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Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. 
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 69:

a)  w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a)  w  przypadku umowy o  kredyt denomino-
wany lub indeksowany do waluty innej niż 
waluta polska, szczegółowe zasady okreś- 
lania sposobów i terminów ustalania kursu 
wymiany walut, na podstawie którego 
w szczególności wyliczana jest kwota kre-
dytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetko-
wych oraz zasad przeliczania na walutę wy-
płaty albo spłaty kredytu,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3.  W przypadku umowy o kredyt denominowa-
ny lub indeksowany do waluty innej niż wa-
luta polska, kredytobiorca może dokonywać 
spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz do-
konać przedterminowej spłaty pełnej lub 
częściowej kwoty kredytu bezpośrednio 
w tej walucie. W tym przypadku w umowie 
o  kredyt określa się także zasady otwarcia 
i  prowadzenia rachunku służącego do gro-
madzenia środków przeznaczonych na spła-
tę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty 
za pośrednictwem tego rachunku.”;

2) po art. 75a dodaje się art. 75b w brzmieniu:

„Art. 75b. 1.  Wykonanie uprawnienia, o  którym 
mowa w art. 69 ust. 3, nie może wią-
zać się z poniesieniem przez kredyto-
biorcę dodatkowych kosztów.

2.  Bank nie może uzależnić wykonania 
przez kredytobiorcę uprawnienia, 
o  którym mowa w  art.  69 ust.  3, od 
wprowadzenia dodatkowych ograni-
czeń, w szczególności nie może zobo-
wiązać kredytobiorcy do nabywania 
waluty przeznaczonej na spłatę rat 
kredytu, jego całości lub części, od 
określonego podmiotu.

3.  Otwarcie i  prowadzenie rachunku, 
o którym mowa w art. 69 ust. 3, jest 
wolne od opłat w przypadku, gdy kre-
dytobiorcą jest konsument w  rozu-
mieniu ustawy z  dnia 23 kwietnia 
1964 r. — Kodeks cywilny.

4.  Przepisy ust. 1—3, art. 69 ust. 2 pkt 4a 
oraz ust.  3 stosuje się odpowiednio 
do umów pożyczek pieniężnych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie 
konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z późn. zm.3)) 
dodaje się art. 7b w brzmieniu:

„Art. 7b. 1.  W przypadku umowy o kredyt denomino-
wany lub indeksowany do waluty innej 
niż waluta polska, konsument może do-
konywać spłaty rat kapitałowo-odsetko-
wych bezpośrednio w tej walucie.

2.  Przepisy ust.  1 stosuje się odpowiednio 
do spłaty całości lub części kredytu przed 
terminem określonym w umowie.

3.  Wykonanie uprawnienia, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, nie może wiązać się z ponie-
sieniem dodatkowych kosztów przez kon-
sumenta.

4.  Kredytodawca nie może uzależnić wyko-
nania przez konsumenta uprawnienia, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, od wprowa-
dzenia dodatkowych ograniczeń, w szcze-
gólności nie może zobowiązać kredyto-
biorcy do nabywania waluty przeznaczo-
nej na spłatę rat kredytu, jego całości lub 
części, od określonego podmiotu.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  umów o  kredyt zabezpieczony hipoteką oraz 
pożyczki zabezpieczonej hipoteką stosuje się 
art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46;”;
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USTAWA

z dnia 29 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw1)

1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lip-
ca 2001  r. o  kredycie konsumenckim oraz ustawę z  dnia 
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2009 r. 
Nr  18, poz.  97, Nr  42, poz.  341, Nr  65, poz.  545, Nr  71, 
poz.  609, Nr  127, poz.  1045, Nr  131, poz.  1075, Nr  144, 
poz.  1176, Nr  165, poz.  1316, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, 
poz.  1323 i  Nr  201, poz.  1540, z  2010  r. Nr  40, poz.  226, 
Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, 
poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, 
Nr 131, poz. 763 i Nr 134, poz. 779 i 781.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 162, 
poz. 1693, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316 oraz z 2011 r. Nr 80, 
poz. 432. 
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2) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1.  W przypadku umowy o kredyt deno-
minowany lub indeksowany do walu-
ty innej niż waluta polska, konsument 
może dokonywać spłaty rat kapitało-
wo-odsetkowych bezpośrednio w  tej 
walucie.

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się odpowied-
nio do spłaty całości lub części kredy-
tu przed terminem określonym 
w umowie.

3.  Wykonanie uprawnienia, o  którym 
mowa w  ust.  1 i  2, nie może wiązać 
się z  poniesieniem dodatkowych 
kosztów przez konsumenta.

4.  Kredytodawca nie może uzależnić wy-
konania przez konsumenta uprawnie-
nia, o którym mowa w ust. 1 i 2, od 
wprowadzenia dodatkowych ograni-
czeń, w szczególności nie może zobo-
wiązać kredytobiorcy do nabywania 
waluty przeznaczonej na spłatę rat 
kredytu, jego całości lub części, od 
określonego podmiotu.”.

Art. 4.  W przypadku kredytów lub pożyczek pie-
niężnych zaciągniętych przez kredytobiorcę lub po-
życzkobiorcę przed dniem wejścia w  życie niniejszej 
ustawy ma zastosowanie art.  69 ust.  2 pkt 4a oraz 
art. 75b ustawy, o której mowa w art. 1, w stosunku do 
tych kredytów lub pożyczek pieniężnych, które nie zo-
stały całkowicie spłacone — do tej części kredytu lub 
pożyczki, która pozostała do spłacenia. W tym zakresie 
bank dokonuje bezpłatnie stosownej zmiany umowy 
kredytowej lub umowy pożyczki.

Art. 5. 1. Do umów zawartych na podstawie usta-
wy, o której mowa w art. 2, przed dniem wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychcza-
sowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy art. 7b ustawy, o której mowa w art. 2, 
mają zastosowanie do umów zawartych przed dniem 
wejścia w  życie niniejszej ustawy, w  przypadku któ-
rych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie na-
stąpiła spłata całkowitej kwoty kredytu, w odniesieniu 
do niespłaconej części.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.
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