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Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy 

(druk nr 1090) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. ustawy o wsparciu 

kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt 

mieszkaniowy jest zapewnienie wsparcia finansowego osobom, które na skutek 

obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej a jednocześnie są 

zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich 

domowych budżetów. 

Ustawa określa wymagania jakie musi spełnić kredytobiorca aby skorzystać z pomocy 

udzielnej osobom fizycznym, zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, będącym w 

trudnej sytuacji finansowej. Pomoc będzie udzielana kredytobiorcy, jeżeli w dniu złożenia 

wniosku o przyznanie wsparcia posiadać będzie status bezrobotnego lub znalazł się 

w sytuacji, w której miesięczna rata kredytu mieszkaniowego przekracza 60% miesięcznych 

dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy. 

Środki stanowiące wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 

będą przekazywane ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz ten zostanie 

utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu będą tworzone z wpłat 

kredytodawców, zwrotów wsparcia, dochodów z tytułu inwestowania wolnych środków 

Funduszu. Środki te będą przeznaczane na koszty działania Funduszu.  

Ustawa tworzy Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i określa jej skład. 
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Rada Funduszu określi wysokość i termin wpłaty składki do Funduszu, mając na 

uwadze informacje przekazane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 

o wielkości kredytów mieszkaniowych przypadających na danego kredytodawcę. 

Rada Funduszu będzie informowała również o terminach i wysokości uzupełnienia 

Funduszu. 

W przypadku konieczności zapewnienia stabilności sektora finansowego minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych może zawiesić uzupełnianie funduszu. W takim 

przypadku fundusz zaprzestaje udzielania wsparcia z dniem wyczerpania środków. 

Wnioski o wsparcie będzie można składać do 31 grudnia 2018 r. Wsparcie ma mieć 

charakter zwrotny. 

Zwrot wsparcia rozpocznie się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym 

upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia, i będzie dokonywany przez 8 kolejnych lat 

w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na 

rachunek Funduszu. 

W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego wsparciem 

zwrot wsparcia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zbycia. 

Osoba, która otrzymała wsparcie nienależne, dokona zwrotu środków równych kwocie 

przyznanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu wsparcia. 

Na wniosek kredytobiorcy zwrot należnego wsparcia może być rozłożona na raty lub 

umorzona w całości lub części. Rada Funduszu może odroczyć termin płatności należności.  

Kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy mają być zwolnione z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. Prace nad ustawą 

prowadziła Komisja Finansów Publicznych, która przedstawiła sprawozdanie w druku 

sejmowym nr 3944. W trakcie pierwszego czytania wprowadzono szereg zmian o charakterze 

legislacyjnym.  
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Zmieniono tytuł ustawy w celu doprecyzowania, że chodzi wyłącznie o kredyt 

mieszkaniowy. Zrezygnowano z udziału starosty w procesie udzielania wsparcia. Usunięto 

warunek uzależniania wsparcia od powierzchni posiadanego lokalu mieszkalnego albo domu 

jednorodzinnego.  

W drugim czytaniu zgłoszono 14 poprawek, które Sejm przyjął. Zaproponowane 

poprawki wprowadzają nowe definicje kredytobiorcy i gospodarstwa domowego (poprawki 

1 i 2). Wprowadzone zmiany polegają na przyjęciu, że umowa o wsparcie będzie zawierana 

pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego będzie 

zawierał z kredytodawcą umowę w sprawie realizacji ustawy (poprawki 6 i 7). W związku z 

tym ulegają zmianie poszczególne obowiązki tych podmiotów (poprawki 8 i 9). 

Wprowadzono możliwość inwestowania środków Funduszu niewykorzystywanych na 

udzielenie wsparcia (poprawka 10). Doprecyzowano przepis dopuszczający możliwość 

zawieszenia uzupełniania Funduszu, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności 

sektora finansowego (poprawka nr 11). Obowiązki Banku Gospodarstwa Krajowego 

związane z odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty albo umorzeniem 

należności kredytobiorcy z tytułu udzielonego wsparcia zostały przekazane Radzie Funduszu 

(poprawka nr 14). Pozostałe poprawki są konsekwencją tych poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) treść art. 8 ust. 7 i 8 nie jest powiązana z poprzedzającą ją treścią w art. 8. 

Wskazana jest zmiana porządkująca treść ustawy poprzez umieszczenie treści ust. 7 

w odrębnym artykule ustawy a treść ust. 8 we właściwym miejscu ustawy tj. w art. 12. 

Propozycja poprawek: 

- w art. 8 skreśla się ust. 7 i ust. 8; 

-  po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. Kredytodawca dochodzi roszczeń w zakresie zwrotu udzielonego wsparcia, 

o którym mowa w art. 18, art. 19 i art. 21.”; 

- art. 12 otrzymuje brzmienie: 
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„1. W przypadku gdy wsparcie przyznano na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, kredytodawca 

przesyła informację o udzieleniu wsparcia do powiatowego urzędu pracy właściwego według 

miejsca zamieszkania kredytobiorcy. 

2. W informacji, o której mowa w ust. 1 kredytodawca podaje wysokość środków 

przekazanych z tytułu wypłaty wsparcia oraz terminy ich przekazania na wskazany przez 

kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.”; 

2) Ustawa posługuje się zamiennie określeniami „współczynnik” i „parametr” 

w odniesieniu do sytuacji warunkującej możliwość uzyskania wsparcia a polegającej 

na ponoszeniu przez kredytobiorcę kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości 

przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.  

W art. 6 w ust. 2 w pkt 2 w lit. c jest mowa o współczynniku jako relacji wysokości 

płaconej raty z tytułu kredytu mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów 

natomiast w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 i art. 10 ust. 2, w odniesieniu do tej relacji, mowa jest 

o parametrach. W art. 11 mowa jest o relacji w odniesieniu do takiego zestawienia dwóch 

porównywanych czynników.  

Chodzi o prostą zależność pomiędzy osiąganymi dochodami w gospodarstwie 

domowym kredytobiorcy a miesięczną kwotą raty kredytu, o stosunek wielkości wyrażony 

procentowo. Wskazane jest ustalenie jednakowego określenia w tym zakresie. 

Wiąże się z tym jeszcze inny problem. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 kredytodawca ma 

powiadomić niezwłocznie Bank Gospodarstwa Krajowego o zmianie wyżej wskazanych 

„parametrów”. Oznacza to, że istnieć będzie obowiązek ciągłego informowania o każdej 

zmianie relacji wysokości płaconej raty z tytułu kredytu mieszkaniowego do osiąganych 

miesięcznie dochodów w gospodarstwie domowym kredytobiorcy, a nie tylko takiej która 

powoduje wstrzymanie wsparcia a wydaje się , że to było intencją ustawodawcy. Taka 

sama uwaga dotyczy obowiązku kredytobiorcy wyrażonego w art. 10 ust. 2 ustawy. 

W przypadku kredytu walutowego może to mieć duże znaczenie. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 10: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „zmianie parametrów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2” zastępuje 

się wyrazami „zwiększeniu miesięcznych dochodów kredytobiorcy lub obniżeniu 

miesięcznej raty prowadzących do zmniejszenia kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego 
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poniżej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe 

kredytobiorcy”, 

b) w ust. 2 „zmianie parametrów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami 

„zwiększeniu miesięcznych dochodów kredytobiorcy lub obniżeniu miesięcznej raty 

prowadzących do zmniejszenia kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego poniżej 60% 

dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy” 

 

3) ustawa w art. 13 w ust. 5 nie określa maksymalnej stawki wynagrodzenia 

prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego przysługującego z tytułu realizacji zadań 

wynikających z przepisów ustawy i jednocześnie upoważnia właściwego ministra tylko do 

określenia sposobu obliczania wynagrodzenia ale nie do wskazania wysokości tego 

wynagrodzenia (art. 13 ust. 6 ustawy).  

Rozporządzenie jest aktem prawnym konkretyzującym normy ustawowe. 

Rozporządzenie nie może regulować materii ustawowej dla której zastrzeżone jest 

kształtowanie praw i obowiązków. 

Wskazane jest określenie wynagrodzenia Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 

ustawy aby wyeliminować wątpliwości ile realnie środków z funduszu będzie 

przeznaczanych na wsparcie dla kredytobiorców a ile na wynagrodzenie dla BGK mając na 

uwadze, że środki na ten cel będą pochodziły z wpłat kredytodawców do Funduszu Wsparcia 

Kredytobiorców.  

 

4) z art. 14 w ust. 2 w pkt 5 wynika, że swojego przedstawiciela wspólnie 

wybierają banki. Wydaje się ,że bardziej właściwe i korelujące z ustawą byłoby wskazanie, że 

swojego przedstawiciela wybierają kredytodawcy gdyż nie są to tylko banki ale zgodnie z 

ustawową definicją kredytodawcy również oddział instytucji kredytowej czy oddział banku 

zagranicznego. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 14 w ust. 2 w pkt 5 wyraz „banków” zastępuje się wyrazem „kredytodawców”; 
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5) w art. 16 w ust. 6 wskazane jest właściwe przywołanie funkcji. Zgodnie z art. 9 

ust. 5 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Rada Funduszu wybiera prezesa 

Zarządu Funduszu i jego zastępcę spośród członków Zarządu Funduszu. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 16 w ust. 6 po wyrazie „Prezesa” dodaje się wyraz „Zarządu”; 

 

6) w art. 21 ustawa posługuje się pojęciem „zaprzestania płatności rat wsparcia”. 

Wydaje się, że chodzi o okoliczności stanowiące podstawę wstrzymania wypłaty wsparcia. 

Ustawa powinna dążyć do precyzji w stosowaniu określeń ustawowych. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 21 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty 

wsparcia, o których mowa w art. 11. 

 

 

 

Aldona Figura 

Starszy legislator 


