
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej oraz do ministra inwestycji i rozwoju 

Jerzego Kwiecińskiego 

Szanowni Państwo Ministrowie! 

Do mojego biura senackiego zgłaszają się rozżaleni obywatele, którzy pomimo ponaddwudziestoletniej 

regularnej spłaty kredytów tzw. starego portfela, i to spłaty kredytu przewyższającej znacznie wartość ich 

mieszkań, dalej mają nieuregulowane zobowiązania kredytowe. 

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, re-

fundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw, określająca m.in. 

zasady spłaty kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w przeszłości przez spółdzielnie mieszkaniowe – 

wielokrotnie nowelizowana – ma niejako zrekompensować kredytobiorcom skutki transformacji gospodar-

czej i ustrojowej, w tym urynkowienia oprocentowania kredytów mieszkaniowych (które nastąpiło od 

1 stycznia 1990 r.) oraz stworzyć system zachęt dla kredytobiorców do prawidłowego regulowania zobowią-

zań kredytowych lub dokonywania wcześniejszych spłat zadłużenia. W szczególności art. 10a ustawy o po-

mocy państwa, jeden z najważniejszych przepisów tej ustawy, stanowi, że wszystkim kredytobiorcom spłaca-

jącym zadłużenie w wysokości wynikającej z art. 7 i 8 ww. ustawy regularnie i w należnej wysokości przez 

okres 20 lat umorzone zostanie w ciężar budżetu państwa pozostałe po tym okresie zadłużenie wobec banku z 

tytułu skapitalizowanych odsetek od kredytu oraz zadłużenie wobec budżetu państwa z tytułu przejściowego 

wykupienia odsetek od kredytu. 

Z budżetu państwa były i są nadal ponoszone znaczące wydatki związane z realizacją zobowiązań wynika-

jących z wyżej wymienionej zaszłości. Między innymi mocą mającej obowiązywać od dnia 19 lipca 2018 r. 

ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-

rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2018 r. poz. 1291) kredytobiorcy kredytów tzw. 

starego portfela będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od umorzonego zadłużenia. Po-

mimo wskazanych preferencyjnych warunków w spłacie ww. kredytów, znaczny wzrost oprocentowania 

kredytów po urynkowieniu oprocentowania doprowadził do sytuacji, w której kredytobiorcy, pomimo iż 

spłacili swoje kredyty często w kwotach 2 albo 3 razy przekraczających wartość nabytych mieszkań, w dal-

szym ciągu zobowiązani są do ponoszenia bardzo wysokich kosztów spłaty kredytów zaciągniętych na prze-

łomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy na mocy obecnie obowiązujących przepisów 

możliwe jest również umorzenie przez państwo całego pozostałego do zapłaty kredytu czy jednak tylko odse-

tek lub ich części. 

W razie udzielenia informacji, iż możliwe jest umorzenie tylko odsetek, ze względu na wagę społeczną 

omawianego problemu proszę o podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany ustawy o pomocy państwa w 

spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych i zapewnienie kredytobiorcom spłacającym regularnie kredyt od co naj-

mniej 20 lat umorzenie również pozostałego do zapłaty zadłużenia. 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Błaszczyk 
 


