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Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady przyznawania
okresowej zwrotnej pomocy paƒstwa osobom fizycz-
nym zobowiàzanym do sp∏aty kredytu mieszkaniowe-
go, które utraci∏y prac´, zwanej dalej „pomocà”, oraz
warunki korzystania z pomocy i jej zwrotu.

2. Pomoc jest realizowana za poÊrednictwem Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. èród∏em finansowania
pomocy oraz kosztów jej realizacji jest Fundusz Pracy. 

Art. 2. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) lokal mieszkalny — samodzielny lokal mieszkalny
w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492), po∏o˝ony na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, oraz taki lokal mieszkalny wraz z po-
mieszczeniami przynale˝nymi w rozumieniu
art. 2 ust. 4 tej ustawy;

2) dom jednorodzinny — budynek mieszkalny w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póên. zm.2)), po∏o˝ony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym nie znajduje
si´ b´dàcy w∏asnoÊcià kredytobiorcy lokal u˝ytko-
wy;

3) instytucja kredytujàca — bank krajowy, oddzia∏ in-
stytucji kredytowej, oddzia∏ banku zagranicznego,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 18 i 20 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.3)) albo
spó∏dzielczà kas´ oszcz´dnoÊciowo-kredytowà,
które udzieli∏y kredytu mieszkaniowego. 

2. Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu usta-
wy jest kredyt udzielony na:

1) budow´ domu jednorodzinnego, je˝eli przed z∏o-
˝eniem wniosku o pomoc w∏aÊciwy organ nie
zg∏osi∏ w terminie sprzeciwu w zwiàzku z zawiado-
mieniem o zakoƒczeniu budowy albo zosta∏a wy-
dana ostateczna decyzja o pozwoleniu na u˝ytko-
wanie obiektu budowlanego,

2) nabycie: 

a) prawa w∏asnoÊci domu jednorodzinnego lub
prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym, 

b) spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do loka-
lu mieszkalnego,

c) prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej

— którego sp∏at´ zabezpieczono hipotekà ustano-
wionà na przedmiocie kredytowania.

3. Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu usta-
wy jest równie˝:

1) kredyt udzielony na sp∏at´ kredytu mieszkaniowe-
go, o którym mowa w ust. 2, je˝eli kredyt ten zo-
sta∏ zabezpieczony hipotekà na przedmiocie kre-
dytowania;

2) ta cz´Êç kredytu udzielonego na sp∏at´ ró˝nych zo-
bowiàzaƒ kredytowych, która jest przeznaczona
na sp∏at´ kredytu mieszkaniowego, o którym mo-
wa w ust. 2, je˝eli kredyt ten zosta∏ zabezpieczony
w sposób, o którym mowa w pkt 1. 

Art. 3. 1. Pomoc mo˝e byç przyznana kredytobior-
cy zobowiàzanemu do sp∏aty kredytu mieszkaniowe-
go, który po dniu 1 lipca 2008 r. utraci∏ prac´ rozumia-
nà jako:

1) zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà lub

2) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, podlega-
jàcej wpisowi do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, jako przedsi´biorca niezatrudniajàcy pracow-
ników

— oraz zarejestrowa∏ si´ jako bezrobotny i któremu
przyznano prawo do zasi∏ku dla bezrobotnych,
a w dniu z∏o˝enia wniosku o pomoc posiada status
bezrobotnego, zwanemu dalej „uprawnionym”.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 pkt 2 przez
utrat´ pracy nale˝y rozumieç zakoƒczenie prowadze-
nia dzia∏alnoÊci, o której mowa w tym przepisie. 

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw´
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227,
Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65,
poz. 545 i Nr 71, poz. 609.
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USTAWA

z dnia 19 czerwca 2009 r.

o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, 
które utraci∏y prac´1)
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3. Pomoc nie mo˝e byç przyznana, je˝eli utrata za-
trudnienia nastàpi∏a w wyniku rozwiàzania umowy
o prac´ za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub
rozwiàzania umowy o prac´ bez wypowiedzenia z wi-
ny pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.4)).

4. W przypadku gdy kredytobiorcà jest jeden
z ma∏˝onków, mi´dzy którymi istnieje wspólnoÊç ma-
jàtkowa, a kredytobiorca nie utraci∏ pracy, pomoc mo-
˝e byç przyznana, je˝eli ma∏˝onek nieb´dàcy kredyto-
biorcà spe∏nia warunki, o których mowa w ust. 1, i nie
utraci∏ zatrudnienia w sposób okreÊlony w ust. 3.

5. Pomoc nie mo˝e byç przyznana na sp∏at´ kredy-
tu mieszkaniowego, je˝eli jeden z kredytobiorców
uzyska∏ pomoc na zasadach okreÊlonych w ustawie,
chyba ˝e pomoc nie jest ju˝ udzielana, a okres udzie-
lonej pomocy nie przekroczy∏ 11 miesi´cy. W takim
przypadku ∏àczny okres pomocy przyznanej kredyto-
biorcom na sp∏at´ kredytu mieszkaniowego, zabezpie-
czonego hipotekà ustanowionà na tym samym przed-
miocie kredytowania, nie mo˝e przekroczyç 12 mie-
si´cy.

6. Pomoc nie mo˝e byç przyznana, je˝eli umowa
kredytu mieszkaniowego zosta∏a wypowiedziana.

Art. 4. Pomoc nie mo˝e byç przyznana, je˝eli
w dniu z∏o˝enia wniosku o pomoc uprawniony lub je-
go ma∏˝onek:

1) jest w∏aÊcicielem innego lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego;

2) posiada inne spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu mieszkalnego, spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe
prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu
jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej lub
prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia
ich w∏asnoÊci na rzecz cz∏onków; 

3) jest najemcà innego lokalu mieszkalnego lub do-
mu jednorodzinnego.

Art. 5. 1. Pomoc polega na przekazywaniu przez
Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytujà-
cej kwoty Êrodków pieni´˝nych okreÊlonej w decyzji,
o której mowa w art. 6 ust. 1, z przeznaczeniem na

sp∏at´ zobowiàzaƒ uprawnionego z tytu∏u kredytu
mieszkaniowego, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 mie-
si´cy.

2. WysokoÊç pomocy okreÊla si´ w z∏otych jako
równowartoÊç 12 miesi´cznych rat kapita∏owych i od-
setkowych kredytu mieszkaniowego, z tym ˝e je˝eli
wysokoÊç miesi´cznej raty kapita∏owej i odsetkowej
jest wy˝sza ni˝ 1 200 z∏, do okreÊlenia wysokoÊci po-
mocy przyjmuje si´ kwot´ 1 200 z∏.

3. Pomoc jest przekazywana w ratach miesi´cz-
nych, nie wy˝szych ni˝ 1 200 z∏, na wskazany przez in-
stytucj´ kredytujàcà rachunek przeznaczony do prze-
kazywania pomocy na sp∏at´ kredytu mieszkaniowe-
go, przy czym liczba rat nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 12. 

4. WysokoÊç pomocy i terminy jej przekazywania
sà okreÊlane w decyzji, o której mowa w art. 6 ust. 1,
na podstawie informacji zawartych w oÊwiadczeniu
instytucji kredytujàcej, o którym mowa w art. 6 ust. 4. 

5. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest
sp∏acany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajo-
wego przekazuje pomoc w walucie sp∏aty kredytu, do-
konujàc przeliczenia wysokoÊci raty pomocy wynika-
jàcej z decyzji, o której mowa w art. 6 ust. 1, na walu-
t´ sp∏aty kredytu wed∏ug kursu sprzeda˝y og∏oszone-
go przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego
w dniu poprzedzajàcym dzieƒ przekazania Êrodków
pieni´˝nych z tytu∏u pomocy. 

6. W przypadku gdy uprawniony zawar∏ umow´,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b, przekazywa-
nie rat pomocy rozpoczyna si´ po up∏ywie okresu wy-
p∏aty Êwiadczenia z tytu∏u tej umowy.

7. Pomocy przyznanej na podstawie ustawy nie
uwzgl´dnia si´ przy ocenie zdolnoÊci uprawnionego
do pokrywania w ca∏oÊci lub cz´Êci Êwiadczeƒ wyni-
kajàcych z umowy kredytu mieszkaniowego.

Art. 6. 1. Pomoc jest przyznawana na podstawie
decyzji w∏aÊciwego starosty, zwanej dalej „decyzjà”,
na wniosek uprawnionego z∏o˝ony wed∏ug ustalone-
go wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.,
w powiatowym urz´dzie pracy, w którym zosta∏ on za-
rejestrowany jako bezrobotny.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, upraw-
niony:

1) podaje imi´ i nazwisko, adres miejsca zamieszka-
nia, numer PESEL, o ile zosta∏ nadany, oraz numer
dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego do-
kumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;

2) sk∏ada, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za
sk∏adanie fa∏szywych oÊwiadczeƒ, oÊwiadczenie o:

a) istnieniu okolicznoÊci stanowiàcych podstaw´
przyznania pomocy,

b) warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na
podstawie których przys∏uguje mu Êwiadczenie
z tytu∏u utraty pracy, w tym o terminie, w któ-
rym up∏ywa okres wyp∏aty Êwiadczeƒ z tytu∏u
tych umów — w przypadku gdy zawar∏ umow´
ubezpieczenia sp∏aty kredytu, gwarantujàcego
wyp∏at´ Êwiadczenia na wypadek utraty pracy. 

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

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485,
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.
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3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, upraw-
niony do∏àcza oÊwiadczenie instytucji kredytujàcej,
o którym mowa w ust. 4.

4. Instytucja kredytujàca wydaje na wniosek kre-
dytobiorcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia z∏o˝e-
nia wniosku, oÊwiadczenie wed∏ug ustalonego wzoru
zawierajàce nast´pujàce informacje:

1) nazw´ i adres instytucji kredytujàcej; 

2) dane kredytobiorcy w zakresie okreÊlonym
w ust. 2 pkt 1;

3) numer umowy kredytu mieszkaniowego;

4) numer rachunku wskazany przez instytucj´ kredy-
tujàcà przeznaczony do przekazywania pomocy na
sp∏at´ kredytu mieszkaniowego; 

5) walut´ sp∏aty kredytu mieszkaniowego;

6) terminy p∏atnoÊci oraz wysokoÊç w z∏otych kolej-
nych 12 niewymagalnych miesi´cznych rat kapita-
∏owych i odsetkowych, a w przypadku zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b — ter-
miny p∏atnoÊci tych rat rozpoczynajàce si´ od mie-
siàca nast´pujàcego po up∏ywie okresu wyp∏aty
Êwiadczenia z tytu∏u tej umowy; w przypadku kre-
dytów indeksowanych i walutowych przy przeli-
czeniu na z∏ote stosuje si´ kurs Êredni og∏oszony
przez Narodowy Bank Polski w dniu wymagalnoÊ-
ci ostatniej raty kredytu mieszkaniowego. 

5. W przypadku gdy kredytobiorca zawar∏ umow´,
o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, jest obowiàzany po-
daç we wniosku, o którym mowa w ust. 4, informacj´
o warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na
podstawie których przys∏uguje mu Êwiadczenie z tytu-
∏u utraty pracy, w tym o terminie, w którym up∏ywa
okres wyp∏aty Êwiadczeƒ z tytu∏u tych umów, chyba
˝e instytucja kredytujàca jest w posiadaniu tych infor-
macji.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw instytucji 
finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem treÊci oÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, oraz koniecznoÊci pouczenia
wnioskodawcy o odpowiedzialnoÊci karnej za
sk∏adanie fa∏szywych oÊwiadczeƒ, a tak˝e skut-
kach otrzymania pomocy nienale˝nej, 

2) wzór oÊwiadczenia instytucji kredytujàcej, o któ-
rym mowa w ust. 4

— kierujàc si´ potrzebà rzetelnego udokumentowa-
nia danych niezb´dnych do przyznania pomocy. 

Art. 7. 1. Decyzja, o której mowa w art. 6 ust. 1, za-
wiera: 

1) okreÊlenie uprawnionego ze wskazaniem informa-
cji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1;

2) nazw´ i adres instytucji kredytujàcej;

3) numer rachunku wskazany przez instytucj´ kredy-
tujàcà przeznaczony do przekazywania pomocy na
sp∏at´ kredytu mieszkaniowego;

4) walut´ sp∏aty kredytu mieszkaniowego;

5) terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç w z∏otych 12 kolej-
nych rat pomocy wed∏ug stanu na dzieƒ wydania
decyzji. 

2. W decyzji zamieszcza si´ równie˝ pouczenie
o jej wygaÊni´ciu w przypadkach, o których mowa
w art. 10.

3. Decyzja podlega natychmiastowemu wykona-
niu.

4. Decyzj´ dor´cza si´ uprawnionemu, a kopi´ de-
cyzji przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego
oraz instytucji kredytujàcej. 

5. Je˝eli decyzja zawiera oczywiste omy∏ki unie-
mo˝liwiajàce realizacj´ przez Bank Gospodarstwa
Krajowego decyzji albo nie zawiera danych umo˝li-
wiajàcych jej realizacj´, Bank informuje niezw∏ocznie
o tym fakcie starost´ i uprawnionego. W takim przy-
padku Bank nie przekazuje rat pomocy wynikajàcych
z decyzji do czasu otrzymania od starosty kopii posta-
nowienia o sprostowaniu b∏´dów w wydanej decyzji
albo informacji o braku podstaw do wydania postano-
wienia. 

Art. 8. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przeka-
zuje pomoc na podstawie decyzji.

2. W przypadku otrzymania przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego kopii decyzji w terminie póêniejszym
ni˝ 3 dni robocze przed terminem najbli˝szej p∏atnoÊci
raty pomocy wynikajàcej z decyzji, Bank dokona
pierwszej p∏atnoÊci raty pomocy w terminie 3 dni ro-
boczych od dnia otrzymania kopii tej decyzji.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 5,
Bank Gospodarstwa Krajowego dokona pierwszej
p∏atnoÊci raty w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania kopii postanowienia o sprostowaniu b∏´-
dów w wydanej decyzji albo informacji o braku pod-
staw do wydania postanowienia. 

Art. 9. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest nie-
zw∏ocznie powiadamiany przez:

1) powiatowy urzàd pracy — o utracie statusu bezro-
botnego przez uprawnionego;

2) instytucj´ kredytujàcà — o zbyciu przedmiotu kre-
dytowania, wypowiedzeniu umowy kredytu
mieszkaniowego albo dokonaniu jego sp∏aty;

3) uprawnionego — o zbyciu przedmiotu kredytowa-
nia, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkanio-
wego albo podj´ciu czynnoÊci egzekucyjnych
z przedmiotu kredytowania.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego zaprzestaje
przekazywania rat pomocy z dniem otrzymania infor-
macji, o których mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem
art. 10 pkt 1. O zaprzestaniu przekazywania rat pomo-
cy Bank zawiadamia starost´ i uprawnionego.

Art. 10. Decyzja wygasa w razie:

1) utraty statusu bezrobotnego, z up∏ywem miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym utrata tego
statusu nastàpi∏a;
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2) zbycia przedmiotu kredytowania, z dniem zbycia; 

3) wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego,
z dniem up∏ywu okresu wypowiedzenia;

4) podj´cia czynnoÊci egzekucyjnych z przedmiotu
kredytowania, z dniem podj´cia pierwszej czynno-
Êci egzekucyjnej;

5) sp∏aty kredytu, z dniem dokonania sp∏aty ostatniej
raty.

Art. 11. 1. Ârodki Funduszu Pracy, z których jest fi-
nansowana pomoc oraz koszty jej realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego sà przekazywane na wyod-
r´bniony rachunek w Banku przez ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy z utworzonej na ten cel rezerwy. 

2. Sposób przekazywania i rozliczania Êrodków,
o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem przypad-
ku okreÊlonego w ust. 6, okreÊla umowa zawarta mi´-
dzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a dysponen-
tem Funduszu Pracy.

3. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje Êrodki,
o których mowa w ust. 1, na wyodr´bniony rachunek
w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni
od dnia z∏o˝enia zapotrzebowania na te Êrodki.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje rozli-
czenia otrzymanych Êrodków w terminie 20 dni po
up∏ywie miesiàca, w którym przekazano Êrodki na re-
alizacj´ pomocy. 

5. Bankowi Gospodarstwa Krajowego przys∏uguje
prowizja z tytu∏u realizacji zadaƒ wynikajàcych z prze-
pisów ustawy w wysokoÊci okreÊlonej w umowie,
o której mowa w ust. 2, nie wy˝szej jednak ni˝ 1,5 %
kwoty Êrodków przekazanych przez Bank z tytu∏u po-
mocy. 

6. Je˝eli wysokoÊç Êrodków, o których mowa
w ust. 1, nie pozwala na dokonanie p∏atnoÊci rat po-
mocy w wysokoÊci wynikajàcej z decyzji, Bank Gospo-
darstwa Krajowego dokona p∏atnoÊci z w∏asnych
Êrodków, a dysponent Funduszu Pracy zwróci Banko-
wi wyp∏aconà kwot´ wraz z odsetkami okreÊlonymi
w umowie, o której mowa w ust. 2. 

Art. 12. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje
w∏aÊciwego starost´ o wysokoÊci Êrodków przekaza-
nych z tytu∏u dokonywanych p∏atnoÊci rat pomocy
oraz terminach ich przekazania na rachunek instytucji
kredytujàcej. 

Art. 13. 1. Zwrot pomocy przyznanej na podstawie
ustawy rozpoczyna si´ w miesiàcu nast´pujàcym po
miesiàcu, w którym up∏yn´∏y dwa lata od zaprzestania
p∏atnoÊci rat pomocy i jest dokonywany przez 8 kolej-
nych lat w równych nieoprocentowanych miesi´cz-
nych ratach, p∏atnych do 15 dnia ka˝dego miesiàca,
na rachunek bankowy Funduszu Pracy w∏aÊciwego
powiatowego urz´du pracy. 

2. W∏aÊciwy starosta informuje uprawnionego, co
najmniej 30 dni przed terminem wp∏aty pierwszej ra-
ty zwracanej pomocy, o wysokoÊci miesi´cznej raty,
a tak˝e wskazuje numer rachunku bankowego Fundu-
szu Pracy powiatowego urz´du pracy, na który doko-
nuje si´ wp∏at.

3. Powiatowy urzàd pracy przekazuje Êrodki wp∏a-
cone z tytu∏u zwrotu pomocy na rachunek dysponen-
ta Funduszu Pracy.

Art. 14. W przypadku zbycia przez kredytobiorc´
przedmiotu kredytowania obj´tego pomocà zwrot po-
mocy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia zby-
cia. 

Art. 15. 1. W przypadku uchybienia terminowi,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 lub art. 14, w∏aÊciwy
starosta wzywa uprawnionego do dokonania p∏atno-
Êci, wyznaczajàc termin jej dokonania nie d∏u˝szy ni˝
30 dni.

2. W przypadku niedokonania p∏atnoÊci w termi-
nie okreÊlonym w wezwaniu, starosta wydaje decyzj´
w sprawie zwrotu pomocy.

Art. 16. 1. Osoba, która otrzyma∏a pomoc nienale˝-
nà na podstawie przepisów ustawy, dokonuje zwrotu
Êrodków równych kwocie przyznanej pomocy wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przeka-
zania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachu-
nek instytucji kredytujàcej Êrodków z tytu∏u pomocy.
Zwrot Êrodków nast´puje na rachunek bankowy Fun-
duszu Pracy w∏aÊciwego powiatowego urz´du pracy
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia decyzji w spra-
wie pomocy nienale˝nej. 

2. Za pomoc nienale˝nà uwa˝a si´ pomoc wyp∏a-
conà:

1) pomimo zaistnienia okolicznoÊci stanowiàcych
podstaw´ zaprzestania p∏atnoÊci rat pomocy; 

2) na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfa∏-
szowanych dokumentów albo w innych przypad-
kach Êwiadomego wprowadzenia w b∏àd starosty
przez osob´, której pomoc przyznano.

3. Decyzj´ w sprawie pomocy nienale˝nej wydaje
starosta, który pomoc przyzna∏. Decyzj´ dor´cza si´
osobie, której pomoc przyznano. 

Art. 17. 1. W zakresie nieuregulowanym ustawà
do nale˝noÊci z tytu∏u zwrotów pomocy, o których
mowa w art. 13, 14 i 16, stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.5)), z tym ˝e zamiast odsetek za zw∏ok´ na-
licza si´ odsetki ustawowe.

2. Egzekucj´ nale˝noÊci z tytu∏u zwrotów pomocy,
o których mowa w art. 13, 14 i 16, prowadzi starosta
w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.
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3. Starosta mo˝e odroczyç termin p∏atnoÊci, roz∏o-
˝yç na raty lub umorzyç w ca∏oÊci albo w cz´Êci nale˝-
noÊci, o których mowa w art. 13, 14 i 16. Przepisy
art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.6)) stosuje si´ od-
powiednio. 

Art. 18. Organem wy˝szego stopnia w stosunku
do starosty w sprawach okreÊlonych ustawà jest wo-
jewoda.

Art. 19. Bank Gospodarstwa Krajowego sporzàdza
kwartalne informacje o wysokoÊci i przebiegu wyp∏a-
ty pomocy przyznanej na podstawie ustawy i przeka-
zuje je dysponentowi Funduszu Pracy do 20 dnia mie-
siàca nast´pujàcego po up∏ywie kwarta∏u. 

Art. 20. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.7)) w art. 21 w ust. 1 doda-
je si´ pkt 134 w brzmieniu:

„134) kwoty nale˝noÊci umorzonych na podstawie
ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy
paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych udzielonych osobom, które utraci∏y
prac´ (Dz. U. Nr 115, poz. 964).”.

Art. 21. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.8)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 108 w ust. 1 dodaje si´ pkt 42a i 42b
w brzmieniu:

„42a) kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w za-
kresie i na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych udzielonych
osobom, które utraci∏y prac´;

42b) kosztów zwiàzanych z realizacjà zadaƒ sa-
morzàdu powiatu okreÊlonych w przepi-
sach, o których mowa w pkt 42a;”;

2) po art. 109c dodaje si´ art. 109d w brzmieniu:

„Art. 109d. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
przekazuje Êrodki Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na pomoc paƒ-
stwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych udzielonych oso-
bom, które utraci∏y prac´, na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
przekazuje Êrodki Funduszu Pracy
na wyodr´bniony rachunek banko-
wy powiatowego urz´du pracy
z przeznaczeniem na pokrycie kosz-
tów realizacji zadaƒ samorzàdu po-
wiatu okreÊlonych w przepisach,
o których mowa w art. 108 ust. 1
pkt 42a, w wysokoÊci 1 % kwoty
przyznanej na podstawie tych prze-
pisów pomocy.”.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,
Nr 91, poz. 742 i Nr 97, poz. 800.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549,
z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894,
Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223,
poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100, Nr 69, poz. 587, Nr 79,
poz. 666, Nr 91, poz. 741 i Nr 97, poz. 800.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,
Nr 91, poz. 742 i Nr 97, poz. 800.


