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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 19 października 2021 r. 

Opinia do ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 

(druk nr 515) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem uchwalonej przez Sejm ustawy o gwarantowanym kredycie 

mieszkaniowym jest eliminacja bariery przy udzieleniu kredytu hipotecznego w postaci braku 

własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny, co przyczynić się ma 

również do powstrzymania negatywnych tendencji demograficznych. 

Ustawa określa: 

1) zasady i warunki udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego; 

2) zasady i warunki udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

gwarancji spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;  

3) zasady i warunki dokonywania przez BGK na rzecz kredytobiorcy spłat części 

gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z powiększeniem gospodarstwa 

domowego tego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko; 

4) źródła i sposób finansowania kosztów i wydatków BGK związanych 

z gwarantowanymi kredytami mieszkaniowymi. 

Kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający 

warunki określone w ustawie i udzielany przez banki na podstawie zawartej z BGK umowy, 

objęty na etapie spłaty systemem finansowego wsparcia kredytobiorców wypłacanego 

w związku z urodzeniem dzieci (jednorazowe spłaty za kredytobiorcę części kapitału kredytu 

po urodzeniu się drugiego lub kolejnego dziecka).  
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Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie rozwiązaniem kierowanym do osób 

i rodzin, które nie mają wystarczających środków własnych mogących sfinansować 

wymagany przez bank udział własny kredytobiorcy. 

Przepisy ustawy określą, że gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony 

na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo 

finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki. 

Minimalny okres spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wynosi 15 lat. 

Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może być 

wyższa niż 100 000 zł. 

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w walucie polskiej 

i wyłącznie przez bank będący stroną zawartej z BGK umowy. 

Ustawa określa maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m
2
 powierzchni użytkowej 

finansowanego mieszkania, który jest zróżnicowany w zależności od tego, czy nieruchomość 

jest nabywana na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym. 

Ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące posiadania prawa własności do lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego innego niż finansowany przy wykorzystaniu 

gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. 

W przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez kredytobiorcę 

wchodzi mniej niż 2 dzieci ustawa określa warunek, że kredytobiorca prowadzący 

gospodarstwo domowe (ani osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa), poza mieszkaniem 

na które ma zostać zaciągnięty kredyt, nie może posiadać prawa własności lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do 

takiego lokalu lub domu. 

W przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez kredytobiorcę 

wchodzi 2 i więcej dzieci będzie można posiadać prawo własności lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego, innego niż finansowany kredytem. Ustawa określa limit powierzchni 

w zależności od ilości posiadanych dzieci. 

Spłata przez BGK części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku 

z urodzeniem się dziecka w gospodarstwie domowym, prowadzonym przez kredytobiorcę, 

jeśli zdarzenie to ma miejsce w okresie spłaty kredytu tzw. „spłata rodzinna” wynosić ma: 
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– 20 tys. zł w przypadku gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy 2 dziecka 

w rodzinie, 

– 60 tys. zł w przypadku gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzin 

trzeciego lub kolejnych dzieci. 

Zapewnieniu warunków realizacji rozwiązań zawartych w ustawie służyć ma utworzony 

w BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy, jako źródło finansowania dokonywanych przez 

BGK spłat rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów i wydatków z tytułu 

udzielonych gwarancji wkładu własnego dla udzielanych gwarantowanych kredytów 

mieszkaniowych. 

Źródłami zasilenia Funduszu w zakresie odnoszącym się do finansowania zadań 

realizowanych na podstawie ustawy będą środki budżetowe oraz opłaty prowizyjne z tytułu 

gwarancji udzielanych w ramach Funduszu. Przychodami Funduszu mogą być również 

wpływy z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez BGK w wykonaniu umowy gwarancji 

udzielonej w ramach Funduszu (jeśli ich odzyskanie będzie skuteczne, tj. nie będą podlegały 

umorzeniu) oraz odsetki z tytułu oprocentowania okresowo wolnych środków Funduszu. 

Zakłada się, że gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą udzielane do końca 2030 r. 

Poprzez nowelizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wartość spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego będzie zwolniona 

z podatku dochodowego. Nowelizacja ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ma na celu 

poszerzenie obowiązku sprawozdawczego Rady Ministrów do Sejmu o udzielone przez BGK 

gwarancje w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego oraz rozszerza zakres 

obowiązków i uprawnień BGK w ramach programów poręczeniowo-gwarancyjnych. 

Nowelizacja przewiduje również sześcioletni termin przedawnienia dla roszczeń BGK 

związanych z poręczeniem lub gwarancją. 

Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 1 października 2021 r. Projekt ustawy stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1541). Prace nad ustawą prowadziły Komisja 

Finansów Publicznych oraz Komisja Infrastruktury, które przedstawiły sprawozdanie w druku 
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sejmowym nr 1596. Komisje wprowadziły poprawki poprawiające ustawę pod względem 

legislacyjnym ale również poprawki merytoryczne. W drugim czytaniu zgłoszono 

11 poprawek. Sejm przyjął ustawę z jedną poprawką rozszerzającą cel udzielenia 

gwarantowanego kredytu mieszkaniowego na pokrycie wydatków związanych 

z wykończeniem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (art. 4 ust. 1 pkt 2). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Nowelizacja zawarta w art. 13 i 14 ustawy została dokonana poprawką wniesioną 

w Sejmie pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego podstawowe treści, które znajdą 

się ostatecznie w ustawie, powinny przebyć pełną drogę procedury trzech czytań, a wiec 

muszą być objęte materią projektu przekazanego do Sejmu (art. 118 i art. 119 Konstytucji).  

Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, „treść zgłoszonych podczas rozpatrywania 

projektu ustawy przez Sejm poprawek nie może iść tak daleko, aby uczynić przedmiotem 

kolejnych czytań projekt, którego zakres w takim stopniu różni się od złożonej inicjatywy 

ustawodawczej, że jest to w istocie projekt „innej” ustawy”. W wyrokach K 37/03 oraz 

K 45/05 Trybunał wskazał, że „wnoszenie poprawek oznacza prawo składania wniosków, 

polegających na propozycji wykreślenia, dopisania lub zastąpienia innymi określonych 

wyrazów lub określonej części projektu ustawy, niemniej prawo przedkładania poprawek nie 

może przekształcać się w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej”. W orzeczeniach 

wskazuje się również, że dopuszczalny zakres poprawek nie powinien wychodzić poza zakres 

przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać ten zakres (K 3/98).  

Na szczególną uwagę zasługuje orzeczenie z 24 marca 2009 r. (sygn. akt K 53/07) 

w którym Trybunał rozpatrywał dopuszczalność poprawki zgłoszonej w Sejmie w trakcie 

posiedzenia komisji przed drugim czytaniem. W dniu 8 czerwca 2006 r. do ustawy 

o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, w trakcie posiedzenia 

połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny i Praw Kobiet 

zgłoszono m.in. poprawkę polegającą na dodaniu do ustawy art. 15, który modyfikował 

zasady udzielania kredytów przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że analizowana poprawka stanowiła nowość normatywną, wychodząc 

poza zakres projektu ustawy, podlegający procedurze legislacyjnej określonej przez przepisy 

Konstytucji i Regulamin Sejmu. Wyjście wspomnianej poprawki poza materialny zakres 
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projektu ustawy o finansowym wsparciu rodzin spowodowało naruszenie tożsamości tego 

projektu ustawy. W konsekwencji naruszony został również art. 119 ust. 1 Konstytucji. 

W trzech czytaniach nie był rozpatrywany ten sam projekt ustawy, skoro poprawka 

wychodząca poza tożsamość materialną projektu rządowego nie była rozpatrywana w trzech 

czytaniach.  

Aby odnieść przedstawione normy konstytucyjne do omawianej poprawki należy 

w pierwszej kolejności ustalić, czy poprawka dotyczy materii projektu ustawy.  

Przepisy projektu w zakresie zmiany ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach 

i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne dotyczyły 

jedynie uzupełnienia przepisu art. 46 pkt 3 ustawy w zakresie obowiązku sprawozdawczości 

Rady Ministrów z wykonania budżetu na dany rok o poręczeniach i gwarancjach udzielonych 

przez BGK w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego utworzonego ustawą 

o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 

Pierwsze czytanie ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Dodane poprawką 

połączonych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury przepisy rozszerzają 

uprawnienia BGK w zakresie doszczegółowienia warunków udzielanych poręczeń 

i gwarancji, określania wzorów wniosków i umów czy powierzania dochodzenia roszczeń 

związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami innym podmiotom (bankowi lub innej 

instytucji finansowej), a podmioty te z kolei, mogą scedować te obowiązki na inne podmioty. 

Przepisy te wprowadzają wreszcie termin przedawnienia roszczeń BGK związanych 

z udzielonymi poręczeniami lub gwarancjami.  

Dodatkowo ustawa została uzupełniona o nowelizację ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych w zakresie art. 15zzzd poprzez uzupełnienie o odwołanie do omawianego wyżej 

art. 34ca ustawy zmienianej w art. 13 ustawy oraz wprowadzono takie odesłanie do art. 6 ust. 

9 ustawy. 

Wprowadzona poprawka stanowi odrębne rozwiązanie. Brakuje zasadniczego związku 

między projektem a wprowadzoną poprawką w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne i związanych z nią konsekwencji w postaci konieczności nowelizacji kolejnej ustawy. 



– 6 – 

 

Poprawki te nie przeszły pełnej procedury trzech czytań i wykroczyły poza materię 

projektu ustawy przekazanej przez rząd do Sejmu. Nie mogły też być objęte pełnym 

rozmysłem legislacyjnym i obowiązkowymi konsultacjami społecznymi.  

Oznacza to, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego art. 13 i art. 14 oraz 

w konsekwencji odesłanie zawarte w art. 6 ust. 9 ustawy mogą być uznane za niezgodne 

z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji. 

Niezależnie od powyższej uwagi, niejasny jest cel uregulowania zawartego w art. 6 ust. 

9 ustawy. Przepis ten odsyła do stosowania art. 34ca w ust. 2 ustawy o poręczeniach 

i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, który wyłącza 

stosowanie w całości ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisów 

ustawy – Kodeks cywilny dotyczących niedozwolonych postanowień umownych oraz 

przepisów dotyczących rękojmi za wady. Art. 34ca ust. 2–5 będzie miał zastosowanie do 

czynności związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych 

w tym do umowy gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, którego beneficjentami będą 

osoby fizyczne. Nie jest jasne jakie czynności związane z udzielaniem poręczeń i gwarancji 

będą mogły spowodować odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i konieczność 

wyłączenia odpowiedzialności BGK w tym zakresie. 

Należy mieć na uwadze, że ustawa o prawach konsumenta zawiera katalog wyłączeń 

spod jej stosowania, w tym usługi finansowe takie jak usługi bankowe czy umowy kredytu 

konsumenckiego. Jeżeli przyjąć, że czynności, o których mowa w art. 34ca ust. 2 wchodzą 

w zakres katalogu wyłączeń zawartych w art. 4 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, to 

przepis w tym zakresie jest zbędny.  

Ustawodawca zdecydował jednak o dalszym wyłączeniu, przez co powstała wątpliwość 

co do przedmiotu tego wyłączenia i jego dozwolonego charakteru w świetle przepisów 

ustawy o prawach konsumenta i dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, 

zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Art. 7 ustawy o prawach konsumenta stanowi, że konsument nie może zrzec się praw 

przyznanych mu w ustawie, a postanowienia mniej korzystne dla konsumenta niż 

postanowienia ustawy są nieważne. 
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Przepis art. 7 stanowi implementację art. 25 dyrektywy 2011/83/UE zatytułowanego 

„Bezwzględnie wiążący charakter dyrektywy”.  

Zgodnie z art. 25 dyrektywy 2011/83/UE, jeżeli prawem właściwym dla umowy jest 

prawo państwa członkowskiego, konsumenci nie mogą zrzec się praw przyznanych na mocy 

krajowych środków transponujących dyrektywę a wszelkie postanowienia umowne pośrednio 

lub bezpośrednio znoszące lub ograniczające prawa wynikające z dyrektywy nie są wiążące 

dla konsumenta. Konsument nie może być zatem pozbawiony ochrony przyznanej mu na 

mocy dyrektywy 2011/83/UE. Strony mogą wprowadzać postanowienia umowne, w tym 

wzorce umowne, bardziej korzystne dla konsumenta niż czyni to ustawa.  

Do czynności związanych z udzieleniem poręczenia i gwarancji należy zaliczyć, 

zgodnie z art. 34ca ust. 1, określenie wzorów umów poręczenia i gwarancji w ramach 

programów rządowych. Wyłączenie stosowania przepisów art. 385
1
–385

5
 Kodeksu cywilnego 

w stosunku do strony umowy o gwarantowany kredyt mieszkaniowy oznacza pozbawienie ją 

jakichkolwiek praw, w przypadku gdy zastosowane we wzorach umów postanowienia będą 

miały charakter niedozwolonego postanowienia umownego. Przepisy art. 385
1
–385

3
 Kodeksu 

cywilnego wprowadzają zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych (klauzul 

niedozwolonych) w obrocie konsumenckim, który sankcjonowany jest brakiem mocy 

wiążącej tych klauzul. 

Dyrektywa 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków 

w umowach konsumenckich w art. 1 ust. 2 wprawdzie stanowi, że warunki umowy 

odzwierciedlające obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze oraz postanowienia lub 

zasady konwencji międzynarodowych, których stroną są Państwa Członkowskie lub 

Wspólnota, zwłaszcza w dziedzinie transportu, nie będą podlegały przepisom dyrektywy, ale 

w dokumentach dotyczących dyrektywy wskazuje się, że przepis ten ma mieć zastosowanie 

do umów nazwanych lub skodyfikowanych, których warunki zostały uregulowane w prawie 

krajowym, o charakterze bezwzględnie wiążącym
1)

. W tym względzie należy przypomnieć, 

że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2)3)

 art. 1 ust. 2 

dyrektywy 93/13 ustanawia wyłączenie z zakresu jej stosowania, wymagające spełnienia 

dwóch przesłanek. Po pierwsze, warunek umowny musi odzwierciedlać przepis ustawowy lub 

                                                 

1)
 pismo Prezesa UOKiK z dnia 9.01.2020 r. nr sprawy DOZIK-5.053.6.2019/BK 

2)
 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 września 2020 r. C-84/19 

3)
 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2020 r. C-779/18 



– 8 – 

 

wykonawczy, a po drugie, przepis ten musi mieć charakter bezwzględnie obowiązujący. 

Określenie tych warunków na poziomie ustawy pozwala założyć, że ustawodawca dokonał 

odpowiedniego wyważenia interesów stron typowej umowy. W innym przypadku wyłączenie 

stosowania przepisów implementujących dyrektywę pozbawia tę dyrektywę wszelkiej 

skuteczności. 

 

Propozycja poprawek: 

– w art. 6 w ust. 9 skreśla się wyrazy „, art. 34ca ust. 2–5”; 

– w art. 13 skreśla się pkt 1; 

– skreśla się art. 14; 

– w art. 18 wyrazy „i art. 13–15” zastępuje się wyrazami „, art. 13 i art. 15”. 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 

 


