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USTAWA  

Z dnia ………………….2015 r.  

Stop bankowym klauzulom niedozwolonym, 

o zmianie ustawy - Prawo bankowe,  ustawy o kredycie konsumenckim  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Art. 1 Celem ustawy jest skuteczne wyeliminowanie postanowień uznanych                        

za niedozwolone, istniejących w umowach pomiędzy bankami a kredytobiorcami                           

z powodu braku przepisów regulujących tę kwestię w obrocie prawnym. Ustawa reguluje 

kwestię niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 385 1 - art. 385 3 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz.93 z późn. 

zmianami) w umowach pomiędzy kredytodawcami (bankami) a kredytobiorcami. 

 

Art. 2 Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  Kredyt denominowany do waluty innej niż waluta polska – przez co rozumie się kredyt, 

którego kwota w umowie kredytowej wyrażona jest w walucie obcej,  na podstawie kursu 

kupna waluty, natomiast kwota faktycznie oddana do dyspozycji kredytobiorcy następuje              

w walucie polskiej. 

2)  Kredyt indeksowany do waluty innej niż waluta polska - przez co rozumie się  kredyt, 

którego kwota jest  wyrażona i oddana do dyspozycji kredytobiorcy w walucie polskiej, 

przeliczona na walutę obcą na podstawie kursu kupna waluty, w tym kredyt waloryzowany. 

3)  Kapitał Kredytu – przez co rozumie się kwotę środków pieniężnych faktycznie oddanych 

lub udzielonych przez bank do dyspozycji kredytobiorcy.  

4)  Kapitał Kredytu wyrażony w walucie obcej – przez co rozumie się kwotę środków 

pieniężnych faktycznie oddanych lub udzielonych przez bank do dyspozycji kredytobiorcy 

przeliczoną po raz pierwszy  na walutę obcą (dotyczy to również wypłaty transz).  

5)  Ustawa - Ustawa z dnia ………………….2015 r. Stop bankowym klauzulom 

niedozwolonym, o zmianie ustawy - Prawo bankowe,  ustawy o kredycie konsumenckim 

oraz niektórych innych ustaw. 

 

Art. 3. Nieważne są postanowienia umów o kredyt denominowany lub indeksowany                    

do waluty innej niż waluta polska, przewidujące denominację, indeksację lub waloryzację 

Kapitału Kredytu do waluty innej niż waluta polska oraz przeliczanie rat kapitałowo-

odsetkowych według kursu waluty innej niż waluta polska, jak również postanowienia 



pozwalające obciążać kredytobiorców dodatkowymi kosztami poza odsetkami lub prowizją 

od udzielonego kredytu, o którym jest mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późn. zmianami). W przypadkach,                     

w których Umowa o kredyt denominowany lub indeksowany nie zawiera postanowień 

przewidujących denominację, indeksację lub waloryzację Kapitału Kredytu do waluty innej 

niż waluta polska oraz postanowień dotyczących przeliczenia rat kapitałowo-odsetkowych 

według kursu waluty innej niż waluta polska ale umowa o kredyt denominowany lub 

indeksowany jest wykonywana w oparciu o mechanizmy, których skutkiem jest 

denominacja, indeksacja lub waloryzacja Kapitału Kredytu do waluty innej niż waluta polska 

oraz przeliczanie rat kapitałowo-odsetkowych według kursu waluty innej niż waluta polska, 

zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w zakresie tych mechanizmów. 

 

Art. 4. Kredytobiorcy umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż 

waluta polska, które zawierają postanowienia lub mechanizmy, o których mowa w art. 3 

niniejszej Ustawy, są uprawnieni i zobowiązani do spłaty wyłącznie Kapitału Kredytu oraz 

rat kapitałowo-odsetkowych naliczanych od Kapitału Kredytu. W terminie sześciu miesięcy 

od dnia wejścia w życie Ustawy, banki zobowiązane są do skorygowania dokonanych przez 

kredytobiorców spłat rat kapitałowo-odsetkowych poprzez zaliczenie występujących nadpłat 

tych rat na saldo Kapitału Kredytu oraz do wskazania kredytobiorcy na piśmie 

prawidłowego salda Kapitału Kredytu z pominięciem postanowień lub mechanizmów 

denominacji, indeksacji lub waloryzacji Kapitału Kredytu i uwzględnieniem dokonanej 

nadpłaty.  Korekta Kapitału Kredytu wyrażonego w walucie obcej polega na jego 

przeliczeniu na walutę polską i następuje po kursie, po którym został on przeliczony po raz 

pierwszy na walutę obcą (dotyczy to również wypłaty transz). Saldo kredytu pozostałego do 

spłaty stanowi wartość tak przeliczonego Kapitału kredytu wyrażonego w walucie obcej na 

walutę polską pomniejszoną o wartość spłaconych rat kapitałowych, dokonanych przez 

kredytobiorcę do dnia  przeliczenia Kapitału Kredytu wyrażonego w walucie obcej                          

z uwzględnieniem nadpłat, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy czym: 

 

1) W przypadku spłat rat kapitałowo-odsetkowych w walucie polskiej, ich wartość zostanie 

zaliczona na poczet przeliczonego Kapitału kredytu i  pomniejszy jego wartość wyrażoną            

w walucie polskiej. 

2) W przypadku spłat rat kapitałowo-odsetkowych dokonywanych przez kredytobiorcę                       

w walucie obcej, ich wartość zostanie przeliczona na walutę polską po średnim kursie 

Narodowego Banku Polskiego z dnia zapadalności poszczególnych rat. Suma wartości 

poszczególnych rat powstała   po  przeliczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 



zostanie zaliczona na poczet przeliczonego Kapitału kredytu  i  pomniejszy jego wartość 

wyrażoną w walucie polskiej.  

  

 

Art. 5 W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz..128 z 

późn. zmianami ) wprowadza się następujące zmiany: 

Do art. 69 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:  

„4. Do umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska 

wprowadza się uregulowania zawarte w ustawie Stop  bankowym klauzulom 

niedozwolonym.” 

Art. 6  W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ( Dz. U. Nr 126, poz. 

715 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

Do art. 35a dodaje się art. 35b w brzmieniu:  

„Art. 35b. Do umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta 

polska wprowadza się uregulowania zawarte w ustawie Stop bankowym klauzulom 

niedozwolonym.” 

Art. 7. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U.               

z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zmianami) art. 105 otrzymuje brzmienie:  

Nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęły trzy 

lata. 

Art. 8. Postanowienia niniejszej ustawy stosuje się do umów o kredyt denominowany lub 

indeksowany do walut obcych zawartych przed wejściem w życie niniejszej ustawy. 

                  Art. 9 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 


