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Informacja prasowa 

45% Polaków popiera ustawowe wakacje kredytowe, które wejdą w życie po 

podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy w dniu 14 lipca 2022 roku. 61% osób 

posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach jest za takim rozwiązaniem. 

 

Fundacja Forum Konsumentów zleciła badanie z którego wynika, że 45% Polaków 

popiera wprowadzenie ustawowych wakacji kredytowych dla osób posiadających 

kredyt hipoteczny w złotówkach - czyli możliwość zawieszenia spłaty kredytu 

hipotecznego w złotówkach.  31% nie ma zdania w tym temacie natomiast 24% jest 

przeciwna takiemu rozwiązaniu. 

61% osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach popiera wprowadzenie 

wakacji kredytowych, a tylko 16% jest przeciwnych. Kredyt hipoteczny w złotówkach 

posiada 11% Polaków. 

Z punktu widzenia sytuacji konsumentów posiadających kredyty hipoteczne w 

polskiej walucie wprowadzone rozwiązanie w postaci wakacji kredytowych może być 

korzystnym rozwiązaniem w obliczu wysokiej inflacji i wielu obaw związanych z 

niepewną sytuacją gospodarczą na jesień. Narracja szeroko rozumianego 

zagrożenia, dalszego wzrostu cen wpływa na nastroje konsumentów. Jednak to tylko 

rozwiązanie odraczające spłatę określonych rat i nie spowoduje, że one znikną o 

czym każdy konsument składający wniosek w banku musi pamiętać- mówi 

Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów.  

Należy także pamiętać, że z wakacji kredytowych będzie można skorzystać 

wyłącznie w przypadku jednego kredytu w złotówkach. Jest ograniczenie dotyczące 

celu kredytowania. Finansowanie musi być przeznaczone na zaspokojenie własnych 

potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe nie obejmą kredytów, z których 

kupiono nieruchomość np. na wynajem. 
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Nota metodologiczna: 

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1073 osób w wieku od 18 lat 

wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości 

zamieszkania. Metoda: CAWI.  Termin realizacji: 8 – 11 lipca 2022 roku. 
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