
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 września 

2014 r. ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) inne koszty – koszty prowizji, wykonywania przez bank upoważnienia, 

o którym mowa w art. 16 ust. 4, wyceny nieruchomości lub lokalu oraz 

monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu.”; 

2)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. W sprawach związanych z umową odwróconego kredytu 

hipotecznego nie stosuje się art. 69 ust. 1 i 2, art. 70, art. 74–75a, art. 76a, art. 77, 

art. 78 oraz art. 78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.”; 

3)  w art. 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wierzytelność banku wynikająca z umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego może być zabezpieczona wyłącznie przez ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości lub prawie, o którym mowa w art. 4 ust. 2. 

2. Roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2, podlega ujawnieniu w księdze wieczystej.”; 

4)  w art. 7 w ust. 2 wyrazy „W przypadku śmierci kredytobiorcy, jeżeli umowa 

odwróconego kredytu hipotecznego została zawarta z więcej niż jednym 

kredytobiorcą,” zastępuje się wyrazami „Jeżeli umowa odwróconego kredytu 

hipotecznego została zawarta z więcej niż jednym kredytobiorcą, w przypadku 

śmierci jednego z kredytobiorców”; 
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5)  w art. 8 w ust. 1: 

a) w zdaniu pierwszym wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”; 

b) po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być skrócony na żądanie 

kredytobiorcy.”; 

6)  w art. 8 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wysokość i sposób płatności innych kosztów oraz sposób ich rozliczania;”; 

7)  w art. 8 w ust. 3 wyraz „mają” zastępuje się wyrazami „mogą mieć”; 

8)  w art. 10: 

a) w ust. 1 wyraz „pisemnej” zastępuje się wyrazami „aktu notarialnego”, 

b) w ust. 2 skreśla się pkt 1, 6 i 15, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do umowy odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca dołącza 

oświadczenie wskazujące osobę do kontaktu po jego śmierci. Zmiana w zakresie 

wskazania osoby do kontaktu jest bezpłatna i następuje w formie pisemnej.”; 

9)  w art. 10 w ust. 2 w pkt 9 skreśla się wyrazy „w tym kosztu wykonywania przez 

bank upoważnienia, kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, 

o których mowa w art. 6 ust. 1,”; 

10)  w art. 12: 

a) w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” 

dodaje się wyrazy „, sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „lub sądów” dodaje się wyrazy „oraz taksy notarialnej”; 

11)  w art. 25 w ust. 2 wyrazy „w umowie odwróconego kredytu hipotecznego” 

zastępuje się wyrazami „przez kredytobiorcę”; 
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12)  w art. 26 skreśla się ust. 5; 

13)  w art. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Umowę o przeniesienie” 

dodaje się wyrazy „na rzecz banku”; 

14)  w art. 28 w ust. 1 po wyrazach „umowy o przeniesienie” dodaje się wyrazy 

„na rzecz banku”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 9 października 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o odwróconym 

kredycie hipotecznym i uchwalił do niej 14 poprawek. 

Senat stanął na stanowisku, że definicja pojęcia „inne koszty”, sformułowana w art. 2 

ust. 1 pkt 2 ustawy, jest zbyt szeroka i nieprecyzyjna. W związku z tym przyjęto poprawkę 

nr 1, w której zmodyfikowano tę definicję wskazując, że „inne koszty” to wyłącznie koszty: 

prowizji, wykonywania przez bank upoważnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy, 

wyceny nieruchomości lub lokalu oraz monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu. 

Poprawki nr 6 i 9 są konsekwencją uchwalenia poprawki nr 1. 

W przepisie art. 3 ustawodawca podjął próbę określenia wzajemnych relacji pomiędzy 

ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, a ustawą – Prawo bankowe wskazując, iż ta 

ostatnia – co do zasady – będzie stosowana również w przypadku odwróconego kredytu 

hipotecznego. Senat analizując treść art. 3 ustawy stwierdził, iż przepis ten narusza 

wynikający z § 4 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej zakaz formułowania przepisów 

nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych. W przepisie tym ustawodawca 

informuje adresata, iż ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym nie jest jedynym aktem 

normatywnym, który adresaci muszą stosować, chcąc zawrzeć umowę odwróconego kredytu 

hipotecznego. Ustawodawca przypomina adresatom, aby ci pamiętali o ustawie – Prawo 

bankowe i stosowali ją, o ile któryś z jej przepisów nie zostanie wprost wyłączony. Celem art. 

3 jest natomiast nie tyle przypomnienie o istnieniu ustawy – Prawo bankowe, co 

jednoznaczne wyłączenie stosowania części jej przepisów w odniesieniu do umowy 

odwróconego kredytu hipotecznego. 

Analizując art. 3 Senat doszedł do wniosku, iż przepis ten może prowadzić do błędnej 

interpretacji. Adresat może uznać, iż fakt wymienienia w art. 3 jedynie ustawy – Prawo 

bankowe oznacza, że w stosunkach umownych związanych z hipoteką odwróconą innych 

aktów prawnych aniżeli ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym i ustawa – Prawo 

bankowe nie będzie się stosować. Oczywiste jest, iż interpretacja taka nie jest zgodna z wolą 

ustawodawcy. Trudno byłoby bowiem uznać, iż ustawodawca chciał wyłączyć stosowanie 

np. ustawy – Kodeks cywilny. Jednak do takich wniosków może prowadzić literalne 

brzmienie tego przepisu. Senat dążąc do jednoznaczności interpretacyjnej formułowanych 
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rozstrzygnięć, mając na uwadze Zasady techniki prawodawczej oraz reguły dobrej legislacji 

uchwalił poprawkę nr 2. 

Senat stanął na stanowisku, że przewidziana w ustawie pisemna forma umowy 

odwróconego kredytu hipotecznego (art. 10 ust. 1) nie gwarantuje należytej ochrony praw 

kredytobiorców i ich spadkobierców. W opinii Izby zawarcie umowy przed notariuszem, 

będącym osobą zaufania publicznego i zobowiązanym do zachowania bezstronności, 

zwiększy ochronę interesów stron umowy, zwłaszcza kredytobiorcy, który będzie na ogół 

osobą straszą. W związku z powyższym przyjęto poprawki nr 3, 8, 10 i 11. Poprawki 

zmierzają do tego, aby umowa odwróconego kredytu hipotecznego była zawierana w formie 

aktu notarialnego, zaś odstąpienie od tej umowy następowało w formie pisemnej z podpisem 

notarialnie poświadczonym. Jednocześnie Senat przesądził, że kredytobiorca będzie mógł 

dokonać zmiany w zakresie wskazania osoby do kontaktu po swojej śmierci w formie 

pisemnej. 

Przyjmując poprawkę nr 5 Senat postanowił zmodyfikować przepis art. 8 ust. 1, 

dotyczący terminu, w którym bank ma obowiązek dostarczyć kredytobiorcy formularz 

informacyjny o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Rozwiązanie przyjęte przez 

Senat przewiduje, że bank powinien dostarczyć kredytobiorcy ów formularz w terminie nie 

krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy. Jednocześnie przyjęta poprawka umożliwia 

skrócenie tego terminu na żądanie kredytobiorcy. 

Analizując art. 8 ust. 3, zgodnie z którym kwoty wskazywane w formularzu 

informacyjnym o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego mają charakter szacunkowy, 

Senat doszedł do wniosku, że przepis ten może być interpretowany w ten sposób, że kwoty 

wskazywane w formularzu informacyjnym mają obowiązkowo mieć charakter szacunkowy. 

Biorąc pod uwagę, że pewne kwoty wskazywane w formularzu będą mogły mieć charakter 

stały, a nie szacunkowy, Senat przyjął poprawkę nr 7. 

Przepis art. 26 ust. 5 informuje adresata, iż do kuratora (kurateli) ustanowionego 

na podstawie art. 26 ust. 1 stosować się będzie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 lutego 

1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczące kurateli. Przepis ten powtarza de facto 

art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Treść 

wskazanego przepisu przesądza bowiem jednoznacznie, iż aktem podstawowym z punktu 

widzenia instytucji kurateli jest ustawa – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do kurateli, bez 

względu na to jaka ustawa ją przewiduje, mają być stosowane przepisy Kodeksu, chyba 
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że ustawa szczegółowa dokona modyfikacji regulacji kodeksowej. W praktyce oznacza to, iż 

tak długo jak ustawodawca nie ureguluje kwestii kurateli odmiennie od regulacji kodeksowej 

stosować należy w tym zakresie przepisy Kodeksu.  

W związku z tym, że art. 26 ust. 5, jest niezgodny z § 4 ust. 1 (narusza zakaz 

powtarzania norm wynikających z innych aktów normatywnych), z § 4 ust. 4 (w zakresie, 

w jakim nakazuje stosowanie innego aktu normatywnego) oraz z § 11 Zasad techniki 

prawodawczej (poprzez zamieszczenie w ustawie wypowiedzi nienormatywnej), Senat stanął 

na stanowisku, że należy ten przepis skreślić. Przy tym wyeliminowanie tego przepisu 

z ustawy nie będzie miało wpływu na jej treść - nie zmienią się normy w niej zakodowane. 

W związku z powyższym została przyjęta poprawka nr 12. 

Poprawki nr 4, 13 i 14 mają charakter doprecyzowujący. 

 


