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Propozycje Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego do projektu 

Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji 

walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut 

obcych do waluty polskiej
1
 

 

 

Art. 2 pkt 3: 

Projekt stanowi: 

3) wskaźnik LtV – stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości kredytowanej 

nieruchomości 

 
Postulat: potrzeba doprecyzowania definicji:  

wskaźnik LtV – stosunek bieżącej wartości ekspozycji kredytowej do bieżącej wartości 

kredytowanej nieruchomości 

 

Uzasadnienie: 

Konieczne jest wskazanie, że w powyższym przypadku mowa jest zarówno o bieżącej 

wartości ekspozycji, jak i bieżącej wartości nieruchomości. Postulowana zmiana jest istotna, 

zważywszy na fakt, że obecnie w sektorze bankowym istnieją pojęcia „pierwotnego LtV” (tj. 

dana relacja wyliczona na dzień udzielenia kredytu) oraz „wtórnego/ bieżącego LtV” (tj. dana 

relacja wyliczona na określony dzień życia kredytu). 

Postulowana zmiana jednoznacznie wskaże bankom, który wskaźnik należy wziąć pod uwagę, 

w celu klasyfikacji kredytu walutowego do skorzystania z restrukturyzacji.  

 

 

Art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3: 
Projekt stanowi: 

W obecnym brzmieniu projektu – zarówno kwota kapitału walutowego kredytu 

mieszkaniowego, jak i kwota już spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych są przeliczane wg 

kursu kupna waluty, ogłaszanej przez NBP. 

 

Mając na uwadze fakt, że raty kredytu były spłacane wg kursu sprzedaży NBP, postulujemy: 

zastąpienie sformułowania: „według kursu kupna” słowami „według kursu sprzedaży”.  

 

Uzasadnienie: 

W przypadku rozliczenia kredytu wg kursu kupna, kwota naliczona klientowi na poczet już 

dokonanych spłat jest niższa od kwoty, którą klient faktycznie spłacił, obsługując 

dotychczasowy kredyt walutowy.    

                                                 
1 Druk senacki nr 1048. 
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Art. 5 ust 6 [nowy]: 

6. Udzielając kredytu, o którym mowa w ust. 5, bank zwolniony jest z obowiązku badania 

zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 70 ust. 1 Prawa bankowego. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 PrBank, udzielenie kredytu przez bank musi być poprzedzone 

badaniem zdolności kredytowej konsumenta. 

Zważywszy na fakt, że kredyt o którym mowa w art. 5 projektu ustawy, jest kredytem nowo 

udzielonym (a nie restrukturyzacją już istniejącego zobowiązania), należy rozstrzygnąć 

kwestię badania zdolności kredytowej w powyższym przypadku. Jako, że wobec 

konsumentów o szczególnie trudnej sytuacji finansowej, badanie to mogłoby wykazać 

niemożność udzielenia kredytu, o którym mowa w art. 5 projektu ustawy (a tym samym – 

niemożność skorzystania z restrukturyzacji kredytu walutowego) – sugerujemy zwolnienie 

banku z obowiązku przeprowadzania badania zdolności kredytowej w przedmiotowej 

sytuacji.   

 

Art. 5 ust 7 [nowy]: 

7. Przedmiot zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w ust. 2, rozciąga się na 

zabezpieczenie kredytu udzielonego w celu spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2, po uwzględnieniu umorzenia, o którym mowa w ust. 4, oraz zobowiązania, o którym 

mowa w ust. 1. pkt 3.  

 

Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana precyzuje naturę kredytu, o którym mowa w art. 5 projektu ustawy – 

kierując się aktualnym brzmieniem projektu, powstaje wątpliwość, czy ww. kredyt jest 

zabezpieczony hipotecznie (tak jak zrestrukturyzowany kredyt mieszkaniowy).  
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