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USTAWA

z dnia 5 grudnia 2002 r.

o dop∏atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o sta∏ej stopie procentowej.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady stosowania dop∏at
do oprocentowania d∏ugoterminowych kredytów
o sta∏ej stopie procentowej, udzielanych przez banki na
cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym, reali-
zowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e êród∏a finansowania dop∏at oraz zasady rozli-
czeƒ z tytu∏u przekazanych bankom dop∏at.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) „budynek mieszkalny” — budynek, w którym ∏àcz-
na powierzchnia wykorzystywanych zgodnie
z przeznaczeniem lokali mieszkalnych wraz z po-
wierzchnià pomieszczeƒ do nich przynale˝nych
jest wi´ksza od ∏àcznej powierzchni pozosta∏ych lo-
kali i pomieszczeƒ do nich przynale˝nych;

2) „kredyty o sta∏ej stopie procentowej” — d∏ugoter-
minowe kredyty udzielane na zasadach okreÊlo-



nych w ustawie, do których oprocentowania stoso-
wane sà dop∏aty;

3) „sta∏a stopa procentowa” — nominalnà rocznà sto-
p´ oprocentowania kredytu, po jakiej banki udzie-
lajà kredytów o sta∏ej stopie procentowej;

4) „stopa WIBOR trzymiesi´czny” — rocznà stop´
procentowà trzymiesi´cznych po˝yczek udzielo-
nych w walucie polskiej na warszawskim mi´dzy-
bankowym rynku finansowym, notowanà przez
agencj´ informacyjnà, wskazanà w umowie mi´-
dzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a ban-
kiem udzielajàcym kredytu o sta∏ej stopie procen-
towej;

5) „stopa referencyjna” — zmiennà stop´ procento-
wà, stanowiàcà podstaw´ ustalenia wysokoÊci do-
p∏at do oprocentowania kredytów o sta∏ej stopie
procentowej, równà przeci´tnej stopie WIBOR trzy-
miesi´czny, obliczanej jako Êrednia arytmetyczna
notowaƒ w kwartale poprzedzajàcym dany kwar-
ta∏, powi´kszonej o mar˝´ okreÊlonà w umowie
mi´dzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a ban-
kiem udzielajàcym kredytu o sta∏ej stopie procen-
towej, wynoszàcà nie wi´cej ni˝ 1,5 punktu procen-
towego;

6) „dop∏ata” — kwot´ stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy od-
setkami naliczonymi za dany okres wed∏ug stopy
referencyjnej a odsetkami naliczonymi za ten sam
okres wed∏ug sta∏ej stopy procentowej; podstawà
naliczania odsetek wed∏ug obu stóp jest pozostajà-
cy do sp∏aty kapita∏ kredytu.

Rozdzia∏ 2

Kredyt o sta∏ej stopie procentowej

Art. 3. 1. Kredytów o sta∏ej stopie procentowej
udzielajà banki, które zawar∏y umowy z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego, zwane dalej „bankami”.

2. Kredytów o sta∏ej stopie procentowej udziela si´:

1) osobom fizycznym na zaspokojenie w∏asnych po-
trzeb mieszkaniowych przez:

a) budow´ domu jednorodzinnego,

b) nadbudow´, przebudow´ lub rozbudow´ bu-
dynku mieszkalnego lub adaptacj´ budynku lub
lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkal-
ne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stano-
wiàcego odr´bnà nieruchomoÊç,

c) zakup b´dàcego w budowie lub nowo wybudo-
wanego domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego, stanowiàcego odr´bnà nierucho-
moÊç, od gminy albo od osoby, która wybudo-
wa∏a ten budynek w ramach wykonywanej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej,

d) pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego,
budowanego przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà

w celu ustanowienia odr´bnej w∏asnoÊci tego
lokalu,

e) wniesienie wk∏adu do spó∏dzielni mieszkaniowej
w celu uzyskania spó∏dzielczego prawa do zasie-
dlanego po raz pierwszy lokalu mieszkalnego

— z wyjàtkiem inwestycji dokonywanych przez te
osoby fizyczne w ramach wykonywanej przez nie
dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólno-
tom mieszkaniowym na remont budynku mieszkal-
nego, z wy∏àczeniem remontów niewymagajàcych
pozwolenia na budow´ oraz remontów lokali w bu-
dynkach wielorodzinnych.

3. Kredytów o sta∏ej stopie procentowej nie udzie-
la si´ na finansowanie przedsi´wzi´cia inwestycyjne-
go, na które zaciàgni´to kredyt uprawniajàcy do otrzy-
mania premii termomodernizacyjnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspiera-
niu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1121, z póên. zm.1)).

4. Kredytów o sta∏ej stopie procentowej udziela si´:

1) na cele okreÊlone w ust. 2 pkt 1 — na okres od
20 do 25 lat;

2) na cel okreÊlony w ust. 2 pkt 2 — na okres od 15 do
20 lat.

5. Kredyty o sta∏ej stopie procentowej sà udzielane
i sp∏acane w walucie polskiej.

6. Prowizje i op∏aty zwiàzane z udzielaniem kredytu
o sta∏ej stopie procentowej nie mogà byç doliczone do
kwoty kredytu ani z niej potràcone.

7. Kredyt o sta∏ej stopie procentowej jest sp∏acany
w równych ratach kapita∏owo-odsetkowych w okre-
sach miesi´cznych lub kwartalnych.

8. Bank mo˝e odroczyç sp∏at´ rat kapita∏owych do
czasu postawienia ca∏ej kwoty kredytu o sta∏ej stopie
procentowej do dyspozycji kredytobiorcy, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ o 24 miesiàce od dnia zawarcia umowy kre-
dytu o sta∏ej stopie procentowej.

Art. 4. 1. Sta∏a stopa procentowa wynosi 7% w sto-
sunku rocznym, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du Mieszkal-
nictwa i Rozwoju Miast oraz Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zmieniç wy-
sokoÊç sta∏ej stopy procentowej, bioràc pod uwag´
konkurencyjnoÊç stopy procentowej kredytu o sta∏ej
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stopie procentowej w stosunku do kredytów na cele
mieszkaniowe oferowanych na rynku. Sta∏a stopa pro-
centowa nie mo˝e byç ustalona na poziomie ni˝szym
ni˝ 6% w stosunku rocznym.

3. Sta∏a stopa procentowa ustalona na podstawie
ust. 2 ma zastosowanie wy∏àcznie do kredytów o sta∏ej
stopie procentowej udzielanych na podstawie umów
zawartych po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia∏ 3

Fundusz Dop∏at

Art. 5. 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego two-
rzy si´ Fundusz Dop∏at, zwany dalej „Funduszem”.

2. Ârodki Funduszu tworzà:

1) nadwy˝ki, o których mowa w art. 8 ust. 3;

2) zwroty dop∏at, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10
ust. 2;

3) dochody z tytu∏u inwestowania przejÊciowo wol-
nych Êrodków Funduszu w lokaty bankowe i papie-
ry wartoÊciowe emitowane przez Skarb Paƒstwa
lub Narodowy Bank Polski, bàdê por´czane lub
gwarantowane przez Skarb Paƒstwa, oraz w listy
zastawne;

4) Êrodki z bud˝etu paƒstwa — w wysokoÊci okreÊlo-
nej w ustawie bud˝etowej;

5) inne wp∏ywy.

3. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na:

1) dop∏aty;

2) pokrycie kosztów dzia∏ania Funduszu.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) sporzàdza dla Funduszu odr´bny bilans oraz rachu-
nek zysków i strat;

2) wyodr´bnia plan finansowy Funduszu w planie fi-
nansowym Banku Gospodarstwa Krajowego;

3) przekazuje organom, o których mowa w ust. 5,
kwartalne informacje o realizacji planu finansowe-
go Funduszu w terminie do koƒca miesiàca nast´-
pujàcego po danym kwartale.

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w uzgodnieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
oraz Prezesem Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

6. Projekt planu finansowego na dany rok jest prze-
kazywany do uzgodnienia organom wymienionym
w ust. 5, nie póêniej ni˝ do dnia 30 listopada roku po-
przedzajàcego.

Art. 6. Po sp∏acie ostatniego kredytu o sta∏ej stopie
procentowej Êrodki Funduszu podlegajà odprowadze-
niu do bud˝etu paƒstwa.

Art. 7. Bank Gospodarstwa Krajowego jest zwol-
niony z obowiàzku utrzymywania rezerwy obowiàzko-
wej, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140,
poz. 938, z póên. zm.2)), od Êrodków zgromadzonych na
rachunkach Funduszu.

Rozdzia∏ 4

Rozliczenia z tytu∏u dop∏at

Art. 8. 1. Dop∏aty sà stosowane, je˝eli sta∏a stopa
procentowa jest ni˝sza od stopy referencyjnej.

2. Ârodki otrzymane przez banki na dop∏aty sà ewi-
dencjonowane odr´bnie dla rachunku ka˝dego kredy-
tobiorcy.

3. Je˝eli w danym miesiàcu stopa referencyjna jest
ni˝sza od sta∏ej stopy procentowej, Êrodki wp∏acone
przez kredytobiorc´ do banku, w kwocie odpowiadajà-
cej nadwy˝ce odsetek naliczonych za ten miesiàc we-
d∏ug sta∏ej stopy procentowej nad odsetkami naliczo-
nymi za ten sam okres wed∏ug stopy referencyjnej,
podlegajà przekazaniu do Funduszu.

4. Rozliczenia banków z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego, o których mowa w ust. 3, odbywajà si´
w okresach kwartalnych, w terminie do koƒca miesià-
ca nast´pujàcego po danym kwartale.

5. Ârodki wp∏acone przez kredytobiorc´, o któ-
rych mowa w ust. 3, pomniejszajà kwot´ dop∏at ewi-
dencjonowanych przez bank na rachunku tego kredy-
tobiorcy.

Art. 9. 1. Dop∏aty sà przekazywane bankom pod wa-
runkiem terminowej sp∏aty kredytu o sta∏ej stopie pro-
centowej wraz z odsetkami, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Dop∏aty sà przekazywane bankom równie˝
w okresie odroczenia sp∏aty rat kapita∏owych, o którym
mowa w art. 3 ust. 8.

3. W przypadku wystàpienia nieterminowej sp∏aty
kredytu o sta∏ej stopie procentowej bank traci prawo
do dop∏at do oprocentowania tego kredytu i jest obo-
wiàzany zwróciç do Funduszu uzyskane dop∏aty po-
mniejszone o ewentualne nadwy˝ki, o których mowa
w art. 8 ust. 3, w terminie 6 miesi´cy od dnia wypowie-
dzenia umowy kredytu przez bank.
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4. Przez nieterminowà sp∏at´ kredytu o sta∏ej stopie
procentowej sp∏acanego w okresach miesi´cznych lub
kwartalnych nale˝y rozumieç brak sp∏aty raty przez ko-
lejne trzy miesiàce.

5. W przypadku wystàpienia nieterminowej sp∏aty
kredytu o sta∏ej stopie procentowej bankowi przys∏u-
guje wobec kredytobiorcy roszczenie o zwrot kwoty,
zwróconej przez bank do Funduszu, o której mowa
w ust. 3.

Art. 10. 1. Kredytobiorca mo˝e sp∏aciç kredyt o sta-
∏ej stopie procentowej przed up∏ywem okresu, na jaki
ten kredyt zosta∏ udzielony, je˝eli:

1) ∏àczna kwota nadwy˝ek, o których mowa w art. 8
ust. 3, przekroczy ∏àcznà kwot´ zastosowanych do-
p∏at lub

2) kredytobiorca sp∏aci kwot´ zastosowanych dop∏at,
zaewidencjonowanych dla rachunku, o którym mo-
wa w art. 8 ust. 2.

2. W przypadku sp∏aty przez kredytobiorc´ kwoty
zastosowanych dop∏at, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
bank niezw∏ocznie zwraca t´ kwot´ do Funduszu.

3. Bank niezw∏ocznie informuje kredytobiorc´
o wystàpieniu sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
oraz o przys∏ugujàcym mu prawie wczeÊniejszej sp∏a-
ty.

4. Przepis ust. 1 nie narusza prawa banku do usta-
lenia w∏asnych op∏at i prowizji zwiàzanych z wczeÊniej-
szà sp∏atà kredytu.

Art. 11. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera
z bankami umowy w sprawie udzielania kredytów
o sta∏ej stopie procentowej i rozliczeƒ finansowych
z tytu∏u dop∏at.

2. Do wyboru banków nie majà zastosowania prze-
pisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113,
poz. 984 i Nr 197, poz. 1661).

3. Umowy, o których mowa w ust. 1, okreÊlajà
w szczególnoÊci tryb i terminy przekazywania bankom
przez Bank Gospodarstwa Krajowego Êrodków na do-
p∏aty, a tak˝e tryb i terminy przekazywania Bankowi
Gospodarstwa Krajowego przez banki nadwy˝ek,
o których mowa w art. 8 ust. 3.

4. Je˝eli Êrodki Funduszu nie pozwalajà na pokrycie
nale˝noÊci banków z tytu∏u dop∏at, Bank Gospodar-
stwa Krajowego wyp∏aci bankom dop∏aty z w∏asnych
Êrodków, a minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zwróci Ban-
kowi Gospodarstwa Krajowego wyp∏aconà kwot´ wraz
z odsetkami równymi kosztowi pozyskania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego tej kwoty.

Art. 12. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego sporzà-
dza zbiorcze rozliczenie dop∏at przekazanych bankom
za dany kwarta∏ i przekazuje je Prezesowi Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w terminie do koƒca
miesiàca nast´pujàcego po danym kwartale.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór formularza zbiorczego rozli-
czenia, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci dane dotyczàce kwot dop∏at przekaza-
nych bankom oraz kwot zwrotów nadwy˝ek, o których
mowa w art. 8 ust. 3, a tak˝e dane s∏u˝àce obliczeniu
tych kwot.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych i przepisy
koƒcowe

Art. 13. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.3)) w art. 17 w ust. 1 doda-
je si´ pkt 4y w brzmieniu:

„4y) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego pro-
wadzàcego Fundusz Dop∏at, stanowiàce równo-
wartoÊç dochodów uzyskanych przez ten Fun-
dusz z tytu∏ów okreÊlonych w przepisach regulu-
jàcych jego tworzenie i funkcjonowanie — w cz´-
Êci przeznaczonej wy∏àcznie na realizacj´ celów
wymienionych w tych przepisach,”.

Art. 14. Kredytów o sta∏ej stopie procentowej
udziela si´ do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 15. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa dostosuje, w trybie okreÊlonym w odr´bnych
przepisach, statut Banku Gospodarstwa Krajowego do
przepisów niniejszej ustawy.

Art. 16. Projekt planu finansowego Funduszu,
o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, na rok 2003 prze-
kazywany jest do uzgodnienia organom wymienionym
w art. 5 ust. 5 w terminie 30 dni od dnia wejÊcia usta-
wy w ˝ycie.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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