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Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania ? 
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Atrakcyjno ść oszcz ędzania w kasach
� Bezpiecze ństwo zamkni ętego obiegu pieni ądza 

- kasa oszczędnościowo-budowlana jako bank specjalistyczny 

� Obecno ść państwa w systemie gwarancj ą stabilno ści i zaufania
- państwo premiuje oszczędzających 

� Stabilno ść i pewno ść warunków finansowych 
- stałe oprocentowanie – również dla kredytu

- stałe obciążenie klienta w fazie oszczędzania i kredytu

� Elastyczno ść przeznaczenia środków 
- forma „polisy” budowlano-emerytalnej 

- okres karencji i swoboda przeznaczenia środków inne cele

� Atrakcyjna rentowno ść oszcz ędzania dzi ęki państwowej premii



Oszczędzanie –
Fundusz Kredytowy

Liczba oszczędzających
Coroczne wpłaty 

oszczędności

Okres karencji oraz 
minimalny okres  

oszcz ędzania

Procentowa wysoko ść 
premii

Limit roczny 
premiowanych 
oszcz ędności

Średnie wynagrodzenie

Maksymalna roczna  
premia oszcz ędnościowa

Cena 1 m2 mieszkania Średnie wynagrodzenie

Inflacja Stopy procentowe

Od czego zale ży atrakcyjno ść oszcz ędzania ?
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Analiza skłonno ści do oszcz ędzania w innych krajach 
Analiza zmian skłonności do oszczędzania w kasach dotyczy

Słowacji, Czech i Węgier

• zbliżona sytuacja mieszkaniowa

• zbliżone warunki rozwoju gospodarczego

• porównywalna populacja

• porównywalny rozwój sektora finansowego

• wprowadzone w porównywalnym okresie bliźniacze rozwiązania prawne i
finansowe funkcjonowania kas budowlanych

Wszystkie trzy analizowane kraje podobnie jak Polskę cechuje specyficzna
postawa psychologiczna wobec konsumpcji, właściwa dla gospodarki planowej, w
której wiele wyborów konsumpcji nie było przedmiotem suwerennej decyzji
jednostki a wynikało z ustaleń centrum. Dotyczyło to w szczególności własności
mieszkań i domów. Wydatki na cele mieszkaniowe wymagają z reguły
oszczędzania z dochodu bieżącego przez określony czas.



Zmiana wysoko ści premii oszcz ędnościowej  (%)
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Limit premiowanych oszcz ędności 
w relacji do średniego wynagrodzenia



Zmiana warto ści umowy (Euro)



Saldo oszcz ędności na jednej umowie (Euro)



Nowe zawierane umowy (na 1000 mieszka ńców)
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Liczba oszcz ędzających (na 1000 mieszka ńców)
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Wnioski – Rekomendacje dla Polski
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1) Warunkiem stabilnego i efektywnego funkcjonowania systemu docelowego

oszczędzania jest zasada okresu karencji, umożliwiająca oszczędzającym w

systemie wycofanie po upływie tego okresu swoich oszczędności wraz z

naliczonymi przez kasę odsetkami oraz przyznanymi przez państwo premiami

oszczędnościowymi i przeznaczenie zgromadzonych w ten sposób

oszczędności na dowolny cel.

2) Decydujące znaczenie dla skłonności do oszczędzania i tempa rozwoju

systemu docelowego oszczędzania oraz dla osiąganego przez ten system

poziomu stabilności ma – poza okresem karencji – procentowa wysokość

premii oszczędnościowej.



3) Oczywiście wzrost skłonności do oszczędzania wyrażany wzrostem poziomu
wnoszonych do kas oszczędności, czy to w przypadku podwyższenia procentowej
wysokości premii budowlanej, czy zwłaszcza przy podwyższeniu limitu
premiowanych oszczędności, jest uwarunkowany możliwościami finansowymi
oszczędzających, stosownymi zmianami (wzrostem) średniego wynagrodzenia.

4) System docelowego oszczędzania może i powinien odegrać w Polsce rolę
powszechnego systemu oszczędnościowego, a projekt jego tworzenia mógłby
stanowić istotny wkład w budowanie nowego systemu zaufania społecznego.
Zaufania zarówno w relacjach wzajemnych pomiędzy uczestnikami systemu
wspólnego, kolektywnego oszczędzania, jak również w relacji klientów do instytucji
bankowych oraz w relacji obywateli do państwa.
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Wnioski – Rekomendacje dla Polski
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5) Dla skutecznego uruchomienia w Polsce systemu docelowego 
oszczędzania można zarekomendować procentową wysokość premii 
budowlanej na poziomie 15%. 

6) Roczny limit środków premiowanych dla oszczędzających w polskich 
kasach oszczędnościowo-budowlanych powinien zostać wyznaczony w 
początkowym okresie na poziomie dwukrotności średniego miesięcznego 
wynagrodzenia wynoszącego obecnie 4,5 tys. złotych 

Wnioski – Rekomendacje dla Polski
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Premia oszcz ędnościowa

• Osobie fizycznej oszczędzającej w kasie przysługuje premia oszczędnościowa, 
zwana dalej "premią". Premia jest udzielana corocznie ze środków budżetu 
państwa w wysokości 15% zgromadzonych w danym roku wkładów 
oszczędnościowych

- Wysokość procentowa premii oszczędnościowej 

• Dla obliczenia premii za dany rok kalendarzowy przyjmuje się kwotę 
oszczędności nie wyższą niż 6.000,- zł.– Maksymalna kwota premiowanych 

oszczędności

• Maksymalna wysokość premii jest iloczynem wysokości procentowej premii 
oszczędnościowej i maksymalnej kwoty premiowanych oszczędności – 900,- zł.



Rentowno ść oszcz ędzania

11,5

6,2

5,0
4,4

16,5

8,1

6,1
5,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

premia  10% premia 15%



Symulacja efektów oszcz ędzania 

Symulacja efektów oszczędzania przez 7 lat w kasie budowlanej   

miesięczna 

wpłata

wkład po  

7 latach

Oszczędności Odsetki

3 %

Premia

10 %

środki na  

inwestycję

rentowność 

oszczędzania 

udział 

budżetu

50 5 126 4 200 443 420 10 252 4,98% 4,09%

100 10 252 8 400 886 840 20 505 4,98% 4,09%

250 25 631 21 000 2 216 2 100 51 262 4,98% 4,09%

333 34 174 28 000 2 995 2 800 68 348 4,98% 4,09%

500 49 729 42 000 4 299 2 800 99 459 4,22% 2,81%

750 73 062 63 000 6 317 2 800 146 123 3,71% 1,91%

1 000 96 394 84 000 8 334 2 800 192 788 3,44% 1,45%



Oszczędzanie w polskich kasach budowlanych
- liczba nowych oszcz ędzających (tys.)  
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Oszczędzanie w polskich kasach budowlanych
- łączna liczba oszcz ędzających (tys.)  
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Jacek Furga

Przewodniczący Komitetu 

ds. Finansowania Nieruchomości

w Związku Banków Polskich

jacek.furga@amron.pl

Czas na wspieranie przez Państwo 

skłonności gospodarstw domowych 

do długoterminowego oszczędzania!  

Dziękuję za uwagę.


