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32
USTAWA
z dnia 30 listopada 1995 r.
o pomocy

państwa

w

spłacie

niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom
gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przyznawania ban kom środków z budżetu państwa, określonych w ustawie budżetowej , które udzieliły kredytów mieszkaniowych, o których mowa w ust. 2, oraz bankom prowadzącym obsługę rachunków wkładów oszczędnościo
wych na książeczkach mieszkaniowych.

Art. 2.
1)

Ilekroć

w ustawie jest mowa o:

zadłużeniu kredytobiorcy z tytułu
wykupienia odsetek od kredytu -

przejściowego

należy

przez to

premii

rozumieć sumę

kwoty środków przekazanych z buna przejściowe wykupienie należno
ści banku z tytułu nie spłaconych przez kredytobiorcę odsetek od kredytu oraz kwot naliczanego
przez bank oprocentowania tych odsetek,
dżetu państwa

2)
2. Przepisy ustawy stosuje się do kredytów mieszkaniowych udzielonych i spłacanych na warunkach
określonych przez Radę Ministrów.

wypłaconych

spłatach lub należnościach z tytułu spłat kredytu należy przez to rozumieć spłaty lub należności z tytułu spłat tego kredytu wraz z odsetkami, w tym
setkami przejściowo wykupionymi ze środków
dżetu państwa wraz z ich oprocentowaniem,

odbu -

3) lokalu - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny
w spółdzieln i mieszkaniowej, lokal mieszkalny
w budynku stanowiący odrębną własność lub dom
mieszkalny,

4) kredytobiorcy -

Poz. 32
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należy

przez to

rozumieć również

członka spółd zielni mieszka niowej zajm u jącego loka i obciążony kredytem za ciągniętym przez spół

2. Odsetki przejśc iowo wykupione ze ś rodk ów bu dżetu państwa podlegają oprocentowaniu, z zastrz eże 
niem art. 10 ust. 3.

dzielnię·

Art. 3. 1. Bankom

prowadzącym obsługę

ra chun-

ków wkładów oszczędnościowych na książeczkach
mieszka niowyc h wystawionych do dnia 23 pa ździerni
ka 1990 r. przysługuje refundacj a ze środków bud źetu
państwa w y płacon ych premii gwarancyjnych od wkła 
dów oszczędnościowych na budownictwo mieszkan iowe .
premii gwarancyjnej nie może przekroczyć kwoty nakładów na nabycie lokalu lub kosztów jego budowy albo kwoty zadłużenia z tytułu kredytu na budownictwo mieszkani owe, od którego nie
spłaco ne odsetki są wykupywane ze środków budżetu
2.

Wysokość

Art. 5. Pomoc p ań stwa w spłacie kred ytów mieszkaniowych, o których mowa wart. 1 ust. 2, może polegać również na jedno razowym wykupieni u ze środków
budżetu państwa czę ści zadłużenia z tytułu udzie lonych kre dytów mieszkaniowych na warunkach i w trybie określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Art. 6. 1. Z budżetu parlstwa przekazywane są ban kom środki do wysokośc i różnicy pomiędzy należnym
bankowi oprocentowaniem, obliczonym wed łu g stopy
procentowej ustalonej przez Radę M in istrów, a wysokoś cią odsetek spłacanych przez kredytobiorcę zgodnie z przepisami art. 7 i 8.

p aństwa.

3. W przypadku zbycia całości lub części lokalu albo s półdzielczego prawa do lokalu przed upływem
dwóch lat od dnia wypłacenia premii, osoba, która
otrzymała premię gwarancyjną po dniu wejścia w ży
cie ustawy, jest obowiązana, z zast rz eżeniem ust. 4, do
jej zwrotu na rachunek urzęd u skarbowego wł aściwe
go ze względu na miejsce zamieszkan ia w te rm inie
14 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
lub spółdz ielcze prawo do lokalu. Do zwrotu należno
ści z tytułu premii stosuje się przepisy ust awy o zobowiązan iach podatkowych.
4. Jeże li osoba zobow iązana do zwrotu prem ii gwarancyj nej złoży oświadczeni e , iż w ciągu dwóch lat od
dn ia zbycia, o którym mowa w ust. 3, wydatkuje środ
ki, w wysokośc i nie niższej niż kwota uzyskanej premii
gwa rancyjnej , na za spokojeni e potrzeb mieszkaniowych w formie uprawn ia jącej do uzyskania tej premii,
obow iązek zwrotu premii ulega na ten okres zawieszeniu. W razie niewydatkowania środków zgodn ie
z oświa dczeniem, premia gwarancyjna pod lega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi od terminu zwrotu
okr eślonego w ust. 3.
5. Ra da Ministrów określi, w drodze rozporządze 
nia , szczegó łowe warunki i tryb udzi elan ia premii gwarancyjnej. a także jej zwrotu, oraz tryb rozliczeń z bankami z tytułu refund acji wypłaconych premii.

Art. 4. 1. Pomoc państwa w spłacie kredytów
mieszkaniowych, o których mowa wart. 1 ust. 2, polega na:
1) odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkie m
dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na spła tę za dłużenia z tytułu kredytów
zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe na warunkach określonych odręb nymi przepisami,
2)

przejściowym

wykupieniu ze śro dków budżetu
stwa odsetek od kredytów mieszkaniowych,

pań

części zadłuże n ia kredytobiorców z tytu łu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów

3) umorzeniu

mieszkan iowych.

2. Banki są obowiąz an e wobec Skarbu Państwa do
administrowania i egzekwowania zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od
kredytów mieszkaniowych.

Art. 7.1 . Jeżeli kredyt
żeniem

został zaciągn ięt y,

ust. 3, do dnia 31 maja 1992 r.,

z zastrze-

wysokość obcią

żających kredytobiorcę miesięcznych spłat przypadają

cych na dany lokal nie może być niższa od iloczynu powierzchni użytk owej lokalu oraz normatywu spłaty kredytu ustalanego w przeliczeni u na 1 m 2 powierzchni
użytkowej lokalu .
2. Normatyw spł aty kredytu, o którym mowa
w ust. 1, stanowi ilo raz przeciętnego miesi ęczne go wynagrodzenia w województwie za I albo III kwartał, bez
wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach
oraz nagród z zakładowego fun duszu nagród,
z uwzględnieniem sfery budżetowej bez p rzedsię bior
stwa państwowego " Polskie Koleje Państwowe" oraz
bez p rz eds i ębi orstwa użyteczności publicznej Poczta
Polska i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna,
jednak nie wyższ ego niż 110% takiego wynagrodzenia
w kraju, oraz liczby ustalonej przez Ministra Gospodarki Przest rzenn ej i Budownictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów. Minister Gospodarki Przestrzennej
i Budown ictwa ogłasza , w drodze obwieszczenia, raz
na pół roku, wyso kość normatywów w Dzienniku Urzę
dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
3. Zasady spłaty kredytów, o których mowa
w ust. 1, m ają także zastosowan ie do kredytów zacią
gniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe po terminie
określony m w ust. 1 jeż eli kredyty te spełniały warunki p rzejśc iowe g o wykupienia odsetek ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów.
I

Jeżel i kredyt został zaciągnięty przez osow okresie od dn ia 21 października 1991 r. do
dnia 31 marca 1995 r" wysokość obciążających kredytobiorcę miesięcznych spłat nie może być ni ższa w całym okresie spłaty niż 25% udokumentowanyc h miesię czn ych dochodów jego gospodarstwa domowego.
Kredytobio rca jest obowiązany zap ewnić bankowi
możli wość kontroli spełnienia tego warunku.

Art. 8. 1.

bę fizyczną
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Poz. 32

2. Dochód gospodarstwa domowego w rozumieniu
ustawy stanowi suma przychodów członków gospodarstwa domowego, pomniejszonych o koszty ich uzyskania, w tym także stalych przychodów zwolnionych
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych , zaś w wypadku rolników - dochód wynikający z przemnożenia ilości posiadanych przez rolnika
hektarów przeliczeniowych przez dochód z jednego
hekta~a przeliczeniowego, ogłaszany przez Min istra
Pracy i Polityki Socjalnej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" .

rzeniu, jeżeli spłata ta nastąpi przed dniem 31
grudnia 1997 r., z tym że w przypadku spółdzielcze
go lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spół
dzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie
. prawa do lokalu na własnościowe z ograniczeniem
przez spółdzielnię mieszkaniową żądania uzupeł
nienia wkładu budowlanego do przypadającej na
dany lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu
dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do budżetu

Art. 9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzeni a, szczegółowe warunki i t ryb rozliczeń z bankami
z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budże 
tu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych,
w tym: wysokość oprocentowania kredytów objętych
przej ściowym wykupem odsetek, wysokość odsetek
podlegających wykupieniu, wysokość i sposób oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, zasady
zaliczania przez banki wpłat dokonywanych przez kredytobiorców na poczet spłaty kredytu, a także rodzaje
i sposób stosowania ulg w wypadku przejściowego pogorszenia się sytuacji materialnej kredytobiorcy.

2. Wartość lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi iloczyn powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej ostatnio ogło 
szonego przez wojewodę na podstawie przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105,
poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr133, poz. 654).

Art. 10. 1. Na wniosek kredytobiorcy zadłużenie
z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych podlega umorzeniu przez bank
w czę śc i odpowiadaj ącej :
1) nadwyżce przypadającego na dany lokal zadłużenia
z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz
z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu ponad wartość lokalu określoną zgodnie
z ust. 2, ustalonej na dzień 31 marca 1996 r.,
2) nadwyżce, o której mowa w pkt 1, ustalonej po dniu
31 marca 1996 r. w wypadku rezygnacji przez człon
ka spółdzielni mieszkaniowej z członkostwa
w spółdzielni i postawienia lokalu mieszkalnego do
jej dyspozycji,
3) nadwyżce , o której mowa w pkt 1, ustalonej po dniu
31 marca 1996 r., powiększonej o nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy - w wypadku
przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu
z lokatorskiego na własnościowe, pod warunkiem
ograniczenia przez spółdzielnię mieszkaniową żą
dania uzupełnienia przez członka wkładu budowlanego do przypadających na dany lokal: kwoty kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, kwoty
zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu w części nie podlegającej umorzeniu oraz nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów
budowy, która podlega zwrotowi do budżetu parl stwa,
4) nadwyżce miesięcznej spłaty ponad minimalną jej
wysokość określoną wart. 7, 8 i 11,
5) równowartości 70% zadłużenia po spłacie całości
kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz
zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu w c zęści nie podlegającej umo-

państwa.

3. Jeżeli kredytobiorca dokonywał w danym roku
systematycznych, terminowych spłat kredytu wraz
z odsetkami w wysokości wynikającej z art. 7, 8 i 11, odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu pań
stwa nie podlegają oprocentowaniu.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, szczegółowe warunki i tryb stosowania oraz
sposób rozliczania umorz eń, o których mowa
w ust. 1.
Art. 11. 1. Roczne spłaty kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych na podstawie umów określają
cych równocześnie 40-letni okres spłaty kredytu i roczne obc i ążenie w wysokości 1% aktualnej wartości
mieszkań zajmowanych na warunkach lokatorskich lub
2% aktualnej wartości mieszkań zajmowanych na warunkach własnościowych, nie mogą być niższe od ilorazu kwoty zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek, w tym
odsetek przejściowo wykupionych ze środków budże
tu państwa, na koniec roku poprzedniego oraz liczby
lat, jaka pozostała do zakończenia okresu spłaty kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wysokość obciążeń, o których mowa w ust. 1,
podlega korekcie w związku z przepisami art. 10 ust. 1
pkt1,2i3.
3. Na wniosek kredytobiorcy kredyty, o których mowa w ust. 1, mogą być także spłacane na zasadach
określonych wart. 7.

Art. 12. Rada Ministrów

może określić, w drodze
warunki objęcia pomocą parlstwa, na
zasadach określonych wart. 7, spłaty kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r. na
dokończenie inwestycji mieszkaniowych rozpoczętych
przed dniem 31 grudnia 1994 r. i zasiedlenie wybudowanych mieszkań, których zasiedlenie nie było możli
we przez okres nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem
wejścia w życie ustawy.
rozporządzenia,

Art. 13. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Pra wo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133,
poz. 654) wart. 218 w § 4 na końcu drugiego zdan ia
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kropkę

zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy
"zgodnie z zasadami, o których mowa w § 3 pkt 1."

Art. 14. W zakresie uregulowanym ustawą tracą
moc przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. Nr 74,
poz. 440, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1993 r. Nr 40, poz.
181 ).

Poz. 32, 33 i 34

Art. 15. Do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa wart. 3 ust. 5, zachowują moc przepisy dotychczasowe.
Art. 16. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia

1996 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski

33
USTAWA
z dnia 22 grudnia 1995 r.
o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz zmieniająca
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Art. 1. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U.
z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz.
464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85,
poz . 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601 oraz z 1995 r.
Nr 99, poz. 486) wart. 88a w ust. 4 wyrazy "z dniem
31 grudnia 1995 r." zastępuje się wyrazami "jeżeli
wnioski zawierające to roszczenie nie zostaną złożone
do dnia 31 grudnia 1996 r."

ustawę

o zmianie

nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 83,
poz. 373, z 1992 r. Nr 91, poz. 455 oraz z 1994 r. Nr 51,
poz. 201, Nr 80, poz. 369, Nr 84, poz. 384 i Nr 123, poz.
601) wart. 2c w ust. 5 wyrazy "z dniem 31 grudnia
1995 r." zastępuje się wyrazami "jeżeli wnioski zawierające te roszczenia nie zostaną złożone do dnia
31 grudnia 1996 r."

Art. 3. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia

1996 r.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski

34
USTAWA
z dnia 22 grudnia 1995 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu i

przeciwdziałaniu

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnien iu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r.
Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 2 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) absolwencie - oznacza to bezrobotnego
w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia
określonego w dyplomie, świadectwie ukoń
czenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończe
niu kursu, jeżeli jest:

bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
a) absolwentem ponadpodstawowej szkoły
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoły wyż
szej państwowej lub niepaństwowej - dla
młodzieży,

b) absolwentem studiów podyplomowych
lub doktoranckich, podjętych w okresie 6
miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyż
szej,
c) absolwentem szkoły, o której mowa w lit. a),
dla dorosłych, jeżeli w ostatnich 12 miesią
cach trwania nauki nie był zatrudniony,

