
  
 

 

 
 

Uwagi  
Związku Banków Polskich  

do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o f inansowym wsparciu 
rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkani a,  

przygotowanego przez Grup ę Posłów Klubu Parlamentarnego 
„Prawo i Sprawiedliwo ść” 

 
 

Przedstawiony w dniu 27 kwietnia 2012 roku przez grupę Posłów Klubu 
Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” projekt nowelizacji ustawy o zmianie 
ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywani własnego 
mieszkania wskazuje na istotny problem związany ze wspieraniem budownictwa 
mieszkaniowego oraz – w szerszym ujęciu – dostępu w szczególności młodych ludzi 
do własnego mieszkania. Związek Banków Polskich już kilka miesięcy temu 
wielokrotnie wskazywał, że wraz z planowanym wygaszaniem programu „Rodzina na 
swoim” likwidacji podlega jedyny program rządowy mający na celu wspieranie 
polskich rodzin w dostępnie do własnego mieszkania lub domu. Warto także 
pamiętać o znaczącej popularności tego programu w latach 2009-2010 wśród 
szczególnie młodych ludzi, co spowodowane było także łatwiejszymi kryteriami 
dostępu do wsparcia. Decyzja o zamknięciu tego programu spowodowana była 
właśnie niespodziewanie dużą liczbą wniosków i wynikającymi z tego faktu 
znaczącymi obciążeniami dla budżetu.   
 
Niewątpliwie, rezygnacja z kontynuacji programu „Rodzina na swoim” oznacza także 
wycofanie z rynku jedynego do tej pory efektywnego instrumentu polityki rządu, który 
stymulował rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz wspierał zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie mieszkalnictwa. Brak jakiejkolwiek programu realizującego 
analogiczne cele spowodować może w dłuższym okresie czasu wiele negatywnych 
skutków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz wolumenu nowo 
udzielanych kredytów hipotecznych. Należy przy tym pamiętać, że np. w krajach 
sąsiadujących z Polską takie narzędzia polityki gospodarczej traktowane są jako 
działania stabilizujące wzrost gospodarczy i miejsca pracy w branży budowlanej i we 
współpracujących w niej sektorach.   
 
Biorąc pod uwagę znane powszechnie wyzwania stojące przed budżetem państwa 
pragniemy także zwrócić uwagę, iż wspieranie budownictwa mieszkaniowego ze 
środków publicznych może być realizowane także poprzez inne instrumenty niż 
dopłata do oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych klientom 
indywidualnym. W krajach europejskich, w tym także naszego regionu, stosowne są 
także tańsze, ale z drugiej strony równie efektywne i lepiej ukierunkowane  na 



  

 
 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych formy. Wskazane było więc wypracowanie 
nowego spojrzenia na to zagadnienie i przygotowanie odpowiednich propozycji 
rozwiązań opierających się na odmiennych, niż miało to miejsce do tej pory 
przesłankach.  
 
Przyszłe programy rządowe nie muszą opierać się na podobnych przesłankach jak 
program „Rodzina na swoim”. Wzorem niektórych innych państw europejskich można 
na przykład proponować zmianę generalnego kierunku wykorzystania pomocy ze 
środków budżetowych na wspieranie budownictwa na wynajem zamiast własności 
nieruchomości. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest fakt, iż dla szerokich grup 
ludności dostęp do kredytu hipotecznego będzie w najbliższych latach utrudniony  ze 
względu na zbyt duże obciążenie spłatą takiego zobowiązania dla budżetów tych 
gospodarstw domowych. Takie podejście zakładałoby nie tylko zmianę przepisów 
umożliwiających osobom fizycznym dysponującym nadwyżkami finansowymi oraz 
podmiotom gospodarczym budujących mieszkania w celu ich wynajęcia i osiąganie z 
tego tytułu zysków pozwalających na rozwój ich działalności. Tego rodzaju 
reorientacja byłaby także interesująca dla gmin, które mogłyby wreszcie w sposób 
systemowy rozwiązać problemy z modernizacją i rozbudową komunalnego zasobu 
mieszkaniowego. 
 
Wartym rozważenia w polskich warunkach gospodarczo-społecznych jest także 
wprowadzenie systemu zachęt do długoterminowego oszczędzania na cele 
mieszkaniowe (ale także inne, jak opieka zdrowotna lub zabezpieczenie emerytalne).  
W kilku krajach naszego regionu Europy to właśnie taki systemowy program pozwala 
na kreację długoterminowych pasywów dla systemu finansowego oraz aspiracji 
mieszkaniowych mieszkańców danego kraju. Przy czym oszczędności oraz uzyskany 
na ich podstawie kredyt nie są zawsze wykorzystywane wyłącznie na nabycie lub 
budowę mieszkania, ale także na modernizację już istniejącej substancji 
mieszkaniowej. Jak wynika z dostępnych nam informacji, całościowa analiza kosztów  
budżetowych oraz wpływów uzyskiwanych z podatków wynikających z rozwoju 
branży budowanej i zatrudnianych w niej osób potwierdzają, iż w dłuższym okresie 
takie programy mają nie tylko powodują pozytywne skutki społeczne, ale także 
generują dodatkowe, stabilne przychody do budżetu państwa.  
 
Związek Banków Polskich deklaruje gotowość udziału w ewentualnej debacie na 
temat przyszłego rządowego programu wspierania budownictwa i usuwania barier w 
dostępie polskich rodzin do  mieszkania. 
 
 Warszawa, dnia 19.06.2012    
 

 

 


