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Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz re-
fundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z póên. zm.1)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10a dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do sp∏aty pozosta∏ego po 20 latach systema-
tycznej i terminowej sp∏aty zad∏u˝enia z tytu∏u
kredytu majà zastosowanie przepisy ustawy,
z pomini´ciem przepisów dotyczàcych przejÊ-
ciowego wykupienia odsetek oraz przepisów
art. 8a i art. 9 ust. 1.”;

2) w art. 10b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki i tryb stosowania
oraz sposób rozliczeƒ umorzeƒ zad∏u˝enia z ty-
tu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa odsetek od kredytów miesz-
kaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3,
art. 10 ust. 1, art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, a tak˝e
sposób rozliczeƒ z tytu∏u umorzenia w ci´˝ar
bud˝etu paƒstwa i z tytu∏u wykupienia ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa odsetek skapitalizowa-
nych, o których mowa w art. 10a i art. 11 ust. 3
i 6, oraz z tytu∏u zmniejszenia zad∏u˝enia z ty-
tu∏u odsetek skapitalizowanych oraz umorze-
nia zad∏u˝enia z tytu∏u odsetek przejÊciowo
wykupionych, o których mowa w art. 11b,
uwzgl´dniajàc zapewnienie sprawnoÊci udzie-
lania pomocy paƒstwa w tym zakresie.”;

3) po art. 11a dodaje si´ art. 11b i 11c w brzmieniu:

„Art. 11b. Kredytobiorcy, dokonujàcemu sp∏aty
zad∏u˝enia na warunkach, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11
ust. 6, zmniejsza si´ o 50 % zad∏u˝enie
z tytu∏u odsetek skapitalizowanych oraz
umarza si´ 50 % zad∏u˝enia z tytu∏u
przejÊciowego wykupienia odsetek, sta-
nowiàcych podstaw´ do zastosowania
art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy.

Art. 11c. Z bud˝etu paƒstwa przeznacza si´ Êrod-
ki finansowe na sp∏at´ wierzytelnoÊci
banków z tytu∏u zmniejszenia zad∏u˝e-
nia z tytu∏u skapitalizowanych odsetek,
o których mowa w art. 11b.”;

4) po art. 12a dodaje si´ art. 12b w brzmieniu:
„Art. 12b. 1. Na podstawie uchwa∏y walnego zgro-

madzenia wyra˝ajàcego zgod´ na
sp∏at´ zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu lub
kredytów zaciàgni´tych przez spó∏-
dzielni´ mieszkaniowà, spó∏dzielnia
mo˝e dokonaç za swoich cz∏onków
sp∏at, o których mowa w art. 11b.

2. Po dokonaniu sp∏at, o których mowa
w ust. 1, spó∏dzielni przys∏uguje rosz-
czenie do cz∏onków o zwrot Êrodków
finansowych stanowiàcych równo-
wartoÊç dokonanej sp∏aty. Spó∏dziel-
nia nie mo˝e ˝àdaç od cz∏onków,
za których dokona∏a sp∏aty zad∏u-
˝enia na warunkach okreÊlonych
w art. 11b, sp∏at wy˝szych od tych ja-
kie cià˝y∏yby na cz∏onku gdyby sp∏a-
ca∏ zad∏u˝enie na podstawie art. 7
i art. 11.”.

Art. 2. 1. Kredytobiorcy:

1) którego przeci´tny dochód gospodarstwa domo-
wego w przeliczeniu na cz∏onka gospodarstwa do-
mowego w kwartale poprzedzajàcym dzieƒ z∏o˝e-
nia wniosku wyniós∏ mniej ni˝ 110 % kwoty naj-
ni˝szej emerytury wynikajàcej z komunikatu Pre-
zesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych og∏asza-
nego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227) obowiàzujàcego w tym kwartale oraz

2) wobec którego przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej
ustawy zosta∏o wszcz´te post´powanie egzekucyj-
ne dotyczàce zad∏u˝enia z tytu∏u niesp∏aconego
kredytu,

zad∏u˝enie wobec Skarbu Paƒstwa podlega umorze-
niu przez bank.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bank od-
st´puje od egzekucji wzgl´dem por´czyciela, przeciw-
ko któremu bank dochodzi roszczenia.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.
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USTAWA

z dnia 2 grudnia 2009 r.

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

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r.
Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249,
poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650
oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545.
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