biznesmen, 
czy polityk, kto bagatelizuje wpływ mediów na 
społeczeństwo, wcześniej czy później staje się ich ofiarą. 
Doświadczenia innych krajów jasno pokazują, że bez 
ciężko wypracowanej życzliwości mediów skuteczne 
wdrożenie takiego produktu jest prawie niemożliwe. 
Wielką rolę powinny więc odegrać zarówno departamenty 
PR z poszczególnych instytucji finansowych, jak 
i organizacje skupiające środowisko bankowe. Zdaniem 
autora, należy rozpocząć cykl seminariów informujących 
dziennikarzy, rozpoczynając od tych specjalizujących się 
w tematyce ekonomicznej, podczas których szczegółowo 
przedstawi się zarówno istotę produktu, korzyści z nim 
związane, słabe strony, jak i wstępny plan działania na 
najbliższe miesiące. Świadomie nie można przemilczeć 
słabych stron, bo to ich media będą szukać w pierwszej 
kolejności. Lepiej powiedzieć o nich od razu, a na nie 
niejako „nałożyć” zestaw korzyści, jakie niewątpliwie 
odwrócona hipoteka daje. Nie jest tajemnicą, że to 
produkt nie dla każdego, ale są osoby, dla których 
jest on wręcz idealny i warto, żeby przedstawiciele 
mediów o tym wiedzieli. Warto również, we współpracy 
z mediami, zorganizować coś na kształt roadshow po 

całej Polsce, gdzie na lokalnym gruncie (telewizja, radio 
i gazety lokalne) będzie można w bardziej kameralnej 
atmosferze tłumaczyć istotę odwróconej hipoteki 
z uwzględnieniem miejscowej specyfiki (np. średnia 
cena mieszkania, struktura wiekowa mieszkańców). 
Zdaniem autora należy także zadbać o przygotowanie 
polskiego przewodnika po odwróconej hipotece, zbioru 
materiałów z mediów o odwróconej hipotece, katalogu 
tekstów o odwróconej hipotece autorstwa specjalistów 
branży, do cytowania przez media oraz profesjonalnej 
strony internetowej poświęconej tylko tej tematyce. 
Autor pragnie zasygnalizować, że w ramach swoich 
możliwości czasowych, informatycznych, intelektualnych 
i finansowych przygotował stronę poświęconą  
tematyce odwróconego kredytu hipotecznego  
(www.reversemortgage.pl), gdzie cześć z powyższych 
postulatów stara się na własną rękę realizować.

 
3.  Potrzebny jest impuls, jedna lub dwie instytucje 

finansowe, które zaryzykują czas i środki na 
przygotowanie polskiej odmiany reverse mortgage. 
Bank lub firma ubezpieczeniowa może w ten sposób 
zdobyć przewagę konkurencyjną i ustanowić korzystne 
dla siebie standardy dla tej kategorii produktu. Zdaniem 
autora właśnie teraz jest najlepszy czas, by przed 
innymi instytucjami wypracować najlepszą możliwą 
pozycję na rynku. Ewentualny sukces we wdrożeniu 
produktu może pomóc w budowie wizerunku firmy 
idącej z duchem czasu, wzorującej się na najnowszych 
światowych trendach, a jednocześnie dostarczającej 
rozwiązań, które mogą odmienić na lepsze życie 
polskich seniorów.

4.  Z ogólnej puli zasobów mieszkaniowych w Polsce 
ponad 67 proc. lokali mieszkalnych zlokalizowanych 
jest na terenie miast. W pięciu największych miastach, 
w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu 
mieszka około 18,9 proc. ludności miejskiej. Skupiają 
one 21,6 proc. mieszkań spośród wszystkich zasobów 
miejskich17. Bazując na powyższych danych, zdaniem 
autora warto zastanowić się nad przygotowaniem 
pilotażowego programu oferty odwróconego 
kredytu hipotecznego. Tak zrobiono w Rosji, 
testując odwróconą hipotekę w Moskwie. Podobnie 
postąpiono w Indiach, w Delhi. Wdrożenie odwróconej 
hipoteki w Polsce także powinna opierać się o test, 
który, odpowiednio oceniony i opisany, pozwoli 
w nieodległej perspektywie na wyciągnięcie wniosków 
i zaproponowanie odwróconej hipoteki w skali całego 
kraju. Doświadczenia innych krajów pokazują, że 
nieruchomości akceptowalne w tego typu umowie 
przez instytucję finansową, powinny być zlokalizowane 
w największych ośrodkach miejskich. Daje to większą 
szansę na stabilny wzrost ceny nieruchomości oraz 
zapewnia większe grono zainteresowanych jej kupnem 
w przypadku, gdy instytucja finansowa będzie chciała 
sprzedać nieruchomość po zakończeniu umowy 
odwróconej hipoteki. 
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Podsumowanie 
Jak wcześniej wspomniano, zdaniem autora 
rynek już dojrzał do wprowadzenia polskiej wersji 
reverse mortgage. Boom na rynku standardowych 
kredytów hipotecznych chyba mamy już za sobą. 
Nadciąga fala walki o klienta poprzez oferowanie 
najkorzystniejszych rozwiązań umożliwiających 
spłatę poprzedniego kredytu hipotecznego, 
nowym, lepszym, a przez to tańszym (zwłaszcza 
jeśli chodzi o stałą marżę dodawaną do danego 
indeksu) kredytem refinansowym. Kolejnym krokiem 
musi być (podobnie, jak to się stało np. w Wielkiej 
Brytanii) zaproponowanie klientom innowacyjnych 
rozwiązań kredytowych zabezpieczonych na hipotece 
nieruchomości, które umożliwią pełną konsumpcję 
kapitału z nieruchomości. 

Obecnie oczekiwania klientów pragnących 
uwolnić gotówkę zamrożoną w postaci własności 
nieruchomości bez konieczności uiszczania na rzecz 
banków comiesięcznych rat,  nie mogą zostać 
zaspokojone. Autor wyraża nadzieję, że wkrótce 
doczekamy się pierwszej oferty odwróconej 
hipoteki. Mając na uwadze fakt, iż większość 
banków świadcząca swoje usługi Polakom należy 
do zachodnich właścicieli, warto odnotować, że 
dysponując know-how i doświadczeniami z bardziej 
rozwiniętych rynków, stosunkowo łatwiej będzie 
im wprowadzać kolejne innowacyjne produkty, 
dla których zabezpieczeniem będzie hipoteka na 
nieruchomości. Odwrócona hipoteka ma więc 
bardzo duże szanse na zaistnienie na polskim rynku 
kredytowania hipotecznego. . . .
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