
 Druk nr 1088-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                   VI  kadencja 
 

 
D O D A T K O W E    S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu 
własnego mieszkania (druk nr 480). 

 

Sejm na 25. posiedzeniu w dniu 14 października 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1088 do Komisji 
Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu. 

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu                       
15 października 2008 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   raczy następującą poprawkę: 
 

- w art. 3 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na 

podstawie umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania 
kredytów przez: 

1) oboje małżonków; 
2) osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno: 

a) małoletnie dziecko,  
b) dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny, 

c)  dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w 
zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb 
społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 



systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)), a 
także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)), 
oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, 
prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki 
wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku 
państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych; 

3) osobę nie pozostającą w związku małżeńskim, inną niż wskazana w pkt 2, jeżeli 
do dnia zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie była ona właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie 
przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego 
przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.”; 

- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 
- odrzucić 

 
 

Warszawa, dnia  15 października 2008 r. 

 

 

                           Sprawozdawca                                           Przewodniczący Komisji 

 

       /-/ Wiesław Szczepański                                   /-/Zbigniew Rynasiewicz 

 
 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 

281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 
1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 
144, poz. 1043. 






