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

do ustawy z dnia 1 października 2021 r. 

 

o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 

 

(druk nr 515) 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551 i 1574) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-148 pominięto) 

149)  dodatek, o którym mowa w art. 16j ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567 i 1291)[.]  <;> 

<150) spłaty części kredytu, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 1 października 2021 

r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. …).> 

 (ust. 1a-40 pominięto) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442 i 1535) 

 

Art. 34c. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego umowę, która określa w szczególności: 

1)   szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji; 

2)   wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i 

gwarancji; 

3)    warunki i terminy przekazywania środków, o których mowa w art. 34g ust. 3 pkt 5 i art. 

34ga ust. 2; 
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4)    zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 34ga ust. 2a, oraz zwrotu 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, o których mowa w art. 34ga ust. 

2a, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania. 

 

<Art. 34ca. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1) doszczegóławia na poziomie operacyjnym warunki udzielenia poręczeń i gwarancji w 

ramach programów rządowych, zawarte w umowie, o której mowa w art. 34c; 

2) określa wzory wniosku o udzielenie poręczenia oraz wniosku o udzielenie gwarancji 

w ramach programów rządowych; 

3) określa wzory umów poręczenia oraz gwarancji, udzielanych w ramach programów 

rządowych. 

2. Do czynności związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji w ramach programów 

rządowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) oraz przepisów art. 3851–3855, art. 5561–

5565 i art. 5765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).  

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może powierzyć dochodzenie roszczeń związanych z 

poręczeniami i gwarancjami udzielonymi w ramach programów rządowych bankowi 

lub innej instytucji finansowej. Wykonywanie przez bank lub inną instytucję 

finansową czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zmiany 

statutu ani innego aktu stanowiącego podstawę działalności tych podmiotów. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą wykonywać czynności związane z 

dochodzeniem roszczeń samodzielnie lub, za zgodą Banku Gospodarstwa 

Krajowego, powierzyć ich wykonywanie innemu podmiotowi. 

5. Roszczenia Banku Gospodarstwa Krajowego związane z poręczeniem lub gwarancją 

udzielonymi w ramach programów rządowych, w tym roszczenie o zwrot kwot z 

tytułu wypłaty poręczenia lub gwarancji przysługujące Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego wobec podmiotu, za zobowiązanie którego udzielono poręczenia lub 

gwarancji, przedawniają się z upływem sześciu lat od dnia wypłaty poręczenia lub 

gwarancji.> 
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Art. 46. 

Rada Ministrów przedstawia corocznie Sejmowi w terminie właściwym do przedstawienia 

sprawozdania z wykonania budżetu państwa za dany rok informację o: 

1)   poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa; 

2)   poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez niektóre osoby prawne; 

[3)    poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

ramach programów rządowych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych, o którym 

mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.);] 

<3) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

w ramach programów rządowych, Funduszu Gwarancji Płynnościowych, o którym 

mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), i 

Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 

…);> 

4)   liczbie i wartości akcji (udziałów) składających się na zasób; 

5)   wykorzystaniu środków gromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 29 ust. 2. 

 

 

 

U S T A W A   2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) 

 

Art. 15zzzd. 

1. W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we 

własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów lub innych 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2351433:part=a70u1&full=1


- 4 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zobowiązań, zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. 

2. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną. 

[3. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 

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

osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, 568, 1086 i 1747).] 

<3. Do poręczenia i gwarancji stosuje się art. 2b ust. 1 i art. 34ca ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, 1535 i …) o poręczeniach i 

gwarancjach udzielanych przez BGK w ramach rządowych programów 

poręczeniowo-gwarancyjnych.> 

4. Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty 

kredytu lub innego zobowiązania, objętych poręczeniem lub gwarancją. 

4a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes 

gospodarczy lub społeczny, poręczenie lub gwarancja mogą zostać udzielone w 

wysokości do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania, 

objętych poręczeniem lub gwarancją. 

5. Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 

1. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2450184&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2465183:part=a2(b)u1&full=1

