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Filary Programu Mieszkanie+

1. Dostępne mieszkania na 
wynajem realizowane na 

zasadach rynkowych

• Mieszkania na wynajem z 
opcją dojścia do własności

• Umiarkowane czynsze

• Krajowy Zasób Nieruchomości 
– grunty Skarbu Państwa

• Pilotaż programu realizowany 
przez BGK Nieruchomości S.A. 
(docelowo przez Polski 
Fundusz Rozwoju) – grunty jst, 
spółek SP, podmiotów 
prywatnych

2. Społeczne budownictwo 
czynszowe 

• Zwiększenie efektów 
w segmencie 
mieszkań komunalnych
w zasobach samorządów

• Nowy instrument finansowy –
mieszkania społeczne 
czynszowe

• Poprawa zasad programu 
preferencyjnego kredytowania 
przez BGK

• Wsparcie ze środków 
Krajowego Zasobu 
Nieruchomości

3. Indywidualne konta 
mieszkaniowe 

• Możliwość oszczędzania
na mieszkanie

• Wsparcie: zwolnienie z 
podatku „Belki” + premia za 
oszczędzanie dla osób 
spełniających kryteria 
dochodowe i rodzinne 

• Funkcjonowanie od 2018 
roku, udział budżetu państwa
od 2019 roku



Główne działania zrealizowane w roku 2016

2016

• zawarcie w dniu 23 maja 2016 r. tzw. „umowy trójstronnej” pomiędzy ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, określającej szczegółowe warunki
stosowania dopłat do oprocentowania w ramach rządowego programu popierania budownictwa
mieszkaniowego.

• rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (UD 98).

• rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(UD 99).



Działania zrealizowane w 2017 r.

2017

• Wejście w życie w dniu 12 sierpnia 2017 r. ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1442)

• Rozpoczęcie prac nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących
lokali powstałych przy udziale tego finansowania

• W końcu marca br. MIiB przedstawił RM dokument pn. „Sprawozdanie z realizacji rządowego programu
popierania budownictwa mieszkaniowego wraz z oceną wdrożenia i rekomendacjami na przyszły rok”. Ww.
ustawa i rozporządzenie zawiera zmiany rekomendowane w tym materiale.

• Nowelizacja ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - aktualnie na etapie po Stałym Komitetu Rady
Ministrów

• Wraz z nowelizacją opracowywane są akty wykonawcze do nowelizowanej ustawy - 3 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie:

 zakresu informacji o finansowym wsparciu udzielanym z Funduszu Dopłat

 finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych,
tymczasowych pomieszczeń, noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni

 standardów jakie powinny spełniać przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem finansowego
wsparcia



3 komponenty zintegrowanego systemu planowanych działań w zakresie wsparcia 
społecznego budownictwa czynszowego

1. Zwiększenie efektów społecznego budownictwa czynszowego w segmencie mieszkań
komunalnych – w ramach działającego już obecnie rządowego programu finansowego
wsparcia tworzenia lokali socjalnych, realizowanego ze środków Funduszu Dopłat na
podstawie obecnego kształtu ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.



3 komponenty zintegrowanego systemu planowanych działań w zakresie wsparcia 
społecznego budownictwa czynszowego (1)

Zmiana wynika z założeń do Narodowego Programu Mieszkaniowego określającego kierunki nowej polityki
mieszkaniowej w Polsce.

CEL

Minimalizacja likwidacja barier ograniczających efektywne wydatkowanie środków
publicznych oraz racjonalne gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

Propozycje zmian 
(1):

1. Zmiana procedur przekazywania środków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie programu.
2. Likwidacja obowiązku wydzielania tzw. ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych.
3. Doprecyzowanie, potwierdzające możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na realizację
przedsięwzięcia polegającego na remoncie lub przebudowie lokali, które ze względu na zły stan techniczny
zostały wyłączone z użytkowania.



3 komponenty zintegrowanego systemu planowanych działań w zakresie wsparcia 
społecznego budownictwa czynszowego (1)

Propozycje zmian 
(2):

4. Umożliwienie gminie realizacji przedsięwzięcia polegającego na kupnie udziału w budynku mieszkalnym.
5. Objęcie programem wsparcia przedsięwzięć polegających na tworzeniu tymczasowych pomieszczeń.
6. Rozszerzenie katalogu przedsięwzięć objętych finansowym wsparciem o przedsięwzięcia polegające na
remoncie lub przebudowie istniejących już noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz o przedsięwzięcia,
w wyniku których powstaną ogrzewalnie.
7. Rozszerzenie o spółki gminne grupy podmiotów, z którymi gmina będzie mogła podjąć współpracę
w ramach inwestycji realizowanej na podstawie ustawy o finansowym wsparciu (…).
8. Zmiany w wysokościach finansowego wsparcia (w tym b. mieszkania zakładowe).
9. Zniesienie zakazu łączenia wsparcia w ramach programu ze środków UE.



3 komponenty zintegrowanego systemu planowanych działań w zakresie wsparcia 
społecznego budownictwa czynszowego

2. Nowy instrument wsparcia dla gmin z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego
przez inny podmiot, którego celem jest tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem dla gospodarstw domowych
o niższych dochodach. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (…), dofinansowanie dla gmin
planowane jest w wysokości 20% kosztów przedsięwzięcia. Celem wprowadzenia instrumentu jest poprawa
dostępności mieszkań dla gospodarstw domowych nie aspirujących do własności mieszkaniowej z uwagi na
niższe dochody i preferencje mieszkaniowe, w tym dla mniej zamożnych rodzin lub osób młodych, chcących
dopiero założyć rodzinę (mieszkających z rodzicami albo zaspokajających potrzeby mieszkaniowe w trybie
nie gwarantującym stabilności rodziny) oraz dla osób opuszczających lokale komunalne wskutek działań
wynikających z reformy zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Przyjęty model finansowania
będzie się opierał na współpracy między samorządem lokalnym odpowiedzialnym za zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych lokalnej wspólnoty, a podmiotami zaangażowanymi w rozwój budownictwa czynszowego
w danym regionie. Inwestorem będzie mógł być tutaj również tbs. Budżet państwa przeznaczy na realizację tego
instrumentu w okresie od 2019 r. do 2025 r. 2,5 mld zł, (zapewnione dofinansowanie przedsięwzięć o wartości
co najmniej 13,6 mld zł), a na realizację wszystkich działań związanych ze społecznym budownictwem
czynszowym (w tym budownictwem komunalnym, w ramach którego tbs współpracują z gminą) kwotę ponad
6 mld zł., co pozwoli na sfinansowanie do 77,5 tys. lokali.



3 komponenty zintegrowanego systemu planowanych działań w zakresie wsparcia 
społecznego budownictwa czynszowego

3. Poprawa zasad realizacji wdrożonego w okresie 2015/16 programu wsparcia budownictwa
społecznych mieszkań czynszowych w oparciu o preferencyjny kredyt Banku Gospodarstwa
Krajowego – na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79 i poz. 1442).



Realizacja rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego 

W dniu 25 października 2015 r. weszła w życie ww. ustawa z dnia 10 września 2015 r. . o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1582), która umożliwiła
uruchomienie nowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.

Przyjęto model finansowania, w którym to Bank Gospodarstwa Krajowego udziela z własnych środków kredytów i gwarancji
nabycia emisji obligacji oferowanych na preferencyjnych warunkach (kwota udzielonego finansowania zwrotnego ma
wynieść 4,5 mld zł w okresie 10 edycji programu). Z budżetu państwa pokrywana jest dopłata dla Banku na poziomie 1,3
punktu procentowego powyżej stopy oprocentowania kredy tu oferowanego inwestorowi [art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79 i poz. 1442)].
Ma to pozwolić na wybudowanie około 30 tysięcy mieszkań na wynajem o ograniczonym czynszu.

Udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego preferencyjne finansowanie zwrotne jest skierowane do kwalifikowanych
inwestorów (towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych) realizujących
przedsięwzięcia mające na celu budowę mieszkań na wynajem dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach, w
szczególności rodzin z dziećmi.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – konieczność i cel zmian

Zmiany mają na celu ułatwienie realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

Konieczność wprowadzenia zmian do ustawy jest efektem założeń Narodowego Programu
Mieszkaniowego oraz wniosków płynących z realizacji I edycji programu popierania budownictwa
mieszkaniowego, projektowane rozwiązania są także odpowiedzią na sygnalizowane przez
inwestorów bariery udziału w programie.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 15a ust. 2:

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego udzielania finansowania zwrotnego o budowę
przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali mieszkalnych, do których ustanowione
zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 15a ust. 2a i 2b

Umożliwienie finansowania budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, które będą służyły zaspokajaniu
potrzeb osób starszych (np. pomieszczeń rekreacyjnych, ambulatoryjnych).

Narodowy Program Mieszkaniowy przewiduje przygotowanie założeń propozycji działań i instrumentów wraz
z aktualizacją dokumentu „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” – poprzez
przyjęcie ich przez Radę Ministrów w II kwartale 2018 r. Zakłada się także poprawę dostępności mieszkań, w tym
poprawę warunków zamieszkiwania w istniejącym zasobie mieszkalnym, przez wdrożenie zintegrowanego
programu działań polityk: społecznej i mieszkaniowej, stanowiących odpowiedź na problemy zamieszkiwania
osób starszych oraz specyfikę potrzeb mieszkaniowych seniorów.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 15a ust. 3 pkt 3

Brak zobowiązania do przeznaczenia minimum 50% lokali dla rodzin z dziećmi
(w zamian informacja o planowanej liczbie takich lokali w chwili pierwszego
zasiedlenia).



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 15a ust. 3 pkt 4

Warunek otrzymania finansowania – wskazanie w treści umowy zawartej z gminą
właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego
przez podmiot realizujący taką inwestycję, liczby lokali mieszkalnych, których
pierwszymi najemcami lub osobami, którym przysługiwać będzie spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, będą osoby starsze.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 28 ust. 1

Suma czynszów za najem lokali mieszkalnych w zasobach tbs, powinna być ustalana
w takiej wysokości, aby pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów
budynków oraz spłatę zobowiązań tbs związanych z budową.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 29 ust. 2a

Umożliwienie opp zawarcia z tbs umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy
lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 29 ust. 4 i 5

Dookreślenie, na czyją rzecz osoba fizyczna może dokonać bez zgody towarzystwa
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji
(wyłącznie na rzecz członków rodziny).



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 29a ust. 2

Podwyższenie maksymalnego poziomu kwoty partycypacji najemcy w kosztach
budowy lokalu mieszkalnego, do wysokości 30% kosztów budowy tego lokalu.

Zmiana ma na celu ułatwienie kredytobiorcom montażu finansowego przedsięwzięć, a
w konsekwencji obniżenie czynszu obciążającego najemców.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 30 ust. 1 pkt 2a

Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego
powstałego z udziałem finansowania zwrotnego, ale tylko w przypadku gdy z budową
lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji przewidującej udział partycypacji
w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego na poziomie nie niższym niż
10%.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 30 ust. 1 pkt 3

Zachowanie dotychczasowych limitów dochodowych gospodarstwa domowego,
uprawniających do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych wybudowanych przy
wykorzystaniu finansowania zwrotnego, bez udziału partycypacji lub jeżeli udział
partycypacji był niższy niż 10% oraz przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK
na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. bez udziału
partycypacji.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 30 ust. 1 b

Zagwarantowanie najemcy dokonującemu zamiany lokalu mieszkalnego, aby przy
zamianie lokalu mieszkalnego brana była pod uwagę wysokość progów
dochodowych/zasady najmu obowiązujące w dniu zawarcia umowy najmu pierwszego
lokalu.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 30 ust. 3

Ujednolicenie terminu składania oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie
przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim (do dnia 31 maja
danego roku), niezależnie od tego, czy najemca podpisał umowę najmu przed wejściem
w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach …
(Dz. U. poz. 1582), czy też później.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 30 ust. 5 pkt 3 i 3a

Obligatoryjne wypowiedzenie umowy najmu w zakresie czynszu w przypadku
przekroczenia limitu dochodów o więcej niż 10%.

Fakultatywne wypowiedzenie umowy najmu w zakresie czynszu w przypadku
przekroczenia limitu dochodów o nie więcej niż 10%.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 30 ust. 5 b

Skrócenie na wniosek najemcy terminu złożenia kolejnej deklaracji i ustalenie nowej
stawki czynszu.



Nowelizacja ustawy o niektórych formach (…) – nowe rozwiązania

Art. 32¹

Propozycja, aby tbs w przypadku lokali wybudowanych bez udziału środków
budżetowych miały możliwość wyboru w zakresie zasad najmu stosowania odpowiednio
przepisów art. 30 ust. 3-5, 5b, 5c i 7 ustawy o niektórych formach (…) lub ustawy
o ochronie praw lokatorów (…) w zależności od lokalnej polityki mieszkaniowej gminy.



Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego  RD243

Konieczność zmian

• Konieczność wprowadzenia zmian do rozporządzenia stanowi konsekwencję zmiany obecnie
z przepisów ustawy o niektórych formach (…), wynikającej z założeń Narodowego Programu
Mieszkaniowego oraz wniosków płynących z realizacji pierwszych edycji programu popierania
budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego, uruchomionego
w dniu 1 listopada 2015 r.

• Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 15b ust. 5 ustawy
o niektórych formach (…)

• Ponadto przedłożony Radzie Ministrów w marcu br. przez ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokument
pn. „Sprawozdanie z realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego
wraz z oceną wdrożenia i rekomendacjami na przyszły rok”, zawiera m.in. rekomendację w zakresie
wprowadzenia zmian do przedmiotowego rozporządzenia.



Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego  RD243

Rozwiązania:

• Rozwiązania, które na nowo zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym mają co do zasady
charakter doprecyzowująco-porządkujący.

• Nowe rozwiązania przyczynią się do określenia ram prawnych, będących odzwierciedleniem zmian
ustawowych, które stanowić będą kontynuację realizacji rządowego programu popierania
budownictwa mieszkaniowego, w formie preferencyjnych kredytów i gwarancji nabycia emisji
obligacji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.



Dziękuję za uwagę.




