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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. 

o odwróconym kredycie hipotecznym 

(druk nr 713) 

 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA 

CYWILNEGO (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 

Art. 603. 

§ 1. Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba ta ma lub 

miała ostatnią siedzibę. 

§ 2. Sąd może wszcząć postępowanie z urzędu. 

§ 3. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie 

było, z chwilą jego wydania. 

<Art. 603
1
. 

Kuratora, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2014 r. 

o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. …), ustanawia sąd właściwy dla 

miejsca położenia nieruchomości.> 

Art. 668. 

Sąd spadku może nakazać sprzedaż należących do spadku rzeczy ruchomych, które są 

narażone na zepsucie albo których przechowanie pociąga za sobą nadmierne koszty. Sprzedaż 

nastąpi w sposób przewidziany dla sprzedaży ruchomości w toku egzekucji, chyba że sąd 

określi inny sposób sprzedaży. 

<Art. 668
1
. 

Sąd spadku, na wniosek banku w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2014 r. 

o odwróconym kredycie hipotecznym, może upoważnić kuratora spadku do 

przeniesienia na bank własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 

ust. 2 tej ustawy, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, 

i rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego. Wniosek może być złożony przez bank 

nie wcześniej niż po upływie roku od daty śmierci kredytobiorcy. W sprawach 

wynikających z rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego kurator spadku może 

pozywać lub być pozywany.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 164 i 993) 

Art. 92. 

§ 1. Akt notarialny powinien zawierać: 
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1)   dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - 

godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; 

2)   miejsce sporządzenia aktu; 

3)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

4)   imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i 

siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, 

nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich 

przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu 

aktu; 

5)   oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie 

dokumenty; 

6)   stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy 

spisywaniu aktu; 

7)   stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 

8)   podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 

9)   podpis notariusza. 

§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz 

stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów. 

§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne 

dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których 

potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szczególnych albo 

z woli stron. 

§ 4. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa 

ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w 

księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, 

chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz 

sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie 

wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu 

postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z urzędu sądowi właściwemu 

do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do 

księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie trzech 

dni od sporządzenia aktu. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości 

dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), przed upływem 5 lat, licząc od dnia 

przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego 

wypis organowi, który wydał decyzję o przekształceniu. 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<§ 7. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości 

lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2014 r. 

o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. …), 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.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1376, z późn. zm.) 

Art. 104. 

1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje 

czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje 

wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w 

trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, w których: 

1)   bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową - ze względu na istotę i charakter 

czynności bankowej lub obowiązujące przepisy - nie jest możliwe należyte wykonanie 

umowy, na podstawie której jest wykonywana ta czynność bankowa, lub należyte 

wykonanie czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy; 

2)   następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom lub 

przedsiębiorcom zagranicznym: 

a)  którym bank, zgodnie z art. 6a ust. 1 i art. 6b-6d, powierzył wykonywanie, stale lub 

okresowo, czynności związanych z działalnością bankową, 

b)  którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 6a ust. 7 

–   w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   następuje udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową adwokatom lub radcom 

prawnym w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku; 

4)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonywania umów sprzedaży wierzytelności zaklasyfikowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami do kategorii straconych; 

5)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 1, oraz związanych z nimi umów: 

a)  o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, 

b)  ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych 

wierzytelności; 

6)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 3 i art. 92d, oraz związanych z nimi 

umów o: 

a)  nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, 

b)  obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, 
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c)  organizację i przeprowadzenie emisji papierów wartościowych, 

d)  ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych 

wierzytelności; 

7)   udzielenie informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom 

finansowym należącym do tego samego holdingu finansowego jest niezbędne do 

należytego wykonywania, określonych w przepisach prawa, obowiązków w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu[.]<;> 

<8) ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do 

wykonywania umów odwróconego kredytu hipotecznego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. 

poz. …).> 

3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy bankowej wobec 

osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą 

być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, 106a i 106b, wyłącznie gdy osoba, której 

informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji 

wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. 

4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje 

czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje dotyczące 

udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) oraz dotyczące 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy 

obowiązuje wobec stron umowy, innych osób, których dotyczą informacje, oraz osób 

trzecich. 

5. Podmioty oraz osoby w nich zatrudnione, którym, zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1, 2 oraz 

pkt 4-6, udzielono lub ujawniono informacje objęte tajemnicą bankową, mogą wykorzystać 

te informacje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, o których mowa w ust. 2 pkt 

1, 2 oraz 4-6. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do adwokatów i radców prawnych, którym 

udzielono informacji objętych tajemnicą bankową w związku ze świadczeniem przez nich 

pomocy prawnej na rzecz banku. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o KREDYCIE KONSUMENCKIM (Dz. U. Nr 126, 

poz. 715, z późn. zm.) 

Art. 4. 

1. Ustawy nie stosuje się do umów: 

1)   w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych 

kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego; 

2)   leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku przeniesienia własności przedmiotu 

umowy na konsumenta; 
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3)   zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz 

z 2011 r. Nr 106, poz. 622); 

4)   o kredyt, będących wynikiem ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem 

polubownym lub ugody, która jest wynikiem postępowania mediacyjnego; 

5)   o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w 

ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty 

oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania niższej od powszechnie stosowanych na rynku; 

6)   o kredyt udzielany na mocy przepisów szczególnych: 

a)  z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na 

rynku lub 

b)  jeżeli konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub z 

zastosowaniem innych warunków, które są korzystniejsze dla konsumenta niż 

powszechnie stosowane na rynku oraz stóp oprocentowania nie wyższych niż 

powszechnie stosowane na rynku[.]<;> 

<7) odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy z dnia 12 

września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. ...).> 

2. W zakresie: 

[1)   umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką stosuje 

się art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46;] 

<1) umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką, z 

wyjątkiem umów odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie 

ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, stosuje się 

art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46;> 

2)   umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest 

spłacany przez konsumenta w terminie do jednego miesiąca stosuje się art. 17 ust. 4; 

3)   umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest 

spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się art. 

7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, art. 8-10, art. 12, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, art. 25, 

art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45, art. 47, art. 

57 i art. 59; 

4)   przekroczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym stosuje się art. 34, art. 39, art. 45 i art. 47; 

5)   umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku 

gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o 

kredyt, o ile postanowienia tej umowy nie są dla konsumenta mniej korzystne od 

postanowień zawartych w umowie, do której odnosi się umowa przewidująca 

odroczenie płatności lub sposobu spłaty stosuje się art. 7, art. 8, art. 10, art. 12, art. 18, 

art. 19, art. 21, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 36, art. 39, art. 

42, art. 43, art. 45, art. 47 i rozdział 4; 
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6)   umów określonych w pkt 5, będących umowami o kredyt w rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta w 

terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8-10, 

art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 32, 

art. 38, art. 40, art. 44, art. 45 i art. 57. 

3. Do umów o kredyt konsumencki nie stosuje się przepisów rozdziału I działu IV tytułu XI 

księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 

z późn. zm.). 

4. Ustawę stosuje się do umów leasingu i najmu jeżeli umowa odrębna od tych umów, 

przewiduje przeniesienie własności przedmiotu tych umów, uzależniając je od żądania 

kredytodawcy. 

 


