
Finansowanie
budownictwa mieszkaniowego

ze środków Funduszu Dopłat

Stargard, 11 kwietnia 2018 r.



Komplementarność oferty BGK dla 
sektora mieszkalnictwa

Własność 
mieszkania
Mieszkanie
dla Młodych

(Fundusz 
Dopłat)

Najem 
komercyjny

(Fundusz 
Sektora 

Mieszkań na 
Wynajem)

Społeczne 
budownictwo 

czynszowe
(SBC)

Budownictwo 
dla gmin
(Fundusz 

Municypalny)

Program 
wsparcia 

budownictwa 
socjalnego

i komunalnego
(Fundusz 
Dopłat)

Termo-
modernizacja

i remonty
(FTiR)

2



3

Kredyty preferencyjne SBC

Kredyty preferencyjne SBC (łącznie 4,5 mld zł na akcję kredytową)

• element Narodowego Programu Mieszkaniowego i pakietu Mieszkanie Plus

• oprocentowanie WIBOR 3M bez marży

• maksymalnie 30-letni okres finansowania

• brak obciążenia wskaźników długu gminy

Przedsięwzięcia

• tylko z prawomocnym pozwoleniem na budowę i umową z gminą

• nowe budynki oraz rewitalizacja/remont istniejących

• projekty również w mniejszych miastach, nie tylko w aglomeracjach

• z umiarkowanym czynszem (limitowanym ustawowo)

TBS może wynająć mieszkanie powiatowi, gminie, związkowi 
międzygminnemu lub OPP w celu:

• prowadzenia w nim mieszkania chronionego

• ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż 
czternaściorga dzieci
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Zmiany w programie SBC

zniesienie wymogu 
przeznaczania min. 50% dla 
osób wychowujących dzieci

finansowanie powierzchni 
niemieszkalnych dla 

seniorów (świetlice itp.)

zwiększenie limitów 
partycypacji najemców oraz 
dochodów partycypantów

wprowadzenie dwóch 
naborów wniosków rocznie 

– w marcu i we wrześniu

łączenie grantu 20%
z Funduszu Dopłat
z kredytem SBC*

objęcie nowych inwestycji 
SBC dopłatami do czynszów 

(„Mieszkanie na Start”)

pomysł na zastąpienie 
partycypacji najemców 

kapitałem funduszu 
inwestycyjnego

rozważenie dalszej 
liberalizacji programu

(np. dopuszczenie 
docelowej własności)

Wprowadzone Planowane

* ustawa uchwalona, czeka na podpis Prezydenta RP
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dotychczasowe efekty

• niemal 1500 przedsięwzięć

• ponad 1 mld zł
udzielonego wsparcia

• ponad 1 mln m² tworzonej 
powierzchni

• niemal 25 000 tworzonych 
lokali mieszkalnych

zalety oferty

• bezzwrotny charakter 
wsparcia

• pomoc rodzinom 
znajdującym się  w trudnej 
sytuacji mieszkaniowej

• gotowe mieszkania w 
odpowiednim standardzie

plany (7 lat)

• 85,5 tys. mieszkań 
komunalnych

• 72,5 tys. mieszkań na 
wynajem o ograniczonym 
czynszu 

• 6 mld udzielonego wsparcia

Finansowanie bezzwrotne z FD –
budownictwo mieszkaniowe



Rezerwa celowa –
maksymalny limit wydatków

2018
210 mln zł 

2019-2020
po 500 mln zł 

2021-2025 
Po 1 mld zł 

Start – 2019 r.



Harmonogram wdrożenia zmian 

Uzgodnienia

listopad 2017 r. 
styczeń 2018 r.

Projekt przeszedł 
procedurę 

legislacyjną –
w chwili obecnej 
czeka na podpis 

Prezydenta

Obowiązujące 
przepisy 

Do końca 
kwietnia 
2018 r.

Okres 
przejściowy  

maj –
grudzień
2018 r.

Wdrożenie 
całości zmian

po 1 stycznia 
2019 r.



Wprowadzone ustawowe zmiany 
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dotychczasowe zmienione

Gmina Gmina

Związek międzygminny Związek międzygminny

Powiat Powiat

OPP OPP

Spółka gminna Jednoosobowa spółka gminna

Spółka celowa 
(spółka JST z KZN)

BENEFICJENT



Wprowadzone ustawowe zmiany 
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dotychczasowe zmienione

Mieszkania chronione Mieszkania chronione

Mieszkania zakładowe Mieszkania zakładowe

Mieszkania dla powodzian Mieszkania dla powodzian

Noclegownie Noclegownie

Domy dla bezdomnych Schroniska dla bezdomnych
Ogrzewalnie

Lokale socjalne
Mieszkania komunalne

Lokale mieszkalne

Pomieszczenia tymczasowe

Budownictwo czynszowe

TWORZONE ZASOBY



Wprowadzone ustawowe zmiany 
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Istotne zmiany w ustawie

• Zmiana katalogu inwestorów oraz tworzonego zasobu

• Wprowadzenie nowego instrumentu (20% dofinansowania) – wsparcie 
tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem w wyniku realizacji przez inwestora 
innego niż jst i  zmg (rekompensata)

• Zmiana wysokości finansowego wsparcia 
(w tym dodatkowe 5% za rewitalizację lub program „Za życiem”)

• Likwidacja obowiązku wydzielania tzw. ekwiwalentu

• Wydłużenie do 60 dni terminu rozliczenia przedsięwzięcia

• Wydłużenie do 36 m-cy terminu realizacji przedsięwzięcia przez OPP

• Doprecyzowanie zapisów dot. remontu lub przebudowy budynków



Procedura przyznania i wypłaty 
finansowego wsparcia
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Złożenie 
wniosku o 
udzielenie 
wsparcia

Podpisanie 
umowy z BGK

Rozpoczęcie 
przedsięwzięcia

Zakończenie 
przedsięwzięcia 

i rozliczenie z 
BGK

Wypłata 
wsparcia

Utrzymanie 
zasobów

Oś czasu



Dziękuję za uwagę!

Krzysztof Baranowski

krzysztof.baranowski@bgk.pl (22) 52 29 532

Biuro Funduszy Mieszkaniowych

Departament Usług Agencyjnych

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl
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