
INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych 

nr posiedzenia: 9  nr posiedzenia: 18 

data posiedzenia: 8 marca 2016 r. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu 

Budownictwa Mieszkaniowego. 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz 

Bierecki. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: Wiesław 

Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Maciej Grubski, Jan 

Hamerski, Stanisław Kogut, Tadeusz Kopeć, Grzegorz Peczkis, Jacek 

Włosowicz, 

 senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: 

Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Jerzy Czerwiński, Arkadiusz 

Grabowski, Kazimierz Kleina, Krzysztof Mróz, Tadeusz Romańczuk, 

Jacek Włosowicz, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

 sekretarz stanu Kazimierz Smoliński, 

 Związek Banków Polskich: 

 prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, 

 przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości 

Jacek Furga, 

 Europejska Federacja Kas Oszczędnościowo-Budowlanych: 

 dyrektor wykonawczy Andreas Zehnder, 

 Fundamenta-Lakáskassza (węgierska kasa oszczędnościowo-

budowlana): 

 dyrektor Ivan Ferencz, 

 Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP: 

 prezes zarządu Jerzy Jankowski, 

 Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla 

Budownictwa: 

 prezes zarządu Ryszard Kowalski, 

 Bank Spółdzielczy w Tarczynie: 

 prezes zarządu Anna Zwierzchowska, 

 minister finansów w latach 2004–2005 Mirosław Gronicki. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Sekretarz stanu Kazimierz Smoliński przedstawił główne aspekty Narodowego Programu 

Budownictwa Mieszkaniowego. 



- 2 - 

Przedstawiciele Związku Banków Polskich w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na 

znaczenie zwiększenia skłonności do oszczędzania polskich gospodarstw domowych dla 

rozwoju stabilności finansowej i gospodarczej państwa. 

Przedstawiciele zagranicznych kas oszczędnościowo-budowlanych zaprezentowali 

doświadczenia związane z oszczędzaniem na cele mieszkaniowe na przykładzie innych 

krajów Europy Środkowej m.in.: Czech, Słowacji i Węgier. 

Były minister finansów Mirosław Gronicki dokonał analizy ewentualnych skutków 

finansowych dla budżetu państwa w przypadku wprowadzenia docelowego systemu 

oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych. 

Senator Tadeusz Kopeć przedstawił projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych 

i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. 
W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z systemowym wsparciem finansowym 

państwa dla budowania systemu kas oszczędnościowo-budowlanych w Polsce. 

Reasumując posiedzenie, senator Stanisław Kogut powiedział, że przedstawiony projekt 

ustawy jest efektem wieloletnich prac komisji senackich poprzednich kadencji i cieszy się 

poparciem senatorów niezależnie od podziałów politycznych. Zaproponował, aby 

w najbliższym czasie skierować do marszałka Senatu inicjatywę ustawodawczą dotyczącą 

przedstawionego na posiedzeniu komisji projektu ustawy. Propozycja senatora spotkała się 

z żywiołową aprobatą obecnych na posiedzeniu senatorów. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


