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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Informacje medialne, wskazujące m.in. na: 

 niewielkie wykorzystanie środków Programu przed nowelizacją ustawy  
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, tj. w 2014 r.  
34,3% rocznego limitu środków  i 44,3% do sierpnia 2015 r., 

 dysproporcje terytorialne, tj. 50% wszystkich kredytów z dopłatą 
udzielono w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim  
i wielkopolskim, 

 Program w niewystarczającym stopniu wpłynął na poprawę sytuacji 
mieszkaniowej rodzin, 

 Program w niewielkim stopniu przyczynił się do obniżenia deficytu 
mieszkaniowego. 

 



Czy zmiany wprowadzone do rządowego programu „Mieszkanie  
dla Młodych” zwiększyły wykorzystanie środków Programu i wpłynęły 
na jego efektywność? 

 Czy Program  MdM i jego zmiany zostały przygotowane rzetelnie,  
z uwzględnieniem analizy dotychczasowych doświadczeń? 

 Czy Program zarówno przed jak i po zmianach realizowany był zgodnie  
z założeniami oraz czy środki publiczne przeznaczone na jego realizację 
zostały prawidłowo wykorzystane?  

 Czy prawidłowo monitorowano realizację założeń Programu,  
w tym identyfikowano bariery i podejmowano skuteczne działania  
w celu ich usunięcia oraz czy dotychczasowa ilość udzielonych 
kredytów wskazuje na prawdopodobieństwo wykorzystania 
ustalonego limitu środków Programu? 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 



 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie 
(„Ministerstwo”) 

 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie („BGK”) 

 15  jednostek organizacyjnych 3 banków kredytujących, tj.: 

– Bank Millennium S.A. – centrala w Warszawie, 

– Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – centrala  
w Warszawie i 6 oddziałów w: Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, 
Opolu i w Warszawie („PKO BP”), 

– Bank Polska Kasa Opieki S.A. – centrala w Warszawie i 6 oddziałów  
w: Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Opolu i w Warszawie („Pekao”). 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Okres objęty kontrolą: 2014 - 2016  



 Przeprowadzono analizy (potrzeb potencjalnych beneficjentów, sytuacji 
na rynku mieszkaniowym) i konsultacje społeczne w ramach 
przygotowania założeń Programu MdM  

 Nie uwzględniono w założeniach Programu dofinansowania mieszkań  
z rynku wtórnego, mimo że w poprzednim  programie „Rodzina na 
Swoim” większość transakcji dotyczyła tego rynku  

 Przygotowano nowelizację ustawy, która usunęła bariery w realizacji 
Programu, tj. dofinansowaniem objęto mieszkania z rynku wtórnego 
oraz przyznano wyższe kwoty dofinansowania wkładu własnego 
rodzinom z większą liczbą dzieci  

 Nie wprowadzono kryterium dochodowego do projektu ustawy i jej 
nowelizacji, wskutek czego w latach 2014-2016 cześć beneficjentów 
(około 20%) skorzystało z Programu, pomimo że mogli zaciągnąć kredyt 
hipoteczny i zakupić mieszkanie bez wsparcia państwa,  
a w związku z tym nie w pełni zrealizowano priorytet rządu dotyczący 
wsparcia osób o dochodach uniemożliwiających zakup własnego 
mieszkania (przy czym środki Programu w latach 2014-2015 nie były  
w pełni wykorzystane). 

 

Stwierdzony stan – Ministerstwo 04 



 Ministerstwo systematycznie prowadziło monitoring realizacji założeń 
Programu i identyfikowało bariery w jego realizacji 

 Przyjęte mierniki i gromadzone dane o realizacji Programu nie były 
wystarczające do pełnej oceny wszystkich  jego celów 

 Ministerstwo nie dysponowało danymi, na podstawie których można 
by określić jaka część inwestycji mieszkaniowych, których sprzedaż 
była wspomagana Programem MdM, nie doszłaby do skutku  
w przypadku jego braku 

 Ministerstwo nie posiadało narzędzi do oceny stopnia realizacji celu 
demograficznego 

 Zmiany wprowadzone do Programu MdM nowelizacją ustawy 
zwiększyły wykorzystanie środków Programu (do 73% w 2015 r. i 96% 
w 2016 r.) lecz nie zmieniły dysproporcji terytorialnych  

 W całym okresie realizacji Programu większość stanowili beneficjenci 
bez dzieci (77% - przed nowelizacją i 72% po nowelizacji) 

Stwierdzony stan – Ministerstwo 05 



Struktura złożonych wniosków w województwach w podziale 
na okres przed nowelizacją ustawy (20 miesięcy)  
i po nowelizacji ustawy (13 miesięcy) 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Struktura beneficjentów Programu MdM w podziale  
na okres przed i po nowelizacji ustawy 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 BGK właściwie wykonywał zadania wynikające z ustawy  

 BGK na bieżąco wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych 
wobec Ministra, a także nadzorował wykonanie obowiązków 
umownych przez banki kredytujące 

 BGK nie prowadził pełnego monitoringu spłaconych kredytów MdM  
w celu ujawniania sytuacji skutkującej zwrotem dofinansowania   

 Brak jednolitego podejścia BGK do obowiązkowych kontroli 
wewnętrznych banków kredytujących – utrudnienie w obiektywnej 
ocenie prawidłowości udzielonego dofinansowania 

Stwierdzony stan – Bank Gospodarstwa Krajowego 08 



 Banki prawidłowo przyjmowały i weryfikowały wnioski o finansowe 
wsparcie i prawidłowo zawierały umowy o kredyt MdM 

 Skontrolowane banki kredytujące, tj. Millennium S.A. oraz PKO BP S.A.  
i Pekao S.A. na ogół prawidłowo wykonywały zadania dotyczące 
Programu określone w umowach zawartych z BGK 

 Nieprawidłowości stwierdzono w sześciu spośród 15 skontrolowanych 
jednostek organizacyjnych banków kredytujących 

 Przypadki nieprzekazywania lub przekazywania do BGK dokumentacji 
spłaconych kredytów MdM z opóźnieniem nawet dwa lata 

 Przypadki nieobjęcia przez banki kontrolami wewnętrznymi niektórych 
wymaganych zagadnień oraz nieterminowego przekazywania do BGK 
rocznych  informacji o ich wynikach (nawet 5 miesięcy po terminie) 

 Przypadki niepobierania przez banki od nabywców części wymaganych 
dokumentów 

 Przypadki popełniania błędów przy ustanawianiu prawnych 
zabezpieczeń zwrotu finansowego wsparcia 

 

Stwierdzony stan – banki kredytujące 09 



Ocena ogólna 10 

Wprowadzone od 1 września 2015 r. zmiany Programu MdM znacząco wpłynęły 
na zwiększenie wykorzystania rocznych limitów finansowych Programu. 
Prowadzony przez Ministerstwo monitoring założeń Programu pozwolił  
na zidentyfikowanie barier w jego realizacji, w związku z czym m.in. 
dofinansowaniem objęto zakup lokali mieszkalnych na rynku wtórnym.  
Nie zdecydowano się jednak na wprowadzenie limitów dochodowych 
uprawniających beneficjentów do korzystania z finansowego wsparcia, skutkiem 
czego z tej formy pomocy nadal korzystały  osoby, których dochody umożliwiały 
zakup mieszkania bez wsparcia państwa.  Zakres gromadzonych danych  
i przyjęte przez Ministerstwo mierniki uniemożliwiają sformułowanie oceny 
efektywności w odniesieniu do wszystkich celów Programu, w tym celu 
demograficznego i wpływu Programu na rozwój inwestycji budownictwa 
mieszkaniowego.  
Program MdM, zarówno przed jak i po zmianach, realizowany był zgodnie  
z przyjętymi i zmienianymi założeniami, a dedykowane mu środki publiczne 
zostały prawidłowo wykorzystane. Zarówno BGK, jak również skontrolowane 
banki kredytujące prawidłowo wywiązały się z przypisanych im zadań,  
a stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie miały wpływu  
na wykorzystanie środków Programu. 



 Program „Mieszkanie dla Młodych" jest programem terminowym, 
którego okres realizacji na lata 2014 – 2018, określony został ustawą 

Obecnie przekroczony został 95% procentowy limit środków 
przeznaczonych na wypłaty na rok 2017 oraz 50% limit na rok 2018  
(z dniem 1 lutego 2017 r. banki kredytujące wstrzymały  przyjmowanie 
wniosków z terminem wypłaty dofinansowania wkładu własnego 
przypadającym w 2017 r., a z dniem 7 kwietnia 2017 r. – na wypłaty  
w 2018 r.)  

We wrześniu 2016 r. nastąpiła zmiana priorytetów rządu –  przyjęto 
rozwój budownictwa mieszkaniowego dla osób o niskich dochodach 
nie pozwalających na zakup lub wynajem mieszkania na warunkach 
komercyjnych (uchwała Rady Ministrów o przyjęciu Narodowego  
Programu Mieszkaniowego) 

 

Wnioski  11 



Wnioski 

 Przy opracowywaniu i wdrażaniu programów rządowych przez 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa, należy zwrócić uwagę na 
następujące kwestie: 

– w programach rządowych oferujących pomoc państwa powinny być 
jednoznacznie określone mierzalne cele programu 

– Pomoc państwa w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
powinna być kierowana do osób, których dochody uniemożliwiają 
zakup lub wynajem własnego mieszkania  

 BGK, realizując programy rządowe w oparciu o dofinansowanie 
kredytów udzielanych przez banki komercyjne, powinien nałożyć na 
nie obowiązki w zakresie monitorowania beneficjentów pod kątem 
wystąpienia przesłanek skutkujących zwrotem uzyskanej pomocy 
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 Do kierowników wszystkich 17 skontrolowanych jednostek skierowano 
wystąpienia pokontrolne zawierające oceny kontrolowanej 
działalności, a w przypadku siedmiu jednostek, w dokumencie tym  
zawarto również wnioski pokontrolne (łącznie 17 wniosków).  

 Według stanu na 5 czerwca 2017 r. sześć wniosków zostało już 
zrealizowanych,  zaś pozostałych 11 było w trakcie realizacji  

 W trybie art. 62 a ustawy o NIK do Wojewody Pomorskiego 
skierowano wniosek o zmianę sposobu ustalania wskaźników 
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych w celu dostosowania czasu ich udostępniania 
do pozostałych województw 

13 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 
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