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Streszczenie: Problem deficytu  mieszkaniowego w Polsce jest nieporównywalny z sytuacją 
mieszkaniową w krajach zachodnioeuropejskich. Zmiany sytuacji na rynku finansowym i problemy 

mieszkaniowe, szczególnie dla ludzi młodych, spowodowały powstanie i ewolucję rządowych 
programów wspierających rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nowy program „Mieszkanie dla 
młodych” (MdM) jako kontynuacja wygaszonego 31.12.2012 r. programu „Rodzina na swoim” (RnS), 
będzie wspierać młodych Polaków dopłatami do kredytów do 2018 r. Pomimo wielu kontrowersji 
dotyczących programu rządowego MdM, zdaniem analityków rynku nieruchomości z Centrum 
AMRON,  program ten będzie stymulował branżę deweloperską,  a także ma szansę wspomóc 
kupujących mieszkania  (w kontekście nowych wymogów posiadania obowiązkowego wkładu 
własnego – nowelizacja Rekomendacji S).  
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Wstęp 

 

 Problem deficytu  mieszkaniowego w Polsce jest nieporównywalny z sytuacją 

mieszkaniową w krajach zachodnioeuropejskich. Związany je on przede wszystkim 
z niedostateczną dostępnością rozumianą jako możliwość zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych  przez gospodarstwa domowe.  

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wystarcza obecnie na ok. 0,8 

m
2
 powierzchni mieszkania. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w największych 

miastach, gdzie za przeciętną pensję można nabyć jedynie ok. 0,5-0,6m
2 
   

mieszkania
1
. W krajach zachodnioeuropejskich za przeciętną pensję obywatele 

mogą zakupić ok. 2-3m
2
 mieszkania

2
. 

 Według Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat problem  przeludnionych 

mieszkań dotyczy 18% mieszkańców UE, i aż 49% mieszkańców naszego kraju 

(porównanie liczby pokoi  do liczby dorosłych i dzieci żyjących w gospodarstwie 

domowym jest, według Eurostatu, kryterium przeludnienia). 48% Polaków mieszka 
w blokach lub kamienicach, 47 % ma domy jednorodzinne, a 5% mieszka w domach 

szeregowych lub w tzw. bliźniakach. W takich warunkach u progu okresu 

transformacji ustrojowej w Polsce w 1988 roku zamieszkiwało ok. 12,7 mln osób w 
3,5 mln mieszkaniach (33% wszystkich mieszkań).  

                                                
1 Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 

2020 roku, Rada Ministrów, druk nr 3725, status: 4 marca 2011 r. przyjęto w głosowaniu i 
skierowano do Komisji Infrastruktury, 

2 bip.mi.gov.pl/pl/projekty…..mieszk2020/px_m25102010.pdf 



ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 285-294. 

 

 W warunkach rynkowych rolą rządu jest regulowanie kwestii planowania 

przestrzennego, prawa budowlanego, infrastruktury towarzyszącej mieszkaniom, 

funkcjonowania rynku finansowego i zasad użytkowania mieszkań, np. najem.  
 Uzupełnieniem funkcji regulatora rynku jest interwencja rządu w obszarze 

finansowym, która jest koniecznym warunkiem zwiększenia dostępności mieszkań. 

 Celem opracowania jest analiza zmian w rządowych programach 
wspierających wspomaganie finansowania mieszkalnictwa w Polsce i rozwój 

budownictwa mieszkaniowego  poprzez stymulację branży deweloperskiej.  

 

1. Systemy wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po 31 

grudnia 2013 r. 

  

 Zobowiązanie do prezentacji zamierzeń rządu w sprawie wprowadzenia po 
dniu 31 grudnia 2013 roku systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych  wynika z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 

finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych 
innych ustaw

2
. Zostało ono nałożone na Radę Ministrów w przepisach ustawy 

określającej datę przyjmowania wniosków o preferencyjny kredyt mieszkaniowy 

udzielany w ramach programu RnS.  

 Katalog instrumentów polityki mieszkaniowej realizowanej przez władze 
publiczne zawiera program wsparcia budownictwa dla najuboższych i finansowany 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

program wspierania budownictwa pasywnego i energooszczędnego. 
Inwestycje mieszkaniowe są również traktowane w sposób preferencyjny 

przez system podatkowy. Należy w tym zakresie szczególnie podkreślić 

funkcjonowanie obniżonej stawki VAT na budownictwo mieszkaniowe obejmujące 

w całości mieszkania o powierzchni do 150 m
2 

 oraz domy jednorodzinne o 
powierzchni do 300 m

2
.  

 Ponadto zgodnie z informacją Prezesa Rady Ministrów, udzieloną na 

posiedzeniu Sejmu RP w dniu 12 października 2012 r., do podstawowych 
priorytetów polityki państwa w okresie spowolnienia gospodarczego zaliczono 

inwestycje, pracę i rodzinę
3
. Do działań zmierzających do poprawy sytuacji polskich 

rodzin zaliczono wydłużenie okresu urlopu macierzyńskiego,  ułatwienia w dostępie 
do żłobków i przedszkoli oraz zespół konkretnych rozwiązań składających się na 

program MdM. 

To pierwszy tego typu program wspierający rodziny posiadające dzieci w 

zakupie pierwszego mieszkania. Jest on trzecim komponentem prorodzinnego 
programu rządu,  obok wydłużenia urlopów rodzicielskich i przedszkola za 

złotówkę. 

  

                                                
 
3 Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina  na 
swoim” oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów    wspierania 
rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dokument przyjęty przez Radę  Ministrów w dniu 29 
marca 2013 r., Warszawa, marzec 2013. 
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2. Realizacja rządowego programu wsparcia „Mieszkanie dla młodych” 

(MdM) w finansowaniu mieszkań 

 
 27 września 2013 r. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu 

pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, jednocześnie przekazując ją do 

rozpatrzenia przez Senat. Program ma działać od 1 stycznia  2014  do końca 2018 r.   
 Rząd uznał, że budżetowe wydatki na program MdM będą limitowane. W 

2014 r. środki na MdM mają wynieść 600 mln zł, w 2015 r. – 715 mln zł, w 2016 r. 

– 730 mln zł, w 2017 r. – 746 mln zł, a w 2018 r. – 762 mln zł. 

Kwota przeznaczona na jego realizację w okresie 2014–2018 to 3,553 mld zł
4
.  

 Program MdM zastąpi wygaszoną z końcem 2012 r. „Rodzinę na swoim”. 

Wystartuje jednak nie wcześniej niż w 2014 r. Z początkiem 2014 r. zlikwidowana 

ma zostać jednocześnie możliwość ubiegania się o zwrot VAT-u za materiały 
budowlane. Likwidacja od 2014 r. zwrotu części VAT za materiały budowlane użyte 

do budowy lub remontu mieszkania lub domu przynosi rocznie około 1 mld zł
5
. 

Należy przypuszczać, że to głównie z zaoszczędzonych dzięki temu pieniędzy 
finansowane będzie MdM.  

 Beneficjentami programu MdM mają być ludzie młodzi (rodziny, osoby 

samotnie wychowujące dzieci oraz osoby samotne), bowiem obejmie on dopłaty do 

samych kredytów, a nie  (jak w przypadku poprzedniego programu – RnS) do 
odsetek.  

 O wsparcie, czyli dofinansowanie do wkładu własnego, będą mogły ubiegać 

się osoby w wieku nie większym niż 35 lat, które kupią pierwsze własne mieszkanie 
na rynku pierwotnym (tylko mieszkania nowe). 

 Dodatkowe wsparcie – w postaci spłaty części kredytu – przewidziano w 

rodzinach, które skorzystają z programu MdM, a w których w ciągu 5 lat od nabycia 

mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To 
wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5% kwoty 

określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu 

własnego.   
 W odróżnieniu do poprzedniego rządowego programu RnS, który był obecny 

na rynku mieszkaniowym w okresie 2007–2012, dopłaty w programie MdM obejmą 

tylko rynek pierwotny. To ograniczenie jest dość znaczące ze względu na fakt, że w 
większości polskich powiatów rynek pierwotny praktycznie nie istnieje. To 

sugeruje, że  program skierowany jest wyłącznie do młodych ludzi z dużych miast. 

Limity cenowe za 1m
2 

 mieszkania, które  będzie  mogło być objęte programem, 

skłonią deweloperów do budowy mieszkań mniejszym kosztem, a co za tym idzie – 
niższej jakości. Wyraźne zróżnicowanie limitów w zestawieniu z przeciętnymi 

cenami transakcyjnymi pokazuje, że w przypadku wielu miast sprzedaż mieszkań 

kwalifikujących się do programu  MdM przeniesie się na peryferia. A limity cen 
będą mogły być omijane  (ponownie ukryte koszty zakupu przyjmą np. formę 

obowiązkowego garażu o ponadprzeciętnej cenie).  

                                                
4 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, www.transport.gov.pl [dostęp: 
   07.06.2013]. 
5 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, www.transport.gov.pl [dostęp: 

   07.06.2013]. 
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Wprowadzone limity spowodują, że dopłatą objęte zostanie maksymalnie 50 

m
2
, przy czym samo mieszkanie nie będzie mogło mieć większej powierzchni niż 75 

m
2
 (lokal mieszkalny) albo 100 m

2
 (dom jednorodzinny). Dla rodzin, w których jest 

co najmniej trójka dzieci, poszczególne limity są wyższe o 10 m
2
. 

Udział  transakcji odpowiadających limitom programu  MdM  w całkowitym 

obrocie przedstawiono w tabeli 1. 
  

Tabela 1. Udział  transakcji odpowiadających limitom programu  MdM  w całkowitym 

obrocie w głównych miastach Polski (3 i 4 kw. 2013 r.) 

  
Miasto Limity 

cen 1m2 
4kw2014 

Pełna 
oferta 
dewelop. 

Mieszkania 
w program. 
MdM 

Udział  % 
oferty w 
progr.MdM 

Średnia 
cena 1m2 
(r.pierw.) 

Warszawa 5865 zł 18235 877      4,8 7354 

Kraków 4895 zł 7852 131      1,7 6693 

Wrocław 4774 zł 7285. 254      3,6 6305 

Poznań 5605 zł 5720 886    15,4 6121 

Gdańsk 5718 zł 5230     1181    22,5 5662 

Łódź 5032 zł 2096 936    44,5 4650 

Katowice 4695 zł 1995 183      9,2 4796 

  
Źródło: dane BGK, M. Sawicki, Rynek pierwotny programu MdM a limity cen, 
http://www.administrator24info/artykul/id5490, rynek....[dostęp: 07.07.2013]; 

http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/mdm-czyli-nadzieja-w-deweloperach, 1957370,4206  
[dostęp: 07.07.2013]; 

http://www.amron.pl/uploads/Raport%20Oceny%20Wartosci%20Nieruchomosci_przyklad.pdf 
[dostęp: 12.10.2013]. 

 

 Analiza danych przedstawionych w tabeli 1 pokazuje, że nawet w niektórych 

dużych miastach kupujący będą mieli problem ze znalezieniem lokalu mieszkalnego 

odpowiadającego wymogom programu, ponieważ najnowsze limity wskazują na to, 
że dostępność tego typu mieszkań będzie wyraźnie zróżnicowana w poszczególnych 

aglomeracjach. 

 Fakty te sugerują, że program w większości będzie oferował pomoc dla osób, 
które i tak stać na zakup mieszkania, natomiast łączy się z likwidacją możliwości 

odliczenia VAT na materiały budowlane.  

 Od stycznia 2014 r. w przypadku kredytów hipotecznych w ramach MdM 

konieczny jest wkład własny: w 2014 r. – 5% wartości nieruchomości, od 2015 r. 
wkład własny wynosi już 10% wartości mieszkania, w 2016 r. – 15%, a w 2017 roku 

–  20% wartości mieszkania
6
.   

 Dofinansowanie wkładu własnego dla singli i rodzin bezdzietnych ma 
wynosić 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w 

danej lokalizacji, a dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko – 15% tej 

kwoty. Oznacza to, że w przypadku zakupu przez beneficjenta programu MdM 
mieszkania w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie realna pomoc 

                                                
6 RED Real Estate Development, http://www.mdm.edu.pl/Aktualnosci/Bank-da-wiecej-na-

    mieszkanie,25,kredyt.aspx [dostęp: 05.10.2013]. 
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państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-15% – informuje Resort 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

 Z założeń programu „Mieszkanie dla młodych”, przygotowanego przez resort 
transportu i budownictwa wynika, że ministerstwo szacuje liczbę beneficjentów,  

którzy skorzystają z programu, na około 15 tys. (małżeństw i singli do 35. roku 

życia). Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2,  po czterech latach od 
startu budżet państwa odczuje pierwsze oszczędności  związane z wdrożeniem 

nowego programu.  

Bilans szacunkowych wydatków budżetu państwa na dopłaty do kredytów 

mieszkaniowych przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2. Bilans szacunkowych wydatków budżetu państwa na dopłaty do                                    

kredytów mieszkaniowych (w mln zł)* 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  saldo 

wydatków 

- 482 - 429 - 158 - 17 44 77 118 121 

* Obliczenia uwzględniają oszczędności z tytułu likwidacji zwrotu VAT za materiały budowlane 

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej, B. Wawryszuk, Ceny mieszkań 
w 2013 r.  spadną. Idą trudne czasy dla deweloperów?, 

http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/ceny;mieszkan;w;2013;roku;spadną;ida;trudne;czasy;
dla;deweloperow,202,0,1205706.html [dostęp: 12.12.2012]. 

 

 

3. Skutki programu dla branży deweloperskiej 

 

 Prognozuje się, że rok 2014 będzie rokiem stabilizacji cen nieruchomości. 

Rynek nieruchomości  będzie w bieżącym roku stymulowany poprzez nowe 

państwowe programy pomocowe, ale z drugiej strony ograniczany z powodu 
nowych, bardziej rygorystycznych zasad uzyskania kredytu hipotecznego. Spore 

znaczenie dla rynku nieruchomości w 2014 r. będą miały rządowe projekty: Fundusz 

Mieszkań na Wynajem oraz program dopłat do kredytów hipotecznych Mieszkanie 
dla młodych”. Na wielkość podaży wynikającej z realizacji programów rządowych 

oraz z podejścia banków do finansowania nowych inwestycji istotny wpływ  ma i 

będzie miała dostępność finansowania dla deweloperów. Zatem na relację popytu i 
podaży w 2014 r., istotny, jeśli nie zasadniczy, wpływ będą miały banki. Wpływ  na 

sektor deweloperski w dużym stopniu zależy od tego, czy podstawowym sposobem 

pozyskiwania mieszkań  będą zakupy od deweloperów, czy też samodzielne 

pełnienie roli inwestora, konkurującego z deweloperami o tereny i wykonawców.  
 Celem rządowego programu MdM  jest przede wszystkim rozwijanie nowych 

zasobów mieszkaniowych, dlatego też zgodnie z założeniami rządu program ten 

będzie funkcjonował tylko na rynku pierwotnym. Program z jednej strony wesprze  
rodziny w zakupie mieszkania, a z drugiej – pośrednio też inwestorów 

mieszkaniowych, czyli deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe czy też 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  
 Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli  1,  jedynie około 13%  

dostępnych i budowanych mieszkań z rynku pierwotnego  odpowiada limitom 

http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/ceny;mieszkan;w;2013;roku;spadną;ida;trudne;czasy;dla;deweloperow,202,0,1205706.html
http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/ceny;mieszkan;w;2013;roku;spadną;ida;trudne;czasy;dla;deweloperow,202,0,1205706.html
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cenowym programu MdM (dla Łodzi około 50% oferty deweloperskiej kwalifikuje 

się do programu, natomiast w Krakowie – jedynie 2% stanowi oferta krakowskiego 

rynku pierwotnego.  

 W tej sytuacji pozostaje jedynie nadzieja, że deweloperzy w szeroko pojętym 

interesie znajdą sposób na wzbogacenie  oferty dedykowanej programowi MdM. 

  

4. Porównanie programów RnS i MdM 

  

 Program MdM zastąpi wygaszoną z końcem 2012 r. „Rodzinę na swoim”. 

W odróżnieniu do programu RnS  jest on adresowany do kredytobiorców, a nie do 
banków, bowiem obejmuje dopłaty do samych  kredytów  (dofinansowanie do 

wkładu własnego), a nie do odsetek. Ponadto w  przeciwieństwie do poprzedniego 

programu RnS – kredytobiorca przez cały okres kredytowania będzie miał ratę na 
tym samym poziomie (przy RnS dopłata dotyczyła pierwszych ośmiu lat 

kredytowania, po tym okresie rata rośnie).  

 Projekt ustawy dotyczącej programu „Mieszkanie dla młodych” z ostatnio 
wprowadzonymi zmianami został zaakceptowany przez Sejm i skierowany do 

Senatu. Zmiany te dotyczyły:  

 wprowadzenia mnożnika 1,1 w stosunku do cenowych limitów za 1m
2
. 

Zwiększyło to istotnie pulę mieszkań dostępnych dla programu,  

 zwiększenia limitu metrażu domów i mieszkań dla osób z co najmniej trójką 

  dzieci – odpowiednio do 85 m
2
 i 110 m

2
, 

 rozszerzenia programu o domy jednorodzinne do 100 m
2
 w zakresie   kupna 

na   rynku pierwotnym lub budowy systemem gospodarczym.  

 Jednak program MdM budzi skrajne emocje wśród uczestników rynku 

nieruchomości, ponieważ:  

 w odróżnieniu od programu RnS dopłaty obejmują jedynie rynek 

 pierwotny. Do   programu na pewno nie będzie włączony rynek wtórny,  

 wydaje się, że z programu MdM odpadną młodzi  z mniejszych 

  miejscowości,   gdzie nie funkcjonuje rynek deweloperski. 

 Posłowie, przyjmując program MdM w dniu 27  września 2013 r., 

podkreślali, że na programie zarobią przede wszystkim deweloperzy
7
.  

 Porównanie programów RnS i MdM przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3.  Zestawienie programów RnS i MdM 

 

                                                
7 http:// mieszkaniedlamlodych.com/program-mieszkanie-dla-mlodych-zostal-przyjety-przez-sejm/; 

pobrano 05.10.2013 

Wyszczególnienie Rodzina na swoim Mieszkanie dla młodych 

Obowiązywanie Do końca 2012 roku Koncepcja po uzgodnieniach 
społecznych i międzynarodowych 
oraz po procesie legislacyjnym. 
Planowana data wejścia w życie  
1 stycznia 2014 r. 
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*możliwość otrzymania dodatkowej dopłaty 5% w przypadku, gdy w okresie 5 lat od udzielenia 
  kredytu  urodzi się w rodzinie 3. lub kolejne dziecko 
**dopłaty wyliczone dla kredytu 250 tys., zaciągniętego na 30 lat, oprocentowanie  8,80%  na zakup  
    mieszkania o powierzchni 50 m2. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2006 r.  o finansowym wsparciu rodzin w 
nabywaniu własnego mieszkania, Dz.U. Nr 183, poz. 1354; Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o zmianie 

ustawy  o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz innych ustaw, Dz.U. 
Nr 168, poz. 1006; Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi. 

 

 

 

 

 

Typ nieruchomości Mieszkania i domy Mieszkania. Rozszerzenie 
programu o domy jednorodzinne 

do 100 m2 w zakresie kupna na 
rynku pierwotnym lub budowy 
systemem gospodarczym 

Grono beneficjentów Rodziny i single. Wymagany limit 
wieku kredytobiorcy do 35 lat – nie 
dotyczy osób samotnie 
wychowujących dzieci. Wymaganie 
to uznawane jest za spełnione, gdy 

przynajmniej jeden z małżonków 
ma maksymalnie 35 lat 

Rodziny, osoby samotnie 
wychowujące dzieci i single,  
w wieku 35 lat 

Moment otrzymania 
dopłat 

Co miesiąc przez pierwsze 8 lat 
kredytowania 

Jednorazowo – jak ostatnia transza 
zapłaty za nieruchomość* 

Wysokość dopłaty Blisko połowa odsetek od kredytu 
przez 8 lat (max. 27% wartości 
nieruchomości). Dopłata do 30m2 

mieszkania (single), 50 m2 
mieszkania (rodziny i osoby 
samotnie wychowujące dzieci), 70 
m2 domu (rodziny i osoby samotnie 
wychowujące dzieci) 
               67 306 zł* 

10% - 20%  kosztu odtworzenia 
mieszkania o powierzchni do 
50m2.  10% dla singli  

i bezdzietnych rodzin. Dodatkowe 
5% dla rodzin z dziećmi. Kolejne 
5%, jeśli w ciągu 5 lat urodzi się w 
rodzinie trzecie lub kolejne 
dziecko.  
       Maksymalnie 50 000 zł** 

Wspierany rynek Wtórny i pierwotny Pierwotny 

Posiadanie 
nieruchomości 

Rodziny – dopłata dla rodzin 
nieposiadających w danym 
momencie nieruchomości. Single – 
dopłata przy zakupie pierwszego 
mieszkania    

Dopłata przy zakupie pierwszego 
mieszkania 

Wielkość 
nieruchomości 

Domy do 140 m2, mieszkania do 75 
m2 (rodziny i osoby samotnie 

wychowujące dzieci), mieszkania 
do 50 m2 (single) 

Mieszkania do 75 m2 

Limit ceny za 1 m2 Cena metra nie wyższa niż 
wskaźnik publikowany przez BGK 

Cena metra nie wyższa niż 
wskaźnik publikowany przez 
BGK.  Dla gmin sąsiadujących  
z siedzibą sejmiku lub wojewody – 
120% limitu dla obszarów poza 
stolicami województw 
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Podsumowanie 
 
 Współpraca i wymiana angażująca rynek międzybankowy jest kluczowym 

czynnikiem wpływającym na poprawę sytuacji ekonomicznej jako skutku kryzysu 

na rynku finansowym. Napływ środków pieniężnych z Banku Gospodarstwa 
Krajowego wzmocni sektor budownictwa mieszkaniowego, tym samym spełni 

oczekiwania przedsiębiorców. RnS jako element systemu antykryzysowego 

przyczynił się do rozwijania i utrzymywania płynności. Był on ogromną szansą 
dającą szerokie możliwości wszystkim branżom związanym z sektorem 

budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Dzięki nowym źródłom finansowania, 

które znajdą się w obrocie kapitałowym, program rozszerzy rynek pracy w 

dziedzinie budownictwa, przyczyniając się do pobudzenia tego segmentu 
gospodarki, znajdującego się obecnie w zastoju. 

 Związek Banków Polskich (ZBP) poinformował 8 marca 2011 r., że w 

czwartym kwartale 2010 r. banki udzieliły około 56,9 tys. kredytów 
mieszkaniowych. Trzy miesiące wcześniej chętnych na nie było jednak o przeszło 

6,5% więcej
8
. W okresie 2010–2011 bardzo wyraźnie uwidocznia się tendencja 

spadkowa w przypadku korzystania z kredytów mieszkaniowych. Prawdopodobnie 
rynek kredytów mieszkaniowych skurczyłby się jeszcze bardziej (nawet o 15 proc.), 

gdyby nie pierwszy program RnS, w ramach którego państwo spłaca za 

kredytobiorców mniej więcej połowę odsetek. Stanowiły one jednak uzupełnienie 

oferty kredytów udzielanych na zasadach komercyjnych. 
 Rządowy program MdM  będzie stymulował branżę deweloperską, a także ma 

szanse wspomóc kupujących w kontekście nowych wymogów posiadania wkładu 

własnego, obowiązujących od stycznia 2014 r.  
 Wydaje się, że limity cenowe obowiązujące w programie MdM, jak wynika z 

tabeli 1, skłonią deweloperów do budowy mieszkań mniejszym kosztem, a co za tym 

idzie niższej jakości. Wyraźne zróżnicowanie limitów w zestawieniu z przeciętnymi 

cenami transakcyjnymi pokazuje, że w przypadku wielu miast sprzedaż mieszkań 
kwalifikujących się do programu przeniesie się na peryferia. A limity cen będą 

mogły być omijane w podobny sposób jak w przypadku RnS; ponownie ukryte 

koszty zakupu przyjmą formę obowiązkowego garażu o ponadprzeciętnej cenie.  
 Program rządowy MdM, ze względu na konieczny wkład własny,  w 

większości będzie oferował pomoc dla osób, które i tak stać na zakup mieszkania, 

natomiast łączy się z likwidacją możliwości odliczenia VAT na materiały 
budowlane. 

 Dopłacanie do zakupu mieszkań z rynku wtórnego, zdaniem Piotra Stycznia, 

wiceministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, byłoby nieefektywne 

ekonomicznie, ponieważ celem programu  jest rozwijanie nowych zasobów 
mieszkaniowych, dlatego też program będzie funkcjonował tylko na rynku 

pierwotnym. Rządowi chodzi o to, aby rozwijać nowe zasoby mieszkaniowe, 

zamiast ponownie dopłacać do starych, często zniszczonych już inwestycji. Program 

                                                
8 wyborcza.biz., „Gazeta Wyborcza”, 9 marca 2011 r.   
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bowiem ma wspierać nie tylko nabywców nowych mieszkań, ale pośrednio 

inwestorów mieszkaniowych, bo stanowi to nowy impuls dla gospodarki
9
.  

 Można szacować, że na wielkość nowej podaży na rynku mieszkaniowym (w 
2014 r.) istotny wpływ ma i będzie miała dostępność finansowania przez banki 

deweloperów, którzy często mogą być traktowani jako podmioty sektora o 

podwyższonym ryzyku. Zatem na relację popytu i podaży w 2014 r. istotny wpływ 
będą miały banki

10
.   

 Ponadto program ten adresowany jest do ludzi młodych
11

, a zdolność 

kredytowa wielu osób okazuje się  ostatecznie niższa, niż zakładano. Jest to 

poważną przyczyną ograniczenia dostępu do kredytów. Jednak od 2014 roku młodzi 
ludzie napotkają jeszcze poważniejszą przeszkodę na drodze do zamieszkania na 

swoim. Będzie to nowa Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego zakazująca 

bankom udzielania kredytów na 100% wartości nieruchomości. Jeszcze w 2013 roku 
bez większych problemów można uzyskać taki kredyt. Według analityków rynku 

finansowego
12

 trudniej ma być już w grudniu 2013 r.  
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CHANGES IN GOVERNMENT FINANCIAL PROGRAMS 
TO SUPPORT RESIDENTIAL REAL ESTATE IN POLAND 
AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE PROPERTY DEVELOPMENT INDUSTRY 
 

Summary: The problem of the residential real estate deficit in Poland is incomparable with housing 
situation in the West Europe countries. Changes in the situation in the financial market and housing 

problems, particularly among young people, have stimulated development and evolution of government 
programs to support development of housing construction sector. The government program Mieszkanie 
dla młodych (Flat for the Young) as continuation expire  31.12.2012 r.  program Rodzina na swoim 
(Family with Their Own Place) will have supported young Poles with loan subsidies until 2018. 
According to the analysts of the real estate markets from the AMRON centre, despite much controversy 
over MdM, this government program will stimulate developers' sector and offers opportunities for 
supporting customers who buy flats (in the context of new requirements of having obligatory own 
contribution - amendment to the S Recommendation).  

 

Key words: real estate market, government programs, support for financing residential real estate, 

mortgage banking, RnS, MdM, developer industry 
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