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W sferze mojego zainteresowania nadal pozostaje, dotychczas nierozwiązana 

definitywnie, sprawa wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Do 

mojego Biura wciąż napływają skargi od rozgoryczonych istniejącą sytuacją obywateli, 

którzy od kilkudziesięciu lat posiadają zgromadzone na książeczce mieszkaniowej środki 

finansowe. W nadsyłanych pismach skarżący podnoszą, że nie mogą skorzystać z premii 

gwarancyjnej - obecnie jedynego szczególnego uprawnienia przysługującego posiadaczom 

książeczek mieszkaniowych – bowiem nie są w stanie spełnić żadnego z warunków 

enumeratywnie wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy 

państwa spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych 

oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1779), 

uprawniających  do jej uzyskania.

W dotychczas prowadzonej korespondencji, w tym w skierowanym do mnie piśmie z 

dnia 21 lutego 2018 r. (znak: DM.3.643.2.2018.KR) wskazywał Pan Minister, że 

problematyka wkładów zgormadzonych na książeczkach mieszkaniowych jest przedmiotem 

uwagi resortu i rozważane są różne koncepcje zmierzające do rozwiązania tej kwestii, 

biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby właścicieli książeczek, a także konieczność 

określenia horyzontu czasowego wydatkowania środków budżetowych na ten cel. W piśmie 
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tym zapowiadał Pan Minister, że „w najbliższym czasie” zostaną ustalone nowe kierunki 

realizacji istotnych dla segmentu mieszkalnictwa działań. Niestety, do chwili obecnej brak 

jest ogólnie dostępnych informacji w powyższym zakresie. Bez odpowiedzi pozostało także 

skierowane przeze mnie, do Pana Ministra, pismo z dnia 6 lutego 2019 r. (znak jak wyżej) 

zawierające prośbę o poinformowanie, czy i ewentualnie jakie ostatecznie działania w 

przedmiotowej sprawie ze strony Ministerstwa zostały podjęte i na jakim ewentualnie etapie 

się aktualnie znajdują.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.) 

ponownie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowisku w przedmiotowej 

sprawie i poinformowanie o jej aktualnym stanie.  
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