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Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 

 wobec poselskiego projektu ustawy  
o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442) 

 
 
I. Informacje o projekcie 
 
Opiniowany poselski projekt ustawy definiuje nową usługę finansową określaną jako 
odwrócony kredyt hipoteczny, który jest szczególnym rodzajem umowy kredytu 
zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości. Specyficzny charakter tej umowy kredytowej 
polega na tym, że udostępnienie kredytobiorcy kwoty kredytu przez instytucję kredytującą nie 
wymaga spłaty kapitału i odsetek w okresie kredytowania. 
 
Celem poselskiego projektu ustawy jest: 

1. Wprowadzenie możliwości udzielania przez podmioty uprawnione (banki, oddziały 
banków zagranicznych działających na polskim rynku, oddziały instytucji 
kredytowych, instytucje kredytowe prowadzące działalność transgranicznie) 
odwróconego kredytu hipotecznego osobom fizycznym, którym przysługuje określone 
prawo do nieruchomości (tj. prawo własności, prawo współwłasności ułamkowej 
części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu), niezależnie od wieku potencjalnego kredytobiorcy. 

2. Zapewnienie mechanizmów skutecznego dochodzenia roszczeń przez instytucje 
kredytujące. 

3. Ochrona interesów kredytobiorców usługi przez: 
- zapewnienie im odpowiedniego zakresu informacji dostarczanych przed 

podpisaniem umowy oraz w samej umowie; 
- umożliwienie odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia; 
- zagwarantowanie prawa do przedterminowej spłaty kredytu przez 

kredytobiorców;  
- ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez instytucję kredytującą 

do ściśle określonych przypadków. 
 

Projektodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
II. Uwagi ogólne 
 
W ocenie Rządu RP nowa instytucja prawna, jaką ma być odwrócony kredyt hipoteczny, 
wymaga horyzontalnego podejścia i wprowadzenia szeregu rozwiązań o charakterze 
szczególnym wobec obowiązujących przepisów prawa. Zważywszy na swoisty charakter 
projektowanej usługi finansowej należy zauważyć, że regulacje projektowanej ustawy będą 
miały charakter lex specialis w odniesieniu do zasad ogólnych określonych w ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawie z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. 
zm.), ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, 
z późn. zm.), ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1112, z późn. zm.), ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707, z późn. zm.).  
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Na polskim rynku usługi tzw. equity release, do których zaliczany jest odwrócony kredyt 
hipoteczny, oferowane są w ograniczonym zakresie właśnie ze względu na szereg ograniczeń 
natury prawnej, które w znaczący sposób utrudniałyby dochodzenie przez kredytodawców 
roszczeń, podwyższając ryzyko produktu do poziomu nieakceptowanego w sektorze 
bankowym.  
 
Należy wskazać, że na rynku pojawiły się usługi spełniające podobną funkcję do umów 
odwróconego kredytu hipotecznego, oferowane przez podmioty spoza sektora finansowego. 
Umowy oferowane przez ww. podmioty oparte są na konstrukcji dożywocia uregulowanej 
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.). Takie rozwiązanie oznacza, że świadczeniodawca nabywa prawo do nieruchomości 
z chwilą zawarcia umowy. Spadkobiercy beneficjenta takiej umowy tracą całkowicie prawa 
do nieruchomości.  
 
W opinii Rządu RP biorąc pod uwagę przedmiot dziedziczenia, będący często dorobkiem 
całego życia, konieczna jest ochrona udziału spadkobierców przez umożliwienie im 
dokonania spłaty kredytu i zachowania prawa do nieruchomości lub otrzymania różnicy 
pomiędzy wartością nieruchomości a roszczeniem instytucji kredytującej. Istotną kwestią 
wymagającą podkreślenia jest dążenie do zapewnienia potencjalnemu kredytobiorcy 
uzyskania jak najszerszego zakresu informacji na temat warunków umowy, praw 
i obowiązków oraz wszystkich kosztów związanych z przystąpieniem do takiej umowy, jak 
i jej obsługą. Przy projektowaniu regulacji dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego 
należy mieć na uwadze także bezpieczeństwo transakcji, jak również umożliwienie 
potencjalnemu kredytobiorcy wycofanie się z umowy przez zagwarantowanie prawa do 
odstąpienia od umowy oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. 
 
Zważywszy na fakt, że usługi oferowane w ramach modelu kredytowego poddane są na ogół 
pewnym restrykcjom prawnym, a także ze względu na – w przypadku projektowanej nowej 
usługi finansowej – znaczną różnicę w czasie pomiędzy zawarciem umowy i udostępnieniem 
środków finansowych a przeniesieniem prawa do nieruchomości, Rząd RP uważa, że 
szczególne znaczenie ma katalog podmiotów uprawnionych do oferowania umów 
odwróconego kredytu hipotecznego. Mając na uwadze propozycję odwróconego kredytu 
hipotecznego jako szczególnego rodzaju umowy kredytu, podmioty uprawnione do 
oferowania proponowanej usługi powinny zapewnić pewność i bezpieczeństwo beneficjentów 
tego rodzaju umowy.  Jednocześnie, istotną kwestią jest, aby podmioty posiadające 
uprawnienia do zawierania tego typu umów posiadały wyposażenie kapitałowe umożliwiające 
oferowanie tego typu produktu, jak również dysponowały odpowiednim wyposażeniem do 
prowadzenia tego rodzaju działalności, co ma szczególne znaczenie z punktu widzenia 
zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń. Należy ponadto wskazać na ryzyko nieodzyskania 
kwoty udzielonego kredytu wraz z odsetkami przez instytucję kredytującą. Dlatego też, jak 
również ze względu na specyficzną konstrukcję umowy odwróconego kredytu hipotecznego, 
w której nieruchomość pozostaje podstawowym źródłem zaspokojenia roszczenia instytucji 
kredytującej, wydaje się koniecznym podjęcie kwestii zapewnienia utrzymania nieruchomości 
w odpowiednim stanie. 
 
W zakresie potrzeby regulacji tego obszaru rynku finansowego Rząd RP pozytywnie ocenia 
inicjatywę ustawodawczą, której odzwierciedleniem jest druk 1442. W zakresie 
podmiotowym, jak i przedmiotowym poselski projekt ustawy zawiera elementy podniesione 
powyżej. 
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III. Uwagi szczegółowe 
 
Poselski projekt ustawy w art. 4 określa cechy szczególne umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego, to jest:  

1. Instytucja kredytująca zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy 
określonej kwoty środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się względem 
instytucji kredytującej do spełnienia określonych w ustawie obowiązków dotyczących 
nieruchomości. 

2. Instytucja kredytująca ustanawia zabezpieczenie spłaty odwróconego kredytu 
hipotecznego w postaci hipoteki na nieruchomości lub określonym w ustawie prawie 
do nieruchomości. 

3. Instytucji kredytującej przysługuje z tytułu zawartej umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego roszczenie o przeniesienie prawa do nieruchomości. 

4. Instytucja kredytująca udostępnia kredytobiorcy środki z tytułu umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego przez okres ustalony w umowie lub w postaci świadczenia 
jednorazowego. 

5. Wypłata środków z tytułu umowy odwróconego kredytu hipotecznego zostaje 
wstrzymana z chwilą śmierci kredytobiorcy. 

6. Kwota kredytu wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami staje się wymagalna, 
jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń: 

a) upłynie okres 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy (dzień otwarcia 
spadku); 

b) kredytobiorca rozporządzi prawem do nieruchomości w sposób sprzeczny z 
treścią umowy odwróconego kredytu hipotecznego; 

c) kredytobiorca nie realizuje obowiązków dotyczących nieruchomości. 
 
Autorzy projektu zaproponowali katalog podmiotów uprawnionych do oferowania umów 
odwróconego kredytu hipotecznego ograniczając się do banków, oddziałów banków 
zagranicznych działających na polskim rynku, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji 
kredytowych prowadzących działalność transgranicznie, o których mowa w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). Biorąc pod 
uwagę fakt, że ww. instytucje podlegają regulacji ustaw szczególnych oraz nadzorowi ze 
strony Komisji Nadzoru Finansowego lub organów nadzorczych w macierzystych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (instytucje prowadzące działalność transgranicznie), jak 
również praktyki europejskiej, projekt ww. katalogu wydaje się uzasadniony.  
 
Ważnym zastrzeżeniem, poczynionym w projekcie, jest wskazanie podmiotów lub spraw 
wyłączonych z zakresu poselskiego projektu ustawy (art. 2 pkt 2). Takie zastrzeżenie pozwala 
wyłączyć spod planowanej regulacji m.in. rodzaje nieruchomości, na których instytucja 
kredytująca może ustanowić hipotekę zabezpieczającą spłatę kredytu, co z kolei mogłoby 
stanowić przedmiot negocjacji pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. 
 
Rząd RP z aprobatą odnosi się do propozycji, aby umowy kredytu hipotecznego mogły być 
zawierane wyłącznie w walucie polskiej (art. 7), zważywszy na otoczenie 
makroekonomiczne, jak również ryzyko walutowe występujące zarówno po stronie 
kredytobiorcy, jak i kredytodawcy.  
 
Rząd RP podziela przyjęte przez projektodawców założenie, że podstawę do ustalenia kwoty 
odwróconego kredytu hipotecznego ma stanowić wartość rynkowa nieruchomości, o której 
mowa w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
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(Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), określana przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym 
mowa w art. 174 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 9 projektu ustawy). 
Zdaniem Rządu RP uwzględniając cel wprowadzenia nowej usługi finansowej, docelową 
grupę kredytodawców oraz skutki zawieranych umów opartych na zapisach analizowanego 
projektu ustawy niezwykle istotna jest precyzja w ustawowym wskazaniu sposobu określania 
wartości nieruchomości (w trakcie procedury przyznawania kredytu), jak również 
jednoznaczne określenie kto będzie wykonywał czynności związane z monitorowaniem 
wartości nieruchomości w okresie kredytowania. Należy podnieść, że profesjonalnie 
i niezależnie od procesu decyzyjnego określona wartość nieruchomości ma znaczenie 
w przypadku zaspokojenia z innych składników majątku kredytodawcy lub jego 
spadkobierców. Określanie przez niezależnego, zarówno od kredytodawcy, jak i 
kredytobiorcy eksperta, wartości rynkowej nieruchomości prowadzi do obiektywizacji 
zarówno procedury udzielania kredytu, jak również rozliczenia wierzytelności z tytułu 
odwróconego kredytu hipotecznego z kredytobiorcą, spadkobiercami kredytobiorcy, 
wykonawcą testamentu lub kuratorem. Należy zauważyć, że z art. 149 ww. ustawy 
o gospodarce nieruchomościami wynika, iż przepisy rozdziału 1 „Określanie wartości 
nieruchomości” działu IV tej ustawy pt. „Wycena nieruchomości” stosuje się do wszystkich 
nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na 
podmiot własności i cel wyceny, z wyłączeniem określania wartości nieruchomości 
w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Jak się wydaje, regulacje 
zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami mają również zastosowanie do określania 
wartości nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności 
kredytodawcy. 
 
Bardzo istotnymi, z perspektywy stanowiska Rządu RP, zapisami w projekcie ustawy są 
zapisy traktujące o obowiązkach informacyjnych kredytodawców, w tym wprowadzenia 
jednolitego „prospektu informacyjnego”, na którym kredytodawca będzie zobowiązany 
przekazać informacje o oferowanej usłudze, przed zawarciem umowy, jak również określa 
elementy, które będzie musiała zawierać umowa odwróconego kredytu hipotecznego (art. 10, 
11). Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z założeniem autorów projektu informacje 
przekazywane przed podpisaniem umowy nie będą stanowiły wiążącej oferty, co jak się 
wydaje będzie dawało możliwość potencjalnemu kredytobiorcy porównania ofert różnych 
instytucji kredytujących i dokonania wyboru najkorzystniejszej. W powyższym kontekście 
w opinii Rządu RP podkreślenia wymaga, że wprowadzone w projekcie pojęcie „prospektu 
informacyjnego” posiada już swoją ugruntowaną pozycję w systemie prawnym w ustawie 
z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377), na określenie obowiązków dewelopera 
rozpoczynającego sprzedaż dotyczącą danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Stąd też 
w dalszych pracach nad projektem ustawy należy rozważyć zmianę ww. terminu na bliższy 
projektowanemu zagadnieniu, tj. na „formularz informacyjny”, który to dokument został już 
wprowadzony przez ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, 
poz. 715, z późn. zm.). 
 
Autorzy projektu w projekcie ustawy zdecydowali się na wprowadzenie rozwiązań 
zmierzających do ułatwienia zaspokojenia instytucji kredytującej po śmierci kredytobiorcy – 
instytucję roszczenia o przeniesienie prawa do nieruchomości na instytucję kredytującą 
(rozdział 6), możliwość powołania kuratora dla celów przeniesienia na instytucję kredytującą 
prawa do nieruchomości (rozdział 7), zasady rozliczenia wierzytelności ze spadkobiercami 
(rozdział 8). Rząd RP wyraża przekonanie, że przedstawione propozycje zabezpieczą interesy 
instytucji kredytujących, wskazując na możliwość wystąpienia przez daną instytucję do sądu 
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z wnioskiem o powołanie kuratora dla celów przeniesienia na nią prawa do nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie spłaty odwróconego kredytu hipotecznego. Zgodnie z zapisami 
projektu ustawy powołany dla ww. celów kurator działa w imieniu własnym, jak również na 
rachunek wszystkich spadkobierców (należy przyjąć, że tych znanych oraz tych, co do 
których nie ma sporu, że są uprawnione do dziedziczenia).  
 
 
Projektodawca przewidział zagwarantowanie kredytobiorcy prawa do odstąpienia od umowy 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny (rozdział 10). Zważywszy 
na konstrukcję umowy odwróconego kredytu hipotecznego, należy przypuszczać, że 
docelową grupę odbiorców nowej usługi finansowej będą stanowiły osoby starsze, dlatego też  
należy uznać zaproponowany termin za zasadny. Wprowadzenie odpowiednio długiego 
okresu na odstąpienie od umowy kredytu, w opinii Rządu RP, umożliwi kredytobiorcom 
wycofanie się z zawartej umowy kredytowej bez konieczności ponoszenia kosztów, poza 
obowiązkiem zwrotu udostępnionej kwoty kredytu wraz z odsetkami za okres od dnia 
zawarcia umowy do dnia spłaty kredytu. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przewidziane przez autorów projektu ustawy zapisy 
dotyczące obowiązku zarządzania ryzykiem długowieczności (powierzenie szacowania 
ryzyka aktuariuszowi), jak również kwestii upadłości instytucji kredytującej. W pierwszej 
z ww. zagadnień, zgodnie z przyjętym założeniem projektodawców to Komisja Nadzoru 
Finansowego, na podstawie analizy skali działalności instytucji kredytującej w obszarze 
odwróconych kredytów hipotecznych, informuje ją o konieczności powołania aktuariusza. 
Z kolei w zakresie zapisów dotyczących rozwiązania umowy w wyniku upadłości instytucji 
kredytującej w zależności od wysokości środków udostępnionych kredytobiorcy bądź też 
braku ich wypłacenia przez kredytodawcę, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. 
zm.), jak również zobowiązania syndyka. 
 
IV. Podsumowanie stanowiska Rządu 
 
W opinii Rządu RP zaproponowane w poselskim projekcie ustawy zapisy powinny stanowić 
punkt wyjścia do dalszych prac nad umożliwieniem wprowadzenia na rynek nowej usługi 
finansowej, zapewniającej możliwość monetyzacji nieruchomości, stanowiącej jednocześnie 
usługę substytucyjną w stosunku do oferowanego aktualnie na polskim rynku tzw. modelu 
sprzedażowego, którego istotą jest przeniesienie prawa własności nieruchomości na podmiot 
profesjonalny z dniem zawarcia umowy oraz umożliwienie beneficjentowi usługi 
dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości. Należy wskazać, że różnica pomiędzy 
umową dożywocia a umową  proponowanego odwróconego kredytu hipotecznego polega 
głównie na momencie przeniesienia prawa do nieruchomości na świadczeniodawcę oraz na 
sposobie zabezpieczenia interesów spadkobierców beneficjenta. W przypadku umowy 
dożywocia dla spadkobierców beneficjenta, który zawarł umowę dożywocia oznacza ona 
całkowitą utratę praw do nieruchomości. Natomiast, w przypadku podpisania przez 
beneficjenta umowy odwróconego kredytu hipotecznego spadkobiercy, po jego śmierci, mogą 
podjąć decyzję o dokonaniu spłaty kredytu i zachowaniu prawa do nieruchomości lub 
o przeniesieniu prawa do nieruchomości na świadczeniodawcę, który w przypadku dodatniej 
różnicy pomiędzy wartością jego roszczenia a wartością nieruchomości zobowiązany jest do 
przekazania tej różnicy spadkobiercom. Należy także zauważyć, że prowadzenie działalności 
w obszarze odwróconych kredytów hipotecznych będzie powodowało ekspozycję instytucji 
kredytujących na ryzyko długowieczności. Dlatego też należy zapewnić zgodność 
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poselskiego projektu ustawy z przepisami prawa Unii Europejskiej, m.in. w zakresie 
obowiązku równego traktowania ze względu na płeć beneficjenta takiej usługi. 
 
Rząd RP wyraża przekonanie, że istotnym zagadnieniem zarówno dla kredytodawców, jak 
i kredytobiorców jest neutralność nowej usługi finansowej w odniesieniu do obecnie 
obowiązujących przepisów podatkowych. W wyniku przekształcenia niepłynnego kapitału 
zakumulowanego w nieruchomości w płynne środki finansowe, odwrócony kredyt hipoteczny 
dla kredytobiorcy będzie stanowił zobowiązanie finansowe (kredyt), pomimo, że nie będą 
mieli obowiązku dokonywania jego spłaty. Jednakże, instrumentu tego nie należy traktować 
jako dodatkowego dochodu. Zatem, środki uzyskane z tytułu zawarcia umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego nie będą stanowiły dla kredytobiorcy przychodu podlegającego 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Z kolei dla 
kredytodawców projektowana usługa finansowa powinna być opodatkowana analogicznie dla 
innych umów kredytowych, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). 
 
Ponadto, Rząd RP pragnie wskazać, że należy dążyć do tego, aby na rynku dostępne były 
zróżnicowane usługi realizujące jednakowy cel, co umożliwi ich beneficjentom dobór oferty 
w sposób najbardziej adekwatny do ich oczekiwań.  
 
Niezależnie od przedstawionych powyżej opinii o charakterze generalnym, w ocenie Rządu 
RP poselski projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań szczegółowych, które wymagałyby 
zmian na dalszym etapie prac parlamentarnych. 
 
Należy dodatkowo zauważyć, że Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, przygotowało projekt założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie 
hipotecznym, którego celem jest umożliwienie oferowania przez instytucje finansowe 
odwróconych kredytów hipotecznych (przyjęty przez Komitet Rady Ministrów w dniu 17 
października 2011 r.). Rząd RP pozytywnie ocenia inicjatywę zawartą w poselskim projekcie 
ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który zawiera rozwiązania pokrywające się 
z propozycjami projektu założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.  
 
Mając powyższe na względzie, jak również decyzję Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 
2012 r. o odroczeniu rozpatrzenia ww. projektu założeń do czasu przedstawienia przez 
Ministra Gospodarki wspólnie z Ministrem Finansów założeń projektu ustawy o dożywotnim 
świadczeniu pieniężnym w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (tzw. renta 
dożywotnia), będący jednocześnie uzupełnieniem projektu założeń do projektu ustawy o 
odwróconym kredycie hipotecznym, należy wskazać, że Rząd prowadzi prace nad 
kompleksowym uregulowaniem nowej usługi finansowej. Na posiedzeniu w dniu 19 września 
2013 r. Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów przygotowany 
przez Ministra Gospodarki projekt uregulowania instytucji dożywotniego świadczenia 
pieniężnego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (tzw. renta dożywotnia). 
Następnie projekt będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów wraz z projektem założeń do 
projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Dlatego też, w opinii Rządu RP, 
należy wstrzymać prace parlamentarne nad niniejszym poselskim projektem ustawy do czasu 
przedstawienia rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.  
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