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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 16 czerwca 2011 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw,  
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 
 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Budżetu i Finansów Publicznych 
   (-) Kazimierz Kleina 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych 

innych ustaw  

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KBFP 
poparta przez 
komisję 

II. Wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1, 2 i 3 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

"6a) po art. 75a dodaje się art. 75b i art. 75c w brzmieniu: 

"Art. 75b. W przypadku kredytu zabezpieczonego hipotecznie 

denominowanego lub indeksowanego do waluty 

obcej, do przeliczenia spłaty rat kredytu, jego 

części lub całości oraz rat przeterminowanych 

stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy 

Bank Polski albo kurs średni banku, z dnia 

poprzedzającego dzień spłaty. Do przeliczenia 

wypłaty transzy lub całości kredytu stosuje się kurs 

średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski albo 

kurs średni banku, z dnia poprzedzającego wypłatę. 

O wyborze kursu stosowanego do przeliczenia rat, 

transzy lub całości kredytu decyduje kredytobiorca. 

Art. 75c. Spłata rat kredytu zabezpieczonego hipotecznie, 

udzielonego w walucie obcej, denominowanego 

lub indeksowanego do waluty obcej, jego części 

lub całości, może być dokonywana w walucie, w 

której został udzielony; przepisu art. 75b nie 

stosuje się.";"; 
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2)  po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

"Art. 4a. Przepisy art. 75b i art. 75c ustawy, o której mowa 

w art. 1, stosuje się również do umów kredytowych 

zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, w części dotyczącej niewykonanych jeszcze 

wzajemnych zobowiązań stron. Zastosowanie 

przepisów art. 75b i art. 75c nie może powodować 

powstania dodatkowych kosztów lub opłat dla 

kredytobiorcy."; 
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3)  art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6a, który wchodzi 

w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.". 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


