
.. 

Do druku nr 38·59 
,. SUM 

RZECZYPOSPOLITU 
POLSJCIE.I 

BAS-W APEiM-1927/15 
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Opinia prawna 

BIURO ANALI~ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 8 września 2015 r. 

Pani 
Małgorzata Kidawa-Błońska 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o 
wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krystyna Skowrońska) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 

I. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony do zaopiniowania poselski projekt ustawy o wsparciu 

kredytobiorców majdujących się w trudnej sytuacji finansowej okieśla zasady 
przyznawania wsparcia finansowego osobom fizycznym zobowiązanym do 
spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji 
finansowej, oraz warunki korzystania ze wsparcia. Zgodnie z projektem 
wsparcie może zostać udzielone - co do zasady - kredytobiorcy, który w dniu 
złożenia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego lub posiada 
nieruchomość, której bieżąca wartość jest niższa niż wartość udzielonego 
kredytu, lub ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w 
wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez 
gospodarstwo domowe. Projekt przewiduje jednak szereg okoliczności 
wyłączających możliwość udzielenia wsparcia, np. utrata zatrudnienia w wyniku 
rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub 
posiadanie przez kredytobiorcę prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego. 

Wsparcie ma polegać na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych określonych w decyzji 
właściwego starosty, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z 
tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. 
Kredytodawcą, zgodnie z projektem, jest bank krajowy, oddział instytucji 
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kredytowej, oddział banku zagranicznego albo spółdzielcza kasa 
oszczędnościowo-kredytowa, które udzieliły kredytu mieszkaniowego. 

Wniosek o wydanie decyzji przyznającej wsparcie będzie można składać 
w terminie do 31 grudnia 2018 r. . 

Środki przeznaczone na wsparcie kredytobiorców mają być gromadzone 
na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, prowadzonym w Banku·Gospodarstwa 
Krajowego. Środki Funduszu tworzą wpłaty kredytodawców, zwroty wsparcia, 
dochody z tytułu inwestowania wolnych środków Funduszu oraz inne wpływy. 

Zwrot wsparcia udzielonego na podstawie projektowanej ustawy 
rozpoczynać się ma w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 
dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy i ma być dokonywany przez 
kolejnych osiem lat w równych, nieprocentowanych miesięcznych ratach. 

Ponadto projekt dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). 
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepis, który 
stanowić ma podstawę prawną do wydawania decyzji o przyznaniu wsparcia,· 
ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. 

ll. Stan prawa Unii Europejskiej w mateńi objętej projektem 
ustawy 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje spraw objętych projektem ustawy. 

m. Analiza przepisów projektu pod kątem ustałonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Przepisy projektu pozostają poza zakresem regulacji prawa Unii 
Europejskiej. 

IV. Konkluzje 
Poselski projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w 

trudnej sytuacji fmansowej nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii 
Europejskiej. 
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P SUM 
IZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

BAS-W APEiM-1928/15 
TRYBPILNY 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 8 września 2015 r. 

Pani 
Małgorzata Kidawa-Błońska 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o 
wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krystyna Skowrońska) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 

9Sa regulaminu Sejmu 

Przedstawiony do zaopiniowania poselski projekt ustawy o wsparciu 
kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji fmansowej określa zasady 
przyznawania wsparcia fmansowego osobom fizycznym zobowiązanym do 
spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji 
fmansowej, oraz warunki korzystania ze wsparcia. Zgodnie z projektem 
wsparcie może zostać udzielone- co do zasady- kredytobiorcy, który w dniu 
złożenia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego lub posiada 
nieruchomość, której bieżąca wartość jest niższa niż wartość udzielonego 
kredytu, lub ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w 
wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez 
gospodarstwo domowe. Projekt przewiduje jednak szereg okoliczności 
wyłączających możliwość udzielenia wsparcia, np. utrata zatrudnienia w wyniku 
rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub 
posiadanie przez kredytobiorcę prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego. 

W sparcie ma polegać na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych określonych w decyzji 
właściwego starosty, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z 
tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. 
Kredytodawcą, zgodnie z projektem, jest bank krajowy, oddział instytucji 
kredytowej, oddział banku zagranicznego albo spółdzielcza kasa 
oszczędnościowo-kredytowa, które udzieliły kredytu mieszkaniowego. 

Wniosek o wydanie decyzji przyznającej wsparcie będzie można składać 
w terminie do 31 grudnia 2018 r. 
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Środki przeznaczone na wsparcie kredytobiorców mają być gromadzone 
na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, prowadzonym w Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Środki Funduszu tworzą wpłaty kredytodawców, zwroty wsparcia, 
dochody z tytułu inwestowania wolnych środków Funduszu oraz inne wpływy. 

Zwrot wsparcia udzielonego na podstawie projektowanej ustawy 
rozpoczynać się ma w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 
dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy i ma być dokonywany przez 
kolejnych osiem lat w równych, nieprocentowanych miesięcznych ratach. 

Projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
Poselski projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w 

trudnej sytuacji fmansowej nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 
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