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Opinia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym 

(druk nr 713) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji 

odwróconego kredytu hipotecznego tj. szczególnego rodzaju umowy kredytu, na mocy której 

bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków 

pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian 

za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia spłaty tej sumy, wraz z należnymi 

odsetkami oraz innymi kosztami, na nieruchomości będącej jego własnością. 

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, 

prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej 

umowy (art. 1). 

Do oferowania umów odwróconego kredytu hipotecznego uprawnione będą banki, 

oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe 

prowadzące działalność transgraniczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 

Drugą stroną umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą osoby fizyczne, które 

posiadają prawo własności nieruchomości, lub którym przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą będzie 

mogła być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub osoba, 

której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie 

użytkowania wieczystego (art. 4 ust. 2). 
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Obok zabezpieczenia hipotecznego bankowi będzie przysługiwało, przez ujawnienie 

w księdze wieczystej, roszczenie o przeniesienie na bank prawa do nieruchomości 

przysługującego kredytobiorcy (art. 5 ust. 1).  

Ustawa przewiduje, że bank nie będzie mógł uzależnić zawarcia umowy odwróconego 

kredytu hipotecznego od zawarcia innych umów, z wyjątkiem umowy ubezpieczenia 

od zdarzeń losowych nieruchomości lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (art. 5 ust. 3).  

Wysokość udostępnionych na podstawie umowy odwróconego kredytu hipotecznego 

środków pieniężnych będzie ustalana w oparciu o wartość rynkową nieruchomości będącej 

własnością kredytobiorcy, lub do której kredytobiorcy przysługuje prawo użytkowania 

wieczystego, lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, na których kredytobiorca ustanowi zabezpieczenie odwróconego kredytu 

hipotecznego. Wartość rynkowa nieruchomości lub lokalu będzie szacowana przez 

rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 i 2). 

Środki pieniężne przyznane na podstawie umowy odwróconego kredytu hipotecznego 

bank będzie oddawał kredytobiorcy do dyspozycji bezterminowo, ale ich wypłata będzie 

dokonywana przez okres ustalony w umowie. Oznacza to, że środki te nie będą musiały być 

udostępniane dożywotnio. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy wypłata kwoty odwróconego 

kredytu hipotecznego następować będzie jednorazowo albo w ratach. W przypadku jeżeli 

umowa odwróconego kredytu hipotecznego zostanie zawarta z więcej niż jednym 

kredytobiorcą, po śmierci jednego nich, prawo do wypłaty przysługujących mu środków, 

przysługiwać będzie pozostałym kredytobiorcom, o ile nabędą oni przysługujący zmarłemu 

kredytobiorcy udział w prawie do nieruchomości, w wysokości proporcjonalnej do nabytego 

udziału (art. 7 ust. 2). 

Ustawa w art. 8 ust. 1 przewiduje obowiązek dostarczenia kredytobiorcy formularza 

informacyjnego zawierającego istotne informacje o ofercie odwróconego kredytu 

hipotecznego. Formularz ten będzie musiał być dostarczony w terminie nie krótszym niż 7 

dni przed zawarciem umowy. 

Elementy umowy odwróconego kredytu hipotecznego, zawieranej w formie pisemnej, 

zostały wskazane w art. 10 ust. 2 ustawy i obejmują w szczególności: określenie stron 

umowy, kwotę odwróconego kredytu hipotecznego, rynkową wartość nieruchomości lub 
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lokalu, na których następuje zabezpieczenie, termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty 

odwróconego kredytu hipotecznego, stronę umowy zobowiązaną do poniesienia kosztu 

wyceny nieruchomości lub lokalu, na których następuje zabezpieczenie, prawa i obowiązki 

kredytobiorcy, warunki wypowiedzenia umowy, zasady i termin rozliczenia umowy oraz 

osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy. Wraz z umową odwróconego kredytu 

hipotecznego bank zobowiązany będzie dostarczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy zawierający adres, pod który należy je złożyć.  

Ustawa przewiduje, że kredytobiorca będzie mógł bez podania przyczyny odstąpić 

od umowy odwróconego kredytu hipotecznego w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia (art. 12 

ust. 1). 

Kredytobiorca, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, będzie mógł w każdym czasie spłacić 

odwrócony kredyt hipoteczny w całości bądź w części. Spłacie będzie podlegała suma 

wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, odsetek oraz innych kosztów 

niezapłaconych przez kredytobiorcę przed spłatą kredytu, należnych do dnia spłaty. 

W przypadku spłaty przez kredytobiorcę całkowitej kwoty do zapłaty (kwoty kredytu 

z odsetkami i innymi opłatami) lub jej części bank nie będzie pobierał prowizji.  

Zgodnie z art. 14 ustawy kredytobiorca będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć 

umowę odwróconego kredytu hipotecznego, z zachowaniem terminu 30-dniowego. 

Umowę odwróconego kredytu hipotecznego będzie mógł rozwiązać także bank. Okres 

wypowiedzenia w takim przypadku będzie wynosił 30 dni. Przypadki, w których bank będzie 

mógł wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego zostały określone w art. 17 

ust. 1.  

W myśl art. 20 ust. 1 całkowita kwota do zapłaty stanie się wymagalna z upływem 

okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego bądź z upływem roku od 

dnia śmierci kredytobiorcy.  

W przypadku jeżeli spadkobiercy kredytobiorcy, w terminie 12 miesięcy od dnia jego 

śmierci, dokonają spłaty całkowitej kwoty do zapłaty, roszczenie banku o przeniesienie 

własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu 

hipotecznego, wygaśnie (art. 21). 

Jeżeli spadkobiercy nie zdecydują się na dokonanie spłaty odwróconego kredytu 

hipotecznego, nastąpi przeniesienie na rzecz banku własności nieruchomości lub 
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spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub prawa użytkowania wieczystego 

stanowiących zabezpieczenie hipoteczne, z tym, że roszczenie o przeniesienie tych praw 

stanie się wymagalne z dniem wymagalności całkowitej kwoty do zapłaty, tj. po upływie roku 

od daty śmierci kredytobiorcy (art. 22). 

Odpowiedzialność kredytobiorcy, jak również jego spadkobierców, ograniczona została 

do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu stanowiących zabezpieczenie hipoteczne 

umowy odwróconego kredytu hipotecznego (art. 24 ust. 1). Bank będzie mógł zażądać 

zaspokojenia z innych składników majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców jedynie 

wyjątkowo, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2, i to pod 

warunkiem, że zaspokojenie z nieruchomości będzie niemożliwe lub możliwe jedynie 

częściowo oraz do wysokości kwoty, o jaką została zmniejszona wartość nieruchomości lub 

w wysokości różnicy między kwotą uzyskaną z egzekucji a całkowitą kwotą kredytu wraz 

z odsetkami i innymi kosztami. 

Zgodnie z art. 27 umowę o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, 

stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego bank zawierać będzie: ze 

spadkobiercami kredytobiorcy, z wykonawcą testamentu, jeżeli zostanie powołany, 

z kuratorem spadku, jeżeli zostanie ustanowiony, a spadkobiercy nie uzyskają jeszcze 

stwierdzenia nabycia spadku albo poświadczenia dziedziczenia, z kuratorem jeśli zostanie 

ustanowiony, lub z osobą trzecią, jeżeli przeniesiono na nią własność nieruchomości lub 

prawo, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego. W terminie 30 dni od 

dnia zawarcia umowy o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, stanowiących 

zabezpieczenie, bank zleci rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie wartości rynkowej 

nieruchomości, zaś w terminie 30 dni od dnia sporządzenia operatu szacunkowego bank 

zwróci osobom uprawnionym zgodnie z ustawą kwotę pieniężną stanowiącą różnicę 

pomiędzy wartością rynkową, a całkowitą kwotą do zapłaty, bądź powiadomi te osoby, że 

wartość jego wierzytelności jest wyższa od wartości rynkowej (art. 28). 

Ponadto opiniowana ustawa nowelizuje ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim. Dokonywane zmiany są konsekwencją wprowadzenia do systemu prawnego 

instytucji odwróconego kredytu hipotecznego. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 12 września 2014 r. Ustawa jest 

wynikiem prac nad dwoma projektami: rządowym (druk nr 2392) i poselskim (druk nr 1442). 

Projekty te stanowiły przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ostateczny 

kształt ustawy odpowiada przedłożeniu rządowemu. 

W trakcie prac w Sejmie w szczególności: zrezygnowano z przepisu, zgodnie z którym 

kredyt hipoteczny jest udzielany w walucie, w której kredytobiorca uzyskuje większość 

dochodów, zmodyfikowano termin wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego przez kredytobiorcę wskazując, że wynosi on 30 dni, a nie jak przewidywał 

projekt – 3 miesiące (art. 14 ustawy), dodano przepis, zgodnie z którym spadkobiercy, 

w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców, mogą 

dokonać spłaty całkowitej kwoty do zapłaty, a roszczenie banku o przeniesienie własności 

nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, 

wygaśnie (art. 21 ustawy). 

Pozostałe zmiany miały charakter doprecyzowujący i techniczno-legislacyjny. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W przepisie art. 3 ustawodawca podjął próbę określenia wzajemnych relacji 

pomiędzy ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, a ustawą – Prawo bankowe, 

wskazując iż ta ostatnia – co do zasady – będzie stosowana również w przypadku 

odwróconego kredytu hipotecznego (enumeratywnie wskazano przepisy ustawy – Prawo 

bankowe, których nie będzie się stosowało). Analiza treści art. 3 prowadzi do wniosku, iż 

przepis ten narusza wynikający z § 4 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej zakaz formułowania 

przepisów nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych. W przepisie tym 

ustawodawca informuje adresata, iż ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym nie jest 

jedynym aktem normatywnym, który adresaci muszą stosować, chcąc zawrzeć umowę 

odwróconego kredytu hipotecznego. Ustawodawca przypomina (czy wręcz nakazuje) 

adresatom, aby ci pamiętali o ustawie – Prawo bankowe i stosowali ją, o ile któryś z jej 

przepisów nie zostanie wprost wyłączony. 
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Jak się wydaje, celem art. 3 jest coś innego. Zapewne ustawodawca chciał nie tyle 

przypominać o istnieniu ustawy – Prawo bankowe, co jednoznacznie wyłączyć stosowanie 

części jej przepisów w odniesieniu do umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Przepis 

ustawy, który wyłączałby stosowanie przepisów innej ustawy należałoby uznać za 

dopuszczalny. 

Analizując art. 3 trzeba mieć także na względzie, iż przepis ten może prowadzić do 

błędnej interpretacji. Adresat może uznać, iż fakt wymienienia w art. 3 jedynie ustawy – 

Prawo bankowe oznacza, że w stosunkach umownych związanych z hipoteką odwróconą 

innych aktów prawnych aniżeli opiniowana ustawa i ustawa – Prawo bankowe nie będzie się 

stosować (że ustawodawca pośrednio inne akty wyłącza). Do takich wniosków prowadzi 

bowiem literalne brzmienie przepisu. Oczywiste jest, iż interpretacja taka nie jest zgodna 

z wolą ustawodawcy. Trudno byłoby bowiem uznać, iż chce on wyłączyć stosowanie 

np. ustawy – Kodeks cywilny. Niemniej ustawodawca musi pamiętać, iż sposób 

sformułowania przepisu może determinować jego interpretację. Prawodawca, chcąc być 

lojalnym wobec adresata powinien dążyć do jednoznaczności interpretacyjnej formułowanych 

przez siebie rozstrzygnięć. 

Mając na uwadze zasady techniki prawodawczej, uwzględniając reguły dobrej legislacji, 

w szczególności nakaz tworzenia prawa komunikatywnego w aspekcie interpretacyjnym, oraz 

dążąc do należytej precyzji języka prawnego (jednoznacznego wyrażenia intencji 

prawodawcy), proponuje się przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

2. W myśl art. 9 ust. 1 opiniowanej ustawy bank, przed zawarciem umowy odwróconego 

kredytu hipotecznego, dokonuje oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu 

prawnego nieruchomości lub lokalu, na których ma nastąpić zabezpieczenie odwróconego 

kredytu hipotecznego. Przepis ten budzi wątpliwości co do jego wartości normatywnej. 
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Wydaje się, że bank, jako profesjonalny uczestnik obrotu, nie będzie mógł zawrzeć umowy 

odwróconego kredytu hipotecznego bez uprzedniej oceny stanu i historii zobowiązań 

kredytobiorcy oraz nieruchomości będącej jego własnością, bez względu na to czy mu to 

ustawodawca wprost nakaże, czy też nie. W związku z powyższym przepis nakazujący 

bankowi dokonanie takiej oceny wydaje się zbędny. 

Mając na uwadze § 11 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym w ustawie nie 

zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, proponuje się 

przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kredytobiorca jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie banku, dokumentów 

i informacji niezbędnych do dokonania oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz 

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

 

3. Zgodnie z art. 10 ust. 4 zmiana umowy odwróconego kredytu hipotecznego 

w zakresie wskazania osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy jest bezpłatna. W związku 

z tym przepisem nasuwa się pytanie, jak należy interpretować ten przepis. Przesądzenie przez 

ustawodawcę, iż konkretny rodzaj zmiany umowy jest nieodpłatny może sugerować, iż za 

każdą inną zmianę kredytobiorca będzie musiał zapłacić, bez względu na to czy inicjatywa 

bądź powód zmiany leżą po jego stronie. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której bank 

określa tabelę opłat przyjmując tę właśnie interpretację. Przepis ten można interpretować 

również w ten sposób, iż ustawodawca pozostawia wprawdzie kredytodawcom swobodę 

w przedmiocie ustalania tabeli opłat, ale jednocześnie zakazuje im pobierania opłaty 

w przypadku wskazanym w przepisie (jak się wydaje ta interpretacja jest zgodna z wolą 

ustawodawcy). Przyjmując tę interpretację należałoby uznać, iż to bank określi, za które 

aneksy będzie pobierał opłatę, a za które nie, uwzględniając oczywiście zakaz wynikający 

z analizowanego przepisu. Mając na uwadze konieczność zapewnienia komunikatywności 

regulacji oraz jednoznaczności normy w nim zakodowanej, należałoby odpowiedzieć na 

pytanie, jaka intencja przyświecała prawodawcy w analizowanej kwestii. Sformułowanie 
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ewentualnej poprawki, która wyeliminowałaby dwuznaczność możliwa będzie po ustaleniu 

ratio legis przepisu. Jednym z możliwych rozwiązań jest skreślenie przepisu budzącego 

wątpliwości. 

 

4. W art. 26 ust. 5 ustawodawca informuje adresata, iż do kuratora (kurateli) 

ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 1 stosować się będzie odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczące kurateli. Przepis ten 

powtarza de facto art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy. Treść wskazanego przepisu przesądza bowiem jednoznacznie, iż aktem 

podstawowym z punktu widzenia instytucji kurateli jest ustawa – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy. Do kurateli (bez względu na to jaka ustawa ją przewiduje) mają być stosowane 

przepisy Kodeksu, chyba że ustawa szczegółowa dokona modyfikacji regulacji kodeksowej. 

W praktyce oznacza to, iż tak długo jak ustawodawca nie ureguluje kwestii kurateli 

odmiennie od regulacji kodeksowej stosować należy w tym zakresie przepisy Kodeksu.  

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż art. 26 ust. 5 narusza § 4 ust. 1 

(w zakresie, w jakim narusza zakaz powtarzania norm wynikających z innych aktów 

normatywnych), § 4 ust. 4 (w zakresie, w jakim nakazuje stosowanie innego aktu 

normatywnego) oraz § 11 Zasad techniki prawodawczej (poprzez zamieszczenie w ustawie 

wypowiedzi nienormatywnej) i w związku z tym należy go skreślić. Wyeliminowanie 

kwestionowanego przepisu z opiniowanej ustawy, nie będzie miało wpływu na treść ustawy 

(nie zmienią się normy w niej zakodowane).  

Propozycja poprawki: 

w art. 26 skreśla się ust. 5. 
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