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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ  

oraz 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 9 października 2014 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 8 października 2014 r. nad ustawą  

o odwróconym kredycie hipotecznym 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 

17, 20, 22, 30, 31, 32 i 33. 

 

Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 

zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Piotr Zientarski (pkt II ppkt 3, 8 i 17 zestawienia wniosków), 

- senator Mieczysław Augustyn (pkt II ppkt 9 zestawienia wniosków), 

- senator Witold Gintowt-Dziewałtowski (pkt II ppkt 16 zestawienia wniosków); 

– na podstawie art. 52 ust. 5 Regulaminu Senatu komisje zmodyfikowały treść wniosku 

senatora Jana Rulewskiego (pkt II ppkt 13 zestawienia wniosków); 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: 

- senator Piotr Zientarski (pkt II ppkt 3, 34 i 35 zestawienia wniosków), 

- senator Mieczysław Augustyn (pkt II ppkt 19 zestawienia wniosków). 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Budżetu i Finansów Publicznych  Ustawodawczej 

 (-)Kazimierz Kleina  (-)Bohdan Paszkowski 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

mniejszości KU 

i KBFP 

poparty przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 10 i 20 należy głosować łącznie.  

 

1)  w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) inne koszty – koszty prowizji, wykonywania przez bank 

upoważnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4, wyceny 

nieruchomości lub lokalu oraz monitorowania wartości 

nieruchomości lub lokalu”.”; 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. W sprawach związanych z umową odwróconego kredytu 

hipotecznego nie stosuje się art. 69 ust. 1 i 2, art. 70, art. 74–75a, 

art. 76a, art. 77, art. 78 oraz art. 78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe.”; 

Poprawka 

KU i KBFP 

poparta przez 

połączone komisje 

3)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 4: 

a) w ust. 1 wyrazy „ustanowienia zabezpieczenia” zastępuje się wyrazami 

„przeniesienia na rzecz banku własności nieruchomości lub spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu, lub prawa użytkowania wieczystego 

gruntu niezabudowanego, lub użytkowania wieczystego gruntu wraz 

Poprawka  
sen. P. Zientarskiego 
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z własnością budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź do”, 

b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym oraz w zdaniu drugim po wyrazach 

„użytkowania wieczystego” dodaje się wyrazy „gruntu, w tym także 

zabudowanego budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4, 17, 22 i 30 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 18, 19, 

23 i 25. 

 

4)  w art. 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wierzytelność banku wynikająca z umowy odwróconego 

kredytu hipotecznego może być zabezpieczona wyłącznie przez 

ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub prawie, o którym mowa 

w art. 4 ust. 2. 

2. Roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, 

o którym mowa w art. 4 ust. 2, podlega ujawnieniu w księdze 

wieczystej.”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

5)  w art. 5 w ust. 2 po wyrazach „Prawo bankowe” dodaje się wyrazy 

„, potwierdzone przez kredytobiorcę”; 

Poprawka 

sen. W. Gintowt-

Dziewałtowskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 28 należy głosować łącznie.  

 

6)  w art. 5 w ust. 3 wyraz „nieruchomości” zastępuje się wyrazem 

„budynku” oraz skreśla się wyrazy „, do którego kredytobiorcy 

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego 

7)  po art. 6 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. ... 1. Wysokość oprocentowania odwróconego kredytu 

hipotecznego nie może przekraczać 6% rynkowej wartości 

Poprawka 

sen. W. Gintowt-

Dziewałtowskiego 
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nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1, określonej 

w umowie odwróconego kredytu hipotecznego. 

2. Wysokość innych kosztów nie może przekraczać 2% rynkowej 

wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1, 

określonej w umowie odwróconego kredytu hipotecznego.”; 

8)  w art. 7 w ust. 2 wyrazy „W przypadku śmierci kredytobiorcy, jeżeli 

umowa odwróconego kredytu hipotecznego została zawarta z więcej niż 

jednym kredytobiorcą,” zastępuje się wyrazami „Jeżeli umowa 

odwróconego kredytu hipotecznego została zawarta z więcej niż 

jednym kredytobiorcą, w przypadku śmierci jednego 

z kredytobiorców”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

9)  w art. 8 w ust. 1: 

a) w zdaniu pierwszym wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami 

„14 dni”; 

b) po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu: „Termin, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być skrócony na żądanie 

kredytobiorcy.”; 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 8 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wysokość i sposób płatności innych kosztów oraz sposób ich 

rozliczania;”; 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 8 w ust. 3 wyraz „mają” zastępuje się wyrazem „mogą mieć”; Poprawka 

sen. W. Gintowt-

Dziewałtowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 8 w ust. 4 po wyrazach „kredytu hipotecznego” dodaje się 

wyrazy „oraz zrozumienia tych warunków”;  

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

13)  w art. 9 w ust. 1 skreśla się wyrazy „stanu i historii zobowiązań Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 
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kredytobiorcy oraz”; 

14)  w art. 9 skreśla się ust. 2; Poprawka 

sen. W. Gintowt-

Dziewałtowskiego 

15)  po art. 9 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. .... 1. Przed zawarciem umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego bank przesyła projekt umowy powiatowemu (miejskiemu) 

rzecznikowi konsumentów do zaopiniowania.  

2. Bank przedstawia kredytobiorcy opinię powiatowego 

(miejskiego) rzecznika konsumentów przed zawarciem umowy.”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Borowskiego, 

K. Kleiny 

 

16)  po art. 9 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. .... 1. Kredytobiorca informuje pisemnie bank o osobach 

uprawnionych do dziedziczenia ustawowego jego praw i obowiązków 

majątkowych z chwilą jego śmierci, o których mowa w art. 931, 

art. 932, art. 934 i art. 934
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny, zamieszkujących wspólnie z kredytobiorcą. 

2. Bank zawiadamia osoby, o których mowa w ust. 1, o zawieranej 

umowie odwróconego kredytu hipotecznego, co najmniej na 7 dni przed 

jej zawarciem.”; 

Poprawka 

sen. W. Gintowt-

Dziewałtowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

17)  w art. 10: 

a) w ust. 1 wyraz „pisemnej” zastępuje się wyrazami „aktu 

notarialnego”, 

b) w ust. 2 skreśla się pkt 1, 6 i 15, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do umowy odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca 

dołącza oświadczenie wskazujące osobę do kontaktu po jego śmierci. 

Zmiana w zakresie wskazania osoby do kontaktu jest bezpłatna 

i następuje w formie pisemnej.”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 18 i 25 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 19 i 23. 

 

18)  w art. 10: 

a) w ust. 1 po wyrazach „w formie pisemnej” dodaje się wyrazy 

„z podpisami notarialnie poświadczonymi”; 

b) w ust. 4 po wyrazach „jest bezpłatna” dodaje się wyrazy „i nie 

wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

19)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 10 w ust. 1 po wyrazach „w formie pisemnej” dodaje się wyrazy 

„w obecności notariusza lub wójta” oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Koszty obecności notariusza ponosi kredytobiorca.”; 

Poprawka  
sen. M. Augustyna 

20)  w art. 10 w ust. 2 w pkt 9 skreśla się wyrazy „w tym kosztu 

wykonywania przez bank upoważnienia, kosztu monitorowania 

wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1,”; 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w art. 12 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „30 dni” zastępuje się 

wyrazami „3 miesięcy”; 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

22)  w art. 12: 

a) w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy” dodaje się wyrazy „, sporządzone w formie pisemnej 

z podpisem notarialnie poświadczonym”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „lub sądów” dodaje się wyrazy „oraz taksy 

notarialnej”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego  

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 



– 6 – 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 23 wyklucza głosowanie poprawki nr 24.  

23)  w art. 12 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z wyjątkiem niepodlegających 

zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz 

organów administracji państwowej lub sądów”; 

Poprawka 

sen. W. Gintowt-

Dziewałtowskiego 

24)  w art. 12 w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub ich części”; Poprawka 

sen. J. Laseckiego 

25)  w art. 12 w ust. 2 po wyrazach „lub sądów” dodaje się wyrazy „oraz 

taksy notarialnej”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 26 wyklucza głosowanie poprawki nr 27 

i spowoduje odpowiednią modyfikację art. 10 ust. 2 pkt 12 ustawy. 

 

26)  skreśla się art. 15; Poprawka 

sen. W. Gintowt-

Dziewałtowskiego 

27)  w art. 15 w pkt 1 i 2 wyrazy „dziesiątej części” zastępuje się wyrazem 

„połowy”; 

Poprawka 

sen. J. Laseckiego 

28)  w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „tej nieruchomości lub tego lokalu” 

zastępuje się wyrazami „budynku lub lokalu”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego 

29)  w art. 24 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie; Poprawka 

sen. W. Gintowt-

Dziewałtowskiego 

30)  w art. 25 w ust. 2 wyrazy „w umowie odwróconego kredytu 

hipotecznego” zastępuje się wyrazami „przez kredytobiorcę”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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31)  w art. 26 skreśla się ust. 5; Poprawka 

KU i KBFP 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 32 i 33 należy głosować łącznie. 

 

32)  w art. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Umowę 

o przeniesienie” dodaje się wyrazy „na rzecz banku”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

33)  w art. 28 w ust. 1 po wyrazach „umowy o przeniesienie” dodaje się 

wyrazy „na rzecz banku”; 

Poprawka  

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 34 i 35 należy głosować łącznie. 

 

34)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

po art. 28 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. ... Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie 

własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2, na których 

ustanowiono zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego ujawnione 

w księdze wieczystej, notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany 

przesłać z urzędu jego wypis bankowi, którego prawo ujawniono w tej księdze 

wieczystej.”; 

Poprawka  
sen. P. Zientarskiego 

35)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

skreśla się art. 35. 

Poprawka  
sen. P. Zientarskiego 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


