
przez komitet wyborczy na rzecz in-
stytucji charytatywnej nadwy˝ki po-
zyskanych Êrodków finansowych
nad poniesionymi wydatkami, o któ-
rym mowa w ust. 1.

3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2,
dzia∏a nieumyÊlnie — podlega
grzywnie.

Art. 27p. 1. Pe∏nomocnik finansowy komitetu
wyborczego, który w zwiàzku z wy-
borami wójta, burmistrza albo pre-
zydenta miasta nie dope∏nia obo-
wiàzku sporzàdzenia i przed∏o˝enia
w terminie komisarzowi wyborcze-
mu albo Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej sprawozdania finansowego
o êród∏ach pozyskania funduszy
oraz poniesionych wydatkach na ce-
le wyborcze albo podaje w tym
sprawozdaniu nieprawdziwe dane

— podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto nie do-
puszcza do wykonania lub utrudnia
dope∏nienie obowiàzku sporzàdze-
nia i przed∏o˝enia komisarzowi wy-
borczemu albo Paƒstwowej Komisji
Wyborczej sprawozdania finanso-
wego, o którym mowa w ust. 1.

3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2,
dzia∏a nieumyÊlnie — podlega
grzywnie.

Art. 27r. 1. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta,

nie dopuszcza do wykonywania lub
utrudnia dope∏nienie przez bieg∏ego
rewidenta obowiàzków przy sporzà-
dzaniu opinii lub raportu dotyczàce-
go sprawozdania finansowego

— podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.

2. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1,
dzia∏a nieumyÊlnie — podlega
grzywnie.

Art. 27s. Do post´powania w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 27a—27c, art. 27e,
art. 27f, art. 27j i art. 27l, stosuje si´
przepisy o post´powaniu w sprawach
o wykroczenia.”

Art. 5. 1. Do post´powania ze z∏o˝onymi za 2001 r.
sprawozdaniami, o których mowa w art. 38 ust. 1 usta-
wy, o której mowa w art. 2, stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku odrzucenia sprawozdania za 2001 r.
partii politycznej, która uzyska∏a prawo do subwencji,
o której mowa w art. 28 i art. 29 ustawy, o której mowa
w art. 2, nie stosuje si´ przepisów art. 38d tej˝e ustawy,
a przypadajàca  — zgodnie z przepisami ustawy, o któ-
rej mowa w art. 3 — subwencja na 2002 r. wyp∏acona
zostanie w kwocie pomniejszonej o 30%.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
z wyjàtkiem art. 1 pkt 27, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 27 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom
wyp∏aconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszka-
niowych, refundacji bankom wyp∏aconych premii gwa-
rancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80,
poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3, poz. 27
i Nr 122, poz. 1310, z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133,
poz. 1508 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w tytule ustawy wyrazy „refundacji bankom wyp∏a-
conych premii gwarancyjnych oraz o zmianie nie-
których ustaw” zast´puje si´ wyrazami „udzielaniu

premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wy-
p∏aconych premii gwarancyjnych”; 

2) w art. 1 w ust. 1 po wyrazach „ksià˝eczkach miesz-
kaniowych” dodaje si´ wyrazy „ , jak równie˝ zasa-
dy udzielania premii gwarancyjnych”; 

3) w art. 2 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) w∏aÊcicielu ksià˝eczki mieszkaniowej — nale˝y
przez to rozumieç osob´ fizycznà, która jest po-
siadaczem wk∏adu oszcz´dnoÊciowego groma-
dzonego na rachunku bankowym na cele
mieszkaniowe, którego imienny dowód stano-



wi ksià˝eczka mieszkaniowa wystawiona do
dnia 23 paêdziernika 1990 r.”; 

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. W∏aÊcicielom ksià˝eczek mieszkanio-
wych przys∏uguje premia gwarancyjna
w zwiàzku z dokonaniem jednej z nast´-
pujàcych czynnoÊci: 

1) uzyskaniem spó∏dzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego lub prawa odr´b-
nej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej, z wy∏à-
czeniem uzyskania prawa odr´bnej
w∏asnoÊci w trybie art. 39 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dziel-
niach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154,
poz. 1802), zwanej dalej „ustawà
o spó∏dzielniach mieszkaniowych”,

2) nabyciem, w drodze zakupu lub za-
miany, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowe-
go prawa do lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej, z wyjàtkiem nabycia
tego prawa w cz´Êci u∏amkowej,

3) nabyciem, w drodze zakupu lub za-
miany, w∏asnoÊci lokalu mieszkalne-
go, stanowiàcego odr´bnà nierucho-
moÊç, lub domu jednorodzinnego,
z wyjàtkiem nabycia lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinnego na
zasadach wspó∏w∏asnoÊci w cz´-
Êciach u∏amkowych,

4) przystàpieniem do u˝ytkowania wy-
budowanego w∏asnego domu jedno-
rodzinnego na warunkach okreÊlo-
nych odr´bnymi przepisami,

5) uzyskaniem w∏asnoÊci domu jednoro-
dzinnego lub odr´bnej w∏asnoÊci lo-
kalu mieszkalnego w budynku wielo-
rodzinnym, w zwiàzku z wykonaniem
umowy zobowiàzujàcej w∏aÊciciela
gruntu do wybudowania na tym grun-
cie domu jednorodzinnego lub bu-
dynku wielorodzinnego, bàdê
w zwiàzku z budowà budynku wielo-
rodzinnego na gruncie stanowiàcym
w∏asnoÊç w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej,

6) uzyskaniem odr´bnej w∏asnoÊci loka-
lu mieszkalnego powsta∏ego w dro-
dze przebudowy, nadbudowy lub roz-
budowy budynku mieszkalnego, bàdê
pomieszczeƒ niemieszkalnych,

7) uzyskaniem w∏asnoÊci domu jednoro-
dzinnego lub odr´bnej w∏asnoÊci lo-
kalu mieszkalnego w budynku wielo-
rodzinnym, wybudowanym przez
spó∏dzielni´ mieszkaniowà w celu
przeniesienia na jej cz∏onków w∏asno-
Êci domów jednorodzinnych lub loka-

li mieszkalnych w budynku wieloro-
dzinnym,

8) wp∏aceniem kaucji zabezpieczajàcej
pokrycie nale˝noÊci z tytu∏u najmu lo-
kalu mieszkalnego w budynku wielo-
rodzinnym, w wysokoÊci przekracza-
jàcej 3% wartoÊci odtworzeniowej lo-
kalu, którego budowa by∏a finanso-
wana przy udziale kredytu zaciàgni´-
tego w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego ze Êrodków Krajowego Fundu-
szu Mieszkaniowego,

9) zawarciem przez osob´ trzecià umo-
wy najmu lokalu mieszkalnego w bu-
dynku wielorodzinnym, którego bu-
dowa by∏a finansowana przy udziale
kredytu zaciàgni´tego w Banku Go-
spodarstwa Krajowego ze Êrodków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowe-
go, po∏àczonym z dokonaniem przez
w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej
wp∏aty na podstawie umowy, o której
mowa w art. 29 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkanio-
wego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253), w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝
20% ostatecznych kosztów budowy
przypadajàcych na dany lokal miesz-
kalny.

2. Premia gwarancyjna przys∏uguje, je˝eli
czynnoÊç wymieniona w ust. 1 dotyczy
rzeczy znajdujàcej si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub prawa obcià-
˝ajàcego takà rzecz.

3. Premi´ gwarancyjnà oblicza i wyp∏aca
bank prowadzàcy obs∏ug´ rachunków
wk∏adów oszcz´dnoÊciowych na ksià-
˝eczkach mieszkaniowych wystawio-
nych do dnia 23 paêdziernika 1990 r. 

4. Warunkiem wyp∏aty premii gwarancyj-
nej jest z∏o˝enie przez w∏aÊciciela ksià-
˝eczki mieszkaniowej wniosku o jej likwi-
dacj´ i wyp∏at´ premii gwarancyjnej
w terminie 90 dni od dnia dokonania
czynnoÊci wymienionej w ust. 1. 

5. Do wniosku nale˝y do∏àczyç dokumenty
potwierdzajàce powstanie prawa do
uzyskania premii gwarancyjnej. W przy-
padku nienale˝ytego udokumentowania
wniosku, bank, o którym mowa w ust. 3,
wyznacza termin na uzupe∏nienie doku-
mentów, nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni, liczàc od
dnia z∏o˝enia wniosku. Po up∏ywie tego
terminu bank zwraca wniosek bez rozpa-
trzenia.”;

5) po art. 3 dodaje si´ art. 3a—3c w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Na wniosek w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej, przed dokonaniem
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czynnoÊci wymienionych w art. 3 ust. 1,
premia gwarancyjna mo˝e byç:

1) wyp∏acona w∏aÊcicielowi ksià˝eczki
mieszkaniowej w przypadku za-
awansowania:

a) budowy w∏asnego domu jednoro-
dzinnego, w wysokoÊci co naj-
mniej 20 % jego wartoÊci kosztory-
sowej,

b) przebudowy, nadbudowy lub roz-
budowy budynku mieszkalnego
lub pomieszczeƒ niemieszkal-
nych, je˝eli w ten sposób ma po-
wstaç odr´bna w∏asnoÊç lokalu
mieszkalnego, w wysokoÊci co
najmniej 50% jej wartoÊci koszto-
rysowej, 

2) przekazana wskazanemu inwestoro-
wi w przypadku:

a) wniesienia co najmniej 50% wy-
maganego przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà wk∏adu budowla-
nego lub mieszkaniowego,

b) wp∏acenia co najmniej 50% warto-
Êci kosztorysowej lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinnego,
budowanych na warunkach, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5.

2. Warunkiem udzielenia premii gwaran-
cyjnej na zasadach okreÊlonych w ust. 1
jest z∏o˝enie przez w∏aÊciciela ksià˝ecz-
ki mieszkaniowej dokumentów po-
twierdzajàcych spe∏nienie warunków,
o których mowa w ust. 1, na dzieƒ z∏o-
˝enia wniosku o likwidacj´ ksià˝eczki
mieszkaniowej i wyp∏at´ premii gwa-
rancyjnej, w tym pisemnego zaÊwiad-
czenia inwestora, lub innych dokumen-
tów potwierdzajàcych poniesienie wy-
maganych nak∏adów. Dokumenty te
powinny byç wystawione nie wczeÊniej
ni˝ 30 dni przed dniem z∏o˝enia wnio-
sku.

3. Warunkiem udzielenia premii gwaran-
cyjnej na zasadach okreÊlonych w ust.
1 pkt 2 jest z∏o˝enie przez w∏aÊciciela
ksià˝eczki mieszkaniowej:

1) pisemnego zobowiàzania do zwró-
cenia, za poÊrednictwem banku,
o którym mowa w art. 3 ust. 3, rów-
nowartoÊci przekazanej premii gwa-
rancyjnej w terminie 30 dni od dnia
zbycia przez w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej ekspektatywy odr´b-
nej w∏asnoÊci lokalu okreÊlonej
w art. 19 ustawy o spó∏dzielniach
mieszkaniowych, a po up∏ywie tego
terminu — wraz z odsetkami ustawo-
wymi,

2) pisemnego upowa˝nienia udzielone-
go inwestorowi, o którym mowa

w ust. 1 pkt 2, do zwrócenia, za po-
Êrednictwem banku okreÊlonego
w art. 3 ust. 3, równowartoÊci przeka-
zanej premii gwarancyjnej w przy-
padku wycofania przez w∏aÊciciela
ksià˝eczki mieszkaniowej Êrodków
na wymagany przez spó∏dzielni´
wk∏ad lub sfinansowanie kosztów
budowy domu jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego budowanych
na warunkach, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 5. 

4. Inwestor na podstawie upowa˝nienia,
o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dokonu-
je zwrotu równowartoÊci przekazanej
premii gwarancyjnej w dniu wycofania
przez w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszka-
niowej Êrodków na wymagany przez
spó∏dzielni´ wk∏ad lub sfinansowanie
kosztów budowy domu jednorodzinne-
go lub lokalu mieszkalnego budowa-
nych na warunkach, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 5. 

5. W przypadku zwrotu równowartoÊci
przekazanej premii gwarancyjnej na za-
sadach okreÊlonych w ust. 3 i 4, premia
ta mo˝e zostaç ponownie wyp∏acona
w∏aÊcicielowi ksià˝eczki mieszkaniowej
pod warunkiem, ˝e:

1) w okresie 6 miesi´cy od dnia zbycia
ekspektatywy odr´bnej w∏asnoÊci lo-
kalu okreÊlonej w art. 19 ustawy
o spó∏dzielniach mieszkaniowych
lub wycofania Êrodków na wymaga-
ny przez spó∏dzielni´ wk∏ad, lub sfi-
nansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu miesz-
kalnego budowanych na warunkach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5,
zostanà spe∏nione warunki okreÊlo-
ne w ust. 1 lub art. 3 ust. 1 oraz 

2) w∏aÊciciel ksià˝eczki mieszkaniowej
z∏o˝y wniosek o ponownà wyp∏at´
premii gwarancyjnej wraz z doku-
mentami, o których mowa w ust. 2 i 3
lub art. 3 ust. 5. 

6. Ponowna wyp∏ata premii gwarancyjnej
zgodnie z ust. 5 mo˝e byç dokonana tyl-
ko raz.

7. Do czasu up∏ywu terminu, o którym
mowa w ust. 5, zwrócona równowar-
toÊç przekazanej premii gwarancyjnej
jest przechowywana na nieoprocento-
wanym rachunku bankowym w banku,
o którym mowa w art. 3 ust. 3.

Art. 3b. 1. Premia gwarancyjna przys∏uguje od
wp∏at na rachunek bankowy, o którym
mowa w art. 2 pkt 5, wnoszonych w la-
tach (kwarta∏ach), dla których wzrost
ceny 1 m2 powierzchni u˝ytkowej bu-
dynku mieszkalnego, ostatnio og∏oszo-
nej przed kwarta∏em z∏o˝enia wniosku,
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zwanej dalej „cenà ostatnio og∏oszo-
nà”, w stosunku do ceny 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynku miesz-
kalnego w∏aÊciwej dla roku (kwarta∏u)
wniesienia wp∏at, zwanej dalej „cenà
dla okresu wniesienia wp∏at”, jest wy˝-
szy od oprocentowania tych wp∏at.
Oprocentowanie to jest obliczane nara-
stajàco od roku (kwarta∏u) dokonania
wp∏at do kwarta∏u, do którego odnosi
si´ cena ostatnio og∏oszona.

2.  Premia gwarancyjna jest naliczana
w odniesieniu do sumy wniesionych
wp∏at nieprzekraczajàcych kosztów bu-
dowy:

1) 55 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu
mieszkalnego w budynku wieloro-
dzinnym lub 

2) 70 m2 powierzchni u˝ytkowej w do-
mu jednorodzinnym.

3. Premi´ gwarancyjnà od wp∏at wniesio-
nych w danym roku (kwartale) bank,
o którym mowa w art. 3 ust. 3, oblicza
zgodnie z wzorem okreÊlonym w za-
∏àczniku do ustawy.

4. Na potrzeby obliczania premii gwaran-
cyjnej Prezes G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego og∏asza cen´ 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynku miesz-
kalnego za okresy kwartalne. Przez ce-
n´ 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budyn-
ku rozumie si´ przeci´tne dla ca∏ego
kraju nak∏ady poniesione przez inwe-
storów na budow´ wielomieszkanio-
wych budynków mieszkalnych w prze-
liczeniu na 1 m2 powierzchni u˝ytkowej
budynku, wyznaczone jako Êrednia wa-
˝ona powierzchnià u˝ytkowà budyn-
ków mieszkalnych oddanych do u˝yt-
kowania w poszczególnych wojewódz-
twach. 

Art. 3c. 1. Bankom, o których mowa w art. 3 ust. 3,
przys∏uguje refundacja, ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa, wyp∏aconych premii
gwarancyjnych. Minister w∏aÊciwy do
spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej przekazuje
bankom, na ich wniosek, Êrodki prze-
znaczone na refundacj´ wyp∏aconych
premii gwarancyjnych. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej, minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych oraz bank, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 3, mogà, w dro-
dze umowy, okreÊliç okresy rozliczenio-
we, terminy przekazywania Êrodków
oraz terminy rozliczeƒ z tytu∏u refunda-
cji wyp∏aconych premii gwarancyj-
nych.”;

6) w art. 4:

a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 1,

b) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Rozliczenia z bankiem z tytu∏ów, o których
mowa w ust. 1 pkt 2—4, oraz z tytu∏u wyna-
grodzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2b,
dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, na zasadach okreÊlonych
w umowie zawartej mi´dzy bankiem, mini-
strem w∏aÊciwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
i ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych. 

4. Je˝eli kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2,
zosta∏ zaciàgni´ty przez spó∏dzielni´ miesz-
kaniowà, umorzenie, o którym mowa w ust.
1 pkt 3, nast´puje pod warunkiem prowadze-
nia przez t´ spó∏dzielni´ analitycznej ewiden-
cji zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu wraz z odset-
kami, z podzia∏em na lokale zajmowane
przez poszczególnych cz∏onków spó∏dzielni,
oraz umo˝liwienia bankowi kontroli tej ewi-
dencji.

5. Analityczna ewidencja zad∏u˝enia, o której
mowa w ust. 4, zawiera co najmniej: 

1) przypadajàcy na ka˝dy lokal stan zad∏u˝e-
nia z tytu∏u: 

a) kredytu, 

b) skapitalizowanych odsetek, 

c) przejÊciowego wykupienia odsetek od
kredytu, z podzia∏em na zad∏u˝enie z ty-
tu∏u przejÊciowego wykupienia odsetek
oraz zad∏u˝enie z tytu∏u oprocentowa-
nia tych odsetek, 

d) wykonania przez Skarb Paƒstwa umo-
wy por´czenia, o której mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
o obj´ciu por´czeniami Skarbu Paƒ-
stwa sp∏aty niektórych kredytów miesz-
kaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310), 

2) wysokoÊç wniesionej przez cz∏onka spó∏-
dzielni cz´Êci wk∏adu budowlanego lub
wysokoÊç wk∏adu mieszkaniowego, usta-
lonà wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏-
dzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288
i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32,
Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r.
Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121,
poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399,
Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99,
poz. 1151 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54,
poz. 572 i Nr 69, poz. 724), 

3) nominalnà kwot´ umorzenia kredytu do-
konanego przy ostatecznym rozliczeniu
kosztów budowy, 

4) wysokoÊç dokonanych umorzeƒ, z podzia-
∏em na umorzenie zad∏u˝enia z tytu∏u

Dziennik Ustaw Nr 127 — 8185 — Poz. 1090



przejÊciowego wykupienia odsetek oraz
zad∏u˝enia z tytu∏u oprocentowania tych
odsetek, 

5) kwot´ odsetek skapitalizowanych wyku-
pionych przez bud˝et paƒstwa, 

6) wysokoÊç nale˝noÊci z tytu∏u obcià˝ajà-
cych cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej
miesi´cznych sp∏at kredytu, wyliczonà
zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1,
oraz wysokoÊç sp∏at wnoszonych przez
cz∏onka spó∏dzielni.”;

7) w art. 5a wyrazy „minimalnej stopie rentownoÊci
28-dniowych operacji otwartego rynku” zast´puje
si´ wyrazami „stopie referencyjnej, okreÊlajàcej
minimalne oprocentowanie podstawowych opera-
cji otwartego rynku prowadzonych przez Narodo-
wy Bank Polski”;

8) w art. 6:

a) w ust. 1a skreÊla si´ wyrazy „i 8”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przy podejmowaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych
do wyegzekwowania od kredytobiorców
nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u przej-
Êciowego wykupienia odsetek, o których
mowa w ust. 2, banki majà prawo, bez uzy-
skania pisemnego oÊwiadczenia kredyto-
biorcy o poddaniu si´ egzekucji, wystawiaç
bankowe tytu∏y egzekucyjne stosownie do
art. 96—98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665 i Nr 126, poz. 1070).

2b. Bankom przys∏uguje wynagrodzenie z tytu-
∏u administrowania i egzekwowania zad∏u-
˝enia kredytobiorców, o którym mowa
w ust. 2, w wysokoÊci 4% kwoty sp∏at tego
zad∏u˝enia.”;

9) w art. 8:

a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „2a i”,

b) skreÊla si´ ust. 2a,

c) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , 2a”;

10) w art. 8a:

a) w ust. 2 wyrazy „4 kwarta∏y” zast´puje si´ wyra-
zami „8 kwarta∏ów”,

b) w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „12 kwarta-
∏ów” zast´puje si´ wyrazami „16 kwarta∏ów”,

c) w ust. 5 po wyrazach „sp∏aty kredytu” dodaje si´
wyrazy „na dany kwarta∏”;

11) w art. 9:

a) w ust. 2 po wyrazach „odsetek przejÊciowo wy-
kupionych” dodaje si´ wyrazy „oraz tryb sk∏ada-
nia i rozpatrywania wniosków o zawieszenie
sp∏aty kredytu, uwzgl´dniajàc zapewnienie
sprawnoÊci udzielania pomocy paƒstwa w tym
zakresie”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2,
powinno okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) wzory formularzy rozliczeƒ,
2) szczegó∏owe zasady rozliczania przez ban-

ki Êrodków wp∏acanych przez kredytobior-
ców, o których mowa w art. 7, art. 8, art.
8a i art. 11 ust. 1, na sp∏at´ kredytów
mieszkaniowych, 

3) szczegó∏owe zasady zawierania umów,
o których mowa w art. 4 ust. 3, i ich za-
kres.”; 

12) w art. 10:

a) w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „przed dniem 31 grudnia
2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „do dnia
31 grudnia 2005 r.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Spó∏dzielnia mieszkaniowa przekazuje do
banku Êrodki wp∏acone przez cz∏onków
spó∏dzielni z tytu∏u zwrotu nominalnych
kwot umorzeƒ kredytu, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia
ich otrzymania.

1b. W przypadku niedotrzymania terminu,
o którym mowa w ust. 1a, zwrot nast´puje
wraz z odsetkami w wysokoÊci jak dla zale-
g∏oÊci podatkowych.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WartoÊç lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

stanowi iloczyn powierzchni u˝ytkowej
i wskaênika przeliczeniowego kosztu odtwo-
rzenia 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budyn-
ków mieszkalnych ostatnio og∏oszonego
przez wojewod´ na podstawie przepisów
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984).”;

13) w art. 10b:

a) w ust. 1 po wyrazach „o których mowa
w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6” dodaje si´ wyrazy 
„ , uwzgl´dniajàc zapewnienie sprawnoÊci
udzielania pomocy paƒstwa w tym zakresie”,

b) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym po wyrazie „okre-
Êlaç” dodaje si´ wyrazy „w szczególnoÊci”; 

14) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31
grudnia 2005 r. dokona sp∏aty kredytu, o którym
mowa w ust. 1, wraz z 30% odsetek przejÊciowo
wykupionych przez bud˝et paƒstwa oraz 30%
odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu
30 czerwca 1993 r., pozosta∏e 70% odsetek
przejÊciowo wykupionych podlega umorzeniu,
a 70% skapitalizowanych odsetek podlega wy-
kupieniu przez bud˝et paƒstwa. W przypadku
spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
cz∏onkowi spó∏dzielni przys∏uguje roszczenie
o przeniesienie przez spó∏dzielni´ mieszkanio-
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wà prawa w∏asnoÊci do tego lokalu na warun-
kach okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r.
Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28,
poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068,
Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113,
poz. 984) w art. 121 w § 5 wyrazy „ustalonej i og∏oszo-
nej przez Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast” zast´puje si´ wyrazami „og∏oszonej przez Preze-
sa G∏ównego Urz´du Statystycznego”.

Art. 3. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118, z 2001 r. Nr 42, poz. 475
i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art.
21 w ust. 1 wyrazy „ustalonej przez Prezesa Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na podstawie przepi-
sów o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych” zast´puje si´ wyrazami „og∏o-
szonej przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go na podstawie przepisów o pomocy paƒstwa w sp∏a-
cie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏a-
conych premii gwarancyjnych”.

Art. 4. Do wniosków o wyp∏at´ premii gwarancyj-
nej z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Do dnia 31 grudnia 2002 r. kompetencje mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodar-
ki przestrzennej i mieszkaniowej wynikajàce z ustawy
wymienionej w art. 1 wykonuje Prezes Urz´du Miesz-
kalnictwa i Rozwoju Miast.

Art. 6. Do czasu wydania rozporzàdzeƒ na podsta-
wie art. 9 ust. 2 i art. 10b ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, pozo-
stajà w mocy przepisy dotychczasowe, o ile nie sà z nià
sprzeczne, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o przepisach o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏a-
conych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw lub ustawie o pomocy paƒstwa w sp∏acie
niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji ban-
kom wyp∏aconych premii gwarancyjnych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw, nale˝y przez to rozumieç odpo-
wiednio przepisy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych lub ustaw´ o pomocy paƒstwa
w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzie-
laniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wyp∏aconych premii gwarancyjnych.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 12 sierp-
nia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (poz. 1090)

WZÓR DO OBLICZENIA WYSOKOÂCI PREMII GWARANCYJNEJ

Do obliczania premii gwarancyjnej od sumy wp∏at wniesionych w roku (kwartale) i-tym stosuje si´ nast´pu-
jàcy wzór:

gdzie:
i — oznacza rok (kwarta∏) wniesienia wp∏at,
n — oznacza kwarta∏, dla którego jest znana cena

ostatnio og∏oszona, 
PGi — oznacza premie gwarancyjne od sumy wp∏at

wniesionych w roku (kwartale) i,
Ci — oznacza cen´ 1 m2 powierzchni u˝ytkowej bu-

dynku mieszkalnego ustalonà dla roku (kwar-
ta∏u) i,

Cn — oznacza cen´ 1 m2 powierzchni u˝ytkowej bu-
dynku mieszkalnego ostatnio og∏oszonà przed
kwarta∏em z∏o˝enia wniosku,

SPi — oznacza sk∏adanà stop´ procentowà, wed∏ug
której by∏y oprocentowane wp∏aty wniesio-
ne w roku (kwartale) i-tym do koƒca kwarta∏u,
dla którego  jest znana cena ostatnio og∏oszo-
na,



SPi = (1 + ri /2) x (1 + ri+1) x (1 + ri+2) x...x (1 + rn) – 1

gdzie:
ri — oznacza stop´ procentowà w roku (kwartale) i,

podzielonà przez 100,
rn — oznacza stop´ procentowà w kwartale n, po-

dzielonà przez 100,
WKi — oznacza sum´ wp∏at wniesionych w roku

(kwartale) i.

Sk∏adanà stop´ procentowà SPi oblicza si´ wed∏ug
wy˝ej przedstawionego wzoru przy uwzgl´dnieniu
okresów, w których bank dokonywa∏ kapitalizacji odse-
tek.

Premi´ ∏àcznà oblicza si´ wed∏ug wzoru PG = Σi PGi
jako sum´ premii od wszystkich wp∏at wniesionych na
ksià˝eczk´ mieszkaniowà w poszczególnych latach
(kwarta∏ach).
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych m∏odocianym.

Na podstawie art. 204 § 1 i 3 Kodeksu pracy zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
m∏odocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500, z 1992 r. Nr 1,
poz. 1 oraz z 1998 r. Nr 105, poz. 658) w za∏àczniku do
rozporzàdzenia wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) dzia∏ IV „Prace w ha∏asie i drganiach” otrzymuje
brzmienie:

„IV. Prace w ha∏asie i drganiach

1.  Ha∏as

1) Wzbronione jest zatrudnianie m∏odocianych
w warunkach nara˝enia na ha∏as, którego:

— poziom ekspozycji odniesiony do 8-go-
dzinnego dobowego lub do przeci´tnego
tygodniowego, okreÊlonego w Kodeksie
pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartoÊç 80 dB,

— szczytowy poziom dêwi´ku C przekracza
wartoÊç 130 dB,

— maksymalny poziom dêwi´ku A przekracza
wartoÊç 110 dB.

2) Wzbronione jest zatrudnianie m∏odocianych
w warunkach nara˝enia na ha∏as infradêwi´-
kowy, którego:
— równowa˝ny poziom ciÊnienia akustyczne-

go skorygowany charakterystykà cz´stotli-
woÊciowà G odniesiony do 8-godzinne-
go dobowego lub do przeci´tnego tygo-
dniowego, okreÊlonego w Kodeksie pracy,
wymiaru czasu pracy przekracza wartoÊç
86 dB,

— szczytowy nieskorygowany poziom ciÊnienia
akustycznego przekracza wartoÊç 135 dB.

3) Wzbronione jest zatrudnianie m∏odocianych
w warunkach nara˝enia na ha∏as ultradêwi´-
kowy, którego:

— równowa˝ne poziomy ciÊnienia akustycz-
nego w pasmach tercjowych o cz´stotliwo-
Êciach Êrodkowych od 10 kHz do 40 kHz od-
niesione do 8-godzinnego dobowego lub
do przeci´tnego tygodniowego, okreÊlone-
go w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,

— maksymalne poziomy ciÊnienia akustycz-
nego w pasmach tercjowych o cz´stotli-
woÊciach Êrodkowych od 10 kHz do 40 kHz

przekraczajà wartoÊci podane w tabeli:

Cz´stotliwoÊç Êrodkowa
pasm tercjowych 

(kHz)

Równowa˝ny poziom ciÊnienia 
akustycznego odniesiony do 8-godzinnego

dobowego lub do przeci´tnego 
tygodniowego, okreÊlonego w Kodeksie

pracy, wymiaru czasu pracy (dB)

Maksymalny poziom 
ciÊnienia akustycznego

(dB)

10; 12,5; 16 75 100

20 85 110

25 100 125

31,5; 40 105 130


