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Opinia do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania  

przez młodych ludzi (druk nr 452) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem opiniowanej ustawy jest zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych na rynku 

w odniesieniu do osób młodych, nabywających pierwsze mieszkanie i niedysponujących 

zdolnością kredytową do obsługi zobowiązania, które bez wsparcia finansowego byłoby 

wyższe. W myśl uzasadnienia do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1421) 

proponowane instrumenty wsparcia łączą jednocześnie cel polityki mieszkaniowej z celami 

polityki prorodzinnej, zmierzającej do powstrzymania negatywnych tendencji 

demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności. Przewidziane w ustawie 

instrumenty skierowane są do zbliżonej grupy docelowej i stanowią kontynuację części 

programu „Rodzina na swoim”, z istotnymi zmianami i uzupełnieniami, powodującymi 

lepsze adresowanie proponowanych rozwiązań. W opinii projektodawców szczególnie ważne 

jest złagodzenie początkowej bariery uniemożliwiającej zaciągnięcie kredytu 

mieszkaniowego, czyli wymogów dotyczących wysokości wkładu własnego. Pokrycie ze 

środków publicznych części wkładu własnego zmniejszy wysokość wymaganego kredytu, co 

się przełoży na niższą wysokość spłacanych rat i objęcie zdolnością kredytową większej 

liczby potencjalnych kredytobiorców.  

Zaplanowane wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego będzie udzielane na 

podstawie wniosków składanych do końca 2018 r. Wnioski o dodatkowe wsparcie w formie 

spłaty części kredytu będzie można składać w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy 

ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, którego zakup był warunkiem 

uzyskania dofinansowania wkładu własnego. 
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Przedmiotowa ustawa reguluje ponadto zasady zwrotu ze środków budżetu państwa 

części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne 

w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. 

Rozwiązania przyjęte w omawianym akcie prawnym w zakresie udzielenia finansowego 

wsparcia skierowane są do małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci i osób 

samotnych niepozostających w związku małżeńskim(nabywcy). Rozwiązania te podlegają 

ograniczeniu  ze względu na wiek osób, dla których będzie to pierwsze mieszkanie.  

Dofinansowanie wkładu własnego obejmuje środki pieniężne pokrywające całość albo 

część wkładu własnego osoby wnioskującej o kredyt i zgodnie z ustawą może być udzielone 

jeżeli nabywca: 

1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku 

kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat (w przypadku gdy nabywcą są małżonkowie 

warunek ten dotyczy młodszego małżonka); 

2) do dnia nabycia mieszkania nie był: 

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego 

przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, 

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku 

zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. 

Ustawa określa także kryteria dotyczące mieszkania, w odniesieniu do którego może być 

udzielone przedmiotowe wsparcie finansowe. Dofinansowania wkładu własnego udziela się 

jeżeli:  

1) mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy; 

2) mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę (z tym, że w rozumieniu 

ustawy pierwsze zasiedlenie mieszkania oznacza pierwsze oddanie do użytkowania 

mieszkania przez osobę, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej); 

3) powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 75 m
2
 dla lokalu mieszkalnego bądź 

100 m
2 

dla domu jednorodzinnego (wartości te podlegają zwiększeniu o 10 m
2
, 

w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca 

wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 

ust. 2 ); 
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4) cena zakupu mieszkania, ustalana na podstawie umowy zawartej do dnia złożenia 

wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, nie może przekraczać kwoty stanowiącej 

iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego 

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m
2
 powierzchni użytkowej 

budynków mieszkalnych
1
, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest 

mieszkanie; 

5) mieszkanie położone jest na terenie Polski. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy dofinansowanie wkładu własnego może być 

udzielone wyłącznie na zakup mieszkania, jeżeli stroną umowy kredytu jest nabywca 

(w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy obojga małżonków). Ponadto kredyt udzielony 

może być wyłącznie na zakup mieszkania – wykluczone są więc przypadki finansowania ze 

środków kredytu takich powierzchni jak garaż, miejsce postojowe czy pomieszczenie 

gospodarcze stanowiące odrębne nieruchomości użytkowe lub części takich nieruchomości.  

W myśl uzasadnienia do projektu ustawy proponowane rozwiązanie skutecznie 

ograniczać może przypadki zawyżania ceny należnej za zakup pomieszczeń towarzyszących 

nabyciu mieszkania, jako praktyki mającej na celu obejście przepisów ustawy (niezgodne ze 

stanem faktycznym rozliczanie ceny przez dewelopera w celu spełnienia limitu maksymalnej 

ceny mieszkania określonej na podstawie ustawy). Ustawa przewiduje również wprowadzenie 

zasady, zgodnie z którą kwota kredytu stanowi co najmniej 50% ceny należnej za zakup 

lokalu. W ustawie przewidziano ponadto warunek, zgodnie z którym okres spłaty kredytu 

powinien wynosić co najmniej 15 lat. 

Podobnie jak w przypadku programu „Rodzina na swoim” w ustawie proponuje się, aby 

kredyt był udzielany jedynie w walucie polskiej. W opinii projektodawców uregulowanie to 

ma na celu wyeliminowanie ryzyka kursowego, które mogłoby powodować istotne 

konsekwencje finansowe dla adresatów programu.  

Istotną regulacją mającą na celu umożliwienie skorzystania ze wsparcia osobom 

niedysponującym zdolnością kredytową pozwalającą na zaciągnięcie kredytu w wysokości 

umożliwiającej nabycie mieszkania, jest przewidziana w ustawie w takich przypadkach 

                                                 

1
 Wskaźnik ten ogłaszają na okresy sześciomiesięczne wojewodowie, odrębnie dla miasta wojewódzkiego 

oraz reszty województwa, na podstawie w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
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możliwość przystąpienia do kredytu w charakterze dodatkowego kredytobiorcy członków 

najbliższej rodziny nabywcy. 

Ustawa określa wymiar i zasady ustalania wysokości finansowego wsparcia udzielanego 

w formie dofinansowania wkładu własnego. Podstawę określenia kwoty dofinansowania 

stanowi wartość odtworzeniowa mieszkania, obliczona jako iloczyn średniej arytmetycznej 

dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m
2
 

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku 

dla gminy, na terenie której położone jest mieszkanie i odpowiednio: 

− faktycznej powierzchni użytkowej mieszkania, jeżeli jego wielkość nie przekracza 50 m
2
, 

− 50 m
2
, jeżeli wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przekracza 50 m

2
. 

Wysokość dofinansowania w przypadku osób nieposiadających dzieci wynosi 10% 

podstawy określonej w oparciu o wskazane powyżej zasady. Powyższa kwota jest 

powiększona o dodatkowe 50%, w przypadku gdy nabywca wychowuje przynajmniej jedno 

dziecko pozostające na jego utrzymaniu. 

W ustawie określono również wymiar i zasady ustalania wysokości dodatkowego 

finansowego wsparcia udzielanego w formie spłaty części kredytu zaciągniętego na zakup 

mieszkania objętego finansowym wsparciem. Przewiduje się, że wsparcie to będzie udzielane 

nabywcy jednorazowo, w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka będącego 

trzecim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie nabywcy mieszkania, pod warunkiem 

że zdarzenie to będzie miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu 

lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem. 

Dodatkową przesłanką do otrzymania wsparcia będzie nie tylko fakt urodzenia lub 

przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka, ale związany z tym warunek pozostawania 

określonej liczby dzieci na wychowaniu kredytobiorcy. Dodatkowe finansowe wsparcie 

będzie wypłacane danemu nabywcy mieszkania jeden raz.  

Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym spłata części kredytu przysługuje w wysokości 

5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 

1 m
2
 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stanowiącego podstawę dla określenia 

wysokości udzielonego dofinansowania wkładu własnego oraz powierzchni ustalonej 

stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania. 

Finansowego wsparcia udzielał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków 

Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do 
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oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, 

poz. 1922, z późn. zm.).  

Podkreślenia wymaga, iż wniosek o dofinansowania wkładu własnego nabywcy będą 

mogli składać w terminie do dnia 30 września 2018 r. nie wcześniej jednak niż od dnia 

1 stycznia 2014 r. 

Udzielenie wsparcia finansowego zarówno w formie dofinansowania wkładu własnego 

jak i dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu następować będzie 

wyłącznie na wniosek złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem 

instytucji kredytującej. W przypadku dofinansowania wkładu własnego nabywca składa 

wniosek wraz z kierowanym do instytucji kredytującej wnioskiem o udzielenie kredytu na 

zakup pierwszego mieszkania. Natomiast wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa 

w okresie sześciu miesięcy od dnia urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub 

przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie. 

Opiniowana ustawa w dalszej części zawiera przepisy określające zasady udzielania 

i rozliczania finansowego wsparcia, a także regulacje wskazujące przypadki, w których 

występować może obowiązek zwrotu całości lub części uzyskanego wsparcia finansowego 

m. in. w przypadku otrzymania wsparcia z naruszeniem przepisów omawianej ustawy, 

określając przy tym zasady, zgodnie z którymi następować powinno rozliczenie się nabywcy 

mieszkania z uzyskanej pomocy. 

Jak już wskazano w początkowej części opinii ustawa reguluje również zasady zwrotu 

ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów 

budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od 

towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem 

VAT, a które zostały poniesione przez osoby fizyczne w celu zaspokojenia własnych potrzeb 

mieszkaniowych. 

O zwrot wydatków może ubiegać się osoba fizyczna, która do końca roku, w którym 

wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, 

o maksymalnej powierzchni użytkowej określonej w ustawie, nie ukończyła 36 lat. 

Do otrzymania zwrotu wydatków uprawniona jest jedynie osoba fizyczna, która do dnia 

złożenia wniosku w tym przedmiocie nie była: 

– właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 
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– osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego 

przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, 

– właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia 

współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. 

Kolejnym warunkiem otrzymania zwrotu powyższych wydatków jest, aby budowa 

domu jednorodzinnego albo nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe lub 

przebudowa budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne realizowana była na podstawie 

pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. 

Przewidziany w ustawie zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów 

budowlanych, udokumentowanych fakturami, wystawionymi dla osoby fizycznej, od dnia 

wydania stosownego pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r. 

Ustawa zawiera ponadto regulacje w zakresie limitu wysokości kwoty zwrotu oraz trybu 

jego dokonywania. 

Poza przedstawionymi powyżej najistotniejszymi rozwiązaniami opiniowany akt 

prawny wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawie 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej oraz ustawie z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Przedmiotowa ustawa wejdzie wżycie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem przepisów odnoszących się do uchylenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. 

o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem 

mieszkaniowym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych  

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk 

nr 1421, który wpłynął do Sejmu dnia 27 maja 2013 r.). 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce na posiedzeniu Sejmu w dniu 19 czerwca 

2013 r. Projekt został skierowany do prac w sejmowych: Komisji Finansów Publicznych oraz 
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Komisji Infrastruktury. Komisje w dniu 12 września 2013 r. przyjęły projekt ustawy wraz z 

poprawkami. 

Najważniejsze z wprowadzonych zmian dotyczyły: 

– włączenia do programu, obok dofinansowania zakupu lokalu mieszkalnego, również 

dofinansowania zakupu domu jednorodzinnego, 

– podwyższenie o 10% dotychczasowego limitu wysokości ceny zakupu 1 m
2
 lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

– zwiększenie maksymalnego limitu środków rezerwy budżetowej, z której może być 

wypłacane wsparcie finansowe do Funduszu Dopłat, 

– wprowadzenie regulacji, dzięki której określone osoby fizyczne będą mogły skorzystać 

jeszcze przez pięć lat z tzw. zwrotu VAT przy zakupie materiałów budowlanych na 

budowę pierwszego własnego mieszkania. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 50. posiedzeniu Sejmu w dniu 

25 września 2013 r. Projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji celem 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Wszystkie 32 poprawki zgłoszone do 

rozpatrzenia nie zostały zarekomendowane przez Komisje. Kluczowe poprawki mały na celu 

wprowadzenie możliwości nabycia pierwszego mieszkania z tzw. rynku wtórnego, a także 

usunięcia z ustawy uregulowań dotyczących zwrotu ze środków budżetu państwa części 

wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych opodatkowanych podatkiem 

VAT, które zostały poniesione przez osoby fizyczne w celu zaspokojenia własnych potrzeb 

mieszkaniowych. 

Ustawa została uchwalana na tym samym 50. posiedzeniu Sejmu w dniu 27 września 

2013 r. w brzmieniu proponowanym przez Komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych, z wyjątkiem:  

– art. 2. 

W art. 2 ustawodawca wprowadza „słowniczek pojęciowy”, w którego skład wchodzi 

18 zdefiniowanych na potrzeby ustawy pojęć. Należy podkreślić, że choć przyjęta redakcja 

przedmiotowego „słowniczka” nie jest niezgodna z Zasadami techniki prawodawczej, to 

mając na względzie komunikatywność ustawy dla odbiorców, w szczególności w aspekcie 
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wyszukiwawczym, należy rozważyć propozycję uszeregowania definicji występujących 

w „słowniczku” w porządku alfabetycznym, 

– art. 17. 

W art. 17 ustawy określony został zakres postanowień, jakie uregulowane powinny być 

w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia. W przepisie tym wskazano, że 

umowa ta m. in. odkreśla „ogólne zasady informowania o programie przez instytucje 

kredytowe i Bank Gospodarstwa Krajowego. Należy podkreślić, iż w przedmiotowej ustawie 

nie występuje pojęcie programu. W związku z powyższym zasadnym wydaje się 

doprecyzowanie przepisu w tej kwestii. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 17 skreśla się wyrazy „o programie” oraz po wyrazach „przez instytucje kredytowe 

i Bank Gospodarstwa Krajowego” dodaję się wyrazy „o finansowym wsparciu 

udzielanym na warunkach określonych w ustawie”, 

– art. 34. 

Art. 34 stanowi, iż wnioski o dofinansowanie wkładu własnego mogą być składane nie 

wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 r. Nasuwają się wątpliwości dotyczące przedmiotu 

omawianego przepisu jak i jego umiejscowienia w konstrukcji ustawy. Przepis art. 34 dotyczy 

ram czasowych w odniesieniu do możliwości składania przez nabywców wniosków 

o dofinansowanie wkładu własnego i jako taki ma charakter przepisu materialnego. 

W  ustawie przedmiotowe zagadnienie zostało uregulowane w art. 10, który stanowi, iż 

przedmiotowe wnioski nabywcy mogą składać w terminie do dnia 30 września 2018 r. 

Wydaje się zasadnym, chociażby z punktu widzenia adresatów tych norm, aby uregulowania 

odnoszące się do ram czasowych składania wniosków zawarte były w jednym przepisie. 

Ponadto należy zauważyć, iż nieprawidłowym jest umiejscowienie art. 34 wśród przepisów 

przejściowych opiniowanej ustawy, gdyż norma w nim zawarta nie ma takiego charakteru. 

Propozycje poprawek: 

- w art. 10 po wyrazach „w terminie” dodaje się wyrazy „od dnia 1 stycznia 2014 r.”, 

- skreśla się art. 34. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


