
 

 

Druk nr 3944-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o poselskim projekcie ustawy o wsparciu 
kredytobiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej (druk nr 3859) 

 

Sejm na 101 posiedzeniu w dniu 23 września 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3944 
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 
24 września 2015 r. 

 
wnosi: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

1) w art. 2 w ust. 1: 
a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) kredytobiorca – osobę lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym, 
zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego;”, 

b) pkt 5 nadać brzmienie: 
„5)  gospodarstwo domowe – gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę 

ubiegającego się o wsparcie, samodzielnie zajmującego lokal mieszkalny lub 
dom jednorodzinny, albo gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę 
wspólnie z innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi, 
które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub domu 
jednorodzinnym wywodzą z prawa kredytobiorcy.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 
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2) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości 
przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo 
domowe.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

3) w art. 5 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Wysokość wsparcia i terminy jego przekazywania są określane w umowie, o której 

mowa w art. 7 ust. 1.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
Uwaga: poprawki nr 3–9 i 12–14 należy głosować łącznie. 

 
4) w art. 6:  

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. c nadać brzmienie: 
„c) współczynniku wyrażającym relację wysokości płaconej raty z tytułu kredytu 

mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów – w przypadku gdy 
kredytobiorca ubiega się o wsparcie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2.”, 

b) skreślić ust. 3, 
c) ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem 
treści oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz konieczności pouczenia 
wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 
a także skutkach otrzymania nienależnego wsparcia, kierując się potrzebą 
rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do przyznania wsparcia.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

5) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu: 
„Art. 6a. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytodawcą umowę w sprawie 

realizacji ustawy.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
6) w art. 7: 

a) ust. 1–4 nadać brzmienie: 
„1. Wsparcie przyznawane jest na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia 

zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą. 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest po dokonaniu przez 

kredytodawcę weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa 
w art. 3 i art. 4. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest w terminie 30 dni od dnia 
złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. 

4.  Kredytodawca przekazuje kopię umowy, o której mowa w ust. 1, do Banku 
Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.”, 
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b) ust. 7 i 8 nadać brzmienie: 
„7. Kredytodawca dochodzi roszczeń w zakresie zwrotu udzielonego wsparcia, o 

którym mowa w art. 17, art. 18 i art. 20. 
8. W przypadku gdy podstawą udzielenia wsparcia jest posiadanie statusu 

bezrobotnego, kredytodawca przesyła informację o udzieleniu wsparcia do 
powiatowego urzędu pracy właściwego według miejsca zamieszkania 
kredytobiorcy.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

7) art. 8 nadać brzmienie: 
„Art. 8. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w terminie i na 

warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 7 ust. 1.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
8) art. 9 nadać brzmienie: 

„Art. 9. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest niezwłocznie powiadamiany przez: 
1) powiatowy urząd pracy – o utracie statusu bezrobotnego przez 

kredytobiorcę; 
2) kredytodawcę – o zbyciu przedmiotu kredytowania, zmianie 

parametrów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2, wypowiedzeniu umowy 
kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty. 

2.  Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o zbyciu przedmiotu 
kredytowania, zmianie parametrów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2, 
wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo podjęciu czynności 
egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania.”; 

 – KP PO 
– przyjąć 

9) art. 11 nadać brzmienie: 
„Art. 11. Kredytodawca informuje właściwy powiatowy urząd pracy o wysokości 

środków przekazanych z tytułu wypłaty wsparcia oraz terminach ich 
przekazania na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do 
przekazywania wsparcia, w przypadku gdy wsparcie przyznano na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

10) w art. 12: 
a) po ust. 3 dodać ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Wolne środki Funduszu, które nie są wykorzystywane na udzielanie wsparcia, 
mogą być inwestowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z zachowaniem 
najwyższej staranności. 

3b. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3a, mogą być inwestowane wyłącznie 
w: 

1)   papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 
2)   papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski; 
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3)   papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw 
należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD).”, 

b)  ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób obliczania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, 
oraz terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku Gospodarstwa 
Krajowego ponoszone w związku z prowadzeniem Funduszu.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

11) art. 16 nadać brzmienie: 
„Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu 

opinii Komitetu Stabilności Finansowej, może zawiesić, w drodze 
rozporządzenia, uzupełnianie Funduszu, kierując się koniecznością 
zapewnienia stabilności sektora finansowego.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada Funduszu zawiesza 
udzielanie wsparcia z dniem wyczerpania środków Funduszu oraz 
informuje kredytodawców o zawieszeniu. Rada Funduszu ogłasza w 
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim informację o zawieszeniu udzielania 
wsparcia.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca zaprzestaje 
rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia złożonych po dniu 
ogłoszenia informacji o zawieszeniu udzielania wsparcia.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

12) w art. 17 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Kredytodawca informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty 

pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje 
numer rachunku bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

13) skreślić art. 21; 

– KP PO 
– przyjąć 

14) w art. 22: 
a) ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. Rada Funduszu, na wniosek kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub 
rozłożyć na raty należności, o których mowa w art. 17, art. 18 i art. 20. 

2. Rada Funduszu, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy, może umorzyć w 
całości lub części należności, o których mowa w art. 17, art. 18 i art. 20, w 
przypadku gdy przesłanką udzielenia wsparcia były okoliczności wskazane w 
art. 3 ust. 1 pkt 2.”, 

b) po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są za pośrednictwem 

kredytodawcy do Rady Funduszu.”, 
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c) ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został 
nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) składane, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń, oświadczenie o: 

a) dochodach uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe, 
b) sytuacji finansowej kredytobiorcy.”, 

d) w ust. 4: 
– wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Umarzając należności, o których mowa w ust. 2, Rada Funduszu bierze 
pod uwagę:”, 

– pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 

 
 
Warszawa, dnia 24 września 2015 r. 
 
 
   Przewodnicząca Komisji 
   Finansów Publicznych 
   i sprawozdawca 
    
 
 
   (-) Krystyna Skowrońska 
 

 

 

 


	1) w art. 2 w ust. 1:
	a) pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) kredytobiorca – osobę lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym, zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego;”,

	b) pkt 5 nadać brzmienie:
	„5)  gospodarstwo domowe – gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę ubiegającego się o wsparcie, samodzielnie zajmującego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, albo gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę wspólnie z innymi osobami stale z nim...


	– KP PO
	– przyjąć
	Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie.
	„2) ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	3) w art. 5 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Wysokość wsparcia i terminy jego przekazywania są określane w umowie, o której mowa w art. 7 ust. 1.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	Uwaga: poprawki nr 3–9 i 12–14 należy głosować łącznie.

	4) w art. 6:
	a) w ust. 2 w pkt 2 lit. c nadać brzmienie:
	„c) współczynniku wyrażającym relację wysokości płaconej raty z tytułu kredytu mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów – w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2.”,

	b) skreślić ust. 3,
	c) ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem treści oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz konieczności pouczenia wnioskodawcy o odpowiedzialnoś...


	– KP PO
	– przyjąć
	5) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu:
	„Art. 6a. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytodawcą umowę w sprawie realizacji ustawy.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	6) w art. 7:
	a) ust. 1–4 nadać brzmienie:
	„1. Wsparcie przyznawane jest na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą.
	2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest po dokonaniu przez kredytodawcę weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 3 i art. 4.
	3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.
	4.  Kredytodawca przekazuje kopię umowy, o której mowa w ust. 1, do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.”,

	b) ust. 7 i 8 nadać brzmienie:
	„7. Kredytodawca dochodzi roszczeń w zakresie zwrotu udzielonego wsparcia, o którym mowa w art. 17, art. 18 i art. 20.
	8. W przypadku gdy podstawą udzielenia wsparcia jest posiadanie statusu bezrobotnego, kredytodawca przesyła informację o udzieleniu wsparcia do powiatowego urzędu pracy właściwego według miejsca zamieszkania kredytobiorcy.”;


	– KP PO
	– przyjąć
	7) art. 8 nadać brzmienie:
	„Art. 8. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w terminie i na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 7 ust. 1.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	8) art. 9 nadać brzmienie:
	„Art. 9. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest niezwłocznie powiadamiany przez:
	1) powiatowy urząd pracy – o utracie statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę;
	2) kredytodawcę – o zbyciu przedmiotu kredytowania, zmianie parametrów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty.
	2.  Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o zbyciu przedmiotu kredytowania, zmianie parametrów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania.”;


	– KP PO
	– przyjąć
	9) art. 11 nadać brzmienie:
	„Art. 11. Kredytodawca informuje właściwy powiatowy urząd pracy o wysokości środków przekazanych z tytułu wypłaty wsparcia oraz terminach ich przekazania na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia, w przypadku gdy w...

	– KP PO
	– przyjąć
	10) w art. 12:
	a) po ust. 3 dodać ust. 3a i 3b w brzmieniu:
	„3a. Wolne środki Funduszu, które nie są wykorzystywane na udzielanie wsparcia, mogą być inwestowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z zachowaniem najwyższej staranności.
	3b. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3a, mogą być inwestowane wyłącznie w:
	1)   papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
	2)   papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski;
	3)   papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).”,


	b)  ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, oraz terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku Gospodarstwa Krajowego ponoszone w związku z prowadz...


	– KP PO
	– przyjąć
	11) art. 16 nadać brzmienie:
	„Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, może zawiesić, w drodze rozporządzenia, uzupełnianie Funduszu, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności sektora finansowe...
	2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada Funduszu zawiesza udzielanie wsparcia z dniem wyczerpania środków Funduszu oraz informuje kredytodawców o zawieszeniu. Rada Funduszu ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim informację o zawieszeniu udzi...
	3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca zaprzestaje rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia złożonych po dniu ogłoszenia informacji o zawieszeniu udzielania wsparcia.”;


	– KP PO
	– przyjąć
	12) w art. 17 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Kredytodawca informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	– KP PO
	– przyjąć
	14) w art. 22:
	a) ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. Rada Funduszu, na wniosek kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności, o których mowa w art. 17, art. 18 i art. 20.
	2. Rada Funduszu, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy, może umorzyć w całości lub części należności, o których mowa w art. 17, art. 18 i art. 20, w przypadku gdy przesłanką udzielenia wsparcia były okoliczności wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 2.”,

	b) po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są za pośrednictwem kredytodawcy do Rady Funduszu.”,

	c) ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności:
	1) imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
	2) składane, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o:
	a) dochodach uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe,
	b) sytuacji finansowej kredytobiorcy.”,



	d) w ust. 4:
	– wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Umarzając należności, o których mowa w ust. 2, Rada Funduszu bierze pod uwagę:”,

	– pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;”.



	– KP PO
	– przyjąć

