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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Dotyczy: oświadczenia złożonego przez senatora Tadeusza Kopcia na 29. posiedzeniu Senatu w 

dniu 10 września 2021 r. dot. traktowania na równi SIM i TBS w procesie przyznawania kredytu 

oraz kwestii zabezpieczenia kredytu

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Tadeusza Kopcia na 29. posiedzeniu 

Senatu w dniu 10 września 2021 r. dot. traktowania na równi SIM i TBS w procesie przyznawania 

kredytu oraz kwestii zabezpieczenia kredytu, poniżej przekazuję następujące wyjaśnienia.

Zasady związane z przyznawaniem preferencyjnych kredytów, o których mowa w art. 15a ust. 1 

ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.) dla społecznych inicjatyw mieszkaniowych 

(SIM) i towarzystw budownictwa społecznego (TBS) są takie same. 

Z informacji uzyskanych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wynika że 

w przypadku podmiotów nieposiadających zdolności kredytowej analiza ekonomiczno-finansowa 

Banku oparta jest wyłącznie na przedstawionych prognozach finansowych 

i proponowanym dodatkowym zabezpieczeniu, o którym mowa w dalszej części niniejszych 

wyjaśnień.

Z uwagi na brak posiadania przez SIM zdolności kredytowej na moment składania wniosku, Bank 

zobowiązany jest do przyjęcia dodatkowego zabezpieczenia dla wnioskowanego kredytu. Powyższy 

wymóg wynika z art. 70 ust. ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1896, z późn. zm.), wskazującego że podmiotom nieposiadającym zdolności kredytowej Bank 

może udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty 
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kredytu. Należy zaznaczyć, że Prawo bankowe obowiązuje wszystkie banki działające w Polsce, w 

tym BGK. W oparciu o ten przepis funkcjonuje w BGK odpowiednia procedura.

Za szczególny rodzaj zabezpieczenia kredytu BGK uznaje m.in:

1. gwarancję lub poręczenie Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, lub 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

2. gwarancję lub poręczenie podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, ustalonej w 

oparciu o odpowiednią metodykę Banku, pod warunkiem, że kwota gwarancji lub 

poręczenia nie przekracza 15% aktywów netto wystawcy,

3. wpłatę określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek Banku, 

spełniającą warunki określone w art. 102 ustawy Prawo bankowe, 

4. blokadę środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej założonej w Banku wraz z 

upoważnieniem do dysponowania zablokowaną kwotą, 

5. przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej założonej w innym banku wraz ze 

zleceniem ustanowienia blokady na rachunku lokaty terminowej oraz pełnomocnictwem 

do dysponowania zablokowaną kwotą, 

6. hipotekę na nieruchomości niezamieszkanej i nieobciążonej w momencie jej ustanowienia 

innym ograniczonym prawem rzeczowym, zgodnej z preferencjami 

i ograniczeniami określonymi w procedurze BGK, 

7. poręczenie jednostki samorządu terytorialnego o zaakceptowanym przez Bank standingu 

finansowym. 

W związku z powyższym nie ma możliwości zastosowania w BGK odrębnych procedur dla nowych 

SIM. 

Z doświadczenia BGK w ramach rządowego programu społecznego budownictwa społecznego 

(program SBC) wynika jednak, że ogromna większość gmin nie jest zainteresowana poręczaniem 

kredytów zaciąganych przez ich spółki ze względu na inne potrzeby inwestycyjne oraz ryzyko 

przekroczenia wskaźników limitujących dług jednostek samorządu terytorialnego. 

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii, trwają obecnie prace legislacyjne nad projektem ustawy o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (UD 231), 

w ramach którego to projektu, nowelizacji poddana zostanie również ustawa z dnia 20 lipca 2017 

r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.). Chciałbym 

poinformować Pana Senatora, że pośród projektowanych zmian, m. in. znajduje się przepis 
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umożliwiający KZN ustanawianie zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach gruntowych 

wchodzących w skład Zasobu, w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych społecznych 

inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego lub spółek celowych z udziałem 

KZN.

Projekt przedmiotowej nowelizacji znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych, 

szczegółowe rozwiązania w kształcie odzwierciedlającym zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane 

w chwili przedłożenia projektu ustawy Sejmowi RP.

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Sekretarz Stanu
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