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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: oświadczenia złożonego przez senatora Tadeusza Kopcia podczas 
19. posiedzenia Senatu RP.

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Kopcia na 

19. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

polityki mieszkaniowej przekazuję poniższe wyjaśnienia. 

Poprawa sytuacji mieszkaniowej w Polsce i określenie rozwiązań służących rozwojowi 

budownictwa mieszkaniowego jest od kilku lat jednym 

z celów strategicznych, społecznych i gospodarczych rządów Zjednoczonej Prawicy. 

Świadczy o tym m.in. nieporównywalny z wcześniejszymi latami zakres działań służących 

rozwojowi nowych inwestycji mieszkaniowych (instytucjonalnych oraz finansowych) oraz 

przyjęty przez rząd w 2016 r. strategiczny dokument odnoszący się do tych zagadnień. 

Budownictwo mieszkaniowe jest również bardzo ważnym segmentem gospodarki, co 

uzasadnia - w ocenie rządu – w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

podejmowanie szczególnych działań, które są impulsem inwestycyjnym i osłonowym dla 

mieszkalnictwa.  W tym kontekście bardzo dziękuję Panu Senatorowi za oświadczenie, 

podkreślające znaczenie dla gospodarki nowych inwestycji mieszkaniowych oraz rolę, jaką 

w tym kontekście pełnić powinny różne instrumenty i modele finansowania. Dziękuję 

również za zawarte w oświadczeniu postulaty dotyczące działań i form wsparcia inwestycji 

mieszkaniowych, szczególnie ważne w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19. 
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Zgadzam się z diagnozą wskazującą budownictwo mieszkaniowe jako jedno z kół 

zamachowych gospodarki. Zapewniam, że kompleksowe rozwiązania uzupełniające, 

a w pewnym zakresie również korygujące instrumenty programu mieszkaniowego 

realizowanego od 2016 r., są przedmiotem prac Ministerstwa Rozwoju, Pracy i 

Technologii. Kluczowe rozwiązania weszły już w życie lub znajdują się na 

zaawansowanym etapie prac legislacyjnych. Działania MRPiT odpowiadają dużej części 

rekomendacji zawartych w oświadczeniu Pana Senatora i dotyczą m.in. zwiększania 

podaży gruntów pod nowe inwestycje, poszerzenia zakresu i znacznego podwyższenia 

wysokości wsparcia finansowego dla inicjatyw oddolnych i samorządowych 

w mieszkalnictwie, lepszego dostosowania sektora mieszkaniowego do stojących przed 

Polską wyzwań demograficznych (osoby starsze, dzietność)  czy poprawy stanu 

technicznego i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. 

Pierwszym pakietem rozwiązań przyjętych w ostatnich dwóch miesiącach z inicjatywy 

rządu przez Parlament jest zestaw nowych instrumentów wsparcia budownictwa 

społecznego, uzupełnionych o rozwiązania koncentrujące się na łagodzeniu wpływu 

epidemii na sytuację najemców, inwestorów i firm budowlanych. 

Wprowadzone zmiany zawarte w ustawie z dnia 10 grudnia  2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (społeczna część pakietu mieszkaniowego) 

koncentruje się na ożywieniu programów wsparcia społecznego budownictwa 

czynszowego i budownictwa komunalnego, kierowanych do jednostek samorządu 

terytorialnego i zwiększaniu wykorzystania na budownictwo społeczne gruntów Krajowego 

Zasobu Nieruchomości. Wprowadzone rozwiązania obejmują wszystkie podstawowe 

ustawy odnoszące się do szeroko rozumianego mieszkalnictwa społecznego 

czynszowego i komunalnego. W tym zakresie przewidziano m.in.:

 zwiększenie wysokości bezzwrotnego wsparcia gmin z Funduszu Dopłat w BGK – 

w przypadku budowy mieszkań społecznych czynszowych z 20% do nawet 35% 

kosztów inwestycji, zaś w zakresie budowy mieszkań komunalnych do 50% tych 

kosztów; 

 zwiększenie grantów na remonty zasobu budynków komunalnych, które ze względu 

na stan techniczny nie są użytkowane (pustostany), wraz z uproszczoną procedurą 

ubiegania się o środki;

 uelastycznienie zasad dotyczących czynszu w przypadku inwestowania przez 

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (tzw. SIM, jako poszerzona formuła inwestorów 
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działających dotychczas w segmencie jako TBS) w OZE, termomodernizację lub 

w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych, 

 poszerzenie wsparcia w formie premii remontowych z Funduszu Termomodernizacji 

i Remontów w BGK również do budynków w zasobach społecznych czynszowych 

starszych niż 20 lat; 

 finansowanie z Funduszu Dopłat tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów 

w budynkach komunalnych;

 utworzenie nowych źródeł finansowania w segmencie SIM (Rządowy Fundusz 

Rozwoju Mieszkalnictwa jako dodatkowa pula środków w wysokości 1,5 mld zł dla 

segmentu SIM; w strukturach KZN nowy Fundusz Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej, zasilany środkami z gospodarowania nieruchomościami KZN);

 zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości, istotnie zwiększające możliwości 

wykorzystania potencjału gruntów dla rozwoju społecznego budownictwa 

czynszowego, w tym wprowadzenie możliwości tworzenia SIM i przystępowania do 

istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w 

zamian za wnoszone do tych spółek grunty.

Uzupełnieniem tych  rozwiązań są zawarte w ustawie zmiany dotyczące Prawa 

budowlanego kierowane do wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Ponadto, w 

zakresie dotyczącym form finansowego wsparcia, część wprowadzonych ustawą nowych 

instrumentów została skierowana bezpośrednio do gospodarstw domowych, obejmując:

 dodatki mieszkaniowe (szereg zmian ułatwiających korzystanie z systemu 

dodatków mieszkaniowych z punktu widzenia osoby ubiegającej się o świadczenie);  

 w oparciu o system dodatków wprowadzenie niezależnie nowego instrumentu 

czasowej pomocy dla najemców mieszkań, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

finansowej bezpośrednio w wyniku epidemii COVID-19);

 poszerzenie zakresu osób mogących korzystać z dopłat do czynszów w programie 

„Mieszkanie na start” oraz wprowadzenie nowych możliwości uzyskania tzw. premii 

gwarancyjnej wypłacanej w związku z likwidacją starych książeczek 

mieszkaniowych.

Równolegle pracujemy nad rynkową częścią pakietu mieszkaniowego. Działania 

proponowane w tym przypadku bezpośrednio korespondują z częścią rozwiązań 

postulowanych w oświadczeniu Pana Senatora, które dotyczą usprawnienia obrotu 
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gruntami inwestycyjnymi oraz wskazują na konieczność stymulowania – w ramach 

systemowych rozwiązań polityki mieszkaniowej – zróżnicowanych form budownictwa 

mieszkaniowego,  dostosowanego do różnych potrzeb społecznych: mieszkań 

powstających na warunkach rynkowych, społecznych mieszkań czynszowych 

wykorzystywanych przez gminy oraz oddolnych inicjatyw gospodarstw domowych i 

spółdzielczości mieszkaniowej. 

Projekty rozwiązań prawnych z  rynkowej części pakietu mieszkaniowego znajdują się na 

zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, w części już zakończonych przyjęciem 

przepisów przez Parlament.

W styczniu br. Senat RP zaakceptował bez poprawek uchwaloną z inicjatywy rządu 

ustawę z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie 

nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, wprowadzającą ramy 

prawne dla realizacji wspierającego inwestycje programu „Lokal za grunt”.  21 stycznia 

ustawę podpisał prezydent RP. 

W ramach nowego programu Lokal za Grunt inwestorzy będą mogli nabywać 

nieruchomości od gmin z częściowym rozliczeniem ich ceny mieszkaniami lub innymi 

lokalami mogącymi służyć wspólnotom samorządowym. Przepisy wprowadzą dodatkowo 

zachęty do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji oraz prowadzenia prac 

remontowych w budynkach zabytkowych. Nowym instrumentem finansowego wsparcia 

samorządów lokalnych, które angażują się w rozwój infrastruktury społecznej lub 

technicznej, będzie możliwość uzyskania grantu w wysokości iloczynu 10% kosztów 

przedsięwzięcia infrastrukturalnego powiązanego z inwestycją promieszkaniową.

Odrębna część propozycji ustawowych  zawartych w części rynkowej pakietu 

mieszkaniowego pozwoli uzupełnić braki instytucjonalne związane 

z funkcjonowaniem rynku mieszkaniowego, konstytuując pod względem prawnym 

kooperatywy mieszkaniowe i społeczne agencje najmu: 

 projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych (UD41), będący kolejnym 

z postulowanych w oświadczeniu Pana Senatora rozwiązań, znajduje się na etapie 

uzgodnień międzyresortowych;

 projekt ustawy określający zasady prowadzenia działalności przez społeczne 

agencje najmu (UD90), pozytywnie rozpatrzony przez Komitet Stały Rady 

Ministrów.
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Obok działań ukierunkowanych na rozwój nowego budownictwa warto podkreślić także 

aktywne działania mające na celu poprawę stanu technicznego istniejących budynków 

mieszkalnych. W 2020 r. została uchwalona ustawa nowelizująca ustawę o wsparciu 

termomodernizacji i remontów, zwiększająca zakres wsparcia m.in. o preferencyjne 

traktowanie instalacji OZE, poprawę stanu technicznego budynków z wielkiej płyty oraz 

budynków należących do samorządów gminnych. Jednocześnie realizowane są działania 

mające na celu poprawę efektywności energetycznej i walkę z ubóstwem energetycznym 

w budynkach jednorodzinnych. Rozwijamy program „Czyste powietrze” i „Stop smog”, 

a w 2020 r. podatnicy po raz pierwszy mogli odliczyć od dochodu wydatki poniesione na 

zamianę źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne (tzw. ulga termomodernizacyjna). 

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w 2021 r. przedmiotem  

prac rządu będą kolejne projekty dotyczące zagadnień wskazanych w oświadczeniu, w 

tym pakiet rozwiązań rozwijających nowe inwestycje mieszkaniowe w formule 

spółdzielczości mieszkaniowej. 

Ważnym zakresem rozwiązań warunkujących prawidłowe funkcjonowanie rynku 

mieszkaniowego i finansowanie nowych inwestycji są mechanizmy i instrumenty 

finansowania mieszkalnictwa w ofercie instytucji finansowych, ze szczególną rolą stabilnie 

działającego sektora bankowego. W ocenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i  Technologii, 

wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających dostępność kredytu 

mieszkaniowego dla osób, które nie posiadają zgromadzonych środków pozwalających na 

pokrycie wymaganego wkładu własnego, będzie ważnym uzupełnieniem już 

wprowadzonych instrumentów wsparcia.

W II poł. 2020 r. w MRPiT rozpoczęto prace nad mechanizmem finansowego wsparcia 

osób w związku z zakupem mieszkania (koncepcja bonu mieszkaniowego). Wstępnie 

zakładamy, że mechanizm powinien uzupełniać wprowadzone już rozwiązania, w tym 

rozwiązania ujęte w pakiecie mieszkaniowym. Aktualnie MRPiT jest w trakcie 

opracowywania projektu ustawy i prowadzenia rozmów m.in. z Ministerstwem Finansów 

oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na temat szczegółowych założeń 

instrumentu. 

Odnosząc się do postulowanych rozwiązań dotyczących wdrożenia programu gwarancji 

wkładu własnego, uruchomienia długoterminowego systemu oszczędzania na cele 

mieszkaniowe w formule kas oszczędnościowo-budowlanych oraz wprowadzenia 

dodatkowych instrumentów wspierania gospodarstw domowych w budowie lub nabyciu 

własnego mieszkania na rynku pierwotnym (nowa ulga budowlana w PIT), informuję, że 
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prace dotyczące określenia całości działań wchodzących w skład strategii gospodarczej w 

pierwszych latach od wystąpienia pandemii COVID-19 (w tym również instrumentów 

kierowanych specyficznie do rynku nieruchomości) ciągle trwają.  

Decyzje rządu dotyczące nowych mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa będą 

podejmowane z uwzględnieniem szeroko rozumianej  strategii gospodarczej, tj. przy 

zapewnieniu spójności z innymi instrumentami oraz - w przypadku działań mogących 

znacząco zwiększyć wydatki budżetowe, przy uwzględnieniu uwarunkowań finansów 

publicznych. Z punktu widzenia polityki mieszkaniowej ważne będzie również odpowiednie 

wkomponowanie rozwiązań kierowanych do bardziej zamożnych grup dochodowych 

w cały system polityki mieszkaniowej. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Anna Kornecka

Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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