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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1016) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA 

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania niektórych kredytów na cele 

mieszkaniowe oraz zasady działania towarzystw budownictwa społecznego.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych 

mających na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem oraz zasady działania 

towarzystw budownictwa społecznego.> 

 

Rozdział 2a 

[Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów 

rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego] 

<Finansowanie zwrotne przez Bank Gospodarstwa Krajowego przedsięwzięć 

inwestycyjno-budowlanych w ramach realizacji rządowego programu popierania 

budownictwa mieszkaniowego> 

 

[Art. 15a. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów w ramach realizacji programów 

rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy, o których mowa w ust. 1, poprzez: 

1)   udzielanie, na warunkach preferencyjnych, kredytów towarzystwom budownictwa 

społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, z zastrzeżeniem art. 

15e; 

2)   udzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, kredytów na realizację komunalnej 

infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. 
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3. Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych w 

ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przez towarzystwa 

budownictwa społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem kredytu, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych. 

 

Art. 15b. 

1. Kredytów, o których mowa w art. 15a, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we własnym 

imieniu i na własny rachunek. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość oprocentowania kredytów udzielanych w ramach realizacji programów 

rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, z tym że wysokość 

oprocentowania tych kredytów nie może być wyższa niż stopa redyskonta weksli w 

Narodowym Banku Polskim; 

2)   rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców, umożliwiających dokonanie 

oceny wniosków; 

3)   warunki i tryb udzielania kredytów oraz warunki ich spłaty, mając na względzie 

zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej oraz 

sprawność udzielania kredytów. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać 

lokale i budynki budowane, odbudowywane, rozbudowywane i przebudowywane lub 

adaptowane przy wykorzystaniu kredytów udzielanych w ramach realizacji programów 

rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, w zakresie: 

1)   właściwości energetycznych budynków; 

2)   minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia przez określoną 

liczbę osób; 

3)   wyposażenia technicznego budynków i mieszkań 

- uwzględniając racjonalne zużycie energii oraz powszechnie uznawane standardy 

mieszkaniowe. 

 

Art. 15c. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, przygotowuje plan 

rzeczowo-finansowy związany z realizacją programów, o których mowa w art. 15a.] 

 

<Art. 15a. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego poprzez udzielanie 

kredytów oraz organizację emisji obligacji i gwarantowanie ich nabycia w ramach 

realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. 

2. Finansowanie zwrotne jest udzielane na warunkach preferencyjnych: 

1)  towarzystwom budownictwa społecznego spełniającym warunek, o którym mowa 

w art. 24 ust. 2, 
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2)  spółdzielniom mieszkaniowym, 

3)  spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkom akcyjnym, w których 

gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu 

wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającym w formie towarzystwa 

budownictwa społecznego, zwanym dalej „spółkami gminnymi” 

– na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali 

mieszkalnych na wynajem. 

3. Warunkiem udzielenia finansowania zwrotnego jest zawarcie przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1–3, zwany dalej „kredytobiorcą”, umowy z gminą 

właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, 

określającej: 

1) przewidywane formy partycypacji finansowej gminy w kosztach realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego; 

2) planowaną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których najemcami będą osoby 

wskazane przez gminę, w tym osoby będące aktualnie najemcami lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 

3) zobowiązanie, odpowiednio kredytobiorcy lub gminy, wskazujące minimalną 

liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjno-budowlanego, których najemcami będą osoby wychowujące 

przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 

ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 i 1608), nie mniej jednak niż 

50% wszystkich lokali utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

4. Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych w 

ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przez 

kredytobiorcę z udziałem finansowania zwrotnego stosuje się przepisy dotyczące 

zamówień publicznych. 

5. Finansowanie zwrotne stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych 

w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 

Art. 15b. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego we własnym imieniu 

i na własny rachunek. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego do wysokości nie 

większej niż 75% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. 

3. Finansowanie zwrotne jest udzielane na okres nie dłuższy niż 30 lat. W przypadku 

kredytu do okresu kredytowania wlicza się okres karencji w spłacie kapitału. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego może odmówić udzielenia finansowania zwrotnego 

lub żądać, w całości lub w części, zwrotu udzielonego finansowania zwrotnego, w 

przypadku naruszenia przez kredytobiorcę warunków, na jakich jest udzielane 

finansowanie, w szczególności: 
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1) wykorzystania finansowania lub jego części niezgodnie z celem, na które zostało 

udzielone; 

2) niedotrzymania z winy kredytobiorcy warunku, o którym mowa w art. 15a ust. 3 

pkt 3; 

3) zmiany przeznaczenia lokali wybudowanych przy udziale finansowania; 

4) naruszenia przepisów lub niewypełnienia przez kredytobiorcę zobowiązań 

wynikających z tytułu świadczenia usług publicznych w rozumieniu przepisów 

Unii Europejskiej; 

5) wskazania przez kredytobiorcę we wniosku o udzielenie finansowania fałszywych 

informacji lub niedotrzymania, z winy kredytobiorcy, zadeklarowanych we 

wniosku parametrów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wpływających 

na udzielenie finansowania, zgodnie z przepisami określającymi tryb udzielania 

finansowania, o których mowa w ust. 5. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje dokumentów składanych przez kredytobiorcę umożliwiających dokonanie 

oceny wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, 

2) warunki i tryb udzielania finansowania zwrotnego, 

3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe przy wykorzystaniu 

finansowania zwrotnego, w zakresie wyposażenia technicznego 

– mając na względzie zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o najwyższej 

użyteczności społecznej, sprawność finansowania oraz konieczność zapewnienia 

zgodności przyznawanej rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych z 

przepisami prawa Unii Europejskiej. 

 

Art. 15c. 

1. Wysokość oprocentowania kredytu lub obligacji w ramach realizacji rządowego 

programu popierania budownictwa mieszkaniowego jest równa preferencyjnej stopie 

procentowej, będącej podstawą ustalenia wysokości odsetek spłacanych przez 

kredytobiorcę, równej stopie WIBOR 3M, obliczanej jako średnia arytmetyczna 

notowań w kwartale kalendarzowym, bez dni wolnych, mająca zastosowanie od 

pierwszego dnia kalendarzowego następnego kwartału. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje do oprocentowania kredytu lub obligacji 

dopłatę, wynoszącą 1,3 punktu procentowego powyżej stopy określonej w ust. 1, 

naliczoną i płatną na warunkach i w terminach wynikających z umowy, o której 

mowa w ust. 4. 

3. Źródłem finansowania dopłaty, o której mowa w ust. 2, jest Fundusz Dopłat. 

4. Szczegółowe warunki stosowania dopłat określa umowa zawarta między ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.> 
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[Art. 15d. 

1. W celu realizacji programów, o których mowa w art. 15a, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych przekazuje z budżetu państwa środki na zwiększenie funduszu 

statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego. 

2. Kwotę środków, o których mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.] 

 

Art. 15e. 

[1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 15a ust. 1, został udzielony spółdzielni mieszkaniowej, 

lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy jego wykorzystaniu mogą być wynajęte lub 

może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

wyłącznie na rzecz osób, o których mowa w art. 30 i art. 30a.] 

[2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w art. 15a 

ust. 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, a także nie 

może być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.] 

<2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie 

mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.> 

[3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.] 

 

<Art. 15f. 

Do spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych korzystających z finansowania 

zwrotnego, przepisy art. 28–33 stosuje się odpowiednio. 

Art. 15g. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, składa 

Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji rządowego programu popierania 

budownictwa mieszkaniowego wraz z oceną wdrażania i rekomendacjami na kolejny 

rok.> 

 

Art. 24. 

1. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze określonym w umowie lub statucie 

towarzystwa. 

2. Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub 

członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową towarzystwa. 

<2a. Do towarzystw budownictwa społecznego, w których 100% udziałów należy do 

Skarbu Państwa, przepisów ust. 2 nie stosuje się.> 

[3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, zatwierdza albo odmawia 

zatwierdzenia umowy albo statutu towarzystwa, a także wszelkich ich zmian. 

3a. Nie później niż w terminie 14 dni po upływie 4 lat od dnia pierwszego zatwierdzenia 

statutu lub umowy spółki towarzystwo jest obowiązane poinformować na piśmie ministra 

właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
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przestrzennego oraz mieszkalnictwa o tym, czy rozpoczęło wynajem stanowiących jego 

własność lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie.] 

4. (uchylony). 

 

Art. 26. 

1. Nazwa towarzystwa, oprócz wyrazów wskazujących na jego formę organizacyjną, powinna 

zawierać wyrazy "towarzystwo budownictwa społecznego" lub skrót "TBS". 

2. Wyrazy "towarzystwo budownictwa społecznego" i skrót "TBS" mogą być używane w 

nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy wyłącznie w odniesieniu do 

towarzystw budownictwa społecznego w rozumieniu przepisów ustawy. 

[3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wydać decyzję pozbawiającą towarzystwo prawa 

używania w nazwie wyrazów "towarzystwo budownictwa społecznego" oraz skrótu "TBS", 

jeżeli w okresie 4 lat od dnia pierwszego zatwierdzenia statutu lub umowy spółki nie 

rozpoczęło ono wynajmu stanowiących jego własność lokali mieszkalnych na zasadach 

określonych w ustawie, a także w przypadku niedopełnienia przez towarzystwo obowiązku, 

o którym mowa w art. 24 ust. 3a.] 

 

Art. 27. 

1. Przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich 

eksploatacja na zasadach najmu. 

2. Towarzystwo może również: 

[1)   nabywać budynki mieszkalne;] 

<1) nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu 

rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale 

mieszkalne;> 

2)   przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; 

3)   wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa; 

[4)   sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i 

niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych 

budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych 

budynków mieszkalnych;] 

<4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi 

i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności;> 

<4a) sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej 

części jego współwłasność;> 

[5)   prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i 

infrastrukturą towarzyszącą.] 

<5)  prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i 

infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu 
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sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o 

innym przeznaczeniu.> 

 

Art. 28. 

1. Stawki czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach 

mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne 

zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma 

czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na 

pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na 

budowę. 

1a. (uchylony). 

[2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości 

odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 3.] 

<2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, w skali roku nie może przekraczać: 

1) 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 

o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) – w przypadku lokali 

mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 

dnia 30 września 2009 r.; 

2) 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 – w przypadku lokali 

mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.> 

 

Art. 29. 

[1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a 

także osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez 

nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w 

kosztach budowy tych lokali. 

2. Powiat, gmina lub związek międzygminny, działając w celu podnajmowania lokali 

mieszkalnych osobom fizycznym, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie 

partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą. 

3. Podnajmowanie przez powiat, gminę lub związek międzygminny lokalu mieszkalnego, o 

którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody towarzystwa.] 

<1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich 

pracowników, a także osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez 

wskazane przez nie osoby trzecie, mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie 

partycypacji w kosztach budowy tych lokali. 

2. Powiat, gmina, związek międzygminny lub Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, o 

której mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 746), działając w celu podnajmowania 
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lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, może zawierać z 

towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali 

mieszkalnych, których będzie najemcą. 

3. Podnajmowanie lub przydział przez powiat, gminę, związek międzygminny lub 

Wojskową Agencję Mieszkaniową lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2, nie 

wymaga zgody towarzystwa, z wyłączeniem lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego.> 

4. Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie 

partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, z wyłączeniem umów, o których 

mowa w ust. 2, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców. 

 

Art. 29a. 

1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach 

budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. 

[2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których 

mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu. 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w 

ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 

opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie 

stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej 

przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.] 

<2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o 

których mowa w ust. 1, w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 25% kosztów budowy 

tego lokalu. 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego 

przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 

podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, 

podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia 

lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia 

lokalu, oblicza się według wzoru: 

𝑷𝒛 =  𝑷𝒘 ∗  
𝑪𝒛 ∗ (𝟏𝟎𝟎% − 𝟎, 𝟕𝟓% ∗ 𝒏)

𝑪𝒘
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

𝑷𝒛 – kwota zwracanej partycypacji, 

𝑷𝒘 – kwota wpłaconej partycypacji, 

𝑪𝒛 – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m
2
 powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o 

pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu 
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premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii 

gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763) dla kwartału, w którym nastąpiło 

opróżnienie lokalu oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów 

kwartalnych, 

𝑪𝒘 – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m
2
 powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie 

partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz dla trzech 

poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych, 

n – liczba pełnych lat kalendarzowych przypadających w okresie od dnia zawarcia 

umowy najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu.> 

4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia 

umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z 

dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego 

od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej 

poprzedniemu najemcy. 

 

Art. 30. 

[1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli: 

1)   osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia 

lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej 

miejscowości, 

2)   dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed 

dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż: 

a)  o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 

b)  o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c)  o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie 

osób.] 

<1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu 

kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o 

kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania 

zwrotnego wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli: 

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia 

lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej 

miejscowości, 

2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w 

którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu 

kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z 

budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1, za 
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wyjątkiem umowy zawartej z gminą, lub w art. 29a ust. 1, nie przekracza 1,3 

ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w 

gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal 

mieszkalny, więcej niż: 

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 

b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej 

liczbie osób, 

3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w 

którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo przy wykorzystaniu kredytu 

udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o 

kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane 

w pkt 2, nie przekracza: 

a) 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 

b) 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c) 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym, 

d) 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym, 

e) 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 

40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym 

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie 

którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.> 

1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej 

tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa 

domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli 

zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa 

domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje 

się lokal, o którego wynajem się ubiega. 

[2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w 

spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń 

rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna, 

w pierwszym i trzecim kwartale danego roku. 

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 

kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na 

gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o 

uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.] 

<2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza do końca IV kwartału każdego 

roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze 
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obwieszczenia, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok. 

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 

maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na 

gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo 

niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.> 

4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na 

żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu 

skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone 

przez nią do wspólnego zamieszkania. 

[5. W razie: 

1)   złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo 

wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu 

umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu 

miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu 

miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana; 

2)   gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub wykaże w 

deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, towarzystwo 

może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach 

nie stosuje się art. 28 ust. 2.] 

<5. W razie: 

1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; 

po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest 

obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z 

lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie 

została rozwiązana; 

2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; 

3) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną 

odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części 

dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od 

czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad 

wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3; 

4) gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej 

miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub 

wypowiada umowę najmu.> 

<5a. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2–4 przy ustalaniu nowej stawki czynszu 

nie stosuje się art. 28 ust. 2. 

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, towarzystwo może, na wniosek 

najemcy, skrócić wskazany w ust. 3 okres złożenia kolejnej deklaracji. Jeżeli złożona 

przez najemcę deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na 
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gospodarstwo domowe potwierdza, że wykazany dochód nie przekracza wysokości 

określonej odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu 

w części dotyczącej czynszu, ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie. 

5c. W przypadku gdy najemca wykaże w trzech kolejnych deklaracjach dochody 

przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, w tym w 

trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50% wysokość określoną odpowiednio 

w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu.> 

[6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego 

lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.] 

7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości 

dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji 

należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w 

celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. 

zm.) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków 

mieszkaniowych. 

 

Art. 33f. 

1. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, o którym mowa w art. 33e ust. 1, 

cena jego sprzedaży nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 33e ust. 1, powinna 

uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na lokal, w szczególności 

spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego towarzystwa wraz z odsetkami oraz 

spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie nominalnej, oraz 

koszty wyceny nieruchomości. 

3. Na wniosek towarzystwa budownictwa społecznego Bank Gospodarstwa Krajowego, w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, ustala wysokość zadłużenia przypadającego 

na wyodrębniony na własność lokal z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego kredytu oraz wysokość przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, o 

których mowa w ust. 2. 

4. Spłata przypadającej na lokal mieszkalny części umorzenia kredytu zasila Fundusz Dopłat, 

o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. 

zm.). 

5. Kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu, która odpowiada kwocie stanowiącej 

odsetek aktualnej wartości rynkowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty 

partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna 

wpłaconej partycypacji, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

[6. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza środki uzyskane ze spłaty kredytów 

udzielonych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego albo udzielonych na podstawie art. 
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15a ust. 2 pkt 1 na realizację programów rządowych popierania budownictwa 

mieszkaniowego.] 

<6. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza środki uzyskane ze spłaty kredytów 

udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. 

na realizację rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. O POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE 

NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, UDZIELANIU PREMII 

GWARANCYJNYCH ORAZ REFUNDACJI BANKOM WYPŁACONYCH PREMII 

GWARANCYJNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 763)  

 

Art. 3. 

1. Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z 

dokonaniem jednej z następujących czynności: 

1)   uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej; 

2)   nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z 

wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej; 

3)   nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, 

stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w 

częściach ułamkowych; 

4)   przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na 

warunkach określonych odrębnymi przepisami; 

5)   uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy 

zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu 

jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku 

wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki 

mieszkaniowej; 

6)   uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze 

przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń 

niemieszkalnych; 

7)   uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię 

mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym; 
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[8)   wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości 

odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu 

udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu 

Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania 

budownictwa mieszkaniowego, 

9)   dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 

29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255), w wysokości nie niższej niż 

20% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal mieszkalny;] 

<8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% 

wartości odtworzeniowej lokalu, wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu 

udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o 

kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub w ramach realizacji rządowego 

programu popierania budownictwa mieszkaniowego;  

9) dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa 

w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255), w wysokości 

nie niższej niż 10% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal 

mieszkalny;> 

10)  całkowitą spłatą zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej 

powstałego w związku z kredytem, o którym mowa w art. 1 ust. 2; 

11)  remontem polegającym na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji 

elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem 

jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi 

książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego; 

12)  dokonaniem przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz 

remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej 

za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację 

książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub 

spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych 

budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał 

obowiązek świadczeń na fundusz remontowy - w części odpowiadającej udziałowi 

właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego 

uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni 

mieszkaniowej - jest co najmniej równa tej wpłacie. 

2. Premia gwarancyjna przysługuje, jeżeli czynność wymieniona w ust. 1 dotyczy rzeczy 

znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa obciążającego taką 

rzecz. 
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3. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów 

oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 

października 1990 r. 

4. Z zastrzeżeniem art. 3d ust. 3, warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez 

właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii 

gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynności wymienionej w ust. 1. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do uzyskania 

premii gwarancyjnej. W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, bank, o 

którym mowa w ust. 3, wyznacza termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż 30 

dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu bank zwraca wniosek bez 

rozpatrzenia. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA 

KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ (Dz. U. z 2014 

r. poz. 711) 

 

Art. 5. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej "Funduszem". 

2. Środki Funduszu tworzą: 

1)   nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3; 

2)   zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2; 

3)   dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty 

bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy zastawne oraz 

w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

157); 

4)   środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

5)   inne wpływy. 

3. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   dopłaty; 

1a)  dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu 

własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951); 

1b)  finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 

i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.); 

[1c)  dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową 

wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, o których mowa w 

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

mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255);] 

<1c) dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową 

wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy 

mieszkaniowej oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym 

banku, oraz dopłaty do oprocentowania kredytów lub obligacji w ramach 

realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, o 

których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255);> 

1d)  finansowe wsparcie udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o 

pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 

1304 i 1608); 

2)   pokrycie kosztów działania Funduszu. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1)   sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat; 

2)   wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

3)   przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji planu 

finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym 

kwartale. 

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego 

rok, na który plan jest opracowywany. 

6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom 

wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357)  

 

Art. 90. 

1. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   typy zezwoleń na pracę, 

2)   tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę, 

3)   tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2, 
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4)   wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy, 

5)   wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy przez 

cudzoziemca jest obowiązany przedstawić w trakcie postępowania, 

6)    wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń 

podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań 

określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą 

zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi 

wykonywanie pracy 

- mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których mowa w art. 88, pierwszeństwo dostępu 

do rynku pracy dla obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 1-11, oraz zapewnienie właściwej organizacji postępowania w sprawach wydawania i 

przedłużania zezwoleń na pracę. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których 

powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, uwzględniając 

przypadki określone w umowach i porozumieniach międzynarodowych oraz programach 

szkoleniowych lub doradczych realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub 

innych międzynarodowych programach pomocowych, polską politykę zagraniczną, 

specyfikę wykonywanego zawodu, charakter pracy, okres pracy, wymogi dotyczące 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a także szczególny status, który był 

podstawą udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w 

których zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę bez względu na warunki, o 

których mowa w art. 88c, kierując się szczególnie zasadą wzajemności, specyfiką 

wykonywanego zawodu lub charakterem pracy. 

6. (uchylony) 

[7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej według województw w pierwszym i trzecim 

kwartale danego roku, z wyłączeniem Poczty Polskiej - Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji 

Polskiej - Spółki Akcyjnej. Do obliczenia wysokości przeciętnego wynagrodzenia nie 

przyjmuje się wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej oraz 

dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej.] 

<7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza do końca IV kwartału każdego 

roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze 

obwieszczenia, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok.> 
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8. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki techniczne 

składania i rozpatrywania wniosków w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia 

na pracę dla cudzoziemca za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, mając na 

uwadze zapewnienie efektywności prowadzenia postępowań z udziałem podmiotów 

krajowych i zagranicznych oraz spójność z systemami, o których mowa w art. 4 ust. 2. 

 

 

 

 

 


