
 
 

 

 

Ustawa  

z dnia …………………   2016 roku  

o kasach oszczędnościowo – budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania  

na cele mieszkaniowe
1
  

(Projekt) 

 

 

Rozdział 1 

 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia i funkcjonowania kas oszczędnościowo –

budowlanych, oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz udzielania kredytów mieszkaniowych. 

 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) kasa oszczędnościowo – budowlana – bank, tworzony i działający w formie spółki 

akcyjnej, zwany dalej „kasą”, do którego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej 

ustawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.
2

), którego działalność 

oszczędnościowo – budowlana polega na przyjmowaniu środków wpłacanych przez 

oszczędzających (depozyty oszczędnościowo – budowlane) oraz udzielaniu im ze 

zgromadzonych środków kredytów (kredytów budowlano-oszczędnościowych), 

przeznaczonych na cele związane z budownictwem mieszkaniowym; 

2) kredyt oszczędnościowo-budowlany - kredyt udzielony przez kasę na zasadach 

określonych w umowie docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz w 

umowie kredytu; 

3) lokal mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 

pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, 

poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) znajdujący się w budynku, w skład którego 

wchodzą co najmniej dwa takie lokale; 

4) dom jednorodzinny - budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 

z późn. zm.), w którym znajduje się nie więcej niż jeden lokal mieszkalny; 

5) fundusz przydziału – fundusz kredytowy kasy, na który składają się wpłaty 

oszczędnościowe oszczędzających, naliczone od nich odsetki, premie mieszkaniowe 

oraz spłaty rat kapitałowych kredytów udzielonych z tego funduszu przez kasę; 

                                                           
1
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawę 

z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od 

niektórych instytucji finansowych. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166, 

1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281. 
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6) oszczędzający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z kasą umowę 

docelowego oszczędzania; 

7) premia oszczędnościowa – forma finansowego wparcia przez państwo  osób 

fizycznych, oszczędzających na cele mieszkaniowe w kasach, której warunki i zasady 

uzyskania określa  ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071, z późn. zm.); 

8) umowa docelowego oszczędzania - umowa docelowego oszczędzania na cele 

mieszkaniowe zawarta między kasą a oszczędzającym; 

9) suma umowy docelowego oszczędzania– określona w umowie docelowego 

oszczędzania przyszła kwota środków wypłacanych przez kasę oszczędzającemu, 

zwana dalej „sumą umowy”, składająca się ze zgromadzonego przez niego wkładu 

oszczędzającego oraz udzielonego przez kasę kredytu oszczędnościowo-budowlanego. 

 

Art. 3. 1. Dla prowadzenia kasy niezbędne jest uprzednie uzyskanie zezwolenia 

Komisji Nadzoru Finansowego. Obok warunków określonych w art. 30 ustawy - Prawo 

bankowe, kasa musi: 

1) być prowadzona w formie spółki akcyjnej; 

2) dysponować kapitałem zakładowym w  wysokości  nie niższej od równowartości w 

złotych 5 mln euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie kasy; 

3) przyjąć dokumenty Ogólne Warunki Prowadzenia Działalności oraz Ogólne Warunki 

Umów Docelowego Oszczędzania, które są zgodne z treścią  art. 8 tej ustawy; 

4) posiadać odpowiednie regulacje wewnętrzne oraz instrumenty zarządzania, nadzoru 

oraz kontroli rodzajów ryzyka związanych z prowadzeniem kasy; 

5) przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego plan działalności kasy, potwierdzający, że 

kasa będzie prowadzona w sposób długoterminowy i regularny poprzez zapewnienie 

niezbędnej w tym celu struktury organizacyjnej oraz systemu dystrybucji usług, która 

zapewnia zawarcie wystarczającej liczby umów docelowego oszczędzania. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać cofnięte przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w przypadku, gdy kasa przestanie spełniać jeden z warunków określonych w 

ust. 1 albo w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie – Prawo bankowe. 

3. W przypadku, gdy cofnięte zostanie zezwolenie w trybie określonym  w ust. 2, zawarte 

umowy docelowego oszczędzania ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i 

obowiązkami,  środkami zebranymi przez kasę,  roszczeniami wynikającymi z kredytów 

oszczędnościowo-budowlanych oraz zabezpieczeniami umów kredytowych zostają 

przeniesione na inną kasę, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.  

 

Art. 4. 1. Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje nadzór nad kasami zgodnie z 

przepisami niniejszej ustawy oraz ustawy - Prawo Bankowe. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze uchwały, może określić: 

1) szczególne zasady dotyczące wielkości wyposażenia kas w kapitał założycielski, 

2) szczególne normy płynności oraz normy dopuszczalnego ryzyka w działalności kasy, 

3) szczególne wymogi sprawozdawcze kas. 
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3. Komisja Nadzoru Finansowego jest uprawniona i zobowiązana do wydawania zarządzeń 

oraz wydawania poleceń mających na celu zapewnienie, aby działalność kasy była  zgodna z 

przepisami niniejszej ustawy oraz Ogólnych Warunków Umów Docelowego Oszczędzania. 

 

Art. 5. Określenie „kasa oszczędnościowo-budowlana” lub nazwa, w której występuje 

zwrot „kasa oszczędnościowo-budowlana”  lub „oszczędnościowo-budowlany” mogą być 

używane w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy wyłącznie w odniesieniu do 

jednostki będącej kasą oszczędnościowo – budowlaną w rozumieniu tej ustawy. 

 

Art. 6. 1. Działalność kasy oszczędnościowo - budowlanej, z zastrzeżeniem art. 3oraz 

art. 7 ust. 2 i 3, polega w szczególności na: 

1) przyjmowaniu na imienne rachunki docelowego oszczędzania wkładów pieniężnych 

od oszczędzających, 

2) udzielaniu oszczędzającym kredytów oszczędnościowo-budowlanych, 

3) udzielaniu kredytów prefinansowanych lub pomostowych, które będą spłacone 

kredytem oszczędnościowo-budowlanym, zwanych dalej "kredytami", 

4) wypłacaniu premii oszczędnościowych, 

5) przyjmowaniu depozytów od banków lub innych wierzycieli oraz emisji dłużnych 

papierów wartościowych w celu udzielania kredytów na cele związane z 

budownictwem mieszkaniowym, w tym prefinansowanie lub finansowanie 

pomostowe umów docelowego oszczędzania oraz pozyskiwanie środków na inne cele 

związane z działalnością  kasy, 

6) udzielaniu gwarancji na kredyty zaciąganych przez oszczędzających w innych 

bankach, 

7) zarządzaniu, pośrednictwie oraz przyznawaniu kredytów we własnym imieniu, w 

cudzym imieniu oraz na rachunek osób trzecich, 

8) przejmowaniu gwarancji za kredyty zaciągane przez osoby trzecie, 

9) sprzedawaniu, w charakterze agenta, produktów banków, zakładów ubezpieczeń, 

podmiotów świadczących usługi finansowe oraz funduszy inwestycyjnych. 

 

2. Na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, kasa może zaciągać kredyty 

lub pożyczki o terminie spłaty do roku oraz emitować bankowe papiery wartościowe, których 

termin wykupu nie przekracza roku. O zamiarze zaciągnięcia kredytu lub pożyczki oraz o 

zamiarze emisji bankowych papierów wartościowych, kasa każdorazowo informuje Komisję 

Nadzoru Finansowego , przynajmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. 

 

Art. 7. 1. Fundusz przydziału kasy może być przeznaczony wyłącznie na działalność 

oszczędnościowo - budowlaną lub też na spłatę zobowiązań, które zostały uprzednio 

naliczone na korzyść funduszu przydziału kasy. Fundusz przydziału kasy powinien być 

wykorzystywany w taki sposób, aby zapewnić równomierny i możliwie najkrótszy okres 

oczekiwania na przyznanie kredytu oszczędzającym. 

2. Środki zgromadzone z depozytów oszczędnościowo - budowlanych kasa przeznacza na 

udzielanie kredytów. 

3. Okresowo wolne środki funduszu przydziału  kasy mogą lokować: 
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1) w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy 

Bank Polski, 

2) bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

3) w bankowe papiery wartościowe emitowane przez banki, o których mowa w pkt 2. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 3, mogą być wykonywane przez kasę wyłącznie pod 

warunkiem, że jej zobowiązania z tytułu zawartych umów docelowego oszczędzania są 

zabezpieczone, a okresy płatności kredytów nie zostaną skrócone lub okresy oczekiwania 

przez oszczędzających na przydział kredytów mieszkaniowych nie zostaną wydłużone. 

5. Kasa jest obowiązana tworzyć w ciężar kosztów i utrzymywać fundusz rezerwowy w 

wysokości odpowiadającej co najmniej 3% wartości środków zgromadzonych z depozytów 

oszczędnościowo - budowlanych, przy czym Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze 

uchwały, ustalić wyższy poziom tej rezerwy. Środki z funduszu rezerwowego mogą być 

lokowane wyłącznie w sposób określony w ust. 3 pkt 1. 

6. Środki z funduszu rezerwowego, o którym mowa w ust. 5, mogą być wykorzystane tylko 

wówczas, gdy kredyty oszczędnościowo-budowlane nie mogą być wypłacone w terminach 

określonych w umowach kredytu, ze środków znajdujących się w dyspozycji kasy. 

 

Art. 8. 1. Dla określenia podstawowych zasad swojej działalności, kasy przygotowują 

Ogólne Warunki Prowadzenia Działalności oraz Ogólne  Warunki Umów Docelowego 

Oszczędzania, a także Regulamin wyceny nieruchomości.  

2. Ogólne Warunki Prowadzenia Działalności określają: 

1) generalne przepisy dotyczące zawierania i realizacji umów docelowego oszczędzania, 

2) procedurę powstawania funduszu przydziału, terminy realizacji przydziału oraz 

warunki  uprawniające do przydziału kwoty oszczędnościowo - kredytowej oraz 

sposób określania kolejności przydziału, 

3) sposób rozliczenia umów docelowego oszczędzania w przypadku zaprzestania 

prowadzenia działalności przez kasę albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

działalności  przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

3. Ogólne  Warunki Umów Docelowego Oszczędzania określają w szczególności  

1) wysokość i terminy wnoszenia środków wpłacanych, 

2) wysokość oprocentowania wkładów na rachunku oszczędnościowym oraz kredytu, 

3) wysokość opłaty za zawarcie umowy docelowego oszczędzania, 

4) wysokość opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest oszczędzający, 

5) sposób  obliczenia  kwoty oszczędnościowo - kredytowej oraz sposób określania 

kolejności przydziału, 

6) warunki  uprawniające do przydziału kwoty oszczędnościowo-kredytowej, 

7) warunki spłaty kredytu, 

8) sposób zabezpieczenia roszczeń banku z tytułu umowy kredytu mieszkaniowego, 

9) przesłanki do zmiany warunków umowy docelowego oszczędzania, 

10) przesłanki i skutki prawne rozwiązania umowy docelowego oszczędzania, 

11) warunki cesji umowy docelowego oszczędzania oraz wykorzystania jej jako 

przedmiotu zastawu. 

4. Regulamin wyceny nieruchomości określa zasady wyceny wartości nieruchomości, na 

których mają być ustanowione hipoteki zabezpieczające spłatę kredytów udzielanych przez 
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kasę. Do zasad wyceny nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1588, z 

późn. zm.) dotyczące bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. 

5. Ogólne Warunki Prowadzenia Działalności, Ogólne Warunki Umów Docelowego 

Oszczędzania oraz Regulamin wyceny nieruchomości są zatwierdzane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 

6. Zmiany Ogólnych Warunków Prowadzenia Działalności oraz Ogólnych Warunków Umów 

Docelowego Oszczędzania są dopuszczalne za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego bez 

potrzeby uzyskania zgody przez oszczędzającego, o ile jest to niezbędne do zabezpieczenia 

interesu oszczędzających lub kasy. Zmiany dla skuteczności wymagają poinformowania o 

nich oszczędzających przed wejściem zmian w życie.  

7. Zmiany Regulaminu wyceny nieruchomości są dopuszczalne za zgodą Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

 

 

Rozdział 2 

 

Umowa docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe 

 

Art. 9. 1. Przez umową docelowego oszczędzania należy rozumieć umowę, 

określającą w szczególności: 

1) cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 12, 

2) strony umowy, 

3) wysokość sumy umowy docelowego oszczędzania, 

4) okres oszczędzania, kwoty i terminy dokonywania wpłat środków pieniężnych przez 

oszczędzającego i wysokość oprocentowania wkładu oszczędnościowego, 

5) warunki gromadzenia wkładu oszczędnościowego, 

6) zobowiązanie kasy do zawarcia umowy kredytu oszczędnościowo-budowlanego wraz 

z określeniem warunków i zasad udzielenia tego kredytu, 

7) kwoty kredytu oszczędnościowo-budowlanego i wysokość jego oprocentowania oraz 

sposób i terminy jego wypłacania, 

8) sposób zabezpieczenia zwrotu kredytu oszczędnościowo-budowlanego oraz sposób i 

terminy jego spłaty, 

9) warunki zmiany postanowień umowy docelowego oszczędzania, 

10) warunki wypowiedzenia umowy docelowego oszczędzania i zwrotu zgromadzonego 

wkładu oszczędnościowego, 

11) warunki zmiany postanowień umowy, 

12) warunki cesji praw i obowiązków wynikających z umowy oraz Kodeksu cywilnego, 

13) wysokość opłat i prowizji. 

2. Postanowienia umowy docelowego oszczędzania powinny być zgodne z Ogólnymi 

Warunkami Prowadzenia Działalności oraz Ogólnymi Warunkami Umów Docelowego 

Oszczędzania, o których mowa w art. 8. 
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3. Umowa docelowego oszczędzania nie może zawierać ograniczeń w obowiązku kasy do 

udzielenia kredytu oszczędnościowo-budowlanego, jeżeli oszczędzający wypełni warunki 

określone w umowie docelowego oszczędzania. 

4. Umowa nie może zawierać zobowiązania kasy do określenia daty udzielenia kredytu 

oszczędnościowo-budowlanego. 

5.  Okres oszczędzania nie może być krótszy niż cztery lata. 

6. Wysokość kredytu nie może przekraczać sumy wkładu oszczędnościowego wraz z 

należnymi odsetkami oraz premii mieszkaniowej. 

7. Cele mieszkaniowe mogą być realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

 Art. 10. Na sumę umowy docelowego oszczędzania składają się: 

           1) wkład oszczędnościowy, 

           2) kredyt oszczędnościowo-budowlany. 

 

 Art. 11. 1. Oprocentowanie wkładu oszczędnościowego i kredytu jest stałe w czasie 

obowiązywania określających je umów. 

2. Wysokość oprocentowania kredytu nie może przekraczać wysokości oprocentowania 

wkładu oszczędnościowego o więcej niż 3 nominalne punkty procentowe. 

 

 Art. 12. Celem mieszkaniowym jest: 

1) odpłatne nabycie, budowa, odbudowa, remont, modernizacja, przebudowa, rozbudowa 

lub nadbudowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 

2) nabycie prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej nabycie 

własności, a także udziału we współwłasności gruntu przeznaczonego pod budowę 

domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego albo uzbrojenie działki budowlanej, 

3) spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele określone w pkt 1-3, 

4) wniesienie przez członka spółdzielni mieszkaniowej wpłat przeznaczonych na 

przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności 

lokalu mieszkalnego. 

 

 Art. 13. 1. Niezależnie od uprawnień określonych w rozdziale 12 ustawy - Prawo 

bankowe, Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku gdy kasa na skutek przejściowych 

trudności finansowych wstrzymuje regulowanie swoich zobowiązań, może zakazać kasie 

dokonywania przez okres trzech miesięcy wszelkich wypłat, z wyjątkiem wypłat związanych 

z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej działalności. Zakaz ten nie podlega 

zaskarżeniu.  

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi poprawa sytuacji finansowej kasy, 

Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o przejęciu kasy przez inną kasę lub o 

jej likwidacji. Do decyzji o przejęciu lub likwidacji kasy stosuje się przepisy rozdziału 12 lit. 

B ustawy - Prawo bankowe, z wyłączeniem przepisu art. 147 ust. 1, natomiast przepisy art. 

147 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 3 

 

Nadzór, audyt i przeniesienie funduszu kasy 

 

Art. 14. 1. Kredyt mieszkaniowy udzielony oszczędzającemu przez kasę jest 

zabezpieczony hipoteką. Kwota kredytu nie może być wyższa niż 80% wartości 

nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Dopuszczalne jest, aby hipoteka stanowiąca 

zabezpieczenie spłaty kredytu na rzecz kasy było zapisane na drugim miejscu w księdze 

wieczystej. 

2. Kasa może wyrazić zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu inne niż hipoteczne. 

Jednak ich udział nie może przekraczać 30% kwoty udzielonego kredytu. Pozostałe 70% 

kwoty udzielonego kredytu powinno być zabezpieczone hipoteką. 

 

Art. 15. 1. Zawarcie oraz treść umowy określającej warunki i sposób całkowitego lub 

częściowego przeniesienie umów docelowego oszczędzania wraz z powiązanymi z nimi 

aktywami i pasywami do innej kasy lub kas, wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.  

2. Prawa i obowiązki kasy przenoszącej zobowiązania wynikające z umów docelowego 

oszczędzania zostają  wraz z uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 1,  przeniesione także 

w odniesieniu do oszczędzających. Organ nadzoru może odmówić udzielania zgody, gdy 

przeniesienie spowodowałoby zagrożenie interesów oszczędzających w kasie albo w kasach 

będących stronami umowy. Treść zgody Komisji Nadzoru Finansowego jest publikowana  w 

Dzienniku Urzędowym. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi. 

 

 Art.16. 1. Komisja Nadzoru Finansowego, po zasięgnięciu opinii kasy, powołuje 

przy kasie powiernika i jego zastępcę: 

 1) kadencja powiernika i jego zastępcy trwa 3 lata, 

 2) powiernikiem i jego zastępcą może być obywatel polski posiadający wykształcenie 

wyższe, dający rękojmię rzetelnego wykonywania obowiązków, nie będący pracownikiem 

kasy lub jego współmałżonkiem. 

2. Do zadań powiernika należy bieżące kontrolowanie przestrzegania przez kasę postanowień  

umów docelowego oszczędzania, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, a w szczególności 

kolejności zawierania umów kredytu. 

3. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2, powiernik ma prawo wglądu we 

wszystkie dokumenty kasy, w szczególności w księgi rachunkowe, umowy docelowego 

oszczędzania, umowy kredytu i inne dokumenty kasy. Powiernik i jego zastępca obowiązani 

są zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które posiedli w wyniku swojej działalności. 

Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. 

4. Powiernik i jego zastępca otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Komisja 

Nadzoru Finansowego w akcie powołania. Wynagrodzenie wypłaca kasa.  
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Rozdział 4 

 

Przepisy zmieniające 

 

Art. 18. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 

(Dz. U. z 2014 r. poz.  1866, z późn. zm.) w art. 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

 

„1b. Dla kas oszczędnościowo - budowlanych, działających na podstawie ustawy z dnia 

... 2016 r. o kasach oszczędnościowo - budowlanych, obowiązkowa opłata roczna, 

o której mowa w art. 13 ust. 1, naliczana jest w wysokości nie przekraczającej 0,1% 

sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i poręczeń ważonych ryzykiem.” 

Art. 19. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w art. 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 

„1a. W rozumieniu ustawy określenie „kasa oszczędnościowo – budowlana” oznacza 

kasę oszczędnościowo- budowlaną w rozumieniu  ustawy z dnia ….. 2016 r. o kasach 

oszczędnościowo – budowlanych (Dz. U.  z 2016 r. poz.…).” 

 

2) po art. 15e dodaje się Rozdział 2B w brzmieniu: 

 

„Rozdział 2B.WSPIERANIE PRZEZ PAŃSTWO OSZCZĘDZANIA NA CELE 

MIESZKANIOWE W KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-BUDOWLANYCH 

 

Art. 15e
1
. 1. Osobie fizycznej oszczędzającej w kasie oszczędnościowo-

budowlanej, o której mowa w art. 2 ust. 1a, przysługuje premia oszczędnościowa, 

zwana dalej „premią”.  

2. Uprawnionym do uzyskania premii jest osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Premia jest udzielana corocznie ze środków budżetu państwa w wysokości 

15% zgromadzonych w danym roku wkładów pieniężnych , z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dla obliczenia premii oszczędnościowej, o której mowa w ust. 1, za dany 

rok kalendarzowy przyjmuję się kwotę oszczędności nie wyższą niż 6 000,00 (sześć 

tysięcy) złotych. 

5. Jeżeli suma oszczędności zgromadzonych w danym roku na rachunku 

docelowego oszczędzania przekracza kwotę ustaloną w ust. 4, wówczas nadwyżka 

oszczędności może być podstawą do uzyskania premii w kolejnych latach, jednakże 

do wysokości tej kwoty. 
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6. Premie dopisuje się do stanu oszczędności na imiennym rachunku 

docelowego oszczędzania w dniu otrzymania środków budżetowych na ten cel. Premia 

powiększa wkład pieniężny zgromadzony na tym rachunku. 

 

Art. 15e
2
. 1. Oszczędzający składa w kasie oszczędnościowo-budowlanej z 

którą zawarł umowę docelowego oszczędzania wniosek o premię do 30 kwietnia roku 

kalendarzowego, który następuje po roku oszczędnościowym.  

2. Kasa oszczędnościowo - budowlana przekazuje wniosek o wypłatę premii 

oszczędnościowej dla oszczędzających w niej osób fizycznych do właściwego 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa w terminie do 30 czerwca. 

3. Minister Infrastruktury i Budownictwa przelewa premię oszczędnościową 

najpóźniej do 30 września do kasy oszczędnościowo – budowlanej. Po otrzymaniu 

premii kasa zapisuje ją niezwłocznie na odpowiednim rachunku docelowego 

oszczędzania. 

 

Art. 15e
3
. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe 

warunki, terminy i tryb udzielania i wypłaty premii oszczędnościowej, a także jej 

zwrotu, oraz tryb rozliczeń kasy oszczędnościowo-budowlanej z budżetem państwa z 

tytułu udzielonych premii. 

 

Art. 15e
4
. 1. Osoba fizyczna oszczędzająca w kasie oszczędnościowo-

budowlanej jest obowiązana do zwrotu na rachunek kasy równowartości uzyskanych 

w okresie oszczędzania premii wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli wycofa środki 

zgromadzone na rachunku w kasie oszczędnościowo - budowlanej, które stanowiły 

podstawę wypłaty premii, przed upływem 5 lat od zawarcia umowy docelowego 

oszczędzania z kasą oszczędnościowo – budowlaną i przeznaczy je na inne cele niż 

określone w umowie, a kasa oszczędnościowo-budowlana do niezwłocznego 

przekazania zwróconych środków na rachunek dochodów budżetowych. 

2. W przypadku gdy oszczędzający zawarł więcej niż jedną umowę z kasą 

oszczędnościowo – budowlaną i suma zgromadzonych oszczędności przekracza 

wysokość maksymalną, określoną w art. 16 ust. 4, oszczędzający zobowiązany jest do 

wskazania, których wkładów oszczędnościowych dotyczy jego wniosek. Jeżeli łączna 

kwota ustalonych lub obliczonych premii wynikająca z więcej niż jednej umowy 

docelowego oszczędzania przekracza dopuszczalną maksymalną wysokość premii w 

roku oszczędnościowym,  to jest ona do niej ograniczana. Premia powinna być 

naliczana w pierwszej kolejności w stosunku do oszczędności wynikających z umów 

zawartych z wcześniejszą datą.  W przypadku oświadczeń oszczędzającego w kasie 

oszczędnościowo – budowlanej  o odmiennej treści nie będą one uwzględniane. 

3. Skarbowi Państwa, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, przysługuje w 

stosunku do osoby oszczędzającej roszczenie o zwrot udzielonych premii 

oszczędnościowych wraz z odsetkami za zaległe zobowiązania podatkowe. 

4. Obowiązek zwrotu premii nie obowiązuje w przypadku, gdy osoba fizyczna 

oszczędzająca w kasie oszczędnościowo-budowlanej będzie, po zawarciu umowy z 

kasą, bezrobotna przez okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz w przypadku 
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spadkobierców osoby fizycznej oszczędzającej w kasie oszczędnościowo - 

budowlanej, którzy odziedziczyli środki zgromadzone przez nią na rachunku w kasie 

oszczędnościowo-budowlanej.” 

 

Art. 20. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 po pkt 5a dodaje się pkt 

5b w brzmieniu: 

 

„5b) premia oszczędnościowa, o której mowa w art. 15e
1
 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2071, z późn. zm.) – w części dopisanej do stanu oszczędności 

na imiennym rachunku docelowego oszczędzania.” 

 

Art. 21. W ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji 

finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 68) w art. 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5
1
 w brzmieniu: 

 

„5
1
. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1, będących kasami 

oszczędnościowo-budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia ……. 2016 r. o 

kasach oszczędnościowo-budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. ….) podstawę opodatkowania 

obniża się o wartość środków finansowych zgromadzonych na wszystkich rachunkach kas 

oszczędnościowo-budowlanych, prowadzonych przez podatnika.” 

 

Rozdział 5 

 

Przepisy końcowe 

 

Art. 22. Od depozytów oszczędnościowo-budowlanych zgromadzonych w kasach 

zgodnie z umowami docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe jest odprowadzana 

rezerwa obowiązkowa, o której mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r.  poz. 908 z późn. zm.).  

 

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 20, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

 


