


Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o pomocy pa�stwa w nabyciu pierwszego mieszkania 

przez młodych ludzi 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 wrze�nia 2013 r. o pomocy pa�stwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865, z 2016 r. poz. 1250 oraz 

z 2017 r. poz. 60) w art. 37 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „95%” zast�puje si� wyrazami „100%”. 

Art. 2. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie pó�niej ni� w terminie 14 dni od dnia 

wej�cia w �ycie niniejszej ustawy, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacj�

o wznowieniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem 

wypłaty wsparcia przypadaj�cym w 2017 r. Instytucje kredytuj�ce wznawiaj� przyjmowanie 

wniosków o dofinansowanie wkładu własnego od dnia nast�puj�cego po dniu ogłoszenia 

informacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w �ycie z dniem 1 sierpnia 2017 r.  



UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 27 wrze�nia 2013 r. o pomocy pa�stwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865, z pó�n. zm.), na podstawie 

której wypłacane s� �rodki z tytułu wypłaty dofinansowania wkładu własnego, 

udzielanego w zwi�zku z zaci�gni�ciem kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 

oraz spłaty cz��ci kredytu, wypłacanego z tytułu powi�kszenia si� rodziny beneficjenta 

o trzecie lub kolejne dziecko, okre�liła 5-letni okres składania wniosków 

o dofinansowanie wkładu własnego: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 wrze�nia 

2018 r.  

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 wrze�nia 2013 r. o pomocy pa�stwa 

w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w bud�ecie pa�stwa utworzona 

została rezerwa celowa na wypłaty dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe 

finansowe wsparcie, w formie spłaty cz��ci kredytu. W art. 36 ust. 1 tej ustawy 

okre�lony został maksymalny limit �rodków, do wysoko�ci których mo�e by�

wypłacone finansowe wsparcie, w podziale na lata:  

− w 2014 r. – 600 mln zł,  

− w 2015 r. – 715 mln zł,  

− w 2016 r. – 730 mln zł,  

− w 2017 r. – 746 mln zł,  

− w 2018 r. – 762 mln zł. 

Ustawa okre�la zasady działania w przypadku wyst�pienia zagro�enia przekroczenia 

ustawowych limitów �rodków.  

W sytuacji gdy ł�czna kwota wynikaj�ca z wniosków o dofinansowanie wkładu 

własnego z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadaj�cym na dany rok 

osi�gnie równowarto�� 95% kwoty zaplanowanej na wypłat� finansowego wsparcia, 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej 

informacj� o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu 

własnego, a instytucje kredytuj�ce wstrzymuj� przyjmowanie takich wniosków, 

pocz�wszy od dnia nast�puj�cego po dniu ogłoszenia informacji przez BGK. 

Przyjmuj�c to rozwi�zanie, ustawodawca zało�ył, �e pozostałe �rodki 

niewykorzystanego w dniu ogłoszenia BGK limitu powinny zosta� zabezpieczone na 
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takim poziomie (przyj�to 5% limitu), aby zapewni� pokrycie wypłat dofinansowania 

wkładu własnego wynikaj�cych z wniosków zło�onych w dniu ogłoszenia informacji 

przez BGK, zakładaj�c spi�trzenie takich wniosków. Ponadto, przy przyj�ciu a�

5% „limitu bezpiecze�stwa” �rodki te miałyby zosta� wykorzystane równie� dla wypłat 

dodatkowego dofinansowania, w formie spłaty cz��ci kredytu przysługuj�cej 

kredytobiorcom we wskazanych przypadkach zwi�zanych z powi�kszeniem si� rodziny. 

W tym ostatnim przypadku ustawa okre�liła jednocze�nie zasady, na jakich b�d�

wypłacane dodatkowe dofinansowania w przypadku wyczerpania si� w danym roku 

�rodków, przewiduj�c tak� mo�liwo��.  

Warto zauwa�y�, �e równoległ� procedur� dotycz�c� wstrzymania przyjmowania 

nowych wniosków jest tryb stosowany w przypadku wniosków o dofinansowanie 

wkładu własnego, które miałyby zosta� wypłacone w kolejnych latach. W przypadku 

gdy kwota wynikaj�ca z takich wniosków przekroczy 50% kwoty limitów �rodków 

dedykowanych do planowanego roku wypłaty dofinansowania, przyjmowanie takich 

wniosków ulega czasowemu wstrzymaniu. Wprowadzenie tego rozwi�zania nie wi�zało 

si� z odpowiedzi� na ryzyko wyst�pienia sytuacji zupełnego wyczerpania si� �rodków 

zaplanowanych na pomoc mieszkaniow� w MdM, tylko miało na celu zapewnienie 

mo�liwo�ci korzystania przez nowe gospodarstwa domowe z programu w całym okresie 

jego obowi�zywania
1)

.  

Dotychczasowy okres funkcjonowania programu MdM wskazuje, �e cele zwi�zane 

z zamkni�ciem przyjmowania wniosków przy osi�gni�ciu limitu 95% �rodków 

przewidywanych na wypłaty nie s� optymalnie realizowane.  

W pierwszych dwóch latach realizacji programu, jak pokazuj� poni�sze dane, limit 

wypłat nie był wyczerpywany. Pocz�wszy od 2016 r. miały jednak ju� dwukrotnie 

zastosowanie procedury wstrzymuj�ce przyjmowanie nowych wniosków o wsparcie 

planowane do wypłaty w roku aplikowania o pomoc. Poni�sze zestawienie przedstawia 

dotychczasowe wykorzystanie limitów (według stanu na dzie� 31 maja 2017 r.): 

���������������������������������������� �������������������
1�
� O ile w przypadku limitu 95% dotycz�cego wstrzymania przyjmowania wniosków dotycz�cych 

wypłaty wsparcia w roku przyj�cia wniosku ustawa ma zabezpiecza� mechanizm limitowania 

�wiadcze� w przypadku zupełnego braku �rodków bud�etowych dedykowanych do programu MdM, 

wprowadzenie równoległego mechanizmu odwołuj�cego si� do limitu 50% miało zapewnia�

mo�liwo�� zabezpieczenia w bud�ecie cz��ci �rodków pozwalaj�cych w kolejnych latach programu 

zło�y� wnioski o wsparcie w roku planowanego zakupu mieszkania. �
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− 2014 r. – 207 254,3 tys. zł (34,54% limitu ustawowego), 

− 2015 r. – 520 767,1 tys. zł (84,68% limitu ustawowego), 

− 2016 r. – 701 530,47 tys. zł (96,10% limitu ustawowego), 

− 2017 r. – 679 787,34 tys. zł (91,12% limitu ustawowego), 

− 2018 r. – 380 981,49 tys. zł (50% limitu ustawowego). 

Zestawienie wskazuje, �e mimo ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania 

wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w zwi�zku z przekroczeniem 95% limitu 

w 2016 r. w dniu 15 marca 2016 r., limit �rodków w 2016 r. nie został rozdysponowany 

w cało�ci. Stanu tego nie zmienił fakt, �e zako�czeniu przyjmowania wniosków 

w 2016 r. towarzyszyło kilkudniowe spi�trzenie si� liczby wnioskuj�cych o wsparcie, 

towarzysz�ce zamkni�ciu „okienek” instytucji finansowych. Podobnie sytuacja wygl�da 

w 2017 r. Ogłoszenie osi�gni�cia poziomu 95% limitu nast�piło 31 stycznia 2017 r., 

a ju� w marcu BGK przekazał informacj� o stopniowym spadku poziomu limitu 

�rodków z planowanymi wypłatami finansowego wsparcia na 2017 r., b�d�cym 

wynikiem indywidualnych decyzji cz��ci wnioskodawców, którzy np. wycofali zło�one 

wnioski lub nie zdecydowali si� na zawarcie umowy kredytu.  

Według danych BGK na dzie� 30 maja 2017 r. poziom limitu �rodków na wypłaty 

finansowego wsparcia w 2017 r. wynosi 90,97% z tytułu zarejestrowanych wniosków 

i 90,72% z tytułu zawartych umów kredytów oraz zło�onych wniosków o dodatkowe 

finansowe wsparcie na spłat� cz��ci kredytu. Je�eli powy�szy trend si� utrzyma, to 

w 2017 r. kwota w wysoko�ci ok. 65 mln zł �rodków przeznaczonych na wypłaty 

finansowego wsparcia (ok. 9% z limitu 2017 r. wynosz�cego 746 mln zł) mo�e pozosta�

niewykorzystana. 

Celem niniejszej propozycji zmian ustawowych jest wprowadzenie takich rozwi�za�, 

które, poprawiaj�c obowi�zuj�ce dzisiaj zasady zwi�zane z zamkni�ciem przyjmowania 

wniosków z uwagi na ryzyko braku �rodków w bud�ecie: 

a) jeszcze w 2017 r. zapewni� mo�liwie pełne wykorzystanie limitu dost�pnej rezerwy,  

b) w 2018 r., tj. ostatnim roku realizacji programu, zapewni� równie� pełne 

wykorzystanie limitów 

– daj�c w obu tych latach szans� na uzyskanie pomocy w zakupie mieszkania ł�cznie 

nawet ok. 4 tys. gospodarstw domowych, które zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
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s� lub w 2018 r. byłyby w praktyce pozbawione mo�liwo�ci uzyskania tej formy 

pomocy mieszkaniowej. 

Przedło�ony projekt nowelizacji w art. 1 przewiduje umo�liwienie składania wniosków 

o dofinansowanie wkładu własnego do momentu, gdy kwota wynikaj�ca ze zło�onych 

wniosków z terminem wypłaty wsparcia w danym roku, pomniejszona o wypłacone od 

pocz�tku roku oraz przyznane i podlegaj�ce wypłacie w danym roku dodatkowe 

finansowe wsparcie (z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego 

dziecka), osi�gnie równowarto�� 100% limitu przeznaczonego na wypłaty w danym 

roku (obecnie jest to 95%).  

Jak wskazano powy�ej, dotychczasowa praktyka pozostawiania 5% limitu, z którego 

sfinansowane maj� by� wypłaty wynikaj�ce z wniosków o dofinansowanie wkładu 

własnego zło�onych w dniu ogłoszenia informacji przez BGK, a tak�e wypłaty 

dodatkowego dofinansowania w formie spłaty cz��ci kredytu, pokazała, �e 

pozostawienie takiej ilo�ci �rodków jest bezzasadne. Decyzje wnioskodawców 

podejmowane po wstrzymaniu przyjmowania wniosków, polegaj�ce m.in. na 

wycofywaniu wniosków czy rezygnacji z zawarcia umowy kredytu, a tak�e niewielki 

udział wypłat dodatkowego dofinansowania, powoduj�, �e du�a cz��� �rodków 

przeznaczonych na wypłaty wsparcia w danym roku pozostaje niewykorzystana, przy 

jednocze�nie du�ym zainteresowaniu osób chc�cych uzyska� dofinansowanie, które nie 

zd��yły zło�y� wniosku w terminie.  

Art. 2 projektu ustawy dookre�la procedur� przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

wkładu własnego składanych w roku wej�cia w �ycie nowelizacji. Zgodnie z tym 

przepisem BGK ogłosi komunikat o wznowieniu przyjmowania wniosków z terminem 

wypłaty wsparcia przypadaj�cym w 2017 r. w okresie 14 dni od dnia wej�cia w �ycie 

przepisów ustawy. Banki kredytuj�ce rozpoczn� przyjmowanie wniosków od 

nast�pnego dnia po tym ogłoszeniu. Oznacza to ogłoszenie informacji najpó�niej 

16 sierpnia 2017 r. i wznowienie przyjmowania wniosków od dnia 17 sierpnia 2017 r.  

Wskazanie w art. 3 projektu ustawy daty dziennej wej�cia w �ycie zmienionych 

przepisów jest niezb�dne ze wzgl�du na termin, okre�lony w art. 2 zmienianej ustawy. 

Wej�cie w �ycie ustawy w terminie pó�niejszym ni� wskazany nie pozwoliłoby 

w bie��cym roku sprawnie ponownie uruchomi� przyjmowania wniosków 

o dofinansowanie wkładu własnego, skutkuj�c wdro�eniem nowych rozwi�za� jedynie 
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w 2018 r. W konsekwencji w oparciu o obowi�zuj�ce dzi� przepisy ustawowe w ocenie 

rz�du nawet ok. 65 mln zł dost�pnych �rodków mogłoby zosta� niewydatkowane na 

pomoc młodym ludziom w zakupie pierwszego własnego mieszkania.  

Projekt ustawy nie jest obj�ty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia wła�ciwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporz�dzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z pó�n. zm.). 



Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy pa�stwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi 

Ministerstwo wiod�ce i ministerstwa współpracuj�ce 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Kazimierz Smoli�ski, Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Monika Tarkowska-Martyniak – naczelnik Wydziału Finansowania 

Mieszkalnictwa w Departamencie Mieszkalnictwa  

tel. 22/522-53-26 

e-mail: Monika.Tarkowska-Martyniak@mib.gov.pl 

Data sporz�dzenia 
8 czerwca 2017 r.

�ródło: inicjatywa własna  

Nr w wykazie prac: - 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwi�zywany? 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 wrze�nia 2013 r. o pomocy pa�stwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez 

młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865, z pó�n. zm.) beneficjentom spełniaj�cym okre�lone kryteria wypłacane jest 

dofinansowanie wkładu własnego w zwi�zku z zaci�gni�ciem kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup 

mieszkania lub domu oraz dodatkowe dofinansowanie, wypłacane w zwi�zku z urodzeniem trzeciego lub kolejnego 

dziecka. Limity wypłat dla ka�dego roku funkcjonowania programu zostały okre�lone w art. 36 ust. 1 ustawy. Oznacza 

to, �e wnioski o dofinansowanie wkładu własnego realizowane s� do momentu wyczerpania si� limitu �rodków 

przeznaczonych na dany rok. W 2017 r. limit został okre�lony na poziomie 746 mln zł, a w 2018 r. (ostatnim roku 

funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”) na poziomie 762 mln zł.  

W ustawie okre�lono szczegółowo procedur� składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, 

a tak�e wstrzymywania przyjmowania wniosków. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy w dniu, w którym kwota wynikaj�ca ze 

zło�onych wniosków o dofinansowanie wkładu własnego (pomniejszona o wypłacone od pocz�tku roku oraz przyznane 

i podlegaj�ce wypłacie w danym roku dodatkowe finansowe wsparcie) osi�gnie równowarto�� 95% okre�lonego na dany 

rok limitu, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o wstrzymaniu od 

nast�pnego dnia przyjmowania przez banki kredytuj�ce wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem 

wypłaty wsparcia przypadaj�cym na ten rok. Pozostała cz��� limitu (5%) powinna zosta� przeznaczona na realizacj�
wniosków zło�onych w dniu ogłoszenia przez BGK informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków oraz na 

realizacj� dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty cz��ci kredytu przeznaczonego dla beneficjentów 

programu, którym urodziło si� lub zostało przysposobione trzecie lub kolejne dziecko. 

W 2017 r. BGK ogłosił komunikat o przekroczeniu 95% limitu w dniu 31 stycznia 2017 r., a od dnia 1 lutego 2017 r. 

banki kredytuj�ce przestały przyjmowa� wnioski. Jednocze�nie ju� w marcu 2017 r. BGK przekazał informacj�
o stopniowym spadku poziomu zaanga�owania �rodków z planowanymi wypłatami finansowego wsparcia na 2017 r. 

poni�ej 95% limitu. Przyczyn� spadku s� zwroty wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego 

spowodowane brakiem przekazywania do BGK w terminie ustawowym informacji o zawarciu z nabywc� umowy 

kredytu, a tak�e odst�pienia nabywców od wcze�niej przyznanego im limitu �rodków na wypłaty dofinansowania wkładu 

własnego w 2017 r. Ponadto kwoty dodatkowego finansowego wsparcia na spłat� cz��ci kredytu przyrastaj� stopniowo 

i bardzo powoli. W terminie od 01.01.2017 r. do 30.05.2017 r. banki kredytuj�ce przekazały do BGK 105 wniosków 

o dodatkowe finansowe wsparcie na spłat� cz��ci kredytu na kwot� 1 159 385,51 zł, co stanowi 0,16% kwoty limitu 

�rodków na wypłaty w 2017 r.  

Wg danych BGK na dzie� 30.05.2017 r. poziom limitu �rodków na wypłaty finansowego wsparcia w 2017 r. wynosi 

90,97% z tytułu zarejestrowanych wniosków i 90,6% z tytułu zawartych umów kredytów oraz zło�onych wniosków 

o dodatkowe finansowe wsparcie na spłat� cz��ci kredytu. Je�eli powy�szy trend si� utrzyma, w 2017 r. kwota 

w wysoko�ci ok. 65 mln �rodków (ok. 9% z limitu 2017 r. wynosz�cego 746 mln zł) mo�e pozosta� niewykorzystana. 

2. Rekomendowane rozwi�zanie, w tym planowane narz�dzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwi�zanie: zmiana przepisów obowi�zuj�cej ustawy. 

Narz�dzie interwencji: Zmiana przepisów ustawy obejmuj�ca:  

1) umo�liwienie przyjmowania przez banki kredytuj�ce w 2017 r. i 2018 r. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego 

do poziomu 100% limitu okre�lonego na dany rok (obecnie do 95%); 

2) wznowienie przyjmowania wniosków z terminem wypłaty wsparcia w 2017 r. 

Oczekiwany efekt: pełne wykorzystanie limitów �rodków okre�lonych w ustawie.
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3. Jak problem został rozwi�zany w innych krajach, w szczególno�ci krajach członkowskich OECD/UE?

Proponowana obecnie nowelizacja ma za zadanie usprawnienie funkcjonowania ju� obowi�zuj�cych przepisów i w tym 

sensie trudno znale�� odniesienie dla podejmowanych działa� w innych krajach UE lub OECD. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielko�� �ródło 

danych  

Oddziaływanie 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

1 – Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji 

o ponownym przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie 

wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia w 2017 r. 

Monitorowanie poziomu zaanga�owania �rodków.  

banki 

komercyjne 

13 BGK Wznowienie przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia w 2017 r. 

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w�ród potencjalnych 

nabywców. 

gospodarstwa 

domowe 

ok. 3800 analizy 

własne  

Mo�liwo�� uzyskania dofinansowania wkładu własnego 

pozwalaj�ca na pokrycie wkładu własnego niezb�dnego do 

zaci�gni�cia kredytu hipotecznego w celu zakupu mieszkania. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt jest procedowany trybem odr�bnym, z pomini�ciem etapu uzgodnie� i konsultacji publicznych. Zastosowanie trybu 

odr�bnego ma na celu pilne wej�cie w �ycie zmienianych przepisów w celu sprawnego ponownego uruchomienia 

przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w bie��cym roku. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej�cia w �ycie zmian [mln zł]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ł�cznie (0–10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

bud�et pa�stwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem 67,1 38,1 - - - - - - - - - 105,2 

bud�et pa�stwa 67,1 38,1 - - - - - - - - - 105,2 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

bud�et pa�stwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

�ródła finansowania  Fundusz Dopłat  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie �ródeł 

danych i przyj�tych do 

oblicze� zało�e�

Ustawa z dnia 27 wrze�nia 2013 r. o pomocy pa�stwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez 

młodych ludzi wprowadziła limity rocznych wydatków bud�etowych zwi�zanych 

z funkcjonowaniem programu „Mieszkanie dla młodych” (2014 r. – 600 mln zł, 2015 r. – 

715 mln zł, 2016 r. – 730 mln zł, 2017 r. – 746 mln zł, 2018 r. – 762 mln zł). Limity te nie 

ulegn� zmianie w wyniku wprowadzonej nowelizacji. W tym sensie nowelizacja nie b�dzie 

miała wpływu na wydatki finansów publicznych.  

Wysoko�� wydatków w roku bie��cym stanowi 9% niewykorzystanego limitu w 2017 r., 

natomiast wysoko�� wydatków w 2018 r. stanowi 5% limitu roku nast�pnego. 
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7. Wpływ na konkurencyjno�� gospodarki i przedsi�biorczo��, w tym funkcjonowanie przedsi�biorców oraz na 
rodzin�, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki 

Czas w latach od wej�cia w �ycie zmian 0 1 2 3 5 10 Ł�cznie  

(0–10) 

W uj�ciu 

pieni��nym 

du�e przedsi�biorstwa – – – – – – – 

sektor mikro-, małych 

i �rednich 

przedsi�biorstw 

– – – – – – – 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

67,1 38,1 – – – – 105,2 

W uj�ciu 

niepieni��nym 

du�e przedsi�biorstwa – 

sektor mikro-, małych 

i �rednich 

przedsi�biorstw 

– 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

– 

Niemierzalne sektor mikro-, małych 

i �rednich 

przedsi�biorstw 

– 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

– 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie �ródeł 

danych i przyj�tych do 

oblicze� zało�e�  

– 

8. Zmiana obci��e� regulacyjnych (w tym obowi�zków informacyjnych) wynikaj�cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s� obci��enia poza bezwzgl�dnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodno�ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwi�kszenie liczby dokumentów 

 zwi�kszenie liczby procedur 

 wydłu�enie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obci��enia s� przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wzrost zrealizowanych transakcji zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, mo�e spowodowa� wzrost zatrudnienia 

w przedsi�biorstwach specjalizuj�cych si� w robotach budowlano-monta�owych, produkcji i dystrybucji materiałów 

budowlanych oraz produkcji i dystrybucji wyposa�enia mieszka�.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

�rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie pa�stwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Pomoc w zakupie pierwszego własnego mieszkania mo�e wpływa� na podejmowanie decyzji 

o zało�eniu lub rozwoju rodziny. 
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11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje si� wej�cie w �ycie przepisów ustawy z dniem 1 sierpnia 2017 r. Wej�cie w �ycie ustawy w terminie pó�niejszym 

ni� wskazany nie pozwoli w bie��cym roku na sprawne ponowne uruchomienie przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

wkładu własnego, co w konsekwencji spowoduje, �e – zgodnie z przyj�tymi szacunkami – ok. 65 mln zł nie b�dzie mogło 

zosta� wydatkowane na pomoc młodym ludziom w zakupie pierwszego własnego mieszkania.  

12. W jaki sposób i kiedy nast�pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan� zastosowane? 

Efekty programu MdM s� monitorowane na bie��co. Analizie podlegaj� raporty dekadowe oraz kwartalne przekazywane 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Proponowany miernik: liczba gospodarstw domowych, które uzyskały dofinansowanie wkładu własnego. 

13.Zał�czniki (istotne dokumenty �ródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 


