Dz. U. 2015 poz. 1925
Opracowano na
podstawie:
t.j.
Dz. U. z 2019 r.
poz. 2138.

z dnia 9

r.
mieszkaniowy i

Art. 1.
1)

przyznawania

zwrotnego

wsparcia

finansowego

osobom

fizycznym

trudnej sytuacji finansowej, z
korzystania ze wsparcia;
2)

2. Wsparcie oraz po

Fundusz Wsparcia Kre
Art. 2.
1)

2)

dom jednorodzinny

budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

3)

gospodarstwo domowe

02.01.2020

sobami stale z nim

prawa
kredytobiorcy;
4)

kredytobiorca

5)

kredytodawca

sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z
)

6)

m.
-

lokal mieszkalny samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu przepisu art.
2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z

7)

1)

nabycia,

budowy,

przebudowy,

rozbudowy

lub

nadbudowy

domu

cele mieszkalne;
2)

mieszkaniowej;
3)
pkt 1 i 2;
4)
jednorodzinnego;

02.01.2020

5)

o,

przestrzennego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
6)

7)
3. Kredytem mieszkaniowym w rozumi
1)

2)

1.
Art. 3.

1)

2)
3)

a)

w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego
kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

b)

w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego

iloczynu

kredytobiorcy.
02.01.2020

utrata zatrudnienia przez co

art.
dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1040, 1043 i 1495).

takim

na wypadek utraty pracy.
Art. 4.

1)

2)

3)

mieszkalnego lub domu jednorodzinne

Art. 5. 1. Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank

02.01.2020

zobow

es nie

2.

wsparcia.
4.
o

wsparcia i terminy jego przekazywania

w umowie,

mowa w art. 8 ust. 1.
w walucie obcej,

5. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie
przeliczenia
kursu

raty wsparcia na

kredytu,
kredytu

przez Narodowy Bank Polski,

w dniu

przekazania

pi

z

6. W przypadku gdy kredytobiorca

o

ust. 2 pkt 2 lit. b, przekazywanie rat wsparcia rozpoczyna
z

wsparcia.
mowa w art. 6

po

okresu

tej umowy.

7. Wsparcia przyznanego na podstawie ustawy nie
kredytobiorcy do pokrywania w

przy ocenie
lub

z umowy kredytu mieszkaniowego.
Art. 5a.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje kredytodawcy w

02.01.2020

zywana na rachunek

Art. 5b.
ni

4. Kredytodawca dokonuje weryfikacji wniosku o udzielenie promesy, o

po

terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku.

otr

Banku

02.01.2020

Art. 6.

2. We wniosku, o

ust. 1, kredytobiorca:

1)
tego albo rodzaj i numer innego

kredytowej;
2)

a)

b)

warunkach wszystkich
mu
w

ubezpieczenia, na podstawie
z

okres

w przypadku gdy

utraty pracy, w tym o terminie,
z

tych

ubezpieczenia

kredytu,

na wypadek utraty pracy,
c)
wniosku

o wsparcie lub

d)
domowego kredytobiorcy
nia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt
3;
3)

nia,

rozumieniu przepisu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

02.01.2020

1)

)

Kodeks

dokumenty doty

ust. 2 pkt
ust. 2 pkt 2 i 3, i

Art. 6a. Wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego w okresie

weryfikacji wn
kredytobiorcy.
Art. 7. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z
w sprawie realizacji ustawy.
Art. 8.
odpowiednio

art. 3 i art. 4.

1)

Zmiany tekstu jednolitego w
1590, 1694, 1726, 1818 i 1905.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1394,

02.01.2020

wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3.
2a. Kredytodawca dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 21 dni od dnia

mowa w a

eryfikowany.
4. Kredytodawca przekazuje

umowy, o

mowa w ust. 1, do Banku

Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Umowa, o
1)

ust.

strony umowy, wraz ze wskazaniem informacji, o

mowa w art. 6

ust. 2 pkt 1;
2)

3)

4)

5)

numer

rachunku

wskazanego

i

kredytu mieszkaniowego;

6)
;
7)

8)

warunki dokonywania zmian i

02.01.2020

utracie

Art. 8a.
dnia otrzymania

,

6. W przypadku gdy w wyniku dodatkowej weryfikacji wniosku zostanie

1)

2)
stawki 8,33%.

1)

ust. 7 pkt 1

2)

ust. 7 pkt 2

nie stanowi wsparcia;

02.01.2020

przez:
1)

2)

zakresie zwrotu udzielonego

Art. 9.

22.
Art. 10.

mowa w art. 8 ust. 1.
Art. 11.
przez:
1)

o

2)
a)

zbyciu przedmiotu kredytowania,

b)

w art. 3 ust. 1 pkt
wsparcia,
c)

z przedmiotu kredytowania,

d)

w art. 3 ust. 1
pkt
e)

arcia,

wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego

02.01.2020

2.
1)

zbyciu przedmiotu kredytowania;

2)

w art. 3 ust. 1 pkt
3)
4)

z przedmiotu kredytowania;
utracie statusu bezrobotnego

w

przyznane

na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1;
5)

w art. 3 ust. 1 pkt

Art. 12. 1.
w przypadku:
1)
tego statusu;
2)

zbycia przedmiotu kredytowania z dniem otrzymania informacji o zbyciu;

3)

wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego

z

wypowiedzenia;
4)

5)

przedmiotu kredytowania

kredytu

z dniem

z

6)

w art. 3 ust. 1 pkt 2;
7)

w art. 3 ust. 1 pkt 3.
, kredytobiorca jest

nie
02.01.2020

Art. 13.

udzieleniu wsparcia

Art. 14. 1. Tworzy

Fundusz Wsparcia

zwany dalej

Funduszem .
2.
1)
2)
19, art. 20 i art. 22;
3)
4)

z

inwestowania

Funduszu;

innych
3.

rzez Bank Gospodarstwa

5.

ust.

1)

papiery

emitowane lub gwarantowane przez Skarb

2)

papiery

emitowane przez Narodowy Bank Polski;

3)

papiery

emitowane przez
do Organizacji

lub banki centralne

Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

02.01.2020

4)

lokaty w bankach.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1)
2)

dla Funduszu

bilans oraz rachunek

przekazuje

i strat;

o wykorzystaniu

ministrowi

Funduszu

do spraw instytucji finansowych.

7. Bankowi
prowizyjne z

Gospodarstwa

Krajowego

wynagrodzenie

realizacji

8. Minister

z

ustawy.

do spraw instytucji finansowych
obliczania wynagrodzenia, o

terminy jego

w drodze

mowa w ust. 7, oraz

koszty Banku Gospodarstwa Krajowego

ponoszone w

z prowadzeniem Funduszu.

Art. 15.
2.

1)

przedstawiciela ministra

do spraw instytucji finansowych,
Rady Funduszu;

2)

przedstawiciela

3)

przedstawiciela Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego;

4)

przedstawiciela Rzecznika Finansowego;

Komisji Nadzoru Finansowego;

5)

3. Rada Funduszu podejmuje
w

co najmniej 3
4. W przypadku

Rady.
liczby

decyduje

Rady

Funduszu.
5.

Rady Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 16. 1.

Funduszu

w dniu

jego

uruchomienia

600 000 000
2. Na Fundusz w dniu jego uruchomienia
proporcjonalnie do

posiadanego portfela

mieszkaniowych dla

przekracza 90 dni.

02.01.2020

3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
Art. 16a.

4. Kwartal

5. O

7. Do

mowa w ust. 4.

ust. 5, do 15. dnia trze

02.01.2020

Art. 17. (uchylony)
Art. 17a. 1. W przypadku nie

tytucji

2)

).

instytucji finans

Art. 18.

do spraw instytucji finansowych, po

sowego.
1, Rada

udzielania wsparcia lub

2)

1501, 1553, 1579, 1655, 1798 i 1901.
02.01.2020

,
patrywania wniosku o udzielenie wsparcia

Art. 19.

na rachunek Funduszu.

chunku

Art. 20. W przypadku zbycia przez
wsparciem zwrot wsparcia

przedmiotu kredytowania
w terminie 30 dni od dnia zbycia.

Art. 21. 1. W przypadku uchybienia terminowi, o

mowa w art. 19

ust. 1 lub art. 20, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa pisemnie
do dokonania

termin jej dokonania nie

30 dni.

przyznanej

Art. 22.

02.01.2020

1)
art. 12 ust. 1;
2)

kredytobiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego pisemnej informacji o

Art. 23.

art. 22 ust. 1.
2. Rada Funduszu, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy,

art. 20 i art. 22 ust. 1.
3. Wnioski, o

mowa w ust. 1 i 2,

za

kredytodawcy do Rady Funduszu.
4. Wniosek, o
1)

ust. 1 i

i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile
nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu

2)

a)

dochodach uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe,

b)

sytuacji finansowej kredytobiorcy.

02.01.2020

1)

pkt 2;

2)

Art. 23a.

1)
2)

prz

3)

ywana w terminie 30 dni

funkcjonowania Funduszu oraz dz

Art. 24.

3)

Art. 25. Rada Funduszu informuje
pierwszej

o

do Funduszu w terminie

i terminie

od dnia

w

art. 14 i art. 15.
Art. 26. Ustawa wchodzi w
z

art. 14, art. 15 i art. 25,

po

90 dni od dnia
w

po

4)

,

14 dni od

dnia

3)

Zamieszczony w obwieszczeniu
zenia jednolitego tekstu ustawy
poz. 2138).

4)

02.01.2020

