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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 marca 2009 r.

o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa
spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

(druk nr 505)

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. O OBJĘCIU PORĘCZENIAMI SKARBU PAŃSTWA

SPŁATY NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH (Dz. U. Nr 122, poz. 1310

oraz z 2003 r. Nr 139, poz. 1325)

Art. 5.
1. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, podejmuje działania zmierzające do odzyskania

zadłużenia kredytobiorców wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umów poręczenia,
z zastrzeżeniem ust. 2.

<1a. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, w przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi
kredytobiorców oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa, na wniosek
kredytobiorcy, może zawierać z kredytobiorcami umowy odroczenia, rozłożenia na
raty lub umorzenia całości lub części zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu
wykonania umowy poręczenia.

1b. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, w przypadkach gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne, może umorzyć całość lub część zadłużenia wobec Skarbu
Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia.>

2. Banki, beneficjenci poręczeń, są obowiązane, na warunkach określonych w odrębnej
umowie z Ministrem, do podejmowania, za wynagrodzeniem, działań, o których mowa w
ust. 1, chyba że Minister podejmie działania we własnym zakresie lub upoważni do tych
działań, za wynagrodzeniem, inny bank.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w wysokości do 3%
wyegzekwowanej kwoty; nie może ono być jednak niższe od rzeczywistych kosztów
uzasadnionych działań windykacyjnych. Wynagrodzenie potrącane jest z
wyegzekwowanej kwoty.

4. Sposób ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, określą umowy.
5. Przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 1, banki mają prawo, bez uzyskania

pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawiać bankowe tytuły
egzekucyjne stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr
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11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114,
poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1252).

6. Środki uzyskane przez banki w wyniku podjętych działań, o których mowa w ust. 1, są
przekazywane przez banki, w terminie 7 dni, na rachunek wskazany przez Ministra.


