
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 1 lipca 2009 r. Druk nr 586 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ, 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 1 lipca 2009 r. nad ustawą  

o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych 
udzielonych osobom, które utraciły pracę,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 
 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 
Grzegorz Wojciechowski i senator Piotr Łukasz Andrzejewski dokonali zmiany treści swoich 
wniosków (pkt II ppkt 1, 3 i 4 zestawienia wniosków). 

 

 
 Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 Gospodarki Narodowej Rodziny i Polityki Społecznej 
 (-) Jan Wyrowiński (-) Kazimierz Jaworski 
   
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych 

(-) Henryk Woźniak 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KRPS, 
KBFP, 
KGN 
poparty przez 
połączone komisje 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1 i 4 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:  

"5a. Pomoc może być udzielona, jeżeli przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc ostatnio 

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest 

conajmniej dwukrotnie wyższe od średniego miesięcznego 

dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym 

kredytobiorcy za ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie 

wniosku."; 

 

Poprawka 
senatorów:  
G.Wojciechowskiego, 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
 

2)  w art. 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. Pomoc może być przyznana kredytobiorcy, jeżeli kredyt 

mieszkaniowy został udzielony na budowę lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie 

przekracza odpowiednio 70 m² i 140 m²."; 

 

Poprawka 
senatorów:  
G.Wojciechowskiego, 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

3)  w art. 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego 

starosty, zwanej dalej "decyzją", na wniosek uprawnionego 

złożony według ustalonego wzoru, przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1a, w powiatowym urzędzie pracy, w 

Poprawka 
senatorów:  
G.Wojciechowskiego, 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
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którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Termin, o którym mowa w ust. 1, upływa z dniem 

ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

obwieszczenia, w którym ogłaszana przeciętna stopa 

bezrobocia w kraju spadnie poniżej poziomu z dnia 

30 czerwca 2008 r."; 

 

4)  w art. 6 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i 

dodaje się lit. c w brzmieniu:  

"c) średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na osobę w 

gospodarstwie domowym kredytobiorcy za ostatnie trzy 

miesiące poprzedzające złożenie wniosku."; 

 

Poprawka 
senatorów:  
G.Wojciechowskiego, 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

5)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

"Art. 6a. 1. Starosta właściwy ze względu na miejsce położenia 

nabytej przez kredytobiorcę nieruchomości prowadzi 

rejestr osób, które są lub były stroną pomocy. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych 

określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji 

gromadzonych w rejestrze osób, o którym mowa w ust. 

1, oraz sposób ich publikacji, tak aby zapewnić 

efektywność wykorzystania środków pomocowych, a 

także umożliwić monitorowanie realizacji ustawy."; 

 

Poprawka 
senatorów:  
G.Wojciechowskiego, 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

6)  w art. 21 w pkt 2, w art. 109d w ust. 2 wyrazy "w wysokości 1%" 

zastępuje się wyrazami "w wysokości 1,5%". 

 

Poprawka 
senatorów:  
G.Wojciechowskiego, 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

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


