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ZAŁ. N R . 

w imieniu Pana Zbigniewa Jagiełły, Prezesa Zarzqdu PKO Banku Polskiego uprzejmie dziękuję 
ZQ pismo w sprawie sposobu realizacji zobowiqzań z tytułu tzw. oszczędnościowych ksigżeczek 
mieszkaniowych. PKO Bank Polski realizuje zobowigzania wynikajgce z ksigżeczek mieszkaniowych 
(wystawionych w przeszłości nie tylko przez PKO, ale również przez szereg innych banków), na zlecenie 
Skarbu Państwa i jest w tym zakresie związany przepisami prawa. 

Kwestie sposobu realizacji praw właścicieli książeczek mieszkaniowych były wielokrotnie 
przedmiotem naszych analiz, jak również rozstrzygnięć sądów powszechnych. 

Tak często podnoszona przez Klientów kwestia waloryzacji wartości wkładów została przez 
ustawodawcę zapewniona przez wypłatę premii gwarancyjnej. Z tego względu nie sposób zgodzić się 
z twierdzeniem, iż posiadacze książeczek mieszkaniowych nie są w stanie odzyskać realnej wartości 
dokonanych wkładów. 

Mechanizm naliczania premii gwarancyjnej polega, ogólnie rzecz ujmując, na tym, że wartość 
wkładów oszczędnościowych wniesionych na książeczkę mieszkaniową w poszczególnych 
latach/kwartałach gromadzenia wkładu jest przeliczana - według obowiązujących w tych 
latach/kwartałach cen 1 m^ powierzchni mieszkania (określoną przez Prezesa GUS) - na liczbę m^ 
powierzchni mieszkania, a następnie, uzyskana w ten sposób suma liczby m^ z poszczególnych 
lat/kwartałów gromadzenia wkładu mnożona jest przez aktualną (określaną przez Prezesa GUS w dacie 
likwidacji książeczki) cenę 1m^ powierzchni mieszkania (vide: art. 3b ww. ustawy) i ustalony algorytm. 

Powyższy mechanizm obliczania premii gwarancyjnej powoduje, że ta liczba m^ powierzchni 
mieszkania, na którą posiadacz książeczki mieszkaniowej zgromadził wkład w poszczególnych latach 
/kwartałach/ gromadzenia wkładu nie została „zdewaluowana" na skutek inflacji i wzrostu cen budowy 
mieszkań, lecz należy się posiadaczowi książeczki w postaci premii gwarancyjnej. 

Zatem posiadacze książeczek mieszkaniowych, założonych przed 23 października 1990r., 
w przeciwieństwie do osób, które na innych rachunkach oszczędnościowych gromadziły wkłady 
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oszczędnościowe, nie sq pokrzywdzeni na skutek infiocji i wzrostu cen mieszkań. Ponieważ środki 
pieniężne na wypłatę premii gwarancyjnych pocliodzg z budżetu państwa, można nawet mówić 

0 pewnym uprzywilejowaniu właścicieli ksigżeczek mieszkaniowycli w stosunku do innychi osób, które 
gromadziły w tym okresie wkłady oszczędnościowe. Tytułem przykładu należy wskazać, że ksigżeczki 
mieszkaniowe założone po 23 października 1990 r. (data to wynika z art. 2 pkt 5 ww. ustawy) nie sq już 
objęte gwarancją zactiowania realnej wartości wkładu w postaci premii gwarancyjnej. 

1 Odnoszgc się do przedstawionych) w piśmie wielkości dotyczących średniej wysokości 
wypłacanej premii gwarancyjnej (w 2014 r. - 9.873,18 zł; w 2015 r. - 8.970,80 zł; w 2016 r. - 8.828,87 zł, 
w 2017 r. - 8.793,67 zł) należy wskazać, że samo pojęcie „średniej premii gwarancyjnej" ma charakter 
czysto statystyczny i z jej obserwacji w powyższych latach nie sposób wyciggngć jednoznacznych 
wniosków. 
I Ze wzoru określonego w ustawie wynika, że na wysokość premii gwarancyjnej ma wpływ wiele 

czynników, tj.: 
I • wysokość dokonywanych poszczególnych wpłat - wynika to z wzoru: 

Pgi =(Cn/Ci - 1 - Spi) *Wki 

Należy zwrócić uwagę, że premia gwarancyjna nie jest naliczana od saldo, lecz od wpłat na 
rachunek ksigżeczki dokonanych w określonym terminie. 

rozkład czasowy wpłat no rachunek ksigżeczki -

istotna jest nie tylko wysokość wpłat, ale również, kiedy dokonywano takiej wpłaty, 
szczególnie istotne jest to w zwigzku z trwojqcq, w latach 1989 - 1994 hiperinflacjg (Wk| we 
wzorze), 

ceny 1m^ powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszane przez Prezesa GUS za 
poszczególne okresy (Cn/C|We wzorze), czyli: 

> cena 1m^ powierzchni użytkowej obowigzujgca w kwartale/roku wniesienia wpłaty (Ci) 
oraz 

> cena ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o likwidację ksigżeczki 
mieszkaniowej (Cn), 

im większg wartość przyjmie wskaźnik C| (wartość w mianowniku wzoru) tym mniejsza będzie 
wysokość wyliczanej premii gwarancyjnej, 

stopa procentowa, według której oprocentowane były dokonywane wpłaty (Sp, we wzorze), 
rodzaj budownictwa, na jaki zostang wykorzystane środki z ksigżeczki mieszkaniowej. 

Wysokość premii gwarancyjnej będzie wyższa w przypadku ubiegania się przez klienta 
o wypłatę premii gwarancyjnej na budownictwo wielorodzinne, niż w przypadku, gdyby klient 
ubiegał się o premię gwarancyjną na budownictwo jednorodzinne (za lata 1982 - 1988 
zastosowanie miały różne ceny 1m^ dla budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego). 

W celu weryfikacji przyczyn omawianego zjawiska dokonaliśmy analizy fikcyjnie założonych, 
identycznych rachunków ksigżeczek (taka sama data założenia, wpłaty dokonywane w tym samym 
okresie oraz w tej samej wysokości), dla których przyjęto różne daty dyspozycji likwidacji (likwidacja: 
w lipcu 2014 r., w lipcu 2015 r., w lipcu 2016 r. oraz w lipcu 2017 r.). Dopiero analiza wyliczanych 
„cząstkowych" premii gwarancyjnych dla poszczególnych wpłat dokonywanych w latach/kwartałach 
pozwala ocenić, czy faktycznie wysokość premii gwarancyjnych spada, czy też rośnie. 
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w wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że w przy założeniu identycznych „danych 
wejściowych" istotne znaczenie dla wysokości wypłacanej premii gwarancyjnej ma współczynnik 
określony dla konkretnego roku/kwartału wniesienia wpłat (badanie „laboratoryjne"): 

• Współczynniki = (Cn/Ci - 1 - Spi) 

Z uwagi na różne daty dyspozycji likwidacji (różne: i Spi), współczynnik ten był różny dla ww. dat 
likwidacji rachunków. 

Z powyższego można wyciqgnqć wniosek, iż premia gwarancyjna na oszczędnościowych 
książeczkach mieszkaniowych (na przykładzie naszego badania „laboratoryjnego") miała faktycznie 
tendencję spadkową pomiędzy rokiem 2014, a rokiem 2015, po czym ponownie wzrastała w latach 
2016 - 2017. Zwigzane jest to ściśle z wzorem do obliczania premii gwarancyjnej oraz kombinacją 
danych wejściowych (identyczne dla porównywanych rachunków). 

Należy przy tym zaznaczyć, że tendencja spadkowa w wyliczaniu premii gwarancyjnej, o której 
mowa powyżej, może powrócić. W tym przypadku, wystarczającym jest, aby cena 1m^ powierzchni 
użytkowej ogłaszana przez Prezesa GUS przyjmowała w przybliżeniu stałe wartości (nie musi ona nawet 
maleć). 

Powyższe wynika z wzoru: (Cn/Ci - 1 - Spi) gdzie: 
Spi (uśrednione oprocentowanie dla wpłaty dokonanej w roku/kwartale, od daty tej wpłaty do 
ustalonej daty końca obliczeń) zawsze rośnie z upływem okresu oszczędzania, jeżeli zatem cena 1m^ 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku 
o likwidację (Cn) nie rośnie (w analizowanym okresie brak jest zauważalnego trendu wzrostowego bądź 
spadkowego) to cały współczynnik maleje. 

Z przeprowadzonej dodatkowej analizy likwidacji oszczędnościowych książeczek 
mieszkaniowych za lata 2014 - 2017 wynika również, że liczba likwidacji książeczek z przeznaczeniem 
na budownictwo wielorodzinne z roku na rok sukcesywnie maleje (spadek z 67,3% na 63,2% ogółu 
likwidacji), co również może mieć wpływ na wysokość wypłacanych klientom premii gwarancyjnych, 
o tym samym na wysokość średniej premii gwarancyjnej w danym roku. Tu istotne znaczenie miało 
stosowanie, w okresie gromadzenia wkładów, różnej wysokości cen dla budownictwa wielorodzinnego 
oraz jednorodzinnego. 

Oprocentowanie wkładów na książeczkach mieszkaniowych PKO BP SA nigdy nie odbiegało od 
oprocentowania rynkowego, stosowanego przez inne banki dla podobnych terminowych wkładów 
oszczędnościowych. Jednakże na skutek powszechnie znanych niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, 
które miały miejsce zwłaszcza w latach 80-tych i na początku lat 90-tych XX wieku, nastąpił znaczny 
wzrost cen budowy 1 m^ powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. W celu zapobieżenia temu 
zjawisku, wkłady na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych, począwszy od lat 50-tych 
ubiegłego wieku były - w określonej części - objęte gwarancją zachowania realnej wartości, w postaci 
premii gwarancyjnej. Warunki wypłaty i sposób naliczania premii gwarancyjnej określony był -
poprzednio w uchwałach i rozporządzeniach RM - a obecnie w ww. ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. 
Oznacza to, że właśnie premia gwarancyjna stanowi rekompensatę utraconych w wyniku inflacji 
wartości wkładu i, w konsekwencji odsetek. Oznacza to, iż w ramach obliczenia wartości wkładu należy 
zsumować wartość odsetek i premii gwarancyjnej. Należy jeszcze raz podkreślić powołany wyżej 
argument pokazujący uprzywilejowanie właścicieli książeczek mieszkaniowych: książeczki mieszkaniowe 
założone po 23 października 1990 r. (data ta wynika z art. 2 pkt 5 ww. ustawy) nie sq już objęte 
gwarancją zachowania realnej wartości wkładu w postaci premii gwarancyjnej, przy zachowaniu 
identycznych zasad oprocentowania. 
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Odnoszgc się do kwestii istotnie zawiłego sposobu ustalania wysokości premii gwarancyjnej 
oraz formalności, jakie towarzyszg realizacji uprawnień przez właścicieli książeczek mieszkaniowych, 
PKO Bank Polski opracował i udostępnia wszystkim zainteresowanym specjalny informator, którego 
treść pozwalam sobie załgczyć do niniejszego pisma. Informator jest również powszechnie dostępny na 
stronie internetowej naszego Banku. Jak się wydaje, działania nasze zmierzajg ku udzieleniu 
właścicielom książeczek maksymalnej pomocy. Trudno zatem zgodzić się z argumentem dotyczącym 
niechęci pracowników PKO do udzielania informacji. Tym niemniej dołożymy starań, by specjalnie 
uczulić pracowników oddziałów do zachowania w tym zakresie najwyższej staranności. 
I 

W tym miejscu pragnę odnieść się do kwestii kosztów realizacji uprawnień właścicieli 
książeczek mieszkaniowych. Uprzejmie wyjaśniam, iż PKO Bank Polski nie otrzymuje zwrotu kosztów 
realizacji zadań organizacyjnych związanych z wypłatą finansowanych przez Skarb Państwa premii 
gwarancyjnych. Na koszty te składają się stworzenie i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury 
technicznej i oprogramowania służącej do weryfikacji uprawnień, naliczenia i wypłaty premii 
gwarancyjnych, szkolenie i wynagrodzenia pracowników dedykowanych do weryfikacji wniosków, 
w tym pracowników oddziałów, przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, formularzy, 
zaświadczeń i druków, koszty sprawozdawczości dla dysponenta i obsługi wypłat. Z tego względu, 
mając na uwadze istotnie większy zakres czynności, jakie Bank musi wykonać, pobierana jest opłata 
związana z likwidacją książeczki mieszkaniowej w wysokości 40 zł. 

' Opłata za przelew do innego banku jest opłatą standardową, pobieraną przy każdej tego typu 
operacji. Podobnie, w przypadku każdego rodzaju zaświadczeń bank pobiera opłatę z tytułu 
przygotowania zaświadczenia, w przypadku właścicieli książeczek mieszkaniowych - opłata pobierana 
jest dopiero w przypadku zaświadczeń wystawianych po raz drugi i kolejny. Celem tego rodzaju opłat 
jest pokrycie kosztów wykonywania zadań ponadstandardowych, na które nie powinni składać się 
pozostali Klienci Banków, nie oczekujący tego rodzaju usług. 

I 
jeśli Klienci czują się zmuszani do założenia konta w naszym Banku (choć, jak przypuszczam, są 

raczej zachęcani do wykonania takiego kroku, co ma miejsce w każdym banku działającym na 
konkurencyjnym rynku usług bankowych) - powinni takie przypadki niezwłocznie zgłaszać do dyrektora 
oddziału, w którym taka sytuacja miała miejsce. Tylko w ten sposób możliwa jest weryfikacja stanu 
faktycznego i właściwa reakcja. 

I 

Wyrażam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienia spełnią oczekiwania Pana Rzecznika. 

Dyrekto^ ionu Prezesa Zarządu 

jy^tyna Borkiewicz 
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INFORMATOR 
dotyczqcy Oszczędnościowych Książeczek Mieszkoniowych 
(z prawem do premii gwarancyjnej) Bank Polski 

1. Co to jest premio gwarancyjna? 
Premia gwarancyjna jest wypłacona właścicielom l<siqżeczek mieszlcaniowycli, którzy założyli książeczki mieszkaniowe do dnia 23 października 
1990 r. i przeznaczą środki zgromadzone na ksigżeczce no ściśle określone cele mieszkaniowe. Premia gwarancyjna jest finansowana ze środków 
budżetu państwa. 
Tryb i zasady wypłaty premii gwarancyjnej sq określone w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oroz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 
1779) zwanej dalej „Ustawą". 
PKO Bank Polski SA jest jedynie wykonawcą powyższych przepisów. 

2. Warunki uzyskania premii gwarancyjnej 
Właściciel książeczki mieszkaniowej, aby uzyskać premię gwarancyjną powinien złożyć w oddziale PKO Banku Polskiego SA wniosek o likwidację 
książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej. 
Wniosek ten powinien zostoć złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej. Przedłożenie 
przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej nie jest równoznaczne z jej wypłatą przez 
PKO Bank Polski SA. Przyjęty wniosek wraz z dokumentacją podlega weryfikacji merytorycznej w zakresie nabycia uprawnień do wypłaty premii 
gwarancyjnej, zgodnie z obowiązującą ustawą. 

w przypadku nienależytego udokumentowonia wniosku, Bank wyznacza termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia 
złożenia wniosku. Po upływie tego terminu Bank zwraca właścicielowi książeczki mieszkaniowej wniosek bez rozpatrzenia (art. 3 ust. 5 Ustawy). 

3. Jak wyliczana jest premio gworancyjna? 
Bank oblicza premię gwarancyjną od oszczędności zgromadzonych na książeczkach mieszkoniowych zgodnie z wzorem podanym w załączniku do 
Ustawy. Premia gwarancyjna przysługuje od wpłat dokonywonych w poszczególnych latach/kwartałach na rachunek bankowy, dla których wzrost 
ceny 1m^ powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwortołem złożenia wniosku o likwidację książeczki, w stosunku 
do ceny 1m^ powierzchni użytkowej właściwej dla roku (kwartału) dokonania wpłat, jest wyższy od oprocentowania tych wpłat. 
Na wysokość premii gwarancyjnej mają wpływ takie czynniki jak: wysokość dokonywanych poszczególnych wpłat, cena 1m^ powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego obowiązująca w kwartale/roku wniesienia wpłaty, cena ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o 
likwidację książeczki, jak również rodzaj budownictwa, na jaki zostaną wykorzystane środki z książeczki. 
Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Komunikatach i publikuje w Dziennikach 
Urzędowych GUS, cenę 1m^ powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 
Przez cenę 1m^ powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego rozumie się przeciętne dio całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów no 
budowę wielomieszkoniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1m^ powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone, jako średnia wożona 
powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach. 

4. Czynności uprawniające do wypłaty premii gwarancyjnej oraz niezbędne dokumenty wraz z określeniem daty czynności, od której liczony 
jest termin na złożenie wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej. 

Tabelo 1. 

LP- Czynności Dokumenty Dato czynności, od której liczony jest 
termin 90 dni na złożenie wniosku o 
likwidację książeczki 

1. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub prawo odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego w 
spółdzielni mieszkaniowej. 
Oznacza to, iż o premię mogą ubiegać się 
właściciele książeczek, którzy: 

1. 

1) Uzyskali spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu. 

Wymagane dokumenty; 
Umowo 0 ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawo do lokalu mieszkalnego 
(umowa cywilno - prowna). 

Dzień zawarcia umowy. 

1. 

2) Przekształcili spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu no 
spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego, 

Wymagane dokumenty; 
Umowa 0 przekształcenie spółdzielczego 
lokatorskiego prawo do lokalu no spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu (sporządzona w 
formie umowy cywilnoprawnej lub aktu 
notarialnego). 

Dzień zawarcia umowy. 

3) Uzyskali odrębną własność 
/współwłasność lokalu 
mieszkalnego w wyniku; 
1) przeniesienia spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego (ort. 12 
ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. 0 spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1222 z póżn. zm), 

2) przeniesienia spółdzielczego 
własnościowego prawa do 

Wymagane dokumenty: 
1) akt notarialny ustanawiający odrębną 

własność /współwłasność lokalu 
mieszkalnego i przenoszący własność 
/współwłasność tego lokalu na rzecz 
właściciela książeczki, albo 

2) wypis z księgi wieczystej* potwierdzający 
uzyskanie prawa odrębnej własności 
/współwłasności lokalu mieszkalnego 
(również wygenerowany z Centralnej Bazy 
Danych Ksiąg Wieczystych - CBDKW) oraz 
Postanowienie z Sądu** o stwierdzeniu 
prawomocności dokonania się wpisu w 

Dzień; 
1) zawarcia umowy ustanowienia 

odrębnej własności/współwłasności, 
albo 

2) uprawomocnienia się wpisu 
własności w KW** albo 

3) uprawomocnienia się orzeczenia 
Sądu. 



lokalu mieszkalnego (art. 17^^ 
ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1222 z późn. zm), 

3) przeniesienia prawa 
własności lokalu przez 
spółdzielnię mieszkaniową na 
rzecz najemcy spółdzielczego 
lokalu mieszkalnego, które 
przed przyjęciem przez SM 
było mieszkaniem 
przedsiębiorstwa 
państwowego, państwowej 
osoby prawnej lub 
państwowej jednostki 
organizacyjnej (art. 48 ust. 1 
ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1222 z późn. zm), 

4) przeniesienia prawa 
własności lokalu przez 
spółdzielnię mleszkaniowg na 
rzecz członka spółdzielni (art. 
10 ust. 5 oraz art. 11 ust. 6 
ustawy o pomocy państwa 
..), 

5) orzeczenia Sqdu na 
podstawie art. 49^ ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1222 z późn. zm] 

KW, albo 
3) prawomocne orzeczenie Sqdu 

ustanawiające odrębng własność 
/współwłasność lokalu mieszkalnego. 

Nabycie, w drodze zakupu lub zamiany 
spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej, z wyjgtklem nabyclo tego 
prowo w części ułamkowej. 

Wymagane dokumenty: 
Akt notarialny umowy kupna-sprzedaży 
(zamiany) spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego * * * * * , 
SZCZEGÓLNY ' PRZYPADEK "" ' (doU ' " sytuacji" 
nabycia lokalu/domu na licytacji w 
postępowaniu egzekucyjnym): 
Prawomocne Postanowienie Sqdu o 
przysądzeniu prawa własności. 

Dzień zawarcia umowy kupna sprzedaży 
(zamiany). 

Dzień uprawomocnienia się Postanowienia 
Sqdu. 

Nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, 
własności lokalu mieszkalnego, 
stanowiącego odrębną nieruchomość, lub 
domu jednorodzinnego, z wyjgtklem 
nabycia lokolu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego na zasadach 
współwłasności w częściach 
ułamkowych. 

Wymagane dokumenty: 
Akt notarialny umowy kupna-sprzedaży 
(zamiany) lokalu mieszkalnego, stanowiącego 
odrębną nieruchomość lub domu 
jednorodzinnego * * * * * . 
Prawomocne Postanowienie Sądu o 
przysądzeniu prawa własności nabytego lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - w 
przypadku nabycia lokalu/domu na licytacji w 
postępowaniu egzekucyjnym. 
SZCZEGÓLNY"' PRŻYPADEk""" ( d o U ' ' nabycia 
niewyodrębnionego lokalu/domu w sytuacji, 
gdy lokai/dom nie ma jeszcze założonej księgi 
wieczystej I w akcie notarialnym jest zapis. Iż 
strony wnoszą o jej wydzielenie z Istniejącej KW 
- w sytuacji, w której minął termin 90 dni od 
dnia zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego: 

Wypis z księgi wieczystej* potwierdzający 
nabycie własności domu jednorodzinnego lub 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego 
(również wygenerowany z Centralnej Bazy 
Danych Ksiąg Wieczystych - CBDKW) oraz 

Dzień zawarcia umowy kupna - sprzedaży 
(zamiany) prawa własności. 

Dzień uprawomocnienia się Postanowienia 
Sądu. 

Dzień uprawomocnienia się wpisu 
własności w KW**. 

Postanowienie Sądu* o stwierdzeniu 
prawomocności dokonania się wpisu w KW. 

Przystąpienie do użytkowania 
wybudowanego własnego domu 
jednorodzinnego na warunkach 
określonych odrębnymi przepisami. 

Wymagane dokumenty: 
1) ostateczno decyzja właściwego organu 

dotycząca budowy własnego domu 
jednorodzinnego, wystawiona na rzecz 
właściciela książeczki lub współmałżonka. 

Dzień uprawomocnienia się 
zawiadomienia, zgłoszonego właściwemu 
organowi, o zakończeniu budowy. 



albo 
2) poświadczone zgłoszenie, przewidziane 

przez ustawę Prawo budowlane, dotyczgce 
budowy własnego domu jednorodzinnego, 
dol<onane przez włościcielo l<siqżeczki lub 
współmałżonl<a, oraz 

3) wypis z księgi wieczystej* (również 
wygenerowany z Centralnej Bazy Danych 
Ksigg Wieczystych - CBDKW) lub z 
rejestru gruntów potwierdzajgcy prawo 
własności /współwłasności gruntu albo 
prawo użytkowania wieczystego, oraz 

4) dowód złożenia zawiadomienia 
właściwego organu o zakończeniu 
budowy. 

Uzyskanie własności domu 
jednorodzinnego lub odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym, w zwigzku z wykonaniem 
umowy zobowigzujgcej właściciela gruntu 
do wybudowania na tym gruncie domu 
jednorodzinnego lub budynku 
wielorodzinnego bqdż w zwigzku z budowg 
budynku wielorodzinnego na gruncie 
stanowiącym własność właściciela 
książeczl<i mieszkaniowej (budowa 
lokalu/domu przez dewelopera). 

Wymagane dokumenty: 
1) akt notarialny ustonawiajqcy odrębng 

własność /współwłasność lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i 
przenoszący własność/wspóKvłasność 
tego lokalu/domu na rzecz właściciela 
ksigżeczki, oraz 

2) w przypadku, gdy z aktu notarialnego nie 
wynika, iż lokal/dom powstał w wyniku 
wykonania umowy zobowiązującej 
/przedwstępnej (umowa cywilnoprawna) -
umowa zobowiązująca (umowa 
przedwstępna mająca cechy umowy 
zobowiązującej) właściciela gruntu do 
wybudowania na rzecz właściciela 
książeczki - lokalu mieszkalnego/domu 
jednorodzinnego. 

Dzień zawarcia umowy ustanawiającej i 
przenoszącej odrębną własność 
/współwłasność lokalu/domu. 

SZCZEGÓLNY" PRŻYPADEI<" "(dot.' sytuacji," w' 
której minął termin 90 dni od dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego): 
1) wypis z księgi wieczystej* potwierdzający 

uzyskanie własności/współwłasności 
domu jednorodzinnego lub odrębnej 
własności/współwłasności lokalu 
mieszkalnego (również wygenerowany z 
Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych - CBDKW) oraz 
Postanowienie Sądu** o stwierdzeniu 
prawomocności dokonania się wpisu w 
KW, oraz 

2) umowa zobowiązująca (umowa 
przedwstępna mająca cechy umowy 
zobowiązującej) właściciela gruntu do 
wybudowania no rzecz właściciela 
książeczki lokalu mieszkalnego/domu 
jednorodzinnego. 

Dzień uprawomocnienia 
własności w KW**. 

się wpisu 

Uzyskanie odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego powstałego w drodze 
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy 
budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń 
niemieszkalnych. 

Wymagane dokumenty: 
1) ostateczna decyzjo właściwego organu 

dotycząca przebudowy, nadbudowy lub 
rozbudowy budynku mieszkalnego bądź 
pomieszczeń niemieszkalnych na 
mieszkalne, wystawiona no rzecz 
właściciela książeczki mieszkaniowej lub 
współmałżonka, albo 

2) poświadczone zgłoszenie, przewidziane 
przez ustawę Prawo budowlane, dotyczące 
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy 
budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń 
niemieszkalnych na mieszkalne, dokonane 
przez właściciela książeczki lub 
współmałżonka, oraz 

3) wypis z księgi wieczystej*, potwierdzający 
uzyskanie odrębnej własności 
/współwłasności nowopowstałego lokalu 
mieszkalnego (również wygenerowany z 
Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych - CBDKW) oraz 
Postanowienie Sądu** o stwierdzeniu 
prawomocności dokonania się wpisu w 
KW. 

Dzień uprawomocnienia 
własności w KW**. 

się wpisu 



Uzyskanie własności domu 
jednorodzinnego lub odrębnej własności 
lol<alu mieszl<alnego w budynl<u 
wielorodzinnym, wybudowanym przez 
spółdzielnię mieszkaniową w celu 
przeniesienia na członków własności 
domów jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, 
(w trybie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1222 z późn. zm). 

Wymagane dokumenty: 
Akt notarialny ustanawiający odrębng 
własność/współwłasność lokalu 
mieszkalnego/domu jednorodzinnego i 
przenoszący własność/współwłasność tego 
lokalu lub domu no rzecz właściciela książeczki. 

SŻĆŻEGÓLisiY" PRZYPADEK" " (dot" 's"ytuacji," 'w" 
której minął termin 90 dni od dnia zawarcia 
aktu notarialnego): 
Wypis z księgi wieczystej* potwierdzający 
uzyskanie własności/współwłasności domu 
jednorodzinnego lub odrębnej 
własności/współwłasności lokalu mieszkalnego 
(również wygenerowany z Centralnej Bazy 
Danych Ksiąg Wieczystych - CBDKW) oraz 
Postanowienie Sądu** o stwierdzeniu 
prawomocności dokonania się wpisu w KW. 

Dzień zawarcia umowy ustanawiającej i 
przenoszącej odrębną własność/ 
współwłasność. 

Dzień uprawomocnienia 
własności w KW**. 

się wpisu 

Wpłacenie kaucji zabezpieczającej 
pokrycie należności z tytułu nojmu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, 
w wysokości przekraczającej 3% wartości 
odtworzeniowej lokalu, wybudowanego 
przy wykorzystaniu kredytu udzielonego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na 
podstawie wniosków o kredyt złożonych 
do dnia 30 września 2009 r., lub w ramach 
realizacji rządowego programu popierania 
budownictwa mieszkaniowego. 

Wymagane dokumenty: 
1) umowa najmu lokalu mieszkalnego, oraz 
2) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie 

kaucji zabezpieczającej, wydane przez 
inwestora wraz z informacją o dniu 
dokonania wpłaty, jej wysokości oraz o 
wysokości wartości odtworzeniowej lokalu 
na dzień wpłaty kaucji, oraz 

3) zaświadczenie wydane przez TBS lub 
spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające, 
że budowa lokalu mieszkalnego była 
finansowana przy wykorzystaniu kredytu 
udzielonego przez BGK: 
a) na podstawie wniosków o kredyt 

złożonych do dnia 30 września 
2009 r., lub 

b) w ramach realizacji rządowego 
programu popierania budownictwa 
mieszkaniowego. 

Dzień dokonania wpłaty kaucji z tytułu 
najmu lokalu mieszkalnego. 

W sytuacji, gdy kaucjo jest wnoszona w 
ratach (zgodnie z umową najmu) - dzień 
wniesienia raty, która łącznie z poprzednio 
zapłaconymi ratami, przekracza 3% 
wartości odtworzeniowej lokalu. 

Dokonanie wpłaty na podstawie umowy w 
sprawie partycypacji, o której mowa w art. 
29 a ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o 
niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego 
(Dz. u. z 2017 r., poz. 79) w wysokości nie 
niższej, niż 10 % ostatecznych kosztów 
budowy, przypadających na dany lokal 
mieszkalny. 

Wymagane dokumenty: 
1) umowa w sprawie partycypacji w kosztach 

budowy lokalu mieszkalnego, oraz 
2) zaświadczenie z TBS, potwierdzające 

przyjęcie kwoty partycypacji ze 
wskazaniem jej wysokości, daty wpłaty 
oraz wysokości szacunkowych (lub 
ostatecznych) kosztów budowy 
przypadających na lokal mieszkalny oraz 
wskazujące numer rachunku bankowego 
TBS, na który bank powinien przekazać 
kwotę premii gwarancyjnej, oraz 

3) upoważnienie, o którym mowa w pkt 7 
niniejszego Informatora. 

Dzień dokonania wpłaty kwoty 
partycypacji. 

10. I Całkowita spłata zadłużenia 
obciążającego lokal właściciela książeczki 
mieszkaniowej powstałego w związku z 
kredytem, o którym mowa w ar t 1 ust. 2 
Ustowy. 

Wymagane dokumenty: 
Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej 
potwierdzające dokonanie całkowitej spłaty 
kredytu obciążającego lokal mieszkalny 
właściciela książeczki. 

Dzień dokonania całkowitej spłaty kredytu 
obciążającego dany lokal mieszkalny. 

11. I Dokonanie remontu polegającego na 
wymianie: okien lub instalacji gazowej lub 
instalacji elektrycznej w lokalu 
mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, 
którego właścicielem jest właściciel 
książeczki mieszkaniowej, lub do którego 
przysługuje właścicielowi książeczki 
mieszkaniowej spółdzielcze prawo do 
lokalu lub domu jednorodzinnego. 

Wymagane dokumenty: 
1. W przypadku wymiany okien: 
1) fakturo VAT, faktura, rachunek za zakup 

okien lub faktura VAT, faktura, rachunek za 
wymianę (montaż) okien (wykonanie 
usługi), z uwzględnieniem ich ilości (min. 2 
sztuki), wystawiona na właściciela 
książeczki lub jego współmałżonka (z 
wyjątkiem faktury VAT, faktury, rachunku 
potwierdzających zakup lub wymianę 
(montaż) okien o charakterze 
gospodarczym), oraz 

2) wypis z księgi wieczystej* (również 
wygenerowany z Centralnej Bazy Danych 
Ksiąg Wieczystych - CBDKW) lub z 
rejestru gruntów wraz z wypisem z rejestru 
budynków/wypisem z kartoteki budynków 
potwierdzający prawo własności/ 
współwłasności lokalu mieszkalnego/ 
domu jedno/odzinnego*****,^ 

1) dzień wystawienia ostatniej faktury 
potwierdzającej dokonanie zakupu 
materiału albo 
2) dzień wystawienia faktury za wykonanie 
usługi. 



3) zaświadczenie ze spółdzielni 
mieszkaniowej potwierdzające, że 
właścicielowi książeczki przysługuje 
spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego/domu 
jednorodzinnego (także współwłasność) 
na moment dokonania remontu. 

2. W przypadku wymiany całości instalacji 
elektrycznej lub całości instalacji gazowej: 

1) fakturo VAT, faktura, rachunek za zakup 
materiałów (związanych z kompleksową 
wymianą instalacji) lub faktura VAT, 
faktura, rachunek za wymianę instalacji 
(wykonanie usługi) wystawiona na 
właściciela książeczki lub jego 
współmałżonka, oraz 

2) protokół sprawdzenia odbiorczego 
potwierdzający kompleksową wymianę 
instalacji elektrycznej/gazowej podpisany 
przez osobę trzecią wykwalifikowaną w 
zakresie takiego sprawdzenia, oraz 

3) kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego 
osoby dokonującej sprawdzenia 
odbiorczego (świadectwo kwalifikacyjne 
D), oraz 

4) wypis z księgi wieczystej* (również 
wygenerowany z Centralnej Bazy Danych 
Ksiąg Wieczystych CBDKW) lub z rejestru 
gruntów wraz z wypisem z rejestru 
budynków/wypisem z kartoteki budynków 
potwierdzający prawo własności/ 
współwłasności lokalu mieszkalnego/domu 
jednorodzinnego * * * * * , albo 

5) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, 
potwierdzające, że właścicielowi książeczki 
przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub 
własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego/domu jednorodzinnego 
(także współwłasność) na moment 
dokonania remontu. 

Dzień sporządzenia protokołu sprawdzenia 
odbiorczego. 

12. I Dokonanie przez właściciela książeczki 
mieszkaniowej wpłaty no fundusz 
remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub 
spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej 
za okres 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku o likwidację 
książeczki, pod warunkiem, że kwota 
wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub 
spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w 
okresie 24 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku o likwidację 
książeczki na remont części wspólnych 
budynku, w którym znajduje się lokal 
mieszkalny, z tytułu posiadania, którego 
powstał obowiązek świadczeń no fundusz 
remontowy - w części odpowiadającej 
udziałowi właściciela książeczki w 
kosztach remontów nieruchomości 
wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty 
mieszkaniowej lub uprawnionego organu 
spółdzielni mieszkaniowej - jest co 
najmniej równa tej wpłacie. 

Wymagane dokumenty: 
1. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej 

(WM): 
1) wypis z księgi wieczystej* (również 

wygenerowany z Centralnej Bazy Danych 
Ksiąg Wieczystych - CBDKW) lub z rejestru 
gruntów, potwierdzający prawo 
własności/współwłasności lokalu 
mieszkalnego, oraz 

2) zaświadczenie ze WM, potwierdzające 
dokonanie przez właściciela książeczki 
wpłaty na fijndusz remontowy WM, kwoty 
należnej za okres 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc wystawienia 
zaświadczenia (ze wskazaniem ram 
czasowych), pod warunkiem 
przeprowadzenia przez WM, w okresie 
ostatnich 24 miesięcy poprzedzających 
miesiąc wystawienia zaświadczenia (ze 
wskazaniem ram czasowych), remontu 
części wspólnych budynku przy udziale 
właściciela książeczki w kosztach 
przeprowadzonych remontów 
nieruchomości wspólnej, co najmniej na 
poziomie dokonanej wpłaty - zgodnie z 
załącznikiem nr 1 

2. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej 
(SM): 

1) zaświadczenie ze SM, potwierdzające 
dokonanie przez właściciela książeczki 
wpłaty na fundusz remontowy SM, kwoty 
należnej za okres 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc wystawienia 
zaświadczenia (ze wskazaniem ram 
czasowych), pod warunkiem 
przeprowadzenia przez SM, w okresie 
ostatnich 24 miesięcy poprzedzających 
miesiąc wystawienia zośwladczenio (ze 

Dato wystawienia zaświadczenia przez 
spółdzielnię mieszkaniową/ wspólnotę 
mieszkaniową. 



wskazaniem ram czasowych) remontu 
części wspólnych budynku przy udziale 
właściciela książeczki w kosztach 
przeprowadzonych remontów 
nieruchomości wspólnej, co najmniej na 
poziomie dokonanej wpłaty, oraz 

2) zaświadczenie ze spółdzielni 
mieszkaniowej, potwierdzające, że 
właścicielowi książeczki mieszkaniowej 
przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub 
własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego (także współwłasność) -
zgodnie z załącznikiem nr 1, albo 

3) wypis z księgi wieczystej* (również 
wygenerowany z Centralnej Bazy Danych 
Ksiąg Wieczystych - CBDKW) lub z 
rejestru gruntów wraz z wypisem z rejestru 
budynków/wypisem z kartoteki budynków 
potwierdzający prawo własności 
/współwłasności lokalu mieszkalnego. 

5. Na wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej, przed dokonaniem ww. czynności premia gwarancyjna może być: 
1) wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej w przypadku zaawansowania: 

Tabela 2 

LP- Czynności Dokumenty 

Budowy własnego domu 
jednorodzinnego, w wysokości, co 
najmniej 20% jego wartości 
kosztorysowej. 

Wymagane dokumenty: 
1) ostateczna decyzja właściwego organu, wystawiona na rzecz właściciela książeczki lub jego 

współmałżonka dotycząca budowy własnego domu jednorodzinnego lub decyzja I dziennik 
budowy, albo 

2) poświadczone zgłoszenie, przewidziane przez ustawę Prawo budowlane, od którego nie został 
wniesiony sprzeciw, dokonane przez właściciela książeczki lub jego współmałżonka, 
dotyczące budowy własnego domu jednorodzinnego, oraz 

3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ bqdż oświadczenie wydane przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane (pod Imienną pieczątką), potwierdzające stopień 
zaawansowania prowadzonej budowy/robót budowalnych, wg wartości kosztorysowej 
(łącznego/całkowitego kosztu inwestycj i)*** zgodnie z załącznikiem nr 2, oraz 

4) wypis z księgi wieczystej* (również wygenerowany z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych - CBDKW) lub z rejestru gruntów, potwierdzający prawo 
własności/współwłasności gruntu albo prawo użytkowania wieczystego* 

SZCZEGÓLNY PRZYPADEK (w sytuacji przeniesienia, na właściciela książeczki, własności 
nieruchomości, na której prowadzone są prace budowlane): 
Oprócz dokumentów określonych w pkt 1 - 3: 
Akt notarialny umowy kupna-sprzedaży (zamiany) nieruchomości, lub akt darowizny, lub akt 
dziedziczenia (zamiast wypisu z KW lub wypisu z rejestru gruntów). 

UWAGA: 
W sytuacji, gdy budowa jest prowadzona przez okres długoletni (powyżej 3 lat) właściciel 
książeczki powinien przedłożyć dziennik budowy, z którego będzie jednoznacznie wynikało, że 
budowa jest kontynuowana w oparciu o ważną decyzję pozwolenia na budowę (tzn. potwierdzić, 
że budowa została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna lub budowa nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata), 

Przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy 
budynku mieszkalnego lub pomieszczeń 
niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma 
powstać odrębna własność lokalu 
mieszkalnego, w wysokości, co najmniej 
50% jej wartości kosztorysowej. 

Wymagane dokumenty: 
1) ostateczna decyzja właściwego organu (wraz z projektem technicznym) wystawiona na 

rzecz właściciela książeczki lub jego współmałżonka dotycząca przebudowy, nadbudowy lub 
rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkalne 
prowadzące do uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub decyzja I dziennik 
budowy, albo 

2) poświadczone zgłoszenie (wraz z projektem technicznym), przewidziane przez ustawę Prawo 
budowlane, dokonane przez właściciela książeczki lub jego współmałżonka dotyczące 
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczenia 
niemieszkalnego na mieszkalne prowadzące do uzyskania odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego, oraz 

3) wypis z księgi wieczystej* (również wygenerowany z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych - CBDKW) lub z rejestru gruntów, potwierdzający prawo 
własności/współwłasności gruntu albo prawo użytkowania wieczystego***, oraz 

4) oświadczenie właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zamiarze 
ustanowienia odrębnej własności nowo powstającego lokalu mieszkalnego***, oraz 

5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ bądź oświadczenie wydane przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane (pod imienną pieczątką) potwierdzające stopień 
zaawansowania prowadzonej przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, według wartości 
kosztorysowej (łącznego/całkowitego kosztu inwestycj i)*** wraz z informacją, iż prace 
budowlane zmierzają/prowadzą do powstania nowego niezależnego od już Istniejącego 
lokalu mieszkalnego. 

UWAGA: 
W wyniku prowadzonej rozbudowy powinien powstać drugi niezależny od już Istniejącego lokal 
mieszkalny. W sytuacji, gdy budowa jest prowadzona przez okres długoletni (powyżej 3 lat) 

i. 



właściciel książeczki powinien przedłożyć dziennik budowy, z którego będzie jednoznacznie 
wynikało, że prace budowlane są kontynuowone w oparciu o ważną decyzję (tzn. potwierdzić, że 
budowa została rozpoczęto przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna 
lub budowa nie została przerwana no czas dłuższy niż 3 lata). 

Wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej może być złożony w dowolnym terminie - w trakcie trwonią procesu 
inwestycyjnego (po spełnieniu warunków określonych w ustawie). 

2) przekazana wskazanemu inwestorowi w przypadku; 
Tabela. 3 

Lp- Czynności Dokumenty 

Wniesienia, co najmniej 50% 
wymaganego przez spółdzielnię 
mieszkaniową wkładu budowlanego lub 
mieszkaniowego (budowa lokalu/domu 
przez spółdzielnię mieszkaniową). 

Wymagane dokumenty; 
1) ostateczna decyzja właściwego organu zezwalająca no budowę budynku wielorodzinnego lub 

domu jednorodzinnego wydana dla spółdzielni mieszkaniowej, albo decyzja i dziennik 
budowy, oraz 

2) umowa o budowę lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego zobowiązująco spółdzielnię 
mieszkaniową do wybudowania tego lokalu/domu (umowa cywilnoprawna), oraz 

3) pismo spółdzielni mieszkaniowej zawierające dane osobowe właściciela książeczki, numer 
konto bankowego SM, informację o wymaganym wkładzie mieszkaniowym lub budowlanym 
oraz o wysokości dotychczas wniesionego wkładu no konto spółdzielni***, oraz 
zobowiązanie, o których mowa w pkt 7 niniejszego Informatora, oraz 
upoważnienie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego Informotora. 

4) 
5) 

Wpłacenia, co najmniej 50% wartości 
kosztorysowej lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego, budowanych na 
warunkach, o których mowa w Tabeli 1 
l.p. 5 (budowa lokalu/domu przez 
dewelopera). 

Wymagane dokumenty; 
1) ostateczna decyzja właściwego organu zezwalająca na budowę budynku wielorodzinnego lub 

domu jednorodzinnego, wydano dla właściciela gruntu (przedsiębiorcy budowlanego, osoby 
fizycznej będącej inwestorem), albo decyzja i dziennik budowy, oraz 

2) umowa zobowiązująca (sporządzona w formie aktu notarialnego) właściciela gruntu 
(przedsiębiorcę budowlanego, osobę fizyczną będącą inwestorem) do wybudowania lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub umowo przedwstępna sprzedaży lokalu lub 
domu (w formie aktu notarialnego) posiadająca cechy umowy zobowiązującej, oroz 

3) zaświadczenie wystawione przez właściciela gruntu (przedsiębiorcę budowlanego, osobę 
fizyczną będącą inwestorem), zawierające numer rachunku bankowego, informację o 
aktualnej wartości kosztorysowej (łącznym/całkowitym koszcie inwestycji) budowanego 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz informację o dokonanej wpłacie na 
pokrycie kosztów budowy*** zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz 

4) dowód złożenia w Sądzie wniosku o wpis do księgi wieczystej ujawnionego roszczenia o 
ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa - w przypadku, gdy w 
umowie zobowiązującej (umowie przedwstępnej sprzedaży) brak jest zopisów, że strony 
wnoszą o wpis roszczenia do KW, oraz 

5) upowożnienie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego Informatora. 
Wniesienia, co najmniej 50% kwoty 
partycypacji, o której mowa w Tabeli 1 
l.p. 9. 

Wymagane dokumenty; 
1) umowo w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkolnego, oroz 
2) zaświadczenie z TBS, potwierdzające przyjęcie kwoty partycypacji ze wskazaniem jej 

wysokości (co najmniej 50% kwoty partycypacji) oraz o wysokości szacunkowych kosztów 
budowy przypadających na lokal mieszkalny no dzień wystawienia zaświadczenia oraz 
wskazujące numer rachunku bankowego TBS, na który Bank powinien przekazoć kwotę 
premii gwarancyjnej***, oraz 

3) upowożnienie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego Informatora. 
Wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej może być złożony w dowolnym terminie - w trakcie trwania procesu 
inwestycyjnego (po spełnieniu warunków określonych w ustawie). 

3) przekazana wskazanej instytucji upoważnionej do udzielania kredytów, w przypadku: 
Tabela. 4 
Lp. Czynności Dokumenty 

1. Udzielenia przez tę instytucję 
właścicielowi książeczki mieszkaniowej 
kredytu przeznaczonego na 
sfinansowanie (zawarcie umowy 
kredytu na sfinansowanie celów 
mieszkaniowych określonych w 
ustawie) czynności, o których mowa w 
Tabeli 1 l.p. 1-3, 5 i 7-9 oroz na: 
1) budowę własnego domu 

jednorodzinnego, 
2) przebudowę, nadbudowę lub 

rozbudowę budynku mieszkalnego 
lub pomieszczeń niemieszkalnych, 
jeżeli w ten sposób ma powstoć 
odrębna własność lokalu 
mieszkalnego. 

7-9 z uwzględnieniem 

Wymagane dokumenty: 
1) zobowiązanie, o których mowo w pkt 8 niniejszego Informatora, oraz 
2) upoważnienie, o którym mowo w pkt 8 niniejszego Informotora, oroz 
3) umowo kredytu, w której w szczególności; 

a) przewidziano udzielenie kredytu na sfinansowanie; 
i) jednej z czynności, o których mowo w Tabeli 1 l.p. 1 3 , 5 

wyjątków określonych w lp. 2-3, 
ii) budowy własnego domu jednorodzinnego, 
iii) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkolnego lub pomieszczeń 

niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna własność lokalu mieszkolnego, 
z uwzględnieniem udziału własnego właściciela książeczki, pochodzącego z premii 
gwarancyjnej przekazanej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, 

b) wskazano rachunek prowodzony w instytucji ustowowo upoważnionej do udzielania 
kredytów, na który zostanie przekazana premio gwarancyjna, 

c) przewidziano wypłocenie kwoty otrzymonej premii gwarancyjnej przez instytucję 
ustawowo upoważnioną do udzielonia kredytów wraz z kredytem lub transzą kredytu -
właścicielowi książeczki, wskozonemu inwestorowi lub sprzedawcy nieruchomości lub 
prawa do nieruchomości, no której zakup został udzielony kredyt. 

UWAGA; 
Jeżeli w umowie kredytu mieszkaniowego nie jest dokładnie określony cel finansowania bgdż 



brak jest informacji w jakiej formie realizowana jest czynność (na zasadach własności/na 
zasadach współwłasności w częściach ułamkowych), należy przedłożyć dodatkowe dokumenty 
(np. akt notarialny umowy kupna - sprzedaży, umowę przedwstępną, umowę zobowiązującą), 
które jednoznacznie potwierdzą udzielenie kredytu na sfinansowanie czynności określonej w 
ustawie o pomocy państwa .... 

Datą czynności - od której liczony jest termin 90 dni na złożenie wniosku o likwidację książeczki jes t 
dzień zawarcia: 
1) umowy kredytu mieszkaniowego, albo 
2) aneksu do umowy kredytu mieszkaniowego (w przypadku, gdy umowa kredytu mieszkaniowego nie zawiera w swej treści postanowień 

określonych w art. 3a ust. 3a Ustawy oraz, gdy zmiana umowy kredytu zawarta zostało przed uruchomieniem kredytu lub jego pierwszej 
transzy). 

6. Uzyskanie premii gwarancyjnej na współwłasność, na podstawie ort. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 (SZCZEGÓLNY PRZYPADEK). 
Uprawnienie do premii gwarancyjnej przysługuje, gdy właściciele książeczek, niebędący małżeństwem, nabyli w częściach ułamkowych prawo do 
lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, a następnie zawarli związek małżeński i sporządzili umowę majątkową małżeńską rozszerzającą zakres 
wspólności majątkowej o nabyty lokal mieszkalny/dom jednorodzinny. W takim przypadku, premia gwarancyjna może być przyznana, gdy 
pomiędzy nabyciem lokalu/domu w częściach ułamkowych, a zawarciem małżeńskiej umowy majątkowej nie upłynął okres dłuższy, niż 90 dni i 
klienci złożyli w tym terminie wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii. 
Powyższa zasada dotyczy również sytuacji, gdy małżonkowie posiadający rozdzielczość majątkową nabyli w częściach ułamkowych prawo do 
lokalu/domu, a następnie zawarli - w ww, terminie - w formie aktu notarialnego, majątkową umowę małżeńską rozszerzającą wspólność ustawową 
o wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego. 

7. Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej w związku z czynnościami określonymi w Tabeli 1 l.p. 9 oraz Tabeli 3 jest złożenie przez 
właściciela książeczki mieszkaniowej: 
1) pisemnego zobowiązania do zwrócenia za pośrednictwem banku, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej 

w terminie 30 dni od dnia zbycia przez właściciela książeczki ekspektatywy odrębnej własności lokalu określonej w art. 19 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z póżn. zm), a po upływie tego terminu - wraz z 
odsetkami ustawowymi, lub 

2) pisemnego upoważnienia udzielonego inwestorowi, do zwrócenia za pośrednictwem banku, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w 
przypadku wycofania przez właściciela książeczki środków na wymagany przez spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu 
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych przez developera oraz w związku z wycofaniem się z umowy partycypacyjnej. 

8. Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej w związku z czynnością określoną w Tabeli 4 l.p. 1 jest złożenie przez właściciela książeczki 
mieszkaniowej: 
1) pisemnego zobowiązania do zwrócenia za pośrednictwem Bonku, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w terminie 30 dni od dnia 

rozwiązania umowy kredytu, a po upływie tego terminu wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku rezygnacji właściciela książeczki 
mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwiązania umowy kredytu po dokonaniu przez instytucję ustawowo upoważnioną do 
udzielenia kredytów wypłaty otrzymanej premii gwarancyjnej, oraz 

2) pisemnego upoważnienia udzielonego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielenia kredytów, do zwrócenia za pośrednictwem banku 
równowartości przekazanej premii gwarancyjnej, w przypadku rezygnacji właściciela książeczki mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego 
kredytu i rozwiązania umowy kredytu przed dokonaniem przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielenia kredytów wypłaty otrzymanej 
premii gwarancyjnej. 

9. Opłata za likwidację książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej. 
Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO Bonk Polski SA opłata wynosi - 40 PLN**** . 

10. Ponowna wypłata premii gworancyjnej. 
W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwaroncyjnej równowartość tej premii może zostać ponownie, za pośrednictwem Banku, 
wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi, albo przekazano wskazanej przez niego 
instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia: 
1) zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu, lub 
2) wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na wymagany przez spółdzielnie wkład, lub 
3) wpływu do Bonku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na sfinansowanie kosztów budowy domu 

jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych no warunkach, o których mowo w Tabeli 1 l.p. 5, lub 
4) wpływu do Banku równowartości premii gwaroncyjnej w związku z wycofaniem wpłaty, o której mowo w Tabeli 3 l.p. 3 oraz w Tabeli 1 l.p. 9, 
5) wpływu do Banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z rozwiązaniem umowy kredytu, o której mowa w Tabeli 4, 
- zostanie dokonana czynność, o których mowa w Tabeli 1 albo Tabeli 2 albo Tabeli 3 albo Tabeli 4, o właściciel książeczki mieszkaniowej złoży 
wniosek o ponowną wypłatę premii gwarancyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami. 

Ponowna wypłato premii gwarancyjnej, może być dokonana przez Bank tylko raz, w wysokości równowartości zwróconej premii gwarancyjnej. Do 
czasu upływu terminu 6 miesięcy zwrócona równowartość przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku 
bankowym. | 

11 . Przelew (cesjo) praw do wkładu książeczki mieszkaniowej (z prawem do premii gwarancyjnej). 
Istnieje możliwość dokonania na rzecz wskazanej osoby z kręgu najbliższej rodziny, przelewu (cesji) praw do wkładu na książeczce mieszkaniowej. 
Zgodnie z warunkami umowy, określonymi w Postanowieniach dla właścicieli oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych PKO, książeczka 
może być przedmiotem przelewu (cesji) praw do wkładu pomiędzy następującymi członkami rodziny: małżonkami (również rozwiedzionymi), 
rodzicami i dziećmi (również przysposobionymi i przysposabiającymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, oraz pomiędzy 
powinowatymi (macochą lub ojczymem i pasierbami). 
Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO Bank Polski SA, za czynność dokonania przelewu (cesji) praw do 
wkładu na książeczce mieszkaniowej, pobrana zostanie opłata w wysokości - 70 PLN** * * (za każdą cesję). 
Osoby zainteresowane, czyli cedent oraz cesjonariusz, powinni zgłosić się do Oddziału PKO Banku Polskiego SA z dokumentami stwierdzającymi 
tożsamość, dokumentami potwierdzającymi stopień pokrewieństwa oraz przedmiotową książeczką mieszkaniową. 

12. Zaświadczenie o wysokości zgromadzonych środków. 
Właściciel książeczki może w każdej chwili uzyskać informację o wysokości zgromadzonego wkładu, należnych odsetek oraz ewentualnej premii 
gwarancyjnej. Osoba zainteresowana powinna, w Oddziale PKO Banku Polskiego SA złożyć wniosek o wystawienie zaświadczenia o stanie 



zgromadzonych środków. Na zaświadczeniu tym, będzie wskazany zgromadzony wkład, należne odsetki oraz ewentualna premia gwarancyjna, która 
będzie przysługiwała po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 
Jeśli zaświadczenie będzie wystawiane po roz pierwszy. Bank nie pobiera za tę czynność żodnej opłaty, jeśli natomiast zaświadczenie będzie 
wystawione po raz kolejny wówczas, zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO Bank Polski SA, opłata 
wynosi - 35 PLN**** . 

13. Poświadczonie dokumentów. 
Tożsamość I własnoręczność złożonego przez Właściciela książeczki mieszkaniowej podpisu może być poświadczona przez: 
1) upoważnionego pracownika PKO Banku Polskiego SA, albo 
2) notariusza polskiego, albo 
3) bank zagraniczny będący korespondentem PKO Banku Polskiego SA, albo 
4) polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, albo 
5) notariusza zagranicznego, a dokument opatrzony klauzulą „apostille". 
Obecnie, w zakresie państw, które są sygnatariuszami Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., czynnością, która jest wymagana w celu 
poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działo osoba, która podpisała dokument oraz w razie potrzeby tożsamości pieczęci lub 
stempla, którym opatrzony jest dokument (np. dokument cesji książeczki mieszkaniowej, dokument pełnomocnictwa) - przed dopuszczeniem ich do 
obrotu prawnego w Polsce - jest dołączenie dokumentu pod nazwą „apostille", wydanego przez właściwy organ państwa, z którego dokument 
pochodzi. 
Wzór obowiązującego "apostille" jest określony w załączniku do Konwencji. „Apostille" może być umieszczone na samym dokumencie lub do niego 
dołączone. Podpis, pieczęć lub stempel no „apostille" zwolnione są z wszelkiego poświadczania. 

Z uwagi no fakt, iż klauzula „apostille" może być sporządzona w języku urzędowym państwa, w którym działa wydający ją organ, powinna być ona 
przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego danego języka w Polsce wpisanego do właściwego rejestru tłumaczy przysięgłych w Polsce. Przez 
tłumacza przysięgłego powinno być również przetłumaczone oświadczenie notariusza zagranicznego. Dla ewentualnych celów dowodowych, 
klauzula „apostille" wraz z tłumaczeniem no język polski oraz oświadczenie notariusza zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski - powinny 
być złożone w Banku. 

* Dopuszcza się możliwość wskazania przez Klienta pełnego numeru Elektronicznej Księgi Wieczystej, składającego się z trzech części: 
czteroznakowego kodu Sądu, który prowadzi elektroniczną księgę wieczystą; numeru KW, który odpowiada numerowi nadanemu w 
repertorium KW danego wydziału; oraz cyfry kontrolnej nadanej przez wydział prowadzący księgę. 

* * Przy ustalaniu początku 90 - dniowego terminu na złożenie wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej 
przyjmowana jest data dokonania wpisu własności w KW przesunięta o termin uprawomocnienia, tj. o 7 dni w przypadku wpisu 
dokonanego przez referendarza sądowego bądź o 14 dni w przypadku wpisu dokonanego rzez sędziego.. 
Wystawiony nie wcześniej, niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej. 
Informujemy, iż opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych pobieranych w PKO Banku Polskim SA mogą ulegać zmianom. 
W przypadku ubiegania się przez właściciela książeczki o wypłatę premii gwarancyjnej, w związku z dokonaniem remontu polegającego 
na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym, nie stanowiącego odrębnego od gruntu 
przedmiotu własności, albo w związku z nabyciem, w drodze kupna albo zamiany, lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, 
dodatkowym dokumentem mogącym potwierdzić charakter (przeznaczenie) budynku („mieszkalny", „funkcja mieszkalna") jest wypis 
z rejestru budynków albo wypis z kartoteki budynków lub w przypadku braku prowadzonej ewidencji budynków - akt notarialny 
nabycia (kupna albo zamiany) bądź zaświadczenie wystawione przez właściwy Urząd lub przez osobę ze stosownymi uprawnieniami. 

*** 
**** 
***** 



Załącznik nr 1 do Informatora 

ZAŚWIADCZENIE 

L 
Pieczęć firmowa Spółdzielni Mieszkaniowej / Wspólnoty Mieszkaniowej* Miejscowość, data 

Spółdzielnia Mieszkaniowa / Wspólnota Mieszkaniowa* |^ 

Pan/Pani* | 

zaświadcza, że: 

posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/ 

jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr |^ 

- I ^ 

przy ulicy | ^ 

Pan/Pani* L za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystawienia 

I dokonał/a wpłaty na fundusz remontowy 

spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej* kwoty należnej w wysokości | zł. (słownie: 

zaświadczenia, t j . od |^ do 

L 
Jednocześnie oświadczamy, że w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających miesiąc wystawienia zaświadczenia, t j . od |^ 

do I ' został przeprowadzony remont części wspólnych budynku położonego przy ulicy 

L w którym znajduje się ww. lokal mieszkalny, z tytułu posiadania, którego 

powstał obowiązek świadczeń na fundusz remontowy. 

Kwota wydatków spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej* poniesionych na remont części wspólnych budynku, w części odpowiadającej udziałowi 

właściciela książeczki mieszkaniowej w kosztach remontów nieruchomości wspólnej wyniosła | 

zł. (słownie: | 

Niniejsze Zaświadczenie wydaje się no wniosek Pana/Pani* | 

celem przedłożenia w PKO Banku Polskim SA, w związku z ubieganiem się o wypłatę premii gwarancyjnej z tytułu posiadania oszczędnościowej 

książeczki mieszkaniowej. 

Potwierdzam/y prawdziwość powyższych danych włosnoręcznym podpisem. 

Podpisy I pieczęcie osób upoważnionych 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do informatora 

ZAŚWIADCZENIE 

Zaświadcza się, że Pan/Panl/Państwo | 

I przy ulicy | ^ 

Miejscowość, data 

zamleszkała/y/ll w 

będący inwestorem prowadzą budowę domu 

jednorodzinnego w miejscowości | przy ulicy |_ 

nr działki | podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr | poświadczonego zgłoszenia 

z dnia L wydanego przez |^ 

stan zaawansowania budowy wynosi | % wartości kosztorysowej domu jednorodzinnego (łącznego/całkowitego kosztu Inwestycji). 

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Banku. 

(inspektor nadzoru lub kierownik budowy) 
Pieczęć imienna z uprawnieniami budowlanymi, 

adresem oraz podpisem 
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Załącznik nr 3 do Informatora 

ZAŚWIADCZENIE 

L 
Pieczęć firmowa właściciela gruntu/ przedsiębiorcy budowlanego/ osoby fizycznej Miejscowość, dato 
będącej inwestorem/ nazwa firmy/adres 

Zaświadcza się, że zgodnie z umową deweloperską zowartą w dniu |^ pomiędzy |^ 

zamieszkałq/łym w |_ a Ponią/Ponem/Poństwem* [ 

I dokonali Panią/Ponem/Państwem wpłaty w wysokości |̂  

przy ulicy 

L 
I zł (słownie) 

na pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego co stanowi | % 

wartości kosztorysowej (łącznego/całkowitego kosztu inwestycji) budowanego lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego. 

Aktualno wartość kosztorysowa (łączny/całkowity koszt inwestycji) budowanego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego wynosi 

I słownie | 

Środki pochodzące z tytułu należnej premii gwarancyjnej prosimy o przekozonie na nasz rachunek bonkowy nr |_ 

Potwierdzam/y prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

(podpis osoby uprawnionej) 
działającej w imieniu właściciela gruntu/ przedsiębiorcy 
budowlanego/ osoby fizycznej będącej inwestorem 

Stan prawny no dzień 25 majo 2018 r. 

Powszechna Kaso Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438, NIP; 525-000-77-38 , 
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitoł wpłacony) 1 250 000 000 PLN 
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