
PROJEKT

USTAWA

z dnia …………… 2022 r.

o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i

znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Art 1. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy

zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022

poz. 298) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) rata kredytu przekracza 50% dochodu gospodarstwa na osobę w gospodarstwie

domowym;

3) miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi

kredytu mieszkaniowego nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego kwoty 2000 zł

b) w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego kwoty 1700 zł

- zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej.”;

2) w art. 5 w ust. 2 i 3 wyrazy "2000 zł" zastępuje się wyrazami "4000 zł."

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Projekt ustawy ma na celu rozszerzenie kręgu osób (kredytobiorców), które mogą

skorzystać z pomocy Funduszu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które

znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu

mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa od 2020 r. i można otrzymać z niego nawet 72

tys. zł rozłożone na 36 transz po 2 tys. zł każda.

Po spłacie kredytu jest jeszcze dwa lata na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

Spłata zostanie podzielona na 144 raty po 500 zł. Na spłacających regularnie i terminowo

swoje należności czeka dodatkowy bonus. Jeśli bez opóźnień spłacone zostanie 100 rat,

pozostałe będą umorzone. Chodzi dokładnie o umorzenie ostatnich 44 rat, czyli 22 tys. zł.

Wsparcie przeznaczone jest dla osób prywatnych. Aby ubiegać się o wsparcie z

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy spełnić chociaż jeden z trzech poniższych

warunków:

1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców musi mieć status

bezrobotnego;

2. miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczają połowę miesięcznych dochodów

gospodarstwa domowego;

3. miesięczny dochód po odjęciu raty kredytu nie przekracza 1552 zł dla gospodarstwa

jednoosobowego i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (kwoty od 1

stycznia 2022 r.).

Środki, którymi dysponuje Fundusz, pochodzą z wpłat banków i są powiązane z liczbą

kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni. Fundusz działa na podstawie

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt

mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
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Aktualnie środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosiły 607,4 mln zł na koniec

2021 r. (“W tym momencie środki na jego koncie wynoszą na dzień 31 grudnia 2021 r. 607,4

mln zł. W tym roku widzimy znaczne zainteresowanie funkcjonowaniem tego funduszu. Do

dnia 31 grudnia wypłacono wypłaty w kwocie ponad 20 mln zł" - powiedział wiceminister

finansów Piotr Patkowski w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.)

Aktualnie określone w ustawie limity pomocy udzielanej kredytobiorcom są

nieadekwatne do sytuacji ekonomicznej w kraju. Na skutek wzrostu inflacji i gwałtownego

wzrostu stóp procentowych znacząco zwiększyła się liczba kredytów, które mogą być

zagrożone nieterminową spłatą. Nawet sam wiceminister finansów przyznaje, że zauważono

znaczący wzrost zainteresowania udzielaną przez Fundusz pomocą.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest urealnienie limitów dochodowych uprawniających

do skorzystania z funduszu poprzez ich podwyższenie i niełączenie z limitami wskazanymi w

art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Z tym samych względów konieczne jest również podniesienie ustawowego limitu jednej

transzy wsparcia z 2000 zł na 4000 zł, przy jednoczesnym utrzymaniu kwoty całkowitego

limitu, a zmniejszeniu liczby transz.

Z uwagi na duże środki zgromadzone w Funduszu nie będzie miał on problemów z

wypłatą wsparcia w zwiększonych kwotach.

Ocena skutków regulacji

Istota projektu

Projekt ustawy ma na celu otwarcie dla szerszej grupy kredytobiorców pomocy, która

może być udzielona przez Fundusz. W aktualnej sytuacji ekonomicznej, w związku z

gwałtownym wzrostem oprocentowania kredytów i inflacją, dotychczasowe limity określone

w ustawie są nieadekwatne. W najgorszym scenariuszu przy ich utrzymaniu nawet osoba,

która dostanie wsparcie z Funduszu, nie będzie w stanie spłacić rosnących rat kredytu.

W projekcie proponuje się z jednej strony dostosowanie warunków udzielenia pomocy

do inflacji, z drugiej podniesienie do 4000 zł górnej granicy udzielonego miesięcznie

wsparcia.
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Koszty wprowadzenia zmian

Środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosiły 607,4 mln zł na koniec 2021 r.

Z danych przedstawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że dotychczas

z pomocy skorzystało 1500 gospodarstw domowych.

Przyjmując założenie wzrostu przyjętych wniosków do 3000 wniosków i przyznania

każdemu maksymalnej pomocy w wysokości 4000 zł miesięcznie, wydatki Funduszu z tytułu

udzielonej pomocy wyniosą 144 mln zł. Jest to koszt, który Fundusz może bez żadnego

problemu ponieść.

Notyfikacja

Przedłożony projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.

597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Projekt nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich

przedsiębiorców.


