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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

 

(druk nr 58) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 22) 

Art. 3. 

<1.> Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje 

premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, 

zwana dalej "premią termomodernizacyjną", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w 

wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi: 

1)   zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. 

a: 

a)  w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej 

o 10%, 

[b)  w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu 

grzewczego - co najmniej o 15%,] 

c)  w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%, lub 

2)   zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - co najmniej 

o 25%, lub 

3)   zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. c 

- co najmniej o 20%, lub 

4)   zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej 

kogeneracji. 

<2. Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa w 

ust. 1, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.> 
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[Art. 4. 

Kredyt, o którym mowa w art. 3, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które: 

1)   zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub 

remontowa; 

2)   uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Art. 5. 

1. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu 

zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

2. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż: 

1)   16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i 

2)   dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na 

podstawie audytu energetycznego.] 

<Art. 4. 

Kredyt, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nie może być przeznaczony na sfinansowanie 

prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

1622, 1649, 2020 i 2473), zwanych dalej „środkami publicznymi”. 

 

Art. 5. 

1. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów poniesionych na 

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

2. W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o 

mocy maksymalnej co najmniej: 

1) 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

2) 6 kW – w przypadku pozostałych budynków 

– wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 21% kosztów poniesionych na 

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację 

mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.  

3. W przypadku gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub budynku 

wielorodzinnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, 
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znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii termomodernizacyjnej 

stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 albo 2 i wskaźnika udziału 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich 

lokali w tym budynku.> 

<Art. 5a. 

1. Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku 

wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną 

warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje 

dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów: 

1) sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew 

metalowych; 

2) zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do 

wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych; 

3) przygotowania otworów i montażu kotew metalowych. 

2. Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli z audytu 

energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu 

termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. 

wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności 

cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).  

3. Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa premię 

termomodernizacyjną.> 

Art. 7. 

1. [Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową z większościowym 

udziałem osób fizycznych, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa 

społecznego, przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację 

przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej "premią remontową", jeżeli:] 

<Inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację 

przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej „premią remontową”, jeżeli:> 

1)   w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego 

zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby 
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ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%, z zastrzeżeniem ust. 

2 i ust. 3 pkt 1 i 2, i 

2)   wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70, z 

zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3. 

<1a. Premia remontowa przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa w ust. 1, 

stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego.> 

2. Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3, warunkiem 

uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, co najmniej o 25%. 

3. Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem: 

1)   przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową - 

warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym 

dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, na poziomie co najmniej 5%, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej 

przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego 

zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia 

remontowego; 

2)   przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię 

termomodernizacyjną - nie stosuje się warunków określonych w pkt 1 oraz w ust. 1 

pkt 1 i ust. 2; 

3)   przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi 

przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną - suma 

wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień złożenia każdego 

z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0,70. 

4. Przepisy ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się również w przypadku przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną 

zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy. 

5. Inwestorowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie 

premii, premia remontowa przysługuje, jeżeli: 

1)   zakres prac, których dotyczą wnioski, jest różny i 

2)   suma wskaźników kosztów tych przedsięwzięć oraz przedsięwzięcia, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 3, ustalonych na dzień złożenia każdego wniosku o premię, nie jest 

wyższa niż 0,70. 
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6. Jeżeli z audytu remontowego budynku wielorodzinnego wynika, że spełnia on wymagania 

w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego, nie stosuje 

się warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 1. 

 

Art. 8. 

Kredyt, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie może być przeznaczony na: 

1)   remont lokali, z wyjątkiem prac, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b; 

2)   prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku; 

[3)   sfinansowanie prac, na które: 

a)  zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna 

lub remontowa, 

b)  uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.] 

<3) sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.> 

 

Art. 9. 

[1. Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego, z 

zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.> 

2. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale 

inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w 

powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku. 

[3. Premia remontowa stanowiąca pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 

2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 

379 z 28.12.2006, str. 5). Premii remontowej nie można udzielić podmiotowi 

znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria określone w 

przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej
(1)

.] 

<3. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego jest 

prowadzona działalność gospodarcza, premia remontowa jest udzielana jako pomoc 
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de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej obowiązujących 

w tym zakresie.> 

<Art. 9a. 

1. Wysokość premii remontowej stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały 

albo akcje należą do gminy; 

2) wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy; 

3) budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na 

podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.); 

4) z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu 

będą spełniały stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla 

budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane; 

5) przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w ramach tego 

przedsięwzięcia remontowego w budynku: 

a) zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w 

związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła lub 

b) nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła 

odnawialne lub zastosowano wysokosprawną kogenerację, lub 

c) nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.  

2. W przypadku gdy budynek, o którym mowa w ust. 1, jest wpisany do rejestru 

zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wysokość 

premii remontowej stanowi 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego, nie więcej 

jednak niż wykorzystana kwota kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

3. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje się, jeżeli w przypadku, o którym 

mowa w ust. 2, z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe jego spełnienie.  

4. W przypadku gdy w budynku, w którym jest realizowane przedsięwzięcie remontowe, 

znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn 
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kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 albo 2 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej 

lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.> 

 

Art. 13. 

1. Do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej dołącza się: 

1)   audyt energetyczny; 

[2)   oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które 

uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, 

do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa.] 

<2) oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które 

uzyskano wsparcie ze środków publicznych;> 

<3) informację o kosztach, o których mowa w art. 5a ust. 1, oraz dokumentację 

techniczną doboru i rozmieszczenia kotew – w przypadku wykonywania wraz z 

przedsięwzięciem termomodernizacyjnym robót polegających na wykonaniu 

dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną 

warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych.> 

2. Audyt energetyczny powinien zawierać: 

1)   dane identyfikacyjne: 

a)  budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej, 

b)  inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i 

numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu 

tożsamości; 

2)   ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci 

ciepłowniczej; 

3)   opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 

4)   wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

 

Art. 14. 

1. Do wniosku o przyznanie premii remontowej dołącza się: 

1)   audyt remontowy; 
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[2)   oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego 

nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została 

premia termomodernizacyjna lub remontowa; 

3)   zaświadczenie albo oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego 

roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.] 

<2) oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia 

remontowego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano 

wsparcie ze środków publicznych; 

3) w przypadku premii remontowej udzielanej jako pomoc de minimis:  

a) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis lub pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej w bieżącym roku podatkowym i 

dwóch latach poprzedzających ten rok albo oświadczenie o nieuzyskaniu 

takiej pomocy, 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w 

art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 

2019 r. poz. 730 i 1063);> 

<4) w przypadku przedsięwzięcia remontowego spełniającego warunki, o których 

mowa w art. 9a ust. 1, oświadczenie inwestora, że: 

a) wszystkie jego udziały albo akcje należą do gminy – w przypadku gdy 

inwestorem jest spółka, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1, 

b) wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, 

c) budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na 

podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, 

d) budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków – w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 

2.> 

1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
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za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

2. Audyt remontowy powinien zawierać: 

1)   dane identyfikacyjne: 

a)  budynku mieszkalnego, 

b)  inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i 

numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu 

tożsamości; 

2)   kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na 

energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym; 

3)   wskazanie rzeczowego zakresu prac niezbędnych do spełnienia warunku, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2; 

4)   plan robót remontowych, o którym mowa w przepisach określających warunki 

użytkowania budynków mieszkalnych; 

5)   wskazanie zakresu prac remontowych objętych wnioskowanym przedsięwzięciem 

remontowym, zgodnie z planem robót remontowych i rzeczowym zakresem prac, o 

których mowa w pkt 3; 

6)   dokumenty określające szacowany koszt przedsięwzięcia. 

 

Art. 15. 

1. Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej składa się wraz z wnioskiem o przyznanie 

premii remontowej, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Wniosek o premię kompensacyjną powinien zawierać: 

1)   dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego; 

2)   imię i nazwisko inwestora, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku 

cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości; 

3)   informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w 

jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 2 pkt 13, w 

zakresie, w jakim wymagane są do obliczenia wysokości premii kompensacyjnej 

zgodnie z art. 11 i 11a. 

3. Do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty lub kopie 

dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, oraz 
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dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, że są spełnione warunki, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 lub 2. 

[4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, do wniosku o przyznanie premii 

kompensacyjnej dołącza się dokumenty określające zakres rzeczowy i szacowane koszty 

przedsięwzięcia albo remontu.] 

<4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, we wniosku o przyznanie premii 

kompensacyjnej inwestor podaje zakres rzeczowy i szacowane koszty, o których 

mowa w art. 10 ust. 4.> 

Art. 19. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, BGK przekazuje premię bankowi kredytującemu, jeżeli 

przedsięwzięcie zostało: 

1)   zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym; 

2)   zakończone w terminie określonym w umowie kredytu. 

2. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię na spłatę wykorzystanego przez inwestora 

kredytu. 

3. BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie 

niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej. 

[4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, BGK przekazuje premię kompensacyjną 

inwestorowi po poniesieniu przez niego wydatków na realizację przedsięwzięcia lub 

remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, o którym mowa w art. 15 ust. 4, w wysokości nie 

niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej. 

5. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 4 ustala się na podstawie faktur w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług.] 

<4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, BGK przekazuje premię 

kompensacyjną inwestorowi w nie więcej niż 4 transzach, z tym że wysokość 

ostatniej transzy nie może być niższa niż 25% kwoty przyznanej premii 

kompensacyjnej, po poniesieniu przez inwestora wydatków zgodnie z zakresem 

rzeczowym podanym we wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 4. 

5. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 4, ustala się na podstawie faktur w 

rozumieniu art. 2 pkt 31 lub 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wskazujących jako nabywcę 

lub usługobiorcę inwestora, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2.> 
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<6. Łączna wysokość wydatków poniesionych zgodnie z zakresem rzeczowym podanym 

we wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 4, nie może być niższa niż wysokość 

przyznanej premii kompensacyjnej.> 

Art. 21. 

1. Z tytułu przyznania premii BGK otrzymuje od inwestora wynagrodzenie prowizyjne równe 

0,6% kwoty przyznanej premii. 

2. Bank kredytujący pobiera wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w dniu uruchomienia 

pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je na rachunek wskazany przez BGK. 

[3. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, BGK potrąca należne mu wynagrodzenie 

prowizyjne z kwoty przekazywanej inwestorowi premii kompensacyjnej.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, BGK potrąca należne mu 

wynagrodzenie prowizyjne z kwoty pierwszej transzy premii kompensacyjnej 

przekazywanej inwestorowi.> 

 


