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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.  

o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 

przez młodych ludzi 

 

(druk nr 553) 

 

USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 

przez młodych ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1184) 

 

Art. 37. 

1. W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o dofinansowanie wkładu 

własnego z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym w danym roku, 

przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 

ust. 9, osiągnie równowartość: 

1)  [95%] kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w ustawie budżetowej, 

pomniejszonej o wypłacone od początku roku oraz przyznane i podlegające wypłacie 

w danym roku dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 - w 

przypadku wniosków z terminem wypłaty wsparcia przypadającym w roku 

przekazania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku, lub 

2)   50% kwoty limitu środków, określonego dla roku wypłaty wsparcia w art. 36 ust. 1 - 

w przypadku wniosków z terminem wypłaty wsparcia przypadającym po roku 

przekazania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku 

- Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o 

wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z 

terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok, a instytucje kredytujące 

wstrzymują przyjmowanie takich wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, 

począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

2. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym 

w roku, którego dotyczyła informacja, o której mowa w ust. 1, nieprzekazane do dnia 
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ogłoszenia tej informacji do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach, o których 

mowa w art. 10 ust. 9, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

3. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazane 

do Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu ogłoszenia informacji o wstrzymaniu 

przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty 

wsparcia przypadającym na rok bieżący są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich 

złożenia w instytucji kredytującej. W przypadku osiągnięcia przez kwotę łączną, 

wynikającą z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia 

z Funduszu Dopłat przypadającym na rok bieżący, przekazanych do Banku Gospodarstwa 

Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 ust. 9, równowartości kwoty 

zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w ustawie budżetowej, pomniejszonej o 

wypłacone od początku roku oraz przyznane i podlegające wypłacie w tym roku 

dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, pozostawia się bez 

rozpatrzenia, zgodnie z kolejnością, o której mowa w zdaniu pierwszym, wszystkie 

wnioski skutkujące przekroczeniem tej kwoty. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wznowienie przyjmowania przez instytucje 

kredytujące wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia 

przypadającym w danym roku następuje od dnia 1 stycznia tego roku. 

5. W przypadku kolejnych wniosków o dofinansowanie wkładu własnego złożonych przez 

tego samego nabywcę i przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach, o 

których mowa w art. 10 ust. 9, kwoty wnioskowanego na ich podstawie dofinansowania 

wkładu własnego nie są uwzględniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy 

określaniu poziomu wykorzystania kwot na zasadach, o których mowa w ust. 1. 

6. W przypadku wniosków o spłatę części kredytu przekazanych do Banku Gospodarstwa 

Krajowego po dniu, w którym łączna kwota wynikająca z wniosków: 

1)   o dofinansowanie wkładu własnego przekazanych do Banku Gospodarstwa 

Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 ust. 9, z terminem wypłaty 

wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym w bieżącym roku oraz 

2)   o spłatę części kredytu przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego od początku 

bieżącego roku na zasadach, o których mowa w art. 12 ust. 3 

- osiągnie równowartość kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę 

finansowego wsparcia, Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje czynności, o której 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, na początku kolejnego roku, niezwłocznie po wpłynięciu 
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na rachunek Funduszu Dopłat pierwszej transzy środków zaplanowanych na wypłatę 

finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. 

7. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o 

poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w 

ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków, o których 

mowa w art. 36 ust. 1, dla kolejnych lat, według stanu na koniec każdego miesiąca. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 7, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 


