
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad uruchomieniem Funduszu Mieszkań na Wynajem. W 

porozumieniu z Ministerstwem Finansów zostanie utworzony fundusz inwestycyjny przeznaczający 

pieniądze na wynajem całych budynków z mieszkaniami na wynajem. Mieszkania te mają być 

zlokalizowane w dużych miastach takich jak Łódź, Warszawa, Poznań, Kraków czy Trójmiasto. 

Niewątpliwie jest to projekt, który pobudzi rynek najmu na wynajem. 

Wśród dużych aglomeracji ujętych w Funduszu Mieszkań na Wynajem nie wymienia się 

Bydgoszczy – ósmego miasta w Polsce pod względem liczebności mieszkańców. Bydgoszcz 

niewątpliwie jest największym i najsilniejszym ośrodkiem miejskim województwa kujawsko-

pomorskiego, posiada duży potencjał gospodarczy i demograficzny, który z pewnością pozwala na 

umieszczenie go w pierwszym etapie działań podejmowanych w ramach uruchamianego przez BGK 

projektu. 

W Bydgoszczy dynamicznie rozwija się gospodarka – przemysł elektromaszynowy i elektroniczny, 

branża chemiczna, informatyczna czy przetwórstwo tworzyw sztucznych. Na rynku funkcjonują 

liderzy tacy jak PESA Bydgoszcz SA, Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. czy Atos IT Services Sp. z o.o. 

Bydgoszcz to również ważny ośrodek wojskowy z Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint 

Force Training Centre), które szkoli żołnierzy NATO. 

Powyżej wskazane zostały tylko nieliczne aspekty świadczące o potencjale Bydgoszczy. Jako silny 

ośrodek miejski województwa kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz nieustannie generuje napływ 

ludności czynnej zawodowo. W tej sytuacji dostępność mieszkań stanowi dla miasta priorytet. Należy 

zaznaczyć, że Bydgoszcz zmaga się z takimi samymi problemami mieszkaniowymi jak inne ujęte w 

funduszu miasta, dlatego ważny jest dla niej zrównoważony, w stosunku do innych dużych miast 

Polski, rozwój. 

W związku z przedstawioną kwestią proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.  

Co zadecydowało o tym, że Bydgoszcz – największe miasto województwa – nie została ujęta w 

pierwszym etapie działań Funduszu Mieszkań na Wynajem?  

Czy liczebność miasta i jego potencjał gospodarczy nie uzasadniają uwzględnienia go w 

planowanym projekcie? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 


