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                                                                                                                  Warszawa 7 lipca 2015                                          

 SENACKA KOMISJA GOSPODARKI NARODOWEJ                                                               

 

 

               

                                                                                                                     Warszawa 13 maja 2015 

 

PODKOMISJA NADZWYCZAJNA  

DO ROZPATRZENIA PROJEKTU USTAWY nr 3246 (MdM) 

PANIE, PANOWIE POSŁOWIE 

Ważą się losy nowelizacji ustawy o mieszkaniach dla młodych. W dniu  

13 maja odbędzie się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, która ma 

ostatecznie rozstrzygnąć między innymi wnioski w sprawie  włączenia do 

ustawy możliwości nabywania mieszkań z dopłatami na rynku wtórnym.  

               W anulowanej niedawno ustawie „Rodzina na Swoim” pomoc państwa 

obejmowała również młode rodziny, których jedyną szansą poprawy  sytuacji 

mieszkaniowej był zakup używanych mieszkań na rynku wtórnym. Nowa 

ustawa „Mieszkania dla Młodych” pomimo powszechnych sprzeciwów zniosła 

ten zapis wyłączając automatycznie prawie ¾ Polski spod jej działania. Ustawa 

preferowała interesy deweloperów w wielkich miastach kosztem rodzin z 

mniejszych miejscowości. 

               Na poprzednim posiedzeniu podkomisji przedstawiciele ministerstwa 

infrastruktury z niezrozumiałym uporem podtrzymywali  sprzeciw w sprawie 

włączenia rynku wtórnego do ustawy. Przytaczane argumenty spotkały się z 

krytyką ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zabierający głos 

podkreślali, że poza zrównaniem szans młodych na terenie całego kraju, 

uwzględnienie rynku wtórnego w ustawie oznacza znaczący wzrost wpływu 

podatków do budżetu i wzrost zatrudnienia w budownictwie (sprzedający 

mieszkania w większości przeznaczają uzyskane środki na zakup nowego 

mieszkania w innych lokalizacjach i o wyższym standardzie). Stanowisko MIiR 

uzasadniające ponowne odrzucenie wniosków o uwzględnienie w nowelizacji 

rynku wtórnego wyrażone następującym tekstem:  „Ograniczenie programu 
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jedynie do rynku pierwotnego jest podstawową zasadą programu MdM, 

związaną z realizacją przez program celów proinwestycyjnych…”  jest mówiąc 

delikatnie zdumiewające. Ustawa miała stworzyć realne perspektywy dla 

młodych ludzi zdobycia własnego mieszkania na terenie całego kraju i to miał 

być główny cel a nie wyłącznie funkcja proinwestycyjna i interesy deweloperów 

w wielkich ośrodkach miejskich. 

Dla ilustracji lekceważenia opinii eksperckich w tej sprawie załączamy kilka  

opinii wspierających rynek wtórny, które nie zostały uwzględnione ze szkodą 

dla ustawy i dla młodych rodzin.  

                  Z dodatkowych ekspertyz z ostatnich miesięcy wynika, że włączenie 

do nowelizowanej ustawy możliwości zakupu mieszkań na rynku wtórnym nie 

tylko przyczynia się do zwiększenia szans mieszkaniowych ale również ożywia 

rynek budowy nowych mieszkań i zwiększa wpływy do budżetu państwa z 

podatków VAT, CIT i PIT. Prosimy o wsparcie wniosków zgłoszonych w tej 

sprawie przez:                        

                        Polską Federację Rynku Nieruchomości, Stowarzyszenie ZTBS, 

                        Krajową Radę Notarialną, Związek Banków Polskich, Kongres 

                        Budownictwa, Instytut Ordo Iuris, Związek Pracodawcy RP, 

                        NSZZ Solidarność, OPZZ, Narodowy Bank Polski.  

(W kwietniu 2012 roku Kongres Budownictwa zorganizował w Sejmie wielką konferencję z 

udziałem wybitnych konstytucjonalistów w sprawie bardzo złej jakości stanowionego prawa 

w polskim parlamencie. Krytyka upolityczniania procesów stanowienia prawa i nie 

uwzględniania opinii eksperckich była powszechna.) 

 

                                                                                                        Roman Nowicki 

                                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                                 Kongresu Budownictwa   
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                                                                                              Warszawa 7 maja 2015 

                      

                        

                         

                        W trakcie konsultacji wnioski o włączenie rynku wtórnego do 

                        projektu ustawy zgłosiły: 

                        Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Stowarzyszenie ZTBS, 

                        Krajowa Rada Notarialna, Związek Banków Polskich, Kongres 

                        Budownictwa, Instytut Ordo Iuris, Pracodawcy RP, 

                        NSZZ Solidarność, OPZZ, Narodowy Bank Polski.  

                        Rząd odrzucił te propozycje ze stratą dla młodych rodzin,  

                        ale z korzyścią dla deweloperów. 

W związku z kolejnym posiedzeniem podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 

(druk nr 3246) przypominamy bardzo krytyczne opinie Kongresu Budownictwa do ustawy 

przygotowane w maju 2013 roku. Nie zostały one wówczas uwzględnione. Upłynęło 

niewiele czasu i nasza krytyczna ocena potwierdziła się w całej rozciągłości. Skutek jest 

taki, że zaledwie po roku od uchwalenia ustawy rząd z własnej inicjatywy przedstawił 

projekt nowelizacji ustawy. Uwzględnione zostały w nim nasze postulaty w sprawie 

budownictwa spółdzielczego i społecznego. Niestety pominięty został  rynek wtórny 

umacniając wrażenie, że jest to kolejna ustawa robiona w interesie deweloperów 

(wcześniej m.in. prawo budowlane Komisji Przyjazne Państwo i ustawa o odrolnieniu 

gruntów rolnych). Argumenty za pominięciem rynku wtórnego przedstawione przez 

Ministerstwo Infrastruktury na poprzednim posiedzeniu podkomisji były 

nieprzekonywujące i nie merytoryczne. Sprawa włączenia rynku wtórnego do omawianego 

projektu ustawy ma znaczenie kluczowe i nie powoduje uszczerbku dla budżetu Państwa. 

Podobne stanowisko reprezentują liczni eksperci. W załączeniu prezentujemy list NBP(!) do 

Ministerstwa Finansów  jednoznacznie wspierający włączenie rynku wtórnego do projektu 

ustawy (rząd nie ujawnił posłom wcześniej jego treści) i aktualną ekspertyzę Lion's Bank 

potwierdzającą, że włączenie rynku wtórnego do ustawy nie przynosi  uszczerbku 

budżetowi i leży w dobrze pojętym interesie młodych rodzin. Jeżeli ustawa ma być dla 

młodych rodzin a nie dla deweloperów to  włączenie do niej możliwości zakupu mieszkań z 

pomocą państwa na rynku wtórnym jest bezwzględnie konieczne. 
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Roman Nowicki 

Kongres Budownictwa     
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Lion’s Bank 

NA „MIESZKANIU DLA MŁODYCH” BUDŻET ZAROBIŁ W 

KRÓTKIM CZASIE  PONAD 1,5 MLD ZŁOTYCH 

Dopłacanie z publicznej kasy do zakupu nowych mieszkań opłaca się 

fiskusowi. Po 15 miesiącach obowiązania „Mieszkania dla młodych” łączne 

przychody podatkowe związane z zakupem ponad 20 tys. lokali można 

szacować na 1 557 mln zł. Wszystko za sprawą VAT-u, PIT-u i CIT-u płaconego 

przez wszystkie firmy zaangażowane w budowanie, finansowanie i obsługę 

transakcji na rynku mieszkaniowym. Po stronie kosztów zapisać można 

jedynie 472 mln zł. 

Sejm już od 9 kwietnia 2015 r. zajmuje się nowelizacją ustawy normującej 

program „Mieszkanie dla młodych”. Jest to idealna okazja, aby program zmienić 

rezygnując z bezpośrednich dopłat do kredytów na rzecz bardziej efektywnego 

systemu gwarancji na wzór angielski lub duński, który pozwoliłby za te same 

pieniądze pomóc w zdobyciu własnego dachu nad głową kilkukrotnie większej 

liczbie nabywców. Już widać jednak, że w parlamencie główna batalia nie 

będzie rozgrywała się na tym polu. Oprócz planowanego przez rząd ułatwienia 

w dostępie do finansowania (szczególnie dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci) 

wciąż niewykluczone jest rozszerzenie programu o możliwość nabycia lokali 

używanych. Te mają tę przewagę nad lokalami deweloperskimi, że są tańsze w 

zakupie, często nie trzeba ich urządzać „od zera”, a poza tym są dostępne w 

większości miast, czego nie można powiedzieć o ofercie firm deweloperskich 

skoncentrowanej tylko w największych aglomeracjach.  
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Za 1 zł dopłaty 3,3 zł podatku 

Uzasadnienia stanu, w którym budżet wspiera osoby młode w zakupie nowych, 

a więc i droższych nieruchomości w miastach gdzie działają deweloperzy można 

szukać w liczbach, a dokładnie w dochodach fiskusa. Te na pierwszy rzut oka są 

znacznie wyższe w przypadku zakupu mieszkania nowego, a nie używanego. 

Łatwo bowiem oszacować, że przychody podatkowe związane z zakupem 

nowego lokalu ze sporą nawiązką przewyższają kwotę dopłat. Gdyby więc na 

chwilę uwierzyć w uzasadnienie programu „Mieszkanie dla młodych” i przyjąć, 

że dzięki niemu lokale kupiły osoby, które w normalnych warunkach nie 

zdecydowałyby się na ten krok, to przychody fiskusa związane z zakupem 

ponad 20 tys. lokali (do końca marca zaakceptowano 20 453 wniosków o 

dopłaty) można szacować na 1 557 mln zł. Dla porównania wysokość 

przyznanego dofinansowania na ten cel to 472 mln zł, a więc ponad trzykrotnie 

mniej. Na podstawie tych danych można zaryzykować stwierdzenie, że program 

dopłat do kredytów fiskusowi się opłaca. 

Podatków Ci u nas dostatek 

Skąd jednak pochodzą te liczby? Jest to jedynie zgrubny szacunek przychodów 

związanych z zakupem przez osobę fizyczną mieszkania na kredyt. Co prawda w 

programie „MdM” kupować można także domy jednorodzinne, ale ich liczba 

76 134 zł 
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Szacunkowe wartości przychodów podatkowych związanych z zakupem 
mieszkania wartego 233,5 tys. zł 
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jest na tyle niewielka, że do szacunków przyjęto że statystyczną nieruchomością 

kupioną na kredyt z dopłatą jest mieszkanie. Dane BGK mówią ponadto, że taka 

modelowa nieruchomości miała 53,88 m kw., kosztowała 233,5 tys. zł, a średnia 

dopłata wyniosła prawie 23,1 tys. zł. 

Bardzo ważnym elementem przychodów fiskusa jest przy takiej transakcji 

podatek VAT (8%). W modelowym przypadku jest to 17,3 tys. zł, a więc już 

niemal tyle ile wynosi dofinansowanie. Poza tym nie można też zapomnieć o 

podatku dochodowym związanym z budową i sprzedażą mieszkania. 19% z ceny 

netto daje kwotę aż 41,1 tys. zł. Oczywiście deweloper po sprzedaży lokalu nie 

będzie musiał zapłacić całej tej kwoty podatku sam, bo wykonując swoją 

działalność poniósł koszty uzyskania przychodu, ale koszty dewelopera są 

przychodami jego pracowników, dostawców, wykonawców i usługodawców, 

którzy także płacą podatki. Dla uproszczenia można więc przyjąć, że na konto 

fiskusa wpłynie łączna kwota podatku dochodowego w wysokości 19% ceny 

netto sprzedaży mieszkania.  

Podatki związane z zakupem nowego mieszkania wartego 233,5 tys. zł 

Wyszczególnienie Kwota VAT 
Podatek dochodowy 

(PIT i CIT) 

Cena zakupu mieszkania 233 490 zł 17 296 zł 41 077 zł 

Prowizja za udzielenie kredytu (1%) 1 868 zł 0 zł 355 zł 

Marża odsetkowa dla długu zaciągniętego na 25 lat i 80% 
ceny nieruchomości (przy marży netto na poziomie 1%) 

24 398 zł 0 zł 4 636 zł 

Ubezpieczenie od ognia i wody* 2 335 zł 0 zł 89 zł 

Taksa notarialna 2 362 zł 442 zł 365 zł 

Koszt wykończenia (500 zł za m kw.) 26 940 zł 1 996 zł 4 739 zł 

Koszt wyposażenia 15 000 zł 2 805 zł 2 317 zł 

Suma + 19 zł tytułem PCC od ustanowienia hipoteki X 76 134 zł 

* Suma dla 25 lat przy składce rocznej na poziomie 0,05% rocznie, założony zysk ubezpieczyciela na poziomie 20% 

Opracowanie własne na podstawie danych BGK, NBP, ISAP, Lion's Bank 

 

Te przychody fiskusa, choć już dwukrotnie przekraczają kwotę dopłaty z 

budżetu są jedynie dwoma z wielu, na które może liczyć budżet państwa. W 

związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania z dopłatą 

bank rozpozna bowiem zyski, od których zapłaci podatek. Sam fiskus pobierze 

także podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) za ustanowienie hipoteki 

w symbolicznej kwocie 19 zł. Nieodzownym elementem kosztu kredytu są 

wszystkie koszty przygotowawcze jak: prowizje, opłaty za wycenę, inspekcje, 
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ubezpieczenie pomostowe czy niskiego wkładu oraz opłaty za prowadzenie 

innych produktów bankowych wymaganych przez bank. Zachowawczo można 

przyjąć, że będą one kosztowały 1% pożyczanej kwoty, choć w praktyce może 

to być kilkukrotnie więcej.  

Z posiadaniem kredytu wiąże się też opłacanie rat i coroczne odnawianie 

ubezpieczenia nieruchomości. Drugi z tych kosztów nie jest wysoki, ale odsetki 

od 25 letniego kredytu zaciągniętego na 80% wartości modelowej 

nieruchomości (średnia dla „MdM” wg danych BGK) przy założeniu, że bank 

zarobi na kredycie faktycznie tylko 1% (dane NBP), oznaczają 24,4 tys. zł zysku 

do opodatkowania.  

Jeśli ktoś uważa, że na niczym więcej fiskus nie zarobi, myli się. Kolejnym 

elementem kosztów jest taksa notarialna obarczona 23-proc. stawką podatku 

od towarów i usług, a od samej kwoty netto fiskus otrzyma podatek 

dochodowy. Tu oczywiście nie całą kwotę zapłaci notariusz, ale jego koszty są 

przychodami opodatkowanymi przez jego dostawców i pracowników, więc 

uproszczając można założyć, że fiskus dostanie przy tej okazji kolejne 19% od 

kwoty netto. 

Identyczny mechanizm działa w przypadku kosztów wykończenia i 

wyposażenia. To pierwsze zachowawczo można obarczyć 8-proc. stawką VAT 

(choć w cenie materiałów kupionych samodzielnie kryje się 23-proc. VAT), a 

drugie stawką podstawową. Przyjęto ponadto, że na wykończenie mieszkania 

przeznaczone zostanie 500 zł w przeliczeniu na m kw., co jest raczej 

niezbędnym minimum niż kosztem wykończenia w wysokim standardzie. Na 

wyposażenie niespełna 54-metrowego lokum kwota 15 tys. zł także jest sumą 

poniżej średniej. 

Tak sporządzone szacunki sugerują, że przy zakupie w programie „MdM” 

modelowego mieszkania o wartości 233,5 tys. zł fiskus może liczyć na 

przychody podatkowe w kwocie minimum 76,1 tys. zł przy czym przeciętna 

dopłata do kredytu w „MdM” wynosi 23,1 tys. zł. Oczywiście szacunki te 

kompletnie pomijają fakt zmiany wartości pieniądza w czasie, ale warto 

zauważyć, że większość przychodów fiskus odnajdzie na swoim koncie zanim na 

koncie dewelopera pojawi się dopłata z programu „MdM” – ta zgodnie z 

ustawą jest bowiem wypłacana jako ostatnia transza.  
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Nawet szara strefa nie zlikwiduje opłacalności 

Aby uniknąć zarzutów dotyczących przeszacowania przychodów podatkowych 

można pokusić się o jeszcze bardziej ostrożne założenia. Można przyjąć, że 

właściciel gruntu, który zabudował deweloper sprzedał ziemię i nie musiał z 

tego tytułu zapłacić podatku. Do tego część dostawców czy usługodawców 

dewelopera mogła podatki opłacać poza granicami Polski. Podobnie może być 

w przypadku wyposażenia czy kosztów wykończenia. Szczególnie w tym 

ostatnim przypadku istnienie szarej strefy usług ekip remontowo-budowlanych 

może odbić się negatywnie na przychodach osiąganych przez fiskusa. Można 

więc przyjąć, że na konto rodzimego fiskusa wpłynie tylko połowa należnego 

podatku związanego z kosztami wykończenia, wyposażenia i samej ceny lokalu. 

W takim wypadku przychód podatkowy z jednego modelowego lokalu 

kupionego w „MdM” można oszacować na 49,7 tys. zł. Przy ponad 20 tys. 

mieszkań daje to kwotę 1 016 mln zł – wciąż ponad dwa razy więcej niż kwota 

wyasygnowanego dotychczas dofinansowania. 

 

Podatki związane z zakupem nowego mieszkania wartego 233,5 tys. zł (wariant zachowawczy) 

Wyszczególnienie Kwota VAT 
Podatek dochodowy 

(PIT i CIT) 

Cena zakupu mieszkania 233 490 zł 17 296 zł 20 538 zł* 

Prowizja za udzielenie kredytu (1%) 1 868 zł 0 zł 355 zł 

Marża odsetkowa dla długu zaciągniętego na 25 lat i 80% 
ceny nieruchomości (przy marży netto na poziomie 1%) 

24 398 zł 0 zł 4 636 zł 

Ubezpieczenie od ognia i wody** 2 335 zł 0 zł 89 zł 

Taksa notarialna 2 362 zł 442 zł 365 zł 

Koszt wykończenia (500 zł za m kw.) 26 940 zł 998 zł* 2 370 zł* 

Koszt wyposażenia 15 000 zł 1 402 zł* 1 159 zł* 

Suma + 19 zł tytułem PCC od ustanowienia hipoteki X 49 667 zł 

* Zachowawczo oszacowano licząc od 50% finalnej ceny netto produktu lub usługi 

** Suma dla 25 lat przy składce rocznej na poziomie 0,05% rocznie, założony zysk ubezpieczyciela na poziomie 20% 

Opracowanie własne na podstawie danych BGK, NBP, ISAP, Lion's Bank 

Używane już nie takie opłacalne 

Gorzej na pierwszy rzut oka sytuacja wygląda w przypadku mieszkań 

używanych. Przy sprzedaży takich lokali przeważnie nie występuje VAT (8%), a 

jedynie podatek PCC (2%). Zachowawczo można też szacować, że w przypadku 

modelowego lokalu koszty wykończenia i wyposażenia są o połowę niższe niż w 
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przypadku nowego lokum, choć w praktyce może być inaczej, bo generalny 

remont jest droższy niż dojście ze stanu deweloperskiego do stanu „pod klucz”. 

Przy zakupie używanego lokalu pojawia się natomiast prowizja pośrednika – 

zachowawczo można przyjąć stawkę za tę usługę na poziomie 2% (plus 23% 

VAT) i tylko od jednej strony transakcji. W sumie w tym przypadku fiskus może 

więc liczyć na przychód w kwocie minimum 15,5 tys. zł – o 33% mniej niż kwota 

przeciętnej dotacji z programu „MdM”.  

Podatki związane z zakupem używanego mieszkania wartego 233,5 tys. zł 

Wyszczególnienie Kwota 
VAT / 
PCC 

Podatek dochodowy 
(PIT i CIT) 

Cena zakupu mieszkania 233 490 zł 4 670 zł 0 zł 

Prowizja za udzielenie kredytu (1%) 1 868 zł 0 zł 355 zł 

Prowizja za pośrednictwo (2% + VAT) 5 744 zł 1 074 zł 887 zł 

Marża odsetkowa dla długu zaciągniętego na 25 lat i 80% 
ceny nieruchomości (przy marży netto na poziomie 1%) 

24 398 zł 0 zł 4 636 zł 

Ubezpieczenie od ognia i wody** 2 335 zł 0 zł 89 zł 

Taksa notarialna 2 362 zł 442 zł 365 zł 

Koszt odświeżenia (250 zł za m kw.) 13 470 zł 499 zł* 1 185 zł* 

Koszt wyposażenia 7 500 zł 701 zł* 579 zł* 

Suma X 15 481 zł 

* Zachowawczo oszacowano licząc od 50% finalnej ceny netto produktu lub usługi 

** Suma dla 25 lat przy składce rocznej na poziomie 0,05% rocznie, założony zysk ubezpieczyciela na poziomie 20% 

Opracowanie własne na podstawie danych BGK, NBP, ISAP, Lion's Bank 

Sprzedający mieszkania używane często kupują nowe 

Wystarczy jednak, że co drugi sprzedający mieszkanie używane, wykorzystując 

pieniądze ze sprzedaży starego mieszkania, kupi nowy lokal, a okaże się, że 

wsparcie rynku wtórnego jest równie opłacalne, co rynku pierwotnego. 

Przyjmując bowiem, że kwota osiągnięta ze sprzedaży używanego lokalu 

stanowić będzie połowę ceny zakupu nowego – o połowę większego 

mieszkania, dodatkowe przychody podatkowe z tego tytułu można szacować na 

minimum 32,6 tys. zł w przeliczeniu na jedną dopłatę do zakupu mieszkania 

używanego. W tym wypadku, aby znowu nie przeszacować, zakładam już brak 

kredytu na zakup nowego „M”. W takim układzie przychody z dofinansowania 

jednego modelowego mieszkania używanego windowane są do kwoty 

minimum 48,1 tys. zł, czyli porównywalnej do tej oszacowanej dla rynku 

pierwotnego.  

Bartosz Turek, Lion’s Bank 

                                                            Warszawa, wrzesień 2013 
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                                CBOS - OPINIE 

     O PROBLEMACH 

     MIESZKANIOWYCH 

                                   W POLSCE 

Podsumowanie 

Zdaniem ankietowanych jednym z głównych problemów polskich rodzin jest problem 

braku mieszkań i perspektyw na jego rozwiązanie, dostrzegany przez więcej niż połowę 

badanych i sytuujący się jako jeden z trzech najważniejszych obok bezrobocia i niskich 

zarobków. Powszechne jest też przekonanie o negatywnym wpływie sytuacji mieszkaniowej 

na przyrost naturalny w kraju, szczególnie eksponowane wśród respondentów w wieku 25 – 

34 lat, których decyzje prokreacyjne dotyczą w największym stopniu. Odpowiedzialnością za 

brak skutecznego rozwiązywania problemów mieszkaniowych Polaków badani na ogół 

obarczają kolejne rządy w Polsce. 

CBOS 2010 rok: 

-prawie 50%Polaków uważało, że głównym problemem 

 polskich rodzin jest brak mieszkań i perspektyw na 

 rozwiązanie tego problemu, 

-70% Polaków uważało, że zła sytuacja mieszkaniowa 

 jest główną przyczyną kryzysu demograficznego. 

 CBOS 2013 rok: 

-prawie 52,8%Polaków uważa, że głównym problemem 

 polskich rodzin jest brak mieszkań i perspektyw na 

 rozwiązanie tego problemu, 

-72,7% Polaków uważa, że zła sytuacja mieszkaniowa 

 jest główną przyczyną kryzysu demograficznego. 
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MdM – ZŁY PROGRAM, 

  MARNE SZANSE DLA MŁODYCH 

23 maja 2013 roku kilka godzin spędziłem w Sejmie przysłuchując się 

obradom w sprawie sprytnej podmiany programów rządowych 

wspomagających budownictwo mieszkaniowe. Program „Rodzina na Swoim” z 

dopłatami do odsetek kredytowych na pierwsze mieszkanie, nazywany do 
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niedawna okrętem flagowym rządy, właśnie się komuś znudził, albo przestał się 

podobać ministrowi finansów i okręt został samobójczo skutecznie zatopiony 

przez rząd w końcu 2012 roku. W ostatnie fazie funkcjonowania tego programu 

pojawiły się zapowiedzi, że wkrótce pojawi się nowy program, który zapewni 

ciągłość pomocy państwa. I rzeczywiście w końcu ubiegłego roku rząd 

poinformował o nowym pomyśle, który z różnych powodów nie dorasta jednak 

do pięt poprzedniemu. Nazywa się szumnie „Mieszkanie dla Młodych” i jest 

wyraźnie produktem propagandowym na potrzebę chwili, ustrojonym w pawie 

pióra. Program został przygotowany na kolanie, kiedy zorientowano się, że 

Premier w swoim drugim expose nie bardzo ma coś do powiedzenia na temat 

planów rządowych dotyczących ciągle pogarszającej się sytuacji mieszkaniowej 

Polaków. W pierwszej chwili potwierdzano, że wejdzie w życie z początkiem 

bieżącego roku. Ale niedługo potem min. Nowak ogłosił, że nowa życzliwość 

rządu dla młodych zacznie funkcjonować od połowy roku. Przemawiając   

z trybuny sejmowej przedstawiciel rządy nie pozostawił jednak złudzeń i 

stwierdził, że program wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem to znaczy od 1 

stycznia 2014 roku. To jest pierwszy wstyd rządu. Program ma wiele istotnych 

wad i w wersji przedstawionej w sejmie nie nadaje się do przyjęcia. Główne 

zastrzeżenie budzi automatyczne wyłączenie spod jego działania ponad połowy 

Polski, bowiem pomoc mogą otrzymać młodzi na pierwsze mieszkanie w 

blokach budowanych w praktyce przez deweloperów w bogatych i dużych 

miastach. Poprzednio dopłaty do odsetek kredytowych obejmowały również 

domy budowane na wsi i w mniejszych miasteczkach. Jest to skandaliczna 

decyzja, przeciwko, której protestowali wszyscy posłowie zabierający głos w 

imieniu klubów poselskich i w ramach zadawanych pytań. Oczywiście za 

wyjątkiem posłów PO, którzy występowali zgodnie z instrukcją polityczną rządu. 

Minister referujący te sprawy w imieniu rządu zmieniał argumenty jak 

rękawiczki, żeby tylko przekonać obecnych do partyjnych racji. Najpierw mówił, 

że ten zapis jest spowodowany koniecznością stworzenia warunków do 

przenoszenia się młodych za pracą do dużych ośrodków miejskich, potem ugiął 

się pod zarzutem, że jest to próba wyludnienia wsi i małych miejscowości i 

zaczął pocieszać, że pomoc obejmie również tych, którzy będą budowali „dwa 

w jednym”, a więc bliźniaki i ewentualnie nadbudowę istniejących domów. 

Sztuczność tych argumentów czuć było na odległość. Powszechny sprzeciw 

wzbudził też fakt, że w nowym programie w odróżnieniu od poprzedniego nie 
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uwzględniono możliwości zakupów mieszkań przez młodych na rynku wtórnym. 

Mieszkania te są często jedyną szansą dla młodych rodzin i singli kupujących 

pierwsze mieszkania, ze względu na znacząco niższe ceny. I znowu rząd 

popisywał się argumentacją dla pierwszoklasistów. Minister mówił, że ta 

decyzja jest spowodowana chęcią wywołania nowej produkcji na rynku a tym 

samym większych wpływów z podatków do budżetu i większego zatrudnienia 

przy budowach nowych mieszkań. Po pierwsze trzeba się na coś zdecydować, 

albo rząd chce realnie pomóc młodym w zdobywaniu własnego dachu nad 

głową, albo chce pod przykrywką wygrać partykularne cele propagandowe. 

Większość ekspertów twierdzi, że sprzedający mieszkania na rynku wtórnym z 

reguły przeznaczają pieniądze na zakup nowego mieszkania, a więc interes 

budowlany dalej się kręci jak należy. O co więc tak naprawdę chodzi? Jak się 

wydaje głównie o szum propagandowy, a po cichu o znaczne zmniejszenie 

pomocy dla młodych głównie kosztem interesów młodzieży wiejskiej. Sejm, 

głównie dzięki głosom PSL przyjął informację rządu w sprawie programów 

mieszkaniowych. Mogę od biedy zrozumieć dyscyplinę koalicyjnego głosowania 

nad konkretną ustawą, ale żeby wprowadzać dyscyplinę głosowania nad 

informacją rządową, to już gruba przesada. Odrzucenie informacji zmusiłoby 

skutecznie rząd do poprawieniu w projekcie ustawy tego, co złe, bez większej 

szkody dla interesów koalicyjnych. Wystarczyłoby do tego głosowanie posłów 

PSL w interesie młodych ludzi na wsi. Tymczasem PSL zagłosowało politycznie a 

nie merytorycznie. Zdumiewająca jest również próba przemycenia pod 

płaszczykiem „dobrodziejstwa” nowego programu likwidacji ulgowego podatku 

VAT na materiały budowlane na budowę mieszkań i na remonty. Autorzy 

programu doszli widocznie do wniosku, że pod taką przykrywką „ustawy dla 

młodych” niekorzystne zmiany podatku VAT nie zostaną zauważone przez 

opinię publiczną i zainteresowanych budową i remontami. Te zmiany dotkliwie 

uderzają też głównie w młodych mieszkańców wsi i małych miasteczek. Według 

dosyć powszechnej opinii nowy program mieszkaniowy został przygotowany w 

interesie deweloperów z wielkich miast, kosztem całej reszty kraju. Może opinia 

trochę przesadzona, ale coś w tym jest. Przed nami prace nad ustawą w 

komisjach sejmowych i jest jeszcze czas żeby PSL się zreflektował i wymusił 

zmiany korzystne dla rolników i dla małych miejscowości. Na koniec jedno 

wyjaśnienie dla skrajniejszych liberałów, którzy programowo są przeciwko tego 

typu pomocy z budżetu. Wydatki na instrumenty wspierające popyt 
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mieszkaniowy przynoszą do budżetów państw wpływy wielokrotnie większe niż 

wydatki, a więc jest to dobry biznes dla państwa a nie pomoc socjalna. Dobrze 

pomyślana pomoc finansowa na pobudzenie rynku daje wzrost zatrudnienia nie 

tylko w przedsiębiorstwach wykonawczych i produkcji materiałów 

budowlanych, ale również w innych przemysłach pracujących na rzecz 

mieszkalnictwa. Kraje europejskie prowadziły i prowadzą społeczno - rynkowe a 

nie liberalne polityki mieszkaniowe, bo to się po prostu opłaca i jednocześnie 

ogranicza patologie społeczne. Idźmy też w tym kierunku. 

Roman Nowicki 

 

Opinia na potrzeby debaty sejmowej w dniu 23 maja 2013r.        

Nowy program rządowy „Mieszkania dla Młodych”  w opinii wielu 

komentatorów spełnia raczej rolę propagandową mającą przykryć poważne 

zaniedbania rządu w polityce mieszkaniowej i jednocześnie znacząco pogarsza 

warunki finansowe pomocy w stosunku do zlikwidowanej ustawy „Rodzina na 

swoim”, oraz tworzy trudny do przebrnięcia system barier (ostatnio doszła 

nowa w postaci limitowania rocznych wydatków na dopłaty do kredytów).  

W nowym programie kredyty z jednorazowymi dopłatami mają być udzielane 

tylko na mieszkania w blokach z pominięciem  budowy domów mieszkalnych, 

co oznacza nieuzasadnioną preferencję dla wielkich i bogatych miast. Wygląda 

na to, że kolejny raz rząd uległ lobbingowi deweloperów. Argumentacja 

ministerstwa , że jest to celowe ograniczenie, żeby tworzyć warunki do 

przenoszenia się rodzin do dużych miast za pracą jest żenująca. Dla osiągnięcia 

tego celu konieczny jest długo oczekiwany program budowy mieszkań na 

wynajem o niskich czynszach i stworzenie szans na dobre funkcjonowanie 

spółdzielczości mieszkaniowej oraz TBS, a nie sztuczne ograniczanie możliwości 

budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich, w miastach powiatowych 

i małych miejscowościach. Homer Broker ocenia, że w 3/4 powiatów nie buduje 

się mieszkań w blokach (lub jest to budownictwo śladowe) co oznacza, że 

młode rodziny w tych ośrodkach i na terenach wiejskich zostały automatycznie 

pozbawione szans na pomoc państwa w zdobyciu własnego dachu nad głową.  

Projekt ustawy „MdM” likwiduje też możliwość zakupu mieszkań na rynku 

wtórnym, co w istotny sposób ogranicza możliwości poprawy sytuacji 

mieszkaniowej młodych rodzin (w zlikwidowanej ustawie „RnS” z możliwości 
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zakupu mieszkania na rynku wtórnym skorzystało ok. 18% chętnych). Pieniądze 

uzyskiwane ze sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym zwykle są przeznaczane 

na zakup nowych mieszkań na rynku pierwotnym, a więc przynoszą tez 

dodatkowe wpływy do budżetu państwa z różnego typu podatków.  

Początkowo Minister Nowak zapowiadał, że nowa ustawa „MdM” wejdzie w 

życie w połowie 2013 roku, co już stanowiło poważną utratę ciągłości w 

pomocy państwa dla młodych singli i rodzin. Dzisiaj już wiadomo, że cały rok 

2013 będzie bez pomocy państwa dla „młodych” w staraniach o własne 

mieszkania. Powolutku, pokrętnymi argumentami, urabia się opinię publiczną w 

tej sprawie żeby wyciszyć ewentualne protesty. W sposób niedopuszczalny rząd 

wykorzystuje projekt nowej ustawy do przemycenia likwidacji ulg w podatku 

VAT na materiały budowlane dla indywidualnego budownictwa 

mieszkaniowego i na remonty. Jest to kolejny przykład niedopuszczalnej 

manipulacji opinią publiczną (uruchamiamy nowy program i pod tym 

płaszczykiem łatwiej jest przepchnąć niepopularną decyzję w sprawie likwidacji 

ulgowego podatku VAT). Młodzi ludzie budujący indywidualnie mieszkania na 

wsi i w małych miastach zostaną uderzeni podwójnie: nowa ustawa nie 

przewiduje dla nich pomocy kredytowej, a jak będą budowali sami to nie 

dostaną też ulgi w podatku VAT za materiały budowlane. Wprowadzanie tych 

restrykcji pod płaszczykiem nowego programu mieszkaniowego jest wysoce 

naganne i nieuczciwe. Jeżeli rząd chce podjąć temat likwidacji ulgowego VAT 

dla budownictwa mieszkaniowego niech go podejmie oddzielnie i nie powołuje 

się przy tym na wymagania UE bowiem dzisiaj, pomimo znacząco lepszej 

sytuacji mieszkaniowej w większości tych krajów obowiązują ulgowe stawki 

podatku VAT na różne rodzaje budownictwa mieszkaniowego.  

Program „MdM” został przygotowany pośpiesznie, koniunkturalnie pod 

potrzeby „drugiego” expose Premiera (programu nie ma w świeżo przyjętym 

przez Sejm w 2011 roku programie rządowym) i nie uwzględniono w nim 

większości uwag zgłaszanych w trakcie szeroko nagłaśnianych konsultacji 

społecznych. 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z GŁOSOWANIEM W SENACIE NAD 

USTAWĄ O „MdM” 

Ze zdziwieniem przyjęliśmy wyniki  glosowania w Senacie nad poprawkami do 

ustawy o Mieszkaniach dla Młodych. Jest powszechne przekonanie że ustawa 
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była zapowiedziana i przygotowywana na zamówienie polityczne w związku z 

drugim expose Premiera. Pierwsza wersja ustawy wyłączała automatycznie 

większość kraju spod jej działania dając podejrzane i wyłączne preferencje 

deweloperom (dotyczyła wyłącznie mieszkań). Jeżeli ustawa miała służyć 

młodym ludziom to kompletnie niezrozumiałe jest wyłączenie z jej działania 

rynku wtórnego. W ustawie Rodzina na Swoim rynek wtórny był uwzględniony i 

nie spowodowało to żadnej katastrofy. Rynek wtórny w małych 

miejscowościach i na terenach wiejskich oferuje zwykle o wiele tańsze 

mieszkania dla młodych. Argument rządowy, że zakupy na rynku wtórnym nie 

przysparzają wpływów do budżetu i nie dają dodatkowego zatrudnienia jest 

daleki od prawdy. Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży mieszkań i domów na 

rynku wtórnym z reguły są inwestowane w zakup nowych mieszkań co jest 

korzystne dla budżetu państwa i dla ograniczania bezrobocia. Nie merytoryczne 

naciski polityczne na przebieg głosowania w Senacie, a wcześniej w Sejmie każą 

się zastanowić czy ustawa ma istotnie pomagać młodym w zdobyciu własnego 

dachu nad głową, czy służy doraźnym interesom politycznym, nie mówiąc już o 

deweloperach (to ostatnie spostrzeżenie zdaje się potwierdzać najnowsza 

inicjatywa Ministerstwa Finansów i BGK w sprawie kupowania mieszkań od 

deweloperów i przeznaczanie ich na wynajem z jednoczesnym niszczeniem 

Towarzystw Budownictwa Społecznego). Dziękujemy Senatorom którzy mieli 

odwagę pozostać przy swoim zdaniu i bronili rzeczywistych interesów młodych 

ludzi. 

Roman Nowicki  

17 października 2013   

 

 


