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- Nie możemy doczekać się, 
kiedy siądziemy razem w naszym 
mieszkaniu – przyznają zgodnie.

Para od trzech lat wynajmuje 
mieszkanie na os. Kolorowym. 
W tym roku poważnie zaczę-
li myśleć o własnym lokum. W 
kwietniu podjęli pierwszą próbę, 
zakończoną odmową. Program 
obejmował tylko mieszkania 
firm deweloperskich. Nie można 
było korzystać z oferty spółdziel-
ni mieszkaniowych i osób pry-
watnych. O kolejnej inwestycji 
mieszkaniowej na osiedlu Tęczo-
wym dowiedzieli się z gazety 
„Twoja Spółdzielnia”

- Czekaliśmy na zmiany w 
programie i kiedy na początku 
września weszła w życie noweli-
zacja ustawy rozpoczęliśmy stara-
nia o kupno lokalu spółdzielczego 
 –mówi  pan  Paweł  .To  on  ,jako 
singiel  ,starał  się  o  dofinansowa-
nie  .Wszelkie  stresujące  i  cza-
sochłonne  poszukiwania  banku, 
który zgodzi  się  udzielić  kredytu 
ułatwił  im  doradca  finansowy–   
Ewelina Kotowicz ,która załatwi-
ła formalności. 

- Rzeczowa rozmowa, facho-
wa obsługa, oszczędność czasu. 
Warto polecić innym taką pomoc, 
tym bardziej, że jest ona bezpłat-
na. Wartość naszego lokalu o 
powierzchni 70 m2 wynosi 227 
tysięcy - udało się uzyskać dofi-
nansowanie w wysokości 10 pro-
cent, otrzymaliśmy dziewiętnaście 

tysięcy dofinansowania, mieliśmy 
też dziesięć tysięcy wkładu własne-
go. 15 października podpisaliśmy 
umowę z Bankiem Zachodnim, w 
którym miałem już konto. Była to 
druga w kolejności najtańsza ofer-
ta. Pierwszy bank odmówił nam 
niestety udzielenia kredytu.

Kredyt hipoteczny w wysoko-
ści 200 tysięcy złotych opiewa na 
trzydzieści lat. Miesięczna rata: 
950 złotych. Dodatkowo para 
wzięła na wykończenie mieszka-
nia kredyt w wysokości 50 tysię-
cy złotych, ponieważ program 
obejmuje dofinansowanie miesz-
kań tylko w stanie surowym. 
Łącznie 1.300 zł miesięcznej raty. 
Pan Paweł podkreśla, że 50 tysię-
cy jest kwotą maksymalną, która 
musi im wystarczyć na remont 
i wyposażenie mieszkania. Wzię-
cie kredytu na trzydzieści lat było 
dla nich trudną i odpowiedzial-
ną decyzją, a spłata rat jest spo-
rym obciążeniem finansowym w 
sytuacji konieczności wynajmu 
mieszkania przez najbliższe mie-
siące. 

- Zależy nam na czasie. Teraz 
będzie najtrudniejszy okres, 
ponieważ musimy płacić nie tylko 
za wynajem, ale także raty kre-
dytu, a trzeba jeszcze wykończyć 
mieszkanie. Czekamy na odda-
nie lokalu do użytku  –mówi pan 
Paweł. 

Wybrali jasne, trzypoko-
jowe mieszkanie na ostatnim, 

trzecim piętrze budowanego 
bloku. 70 m2, salon z aneksem 
kuchennym, dwa pokoje, kuch-
nia, łazienka i dwa balkony, skąd 
rozpościera się widok na pełną 
zieleni przestrzeń, czego brakuje 
im na os. Kolorowym.

- Wychowałem się na wsi. 
W domu rodzinnym w Gilowie 
mieliśmy ogród. Tęsknię za tym. 

Cieszę się więc, że teraz będzie-
my mieć możliwość wyjścia na 
balkon. Cieszy mnie też bliskość 
ogródków działkowych. Może uda 
się wydzierżawić własny kawałek 
ziemi i uprawiać tam warzywa i 
kwiaty? – planuje pan Paweł. 

W mieszkaniu są już położone 
gładzie, wstawione okna i wyla-
ne posadzki. Układane są płytki 
gresowe na klatkach schodowych 
i balkonach. Prace elewacyjne 
związane z dociepleniem są na 
ukończeniu. Pozostaje też budo-
wa parkingu przed budynkiem 
– każde mieszkanie ma miejsce 
parkingowe.

- Dodatkowym impulsem był 
dla nas fakt, że w tym roku banki 

wymagają 10 procent własnego 
wkładu, w przyszłym będzie to już 
piętnaście procent, a za dwa lata 
– dwadzieścia. To przyspieszyło 
decyzję o zakupie mieszkania – 
mówi pani Angelika.

Pan Paweł pracuje w zakła-
dzie Ślusarstwo Zdzisław Biał-
czak przy ul. Diorowskiej jako 
programista CNC. Zajmuje się 

projektowaniem i programowa-
niem tych maszyn. Praca wyma-
ga precyzji i odporności na stres 
przed popełnieniem błędu.

Pani Angelika natomiast 
codziennie dojeżdża do zakładu 
LG Display w Biskupicach Pod-
górnych. Jest tam inspektorem 
ds. jakości, zajmuje się kontrolą 
wyjściową produkowanych tele-
wizorów.

- Choć cenię i lubię swoją 
pracę nie ukrywam, że szukam 
zajęcia bliżej miejsca zamieszka-
nia. Dojazdy zajmują sporą część 
dnia, a przy zmianowym trybie 
zatrudnienia są nieco męczące i 
powodują, że w tygodniu mijamy 
się z Pawłem.

Program „Mieszkanie dla młodych” okazał się ich 
życiową szansą. Paweł Góral i Angelika Wołosz-

czuk dzięki dofinansowaniu państwa kupili miesz-
kanie w budynku spółdzielczym powstającym na os. 
Tęczowym 30.

TĘCZOWE 30
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mieszkanie dla młodych

- Praca doradcy finansowe-
go polega na tym, by wybrać 
ofertę spośród wielu banków 
opierając się przede wszyst-
kim na oczekiwaniach klienta, 
ale także na jego możliwo-
ściach. Klientom trudno oce-
nić je wszystkie opierając się 
na reklamach czy zdawkowych 
informacjach z internetu. Nie 
zawsze też ten „nasz bank” 
jest dla nas najlepszy. Szukając 
oferty dla klientów zaczynam 
od rozmowy, im bardziej szcze-
ra, tym łatwiej dopasować pro-
dukt – ocenia doradca finanso-
wy Ewelina Kotowicz. - Wni-
kliwa analiza pozwala mi na 
zrozumienie oczekiwań klien-
tów i tym samym na dobranie 
najbardziej atrakcyjnej ofer-
ty. Ale to nie wszystko. Przy 
wyborze banku wskazuję zapisy 
„drobnym drukiem”, zwracam 

uwagę na produkty dodatkowe 
do kredytu, jak obowiązkowe 
ubezpieczenia, rachunki osobi-
ste czy karty kredytowe, które 
także mają wpływ na całkowity 
koszt kredytu. Zawsze składa-
my minimum dwa - trzy wnioski 
klienta, po to by zminimalizo-
wać ryzyko odmowy udzielenia 
kredytu, ale także by stworzyć 
możliwości negocjacji w ban-
kach. 

Złożenie wniosków w ban-
kach nic nie kosztuje klien-
ta, nie ponosi zatem żadnego 
ryzyka. Co ważne, doradca 
reprezentując klienta zajmuje 
się wszystkim, począwszy od 
pomocy w wyborze właści-
wego banku, poprzez zebranie 
dokumentacji niezbędnej do 
kredytu, przekazaniu ich do 
danej instytucji, stały monito-
ring sytuacji, negocjacje, aż po 
szczegółowe wyjaśnienie zapi-

sów umowy. Klient nie cho-
dzi po bankach, robi 

to za niego doradca. Cały pro-
ces odbywa się w dogodnym 
dla klienta czasie i miejscu – w 
biurze w Dzierżoniowie przy 
ul. Wrocławskiej 8 lub u klienta 
w domu.

- Zaciągnięcie kredytu na 
zakup własnego mieszkania 
to ważna życiowa decyzja. Po 
pierwsze pozwala nam na zre-
alizowanie marzeń o własnym 
M, ale także na wiele lat wiąże 
nas z określonym bankiem. 
Powinna być zatem starannie 
przemyślana. Warto przy tym 
skorzystać z pomocy dorad-
cy finansowego. Nadmienię, 
że moja pomoc na każdym z 
etapów wnioskowania o kre-
dyt hipoteczny jest całkowicie 
bezpłatna. W życiu najlepszym 
doradcą jest rozsądek, w finan-
sach my – mówi Ewelina Koto-
wicz.

Począwszy od stycznia 
2014 roku, uzyskanie kredytu 
na zakup mieszkania jest moż-

liwe wyłącznie po wniesie-
niu wkładu własne-

go. Wychodząc 

naprzeciw tym wymaganiom, 
została wprowadzona Usta-
wa z dnia 27 września 2013 
r. o pomocy państwa w naby-
ciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi (Dz. U. 
poz. 1304, z późn. zm.), która 
przewiduje możliwość uzyska-
nia ze środków budżetu pań-
stwa finansowego wsparcia w 
postaci dofinansowania wkła-
du własnego oraz spłaty części 
kredytu.

We wrześniu nastąpiła 
nowelizacja tej ustawy. Naj-
ważniejsze zmiany:

- w programie mogą być 
finansowane również nierucho-
mości z rynku wtórnego,

- wsparciem mogą być 
objęte mieszkania budowane 
w ramach spółdzielni mieszka-
niowych,

- możliwość przystąpienia 
do kredytów osób niespokrew-
nionych z kredytobiorcą,

- zniesiono warunek finan-
sowania pierwszego mieszka-
nia dla osób i rodzin wychowu-
jących co najmniej troje dzieci,

- wyższe limity dopłat do 
kredytów dla rodzin z dziećmi,

- rodziny i osoby samotne 
mające co najmniej troje dzieci 
nie będą ograniczone limitem 
wieku 35 lat,

- w przypadku kredytobior-
ców wychowujących co naj-
mniej troje dzieci  powierzch-
nia lokali mieszkalnych objęta 
dopłatą wynosić będzie 65 m2.

Warto wspomnieć, iż 
mieszkania oferowane przez 
spółdzielnie kwalifikują się w 
większości do kredytowania ze 
wsparciem państwa w ramach 
Mieszkania dla Młodych. 

Od wejścia w życie we wrześniu tego roku zmian w ramach programu Mieszkanie 
dla Młodych dzięki pomocy doradcy finansowego Eweliny Kotowicz udało się 

pozytywnie sfinalizować zakup mieszkań na os. Tęczowym 30 dla dwóch rodzin, w 
trakcie procesu załatwienia formalności są dwie kolejne rodziny.

TĘCZOWE 30
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