
Ustawa – wprowadzana zmiana 

 

Poprawka nr 1 

Zastąpić obecny tytuł ustawy 
 

Obecna treść: 

„Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku 

ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej” 

 

Proponowana zmiana: 

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji kredytów złotówkowych denominowanych, 

indeksowanych, waloryzowanych do kursu waluty obcej. 
 

 

Uzasadnienie: 

Obecny tytuł ustawy w sposób oczywisty wprowadza w błąd. Sugeruje, iż kredyty indeksowane i 

denominowane w rzeczywistości były udzielone w walutach obcych. Może, również stworzyć 

roszczenia restrukturyzacji zadłużenia dla umów w których faktycznie bank wypłacił kredyt w 

walucie obcej.  

Jednocześnie należy usunąć odniesienie do zmiany kursu, jako podstawy wprowadzania niniejszej 

ustawy. Ustawa powinna służyć wszystkim kredytobiorcom bez względu na rodzaj określonej w 

umowie waluty (CHF, EUR, JPY, USD...), natomiast powyższe określenie może być odbierane, w taki 

sposób, że główną przyczyną wprowadzenia niniejszej ustawy jest gwałtowna zmiana kursu franka w 

stosunku do innych walut, w tym złotych polskich. 

W nowej nazwie wyraźnie jest podkreślone, że kredyty o których mowa w ustawie, są kredytami 

udzielanymi w złotych polskich. Charakter udzielonego kredytu podkreśla się określeniem 

złotówkowy, gdyż to właśnie w tej walucie były wypłacane kredyty, których ustawa dotyczy. Również 

we wnioskach o udzielenie kredytu, kredytobiorcy występowali o środki w walucie polskiej.  

 

 

 

Poprawka nr 2 
 

Zamienić treść art.1 
Obecna treść: 

„Ustawa reguluje szczególne zasady restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w 

związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.” 

 

Art.1 Ustawa reguluje zasady renegocjacji umów kredytowych oferowanych jako umowy o 

kredyt walutowy, uznając zastosowane w nich prawo do ustalania zadłużenia za sprzeczne ze 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i z zasadami współżycia społecznego. 
 

Uzasadnienie: 

 

Artykuł 1 ustawy, wyrażać powinien w sposób jednoznaczny, że ustawodawca uznaje zastosowanie 

części zapisów w umowach,  o których mowa w ustawie, za szkodliwe. Instytucje krajowe 

nadzorujące rynek finansowy i kapitałowy, w tym KNF wielokrotnie podnosiły kwestię 

nieodpowiedzialnych działań banków oferujących ryzykowne umowy, opierające się na wyliczeniach 

w oparciu o kursy walut obcych.  

Już w 2004r nadzór finansowy w swoim raporcie ostrzegał (cyt.) grupa klientów (mowa o 

kredytobiorcach tzw. walutowych) będzie przez wiele lat narażona na ryzyko kursowe, które może 

przekształcić się w ryzyko kredytowe banków”.  

W 2005r nadal informowano: (cyt.) „Szybciej niż przed rokiem rosły walutowe kredyty 

mieszkaniowe. Stanowiły one 47,0% przyrostu kredytów dla gospodarstw domowych, w tym blisko 

82% przyrostu kredytów mieszkaniowych.  Oznaczało to zwiększenie ryzyka kredytowego banków, 



wynikającego z ryzyka kursowego kredytobiorców”. Przyczynami takiego stanu rzeczy były 

oczywiste działania banków, co również stwierdza się w raporcie z 2005r (cyt.)  

„• oferta relatywnie niskooprocentowanych kredytów walutowych,  

• większa dostępność kredytów w wyniku łagodzenia przez banki kryteriów i warunków ich  

udzielania” 

Banki stosowały bardzo aktywną promocję tych produktów, wspartą działaniami marketingowymi.   

Warto również przywołać cały akapit z raportu z 2005: 

„Ze względu na ryzyko kursowe kredytobiorców, które może przekształcić się w ryzyko 

kredytowe banków, kredytowanie w walutach obcych, szczególnie osób prywatnych, jest 

przedmiotem szczególnej uwagi nadzoru bankowego. Zwiększenie skali zagrożenia, pomimo działań 

podejmowanych w poprzednich latach, skłoniło nadzór do sięgnięcia po instrumenty regulacyjne. 

Celem nowych rozwiązań jest nałożenie barier na rozwój kredytowania klientów detalicznych w 

walutach obcych i rosnące ryzyko utraty reputacji, związane z niepełnym lub niewłaściwym 

informowaniem klientów o wszystkich aspektach ryzyka, wynikającego z długoterminowego 

zadłużania się w walutach obcych. W przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej zjawisko to 

mogłoby mieć masowy charakter i zagrozić reputacji banków”. 

W kolejnych latach nadzór finansowy w podobny sposób opiniował działalność banków. Również 

Związek Banków Polskich, co w ostatnim czasie przypomniał obecny Prezes, ostrzegał banki przed 

sprzedażą tak ryzykownych produktów.  

Widać więc wyraźnie, że nawet część środowiska bankowego miała świadomość skali zagrożenia 

systemowego jakim było udzielanie swoim klientom bardzo ryzykownych, dla klientów i dla siebie 

samych kredytów i pożyczek, które przez wielu są uznawane za instrumenty finansowe wysokiego 

ryzyka, podlegające zupełnie innym zasadom udzielania, niż kredyty. Jednocześnie, należy podkreślić, 

że klienci tych banków, nie byli w pełni świadomi ponoszonego ryzyka. Trudno również oczekiwać 

by znali stanowiska instytucji nadzorujących, skoro jednocześnie nie wydano odpowiednich 

przepisów ograniczających choćby ponoszone ryzyko, określone wyłącznie do pewnego poziomu.  

Dlatego też, zasadnym jest wniosek, iż  pełne ryzyko powinny ponosić banki, które posiadały jako 

jedyna profesjonalna  strona umów pełną wiedzę o konsekwencjach i ryzyku. Taką wiedzę decydenci 

systemu bankowego posiadać musieli, co jednoznacznie wynika z historii kredytów denominowanych 

do franka szwajcarskiego w Australii w latach 1982- 1985 poprzedzonej podobną dyskusją o 

konieczności ich „deregulacji” i zwieńczonej takim samym skutkiem jak w Europie tzn. powstaniem 

sztucznej bańki na rynku nieruchomości, obniżeniem wartości dolara australijskiego do chf oraz 

niewypłacalnością tysięcy kredytobiorców australijskich (opracowanie dostępne tutaj : 

http://www.snb.ch/n/mmr/reference/sem_2008_09_22_background/source/sem_2008_09_22_

background.pdf) . 
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Poprawka nr 3 
 

Wprowadzić do treści ustawy definicję „kredytu złotówkowego waloryzowanego do waluty 

obcej.” 

 

Aktualna treść: 

„ 1)walutowy kredyt mieszkaniowy – kredyt, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 559 i 978), o ile jest denominowany lub 

indeksowany do waluty innej niż ta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód, przez walutowy kredyt 

mieszkaniowy rozumie się także pożyczkę denominowaną lub indeksowaną do waluty innej niż ta, w 

której pożyczkobiorca uzyskuje dochód, o ile spełnia pozostałe kryteria określone dla kredytu, o 

którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;” 

 

- kredyt złotówkowy waloryzowany do waluty obcej – rodzaj kredytu udzielonego przez bank, 

który wypłacono w walucie polskiej, a w umowie o kredyt, bank zastosował zapisy nie 

mieszczące się w definicji walutowego kredytu mieszkaniowego,  w oparciu o które prowadził 

wyliczenia na podstawie kursów innych walut.  
 

Uzasadnienie: 

 Obecny art. 2 ust 1) odnosi się do przepisów prawa bankowego uchwalonego w 2011 r. Zgodnie z 

uzasadnieniem do ustawy celem jej jest zmiana sposobu rozliczania kredytów udzielonych wcześniej. 

Wskazywanie tych przepisów może sugerować, iż dotyczy ona tylko umów kredytowych zawartych 

po wejściu w życie tzw. ustawy antyspreadowej. Należy podkreślić, iż kredyty indeksowane i 

denominowane do 2011 r. nie miały wcześniej żadnych uregulowań w prawie do ich udzielania. 

Ponadto zapis (cyt.) „której pożyczkobiorca uzyskuje dochód”, jest kryterium nieprecyzyjnym i nie 

wskazuje, czy to ma być główne źródło dochodu, czy też inne. 

 

 Należy wprowadzić również szerszą regułę, zgodnie z przedstawioną propozycją „kredyt 

walutowy waloryzowany”. Odnosiła by się ona do wszystkich innych umów, udzielanych jako 

kredyty walutowe, wypłacane w walucie polskiej ale formuła w nich zastosowana, była by trudna do 

określenia na podstawie obowiązujących przepisów i nie mieściła się jednoznacznie w formułach 

oznaczonych jako kredyty indeksowane i denominowane. W umowach stosowano różne formuły, 

często mieszając ze sobą indeksację i denominację. Banki stosowały także różne nazewnictwo w 

oferowanych umowach kredytowych, jak choćby „kredyt nominowany”, a z treści umowy wynikało 

jednoznacznie, że zastosowano regułę indeksacyjną. Brak odniesienia się w ustawie do takich 

przypadków, pozwoli bankom na dowolność w ich interpretacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poprawka nr 4 
 

Wykreślić w art 2 ust. 4) i 5) 
 

Aktualna treść: 

„4) lokal mieszkalny – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy 

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale; 

5) dom jednorodzinny – budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.2)), w którym znajduje się 

wyłącznie lokal mieszkalny” 

 

 

Uzasadnienie: 

Uważamy, że nieuzasadnionym jest ograniczenie stosowania ustawy, wyłącznie do osób, które 

kredytowały mieszkanie lub dom. W wielu przypadkach kredytowano sam zakup działki, a z własnych 

środków realizowano budowę domu. W innych przypadkach, zakup nieruchomości gruntowej był 

jedynym zakupem na jaki było stać kredytobiorcę i mimo planów, nie podołał finansowaniu budowy.  

Inną kwestią jest ograniczanie ustawy do nieruchomości, w których jedyną funkcją jest mieszkalna. 

Wiele się mówi o niesprawiedliwości wynikającej z samozatrudnienia. Wielu ekonomistów podkreśla, 

że to właśnie małe firmy, w tym jednoosobowe stanowią siłę napędową polskiej gospodarki. Właśnie 

tacy ludzie, byli często kredytobiorcami. Prowadząc małe przedsiębiorstwa, osiągając nie rzadko 

dochody nie wyższe od średniej krajowej, stać ich było tylko na kredyt oferowany przez banki jako 

kredyt walutowy. Dziś gdy istnieje możliwość wyrównania szans tym podmiotom. Fakt, że prowadzą 

przedsiębiorstwa, nie może stać na przeszkodzie sprawiedliwości społecznej. Każdy z kredytobiorców, 

wpłacił zawyżony  kapitał wraz z nienależnymi odsetkami. Podkreśla się niekonstytucyjność aktualnej 

ustawy. Jeśli pozostawimy poza jej marginesem rozwiązań, znaczną część kredytobiorców, tym 

bardziej będzie można podważać jej nierówne traktowanie podmiotów, którym ma służyć. Co 

najistotniejsze, to okoliczność iż uchwalenie tej Ustawy nie wynika z faktu ekonomicznych 

problemów kredytobiorców, tylko z konieczności przywrócenia stanu zgodnego z prawem, który przez 

sektor bankowy został naruszony poprzez świadome oferowanie produktów o zatajonej przed 

klientami skali ryzyka (vide: uwagi do uzasadnienia zmiany oraz do poprawki nr 2). W konsekwencji 

dzielenie kredytobiorców, na tych którzy mają i nie mają prawa do restrukturyzacji zadłużenia 

wynikającego z nieuczciwych praktyk sektora bankowego, nie ma żadnego uzasadnienia prawnego i 

etycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poprawka nr 5 
 

Wykreślić treść  art. 3. par.3, 4, 5: i wprowadzić art.3 par.3 w zaproponowanym brzmieniu: 

 

Aktualna treść: 

„ 3. Z uprawnienia do restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1, może skorzystać kredytobiorca, będący 

konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 

121, z późn. zm.3)), który zaciągnął walutowy kredyt mieszkaniowy, o ile są spełnione następujące 

warunki: 

1) kredytobiorca nie posiada innego lokalu mieszkalnego ani innego domu jednorodzinnego; 

2) powierzchnia użytkowa nieruchomości nie przekracza 100 m2 dla lokalu mieszkalnego i 150 m2 dla 

domu jednorodzinnego; 

3) wartość wskaźnika LtV jest wyższa niż 80%. 

4. Z uprawnienia do restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1, może skorzystać także kredytobiorca 

posiadający inne lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne, lub ich części, jeśli zostały one nabyte w 

drodze spadku po dniu zaciągnięcia kredytu podlegającego restrukturyzacji. 

5. Jeżeli na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca wychowuje troje lub 

więcej dzieci warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 nie ma zastosowania.” 

 

Proponowane brzmienie nowego art. 3par.3 

„Z uprawnienia do restrukturyzacji umowy może skorzystać każdy kredytobiorca, który zawarł 

z bankiem umowę o kredyt denominowany, lub indeksowany lub inny kredyt złotówkowy 

waloryzowany do waluty obcej”. 

 

Uzasadnienie: 

By ustawa traktowała w równy sposób, wszystkie podmioty rynku finansowego, należy rozszerzyć jej 

zakres podmiotowy. Ograniczanie osób mogących skorzystać z ustawy, tylko do jednego rodzaju 

umów, ewidentnie, będzie podlegać zaskarżeniu z powodu niekonstytucyjności. Tylko uwzględnienie 

wszystkich rodzajów umów, określanych jako walutowe, oddali zarzuty o nierównym traktowaniu. 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 6 
Wprowadzić do art.3 par 1) , pkt ...) (odpowiednio) o treści: 

 

Bank nie może uzależniać przeprowadzenia restrukturyzacji oraz podpisania nowej umowy 

kredytowej lub aneksu do umowy kredytowej, od jakichkolwiek innych warunków. 

 

Uzasadnienie:  

Znane są przypadki zawierania z bankiem umów, uzależnione od np. otwarcia nowego rachunku lub 

podpisania innej umowy na dodatkowe usługi. Szczególnym przypadkiem jest oferowanie przez banki 

tzw. polisolokat, które były sprzedawane jako dodatkowy produkt przy podpisywaniu umów 

kredytowych, a jednocześnie odmowa ich nabycia, skutkowała odmową przez bank udzielenia 

kredytu. Dlatego, by zabezpieczyć klientów banków korzystających z rozwiązań niniejszej ustawy, 

konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Poprawka nr 7 
Wprowadzić do art. 3 ustęp 1., pkt ...) (odpowiednio) o treści: 

 

W nowej umowie kredytowej lub aneksie do umowy kredytowej, sporządzonej dla 

przeprowadzenia restrukturyzacji, bank nie może wprowadzać innych zapisów i zmian w 

umowie, które nie dotyczą warunków restrukturyzacji 

 

 

Uzasadnienie: 

Zapis ten, stanowić ma zabezpieczenie, przed występującymi nagannymi praktykami banków, które 

pod pretekstem jednej zmiany, modyfikują treści realizowanych umów, wprowadzając do nich 

niekorzystne często zapisy. Nie rzadko zdarza się, że pod pozorem udzielenia lepszych warunków 

podnosi się opłaty, lub dokonuje zmian w umowach, które dają bankom podnoszenie w sposób 

niekontrolowany wielu opłat. 

Z uwagi na dużą dysproporcję pomiędzy wiedzą banku, a wiedzą konsumenta – zmiany umowy 

kredytowej związane z restrukturyzacją zadłużenia nie powinny stanowić okazji do przemycenia 

jakichkolwiek postanowień umownych dotyczących innych kwestii, które mogą być niekorzystne dla 

kredytobiorców. 

 

 

 

 

Poprawka nr 8 
Wprowadzić do art. 3 ustęp 1., pkt ...) (odpowiednio) o treści: 

 

Z tytułu złożenia wniosku, przeprowadzenia restrukturyzacji i zawarcia nowej umowy 

kredytowej lub sporządzenia aneksu do umowy o kredyt, kredytobiorca nie będzie ponosił 

żadnych kosztów. 

 

Uzasadnienie:  

Oczywistym jest, że banki będą chciały przerzucić na klientów koszty restrukturyzacji swoich 

produktów. Mimo, że miały świadomość oferowania wadliwych umów, dziś protestują przeciwko 

próbie regulowania tego ważnego problemu. Dlatego, jednym z elementów zabezpieczenia klientów 

banków oraz by ustawa nie stała się martwą, z powodu nadmiernych kosztów narzuconych przez 

banki, należy przyjąć zasadę, że klient jest zwolniony z opłaty restrukturyzacyjnej. 

Z uwagi na fakt, iż Banki nie posiadały franków szwajcarskich (oraz innych walut, w których 

denominowano kredyty) oraz nie posiadały w pasywach bilansu pozycji walutowych odpowiadających 

należnościom wyrażonym w walutach obcych w aktywach bilansu, osiągnięte zyski banku 

przerzucone w całości na kredytobiorców uzasadniają zwolnienie pokrzywdzonych klientów banków 

od konieczności ponoszenia kosztów restrukturyzacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poprawka nr 9 

 

Dopisać art.6 par …) (odpowiednio) 

 

Proponowana treść: 

Po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę, bank jest zobowiązany do: 

- przedstawienia kredytobiorcy zasad, sposobu wyliczeń i kosztów restrukturyzacji, zgodnie z 

zasadami zawartymi w niniejszej ustawie. 

 

 

Uzasadnienie do poprawek 9 i 10: 

Propozycja zapisu stanowi podstawowy zakres wiedzy, jaki klient powinien otrzymać od banku przed 

podpisaniem umowy kredytowej. Wiele z tych informacji jest dziś stosowane w nowych umowach. 

Niestety, kilka czy kilkanaście lat temu, klienci nie mieli takiej wiedzy, jaką chcemy by powzięli, 

zapoznając się z nowymi umowami.  

Ta podstawowa wiedza, spowoduje, że klienci nie będą mogli w przyszłości powołać się na brak 

wiedzy i niedostateczną informację.  

Celem ustawy jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zniwelowanie skutków wprowadzenia 

klientów banków  w błąd (vide: uwagi powyżej), zatem banki powinny być zobowiązane do usunięcia 

następstw wynikających z zawyżenia zobowiązań kredytowych wynikających z różnic kursowych. 

 

Poprawka nr 10 
 

Dopisać art.6 ust …) (odpowiednio) 

 

Proponowana treść: 

Po przeliczeniu kredytu zgodnie z zasadami restrukturyzacji, bank przedstawi kredytobiorcy w 

szczególności: 

 rzeczywiste stopy roczne oprocentowania kredytów przed restrukturyzacją i kredytu 

zrestrukturyzowanego. 

 aktualną stopę oprocentowania kredytu po restrukturyzacji, 

 aktualny harmonogram spłat 

 aktualną wartość kredytu do spłaty 

 całkowity koszt kredytu 
 

 

Uzasadnienie: przy poprawce nr 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 11 



 

Wykreślić art.5 pkt.5, i wprowadzić proponowane zmiany  

 

Obecne brzmienie: 

„5. 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, bank udziela kredytobiorcy kredytu 

na okres pozostały do spłaty walutowego kredytu mieszkaniowego. Oprocentowanie kredytu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, nie może być wyższe niż aktualna stopa referencyjna Narodowego Banku 

Polskiego.” 

 

Proponowana zmiana: 

5. 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, bank wyznacza 

kredytobiorcy 30 dniowy termin na wpłatę w gotówce kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.  

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 lub na wcześniejszy 

pisemny wniosek bank udziela kredytobiorcy kredytu na spłatę kwoty, o której mowa w ust. 1 

pkt 2. Termin spłaty zostaje określony między bankiem a kredytobiorcą w drodze aneksu lub 

odrębnej umowy. 
 

Uzasadnienie: 

Należy dać kredytobiorcy szansę spłacenia „brakującej” części kredytu w gotówce. Nieuzasadnione 

jest narzucanie kredytobiorcy kolejnego kredytu. Jeśli kredytobiorca nie będzie posiadał kwoty 

stanowiącej wyliczoną „dopłatę” wtedy bank udziela kredytu. W dotychczasowym rozwiązaniu była 

tylko możliwość drugiego kredytu. Spłacenie „dopłaty” w gotówce daje realną możliwość 

wyrównania różnic między kredytami złotówkowymi a „walutowymi”. Banki mają możliwość 

uzyskania części gotówki co pozytywnie wpłynie na ich zasoby. 

 

 

Poprawka nr 12 
 

Zastąpić obecną treść  art 9,  

 

Obecna treść: 

„Art. 9. Przepisy ustawy stosuje się do umów o walutowy kredyt mieszkaniowy zawartych przed dniem 

jej wejścia w życie.” 

 

Proponowana treść: 

Przepisy ustawy stosuje się do umów o walutowy kredyt mieszkaniowy oraz kredyt złotówkowy 

waloryzowany do waluty obcej, zawartych przed dniem jej wejścia w życie. 

 

Uzasadnienie: 

Poprawka wynika z wprowadzenia w ustawie definicji kredytu złotówkowego waloryzowanego do 

waluty obcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 13  



Dodaje się do art 9, ust.2 o treści: 

 

Przepisy ustawy stosuje się także do umów, o walutowy kredyt mieszkaniowy oraz kredyt 

złotówkowy waloryzowany do waluty obcej , które przed wejściem w życie ustawy zostały na 

wniosek kredytobiorcy przewalutowane na walutę polską. Przepisy ustawy stosuje się, jeżeli 

kredytobiorca w terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, złoży wniosek o restrukturyzację 

walutowego kredytu mieszkaniowego na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 

 

 

Poprawka nr 14 
Po akceptacji poprawek nr 3 i / lub13, niniejsza poprawka staje się bezprzedmiotowa i należy ją 

wycofać. 

 

Dodaje się do art 9, ust.2 o treści 

 

Przepisy ustawy stosuje się także do umów o walutowy kredyt mieszkaniowy, które przed 

wejściem w życie ustawy zostały na wniosek kredytobiorcy przewalutowane na walutę polską. 

Przepisy ustawy stosuje się, jeżeli kredytobiorca w terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

złoży wniosek o restrukturyzację walutowego kredytu mieszkaniowego na zasadach określonych 

w niniejszej ustawie. 
 

Uzasadnienie: 

Wobec skokowych wzrostów kursów walut obcych w okresie od 2008 r. część kredytobiorców 

walutowych podejmowała działania mające na celu uwolnienie się od ryzyka dalszych wzrostów 

wartości walut obcych w stosunku do złotego. Akceptowanymi przez banki działaniami 

restrukturyzacyjnymi były przewalutowania umów kredytowych do waluty polskiej, jednakże banki 

wyrażały zgodę na taką restrukturyzację wyłącznie pod warunkiem przewalutowania kredytów po 

kursie waluty aktualnej  na dzień przewalutowania. Do umów podpisywano aneksy, które zapis 

umowy zawierający kwotę kredytu w walucie zastępowały kwotą podaną w złotych. W rezultacie tacy 

kredytobiorcy mają aktualnie umowy o kredyty mieszkaniowe w walucie polskiej, jednakże wysokość 

kredytu (kapitału) w wyniku przewalutowania znacząco wzrosła w stosunku do wysokości pierwotnie 

udzielonego kredytu (częstokroć o 50% lub więcej). Kredytobiorcy ci zapłacili zatem bardzo wysoką 

cenę za wyeliminowanie ryzyka dalszego wzrostu kursu waluty, w której denominowany był kredyt. 

Restrukturyzacje dokonane na tych zasadach skutkują znacznym wzbogaceniem banków kosztem 

kredytobiorców. Zasadnym jest objęcie działaniem ustawy także tych kredytobiorców, aby nie znaleźli 

się oni w sytuacji znacznie gorszej niż kredytobiorcy, którym obecnie ustawa stwarza możliwość 

restrukturyzacji kredytu z umorzeniem poważnej części zobowiązania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 15 



 

W treści art4 pkt 3) 

 

obecna treść: 

„kwotę stanowiącą, w walucie polskiej, sumę rat kapitałowo-odsetkowych, które kredytobiorca spłacił 

z tytułu umowy o walutowy kredyt mieszkaniowy do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3 

ust. 1. Wartość rat w walucie polskiej ustala się według kursu kupna waluty obcej z dnia 

poprzedzającego dzień spłaty poszczególnych rat odsetkowych, publikowanego przez Narodowy Bank 

Polski. Dla rat, które kredytobiorca zobowiązany był spłacić według kursu kupna waluty obcej, 

ustalonego przez kredytodawcę, stosuje się ten kurs. „ 

 

zastąpić słowa:  „według kursu kupna waluty”, słowami „ według kursu sprzedaży waluty” 
 

Uzasadnienie: 

To bardzo istotna zmiana. Wpłaty rat kapitałowo-odsetkowych są dokonywane właśnie po kursach 

sprzedaży. Z tym, że istnieją różne podejścia banków do kursu, jaki stanowi podstawę do wpłat. Wiele 

banków stosuje własne tabele kursowe, co UOKiK oraz wiele sądów uznało za niezgodną z prawem 

praktykę i obecnie są prawomocne wyroki sądowe stwierdzające nieważność zapisów umów 

umożliwiających bankom stosowanie takich praktyk. Część umów jest oparta jest oparta o table 

kursowe NBP i w tych wypadkach wartością na podstawie której dokonuje się wyliczenia raty 

kredytu, jest właśnie kurs sprzedaży waluty.  

Nie może więc ustawa sankcjonować niezgodnych z dotychczasowym prawem praktyk, które zostały 

zakazane między innymi w ustawie antyspredowej. 

 

Poprawka nr 16 
 

dodaje się Art. 10. o treści: 

W ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wprowadza się następującą zmianę: 

Dodaje się art. 69 ust. 1.a) o treści: Kredyty są udzielane w złotych polskich. 
 

Uzasadnienie: 

Taki zapis wprowadza generalną zasadę, polegającą na tym, że najważniejszy akt prawny dot. 

funkcjonowania banków tj. Prawo bankowe z 1997 r. nie daje innej możliwości niż udzielanie 

kredytów w złotówkach. To rozwiązanie ma zapobiec kolejnym problemom jakie mogą powstać w 

przyszłości. Na chwilę obecną takiego przepisu nie ma i banki mogą udzielać kredytów 

denominowanych lub indeksowanych kursem obcej waluty co naraża konsumentów na 

nieprzewidziane negatywne skutki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 17 



 

dodaje się artykuł o treści: 

 

W ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wprowadza się następującą zmianę: 

Dodaje się art. 69 ust. 4 o treści: Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 100% 

wartości rynkowej nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego 

przez bank, jeżeli jej jedynym zabezpieczeniem jest kredytowana nieruchomość. 

 

 1. Po przeprowadzeniu restrukturyzacji kredytu, bank wydaje oświadczenie o zmianie 

wysokości zabezpieczenia hipotecznego, które stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze 

wieczystej nieruchomości. W oświadczeniu tym bank określa wysokość hipoteki na kwotę 

udzielonego kredytu bez odsetek i kosztów egzekucyjnych. 

 

 2. Postępowanie określone w art. poprzedzającym jest prowadzone według odrębnych 

przepisów. 

 

  Uzasadnienie: 

 Zasadniczym celem proponowanej regulacji jest wyeliminowanie sytuacji, w których zabezpieczenie 

hipoteczne przewyższa wartość kredytu. W takich okolicznościach kredytobiorca po sprzedaży 

nieruchomości ma do spłaty pozostałą część kredytu, co powoduje, że jest na wiele lat uwikłany w 

kredyt. W sytuacji gdy saldo zadłużenia przekracza wartość nieruchomości np. o 100% (takie 

przypadki się zdarzają) kredytobiorca znajduje się w sytuacji bez wyjścia. To jest sprzeczne z 

interesem konsumenta. Jest to sytuacja dla niego krzywdząca, która nie ma żadnego uzasadnienia. 

Należy dać kredytobiorcom możliwość bezproblemowej sprzedaży nieruchomości, bo przecież 

okoliczności życiowe wielokrotnie zmuszają kredytobiorcę do zmiany miejsca zamieszkania itp. W 

ostateczności, gdy kredytobiorca nie będzie miał środków na spłatę kredytu proponowana zmiana daje 

realną możliwość rozwiązania umowy kredytowej. 

 

 

Poprawka nr 18 
 

dodaje się Art. 11. o treści: 

W ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wprowadza się następującą zmianę: 

Dodaj się art. 70a o treści: Bank określając harmonogram spłaty kredytu jest zobowiązany do 

ustalenia struktury raty w ten sposób aby część kapitałowa raty była nie niższa niż 70%, 

natomiast cześć odsetkowa nie wyższa niż 30%.  
 

Uzasadnienie: 

Kredyt hipoteczny do zobowiązania wieloletnie. Z tym czasie w życiu kredytobiorców zachodzą 

rozmaite zmiany. Zdarza się, że kredytobiorca niedożywa definitywnej spłaty kredytu. Poza tym 

częstą praktyką banków było (i jest) pobieranie od kredytobiorców w pierwszych latach spłacania 

kredyt odsetek (z niewielkim wkładem kapitału). W ten sposób kapitał jest spłacany w 

nieporównywalnie mniejszym tempie niż odsetki. Dlatego aby kredytobiorcy mieli możliwość 

przyspieszenia spłaty części kapitałowej kredytu muszą być ustawowe warunki spłaty. W innym 

przypadku bank nie będzie się stosował do zaleceń np. ZBP. Zaproponowane rozwiązanie stwarza 

warunki do szybszej spłaty kredytu, co jest korzystne dla obydwu stron umowy. Bank szybciej 

odzyskuje pożyczone środki a kredytobiorca szybciej spłaca kredyt. Bank otrzymuje odsetki za 

faktyczny okres kredytowania. 

 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 19 



 

dodaje się artykuł o treści: 

W ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wprowadza się następującą zmianę: 

Dodaje się art. 93 ust. 3 o treści: W przypadku zabezpieczenia kredytu hipoteką, wartość 

obciążenia hipoteki nie może przewyższać wartości rynkowej nieruchomości, oszacowanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego.   

 

Uzasadnienie: 

Jest to propozycja, mająca na celu ograniczenie do poziomu wartości nieruchomości zadłużenia 

hipoteki nieruchomości. W obecnym stanie prawnym, zdarza się, że obciążenia nominalnie 

przewyższają wartość nieruchomości na której są zabezpieczone. Nie jest więc możliwe uzyskanie w 

trakcie egzekucji środków na spłatę całości zadłużenia. Jest to szczególnie istotne przy kredytach 

opartych na wyliczeniach wartości kapitału o kursy walut obcych. W większości przypadków kapitał 

kredytów tzw walutowych, przewyższa kilkukrotnie udzieloną wartość kredytu oraz co istotne 

wartości hipoteczną i rynkową nieruchomości. Wprowadzane ograniczenie, sprawi, że banki będą z 

większą starannością udzielać kredytów, biorąc pod uwagę wartość zabezpieczenia kredytu. 

 

 

 


