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Źródło danych:

● Baza Biura Porad Obywatelskich  W  dane opisujące sytuację dłużnika podczas pierwszej wizyty 
w Biurze;

● N = 339*)

*)Stan na dzień1 lipca 2014r. 
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Portret dłużnika czynszowego:

● Wśród dłużników dominują kobiety  W  stanowią 63% tej grupy, mężczyźni 37%.
● Najwięcej jest dłużników prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe – grupa ta 

stanowi 37% wszystkich zadłużonych. Drugą co do wielkości grupą są rodziny niepełne 
(definiowane jako osoba zadłużona oraz jej dzieci i nikt więcej) – stanowią 22% rodzin osób 
zadłużonych.

● Dominujący model rodziny dłużnika różni się w zależności od płci. Wśród mężczyzn dłużników 
56% stanowią osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wśród kobiet 
dłużników najwięcej (32%) jest osób tworzących model rodziny niepełnej. 
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Portret dłużnika czynszowego – c.d.

● Z dziećmi zamieszkuje 47% dłużników
● Wśród dłużników dominują osoby powyżej 50-tego roku życia  W  stanowią one ponad 50% 

wszystkich dłużników. Drugą co do wielkości grupą wiekową dłużników czynszowych są osoby 
między 30 a 39 rokiem życia – stanowią one 19,5% zadłużonych.

● Najwięcej jest dłużników o niskim poziomie wykształcenia  W 64% wszystkich zadłużonych 
stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.
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Portret dłużnika czynszowego – c.d.

● 79,5% dłużników zamieszkuje lokale komunalne, 4,5% mieszkania własnościowe. 
● 33% wszystkich dłużników posiada tytuł prawny do mieszkania.
● Wobec 44% dłużników czynszowych zostało wydane orzeczenie eksmisji.
● 68% dłużników nie podjęło żadnych działań na rzecz rozwiązania problemu długu. 
● Tylko 25 % prowadziło negocjacje z wierzycielem. 
● 39% dłużników czynszowych posiada jeszcze inne zadłużenie. 
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Obraz dochodów dłużników czynszowych i ich rodzin:

Dochód osoby 
zadłużonej (zł, 

miesiąc)

Dochód członków 
rodziny osoby 
zadłużonej (zł, 

miesiąc)

Łączne dochody 
rodziny (zł, miesiąc)

Dochód/osobę (zł, 
miesiąc)

Minimum 0 (21,5%) 0 (21,5%) 0 (12,7%) 0 (12,7%)

Mediana 600 800 1000 529

III kwartyl 1170 1600 1800 800

Maksimum 3500 (0,3%) 5000 (0,3%) 6000 (0,3%) 2600 (0,3%)
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Skala zadłużenia czynszowego (zadłużenie główne + odsetki):

Wysokość zadłużenia (zł) 

Minimum 100

Mediana 10 000 

III kwartyl 28 545,07 

Maksimum 200 000
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Historia zadłużenia:

● U ponad 50% dłużników czynszowych zadłużenie sięga co najmniej 8 lat. 
● Dla 6,2% dłużników czynszowych zadłużenie liczy już co najmniej 14 lat. 
● U 22,5% dłużników czynszowych problem zadłużenia pojawił się w ciągu ostatnich 2 lat. 
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Portret najbardziej zadłużonych 
(osób, których zadłużenie przekracza roczne łączne dochody rodziny):

● Miesięczny dochód przeciętnego dłużnika z grupy najbardziej zadłużonych wynosi 500 zł.
● Łączny miesięczny dochód przeciętnej rodziny znajdującej się w grupie najbardziej 

zadłużonych wynosi 540 zł.
● Wśród najbardziej zadłużonych większość (59,5%) stanowią kobiety.
● Wśród najbardziej zadłużonych najwięcej jest osób powyżej 50 roku życia – stanowią oni 

łącznie 55% tej grupy. 
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Portret najbardziej zadłużonych c.d.

● Wśród najbardziej zadłużonych najwięcej jest osób z wykształceniem podstawowym i 
zasadniczym zawodowym – stanowią oni odpowiednio 29% i 34% tej grupy.

● Wśród najbardziej zadłużonych najwięcej jest osób tworzących jednoosobowe gospodarstwo 
domowe – stanowią oni 48% wszystkich dłużników z tej grupy. Drugą grupą dominującą są 
rodziny niepełne – stanowią 21% najbardziej zadłużonych.

● 61,3% największych dłużników czynszowych nie posiada dzieci
● 39% największych dłużników czynszowych posiada jeszcze inne zadłużenie.
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Portret najbardziej zadłużonych c.d.

● 81% najbardziej zadłużonych utraciło tytuł prawny do zajmowanego mieszkania. 
● Wobec 63% najbardziej zadłużonych wydano orzeczenie eksmisji.
● 71% najbardziej zadłużonych przed trafieniem do BPO nie podjęło żadnych działań na rzecz 

rozwiązania problemu zadłużenia.
● 21% najbardziej zadłużonych przed trafieniem do BPO prowadziło negocjacje z wierzycielem.
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Dziękujemy za uwagę.
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Poradnictwo obywatelskie od 1996r. współfinansowane jest przez m.st. Warszawa.
Wolters Kluwer Polska jest partnerem merytorycznym Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS, Warszawa, ul. Gałczyńskiego 3, 
bpowarszawa@gmail.com, tel. 22 828 12 95.
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