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Wykaz skrótóW

1. Akty prawne

k.c.  –  ustawa z.dnia 23 kwietnia 1964.r. – kodeks cywilny 
(tekst jedn.: dz..U. z.2014.r. poz..121 z.późn. zm.)

konstytucja RP  –  konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z.dnia 2 kwiet-
nia 1997.r. (dz..u..nr.78, poz..483 z.późn. zm.)

k.p.c.  –  ustawa z.dnia 17 listopada 1964.r. – kodeks po-
stępowania cywilnego (tekst jedn.: dz..U. z.2014.r..
poz..101 z.późn. zm.)

k.r.o.  –  ustawa z.dnia 25 lutego 1964.r. – kodeks rodzinny 
i.opiekuńczy (tekst jedn.: dz..U. z.2012.r. poz..788.
z.późn. zm.)

k.s.h.  –  ustawa z.dnia 15 września 2000.r. – kodeks spółek 
handlowych (tekst jedn.: dz..U. z.2013.r. poz..1030.
z.późn. zm.)

pr. bank.  –  ustawa z.dnia 29 sierpnia 1997.r. – Prawo bankowe 
(tekst jedn.: dz..U. z.201�.r. poz..128 z.późn. zm.)

pr. not. –  ustawa z.dnia 14 lutego 1991.r. – Prawo o.notariacie 
(tekst jedn.: dz..U. z.2014.r. poz..164 z.późn. zm.)

pr. poczt.  –  ustawa z.dnia 23 listopada 2012.r. – Prawo pocztowe 
(dz..U. poz..1529 z.późn. zm.)

p.p.m. – ustawa z.dnia 4 lutego 2011.r. – Prawo prywatne mię-
dzynarodowe (dz..u..nr.80, poz..432 z.późn. zm.)
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p.u.n.  –  ustawa z.dnia 28 lutego 2003.r. – Prawo upadłościowe 
i.naprawcze (tekst jedn.: dz..u..z 201�.r. poz..233.
z.późn. zm.)

rozp. inf.  –  rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z. dnia .
21.listopada 2013.r..w.sprawie zakładania i.prowadze-
nia ksiąg wieczystych w.systemie informatycznym 
(dz..U. z.2013.r. poz..1411)

rozp. Rzym i  –  rozporządzenie Parlamentu europejskiego i.Rady 
(We) nr.593/2008 z.dnia 17 czerwca 2008.r..w.spra-
wie prawa właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym i) (dz..Urz. Ue 2008 L 177/6 z.późn. zm.)

u.d.e.  –  ustawa z.dnia 22 maja 2003.r. o.działalności ubez-
pieczeniowej (tekst jedn.: dz..U. z.2013.r. poz..9�0.
z.późn. zm.)

u.g.n.  –  ustawa z.dnia 21 sierpnia 1997.r. o.gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn.: dz..U. z.2014.r. poz..�18.
z.późn. zm.)

u.k.k.  –  ustawa z.dnia 12 maja 2011.r. o.kredycie konsumenckim 
(tekst jedn.: dz..U. z.2014.r. poz..1497 z.późn. zm.)

u.k.s.c. –  ustawa z.dnia 28 lipca 2005.r. o.kosztach sądowych 
w.sprawach cywilnych (tekst jedn.: dz..U. z 2014.r..
poz..102� z.późn. zm.)

u.k.w.h.  –  ustawa z.dnia 6 lipca 1982.r. o.księgach wieczystych 
i.hipotece (tekst jedn.: dz..U. z.2013.r. poz..707.
z.późn. zm.)

u.l.z.b.h.  –  ustawa z.dnia 29 sierpnia 1997.r. o.listach zastawnych 
i.bankach hipotecznych (tekst jedn.: dz..U. z.2003.r..
nr.99, poz..919 z.późn. zm.)

u.o.k.h.  –  ustawa z.dnia 23 października 2014.r. o.odwróconym 
kredycie hipotecznym (dz..U. poz..1585)

u.o.k.k.  –  ustawa z.dnia 16 lutego 2007.r. o.ochronie konkurencji 
i.konsumentów (tekst jedn.: dz..U. z.201�.r. poz..184 
z późn. zm.)

Wykaz skrótów
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u.p.e.a. –  ustawa z.dnia 17 czerwca 1966.r. o.postępowaniu 
egzekucyjnym w.administracji (tekst jedn.: dz..u..
z.2014.r. poz..1619 ze zm.)

u.p.k.  –  ustawa z.dnia 30 maja 2014.r. o.prawach konsumenta 
(dz..U. poz..827)

u.p.n.p.r.  –  ustawa z.dnia 23 sierpnia 2007.r. o.przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym (dz..u..nr.171,.
poz..1206 z.późn. zm.)

u.p.s.d.  –  ustawa z.dnia 28 lipca 1983.r. o.podatku od spad-
ków i.darowizn (tekst jedn.: dz..u..z 201�.r. poz..86.
z.późn. zm.)

u.s.k.o.k.  −  ustawa z.dnia 5 listopada 2009.r. o.spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn.: 
dz..U. z.2013.r. poz..1450 z.późn. zm.)

u.s.m.  −  ustawa z.dnia 15 grudnia 2000.r. o.spółdzielniach miesz-
kaniowych (tekst jedn.: dz..U. z.2013.r. poz..1222)

u.w.l.  –  ustawa z.dnia 24 czerwca 1994.r. o.własności lokali (tekst 
jedn.: dz..U. z.2000.r..nr.80, poz..903 z.późn. zm.)

u.z.r.  –  ustawa z.dnia 6 grudnia 1996. r. o.zastawie reje-
strowym i.rejestrze zastawów (tekst jedn.: dz..u..
z.2009.r..nr.67, poz..569 z.późn. zm.)

2. Organy promulgacyjne

dz..U. –  dziennik Ustaw
dz..Urz. eU  –  dziennik Urzędowy Unii europejskiej

3. Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem

oSn  –  orzecznictwo Sądu najwyższego
oSnc  –  orzecznictwo Sądu najwyższego. izba cywilna
oSncP  –  orzecznictwo Sądu najwyższego. izba cywilna, 

Pracy i.Ubezpieczeń Społecznych

Wykaz skrótów
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oSnc-zd  –  orzecznictwo Sądu najwyższego. izba cywilna. 
zbiór dodatkowy

oSP  –  orzecznictwo Sądów Polskich
otk  –  orzecznictwo trybunału konstytucyjnego

4. Czasopisma

Gb  –  Gazeta bankowa
GSP – Prz.orz.  –  Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd orzecznictwa
mPb  –  monitor Prawa bankowego
nPn  –  nowy Przegląd notarialny
Pa  –  Prawo asekuracyjne
Pb  –  Prawo bankowe
PUG  –  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPeiS  –  Ruch Prawniczy, ekonomiczny i.Socjologiczny

5. Nazwy organów

nbP  –  narodowy bank Polski
Sa  –  Sąd apelacyjny
Sn  –  Sąd najwyższy
So  –  Sąd okręgowy
SR  –  Sąd Rejonowy
Uokik  –  Urząd ochrony konkurencji i.konsumentów
tk  –  trybunał konstytucyjny

6. Inne

LeX – System informacji Prawnej LeX

Uwaga: przepisy powołane w.opracowaniu bez bliższego oznaczenia 
są przepisami ustawy o.odwróconym kredycie hipotecznym.

Wykaz skrótów
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UstaWa

z dnia 23 października 2014 r.

o odwróconym kredycie hipotecznym

(Dz. U. poz. 1585)
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1�

rozdział 1

przepiSy ogólne

Art. 1. [zakres.ustawy]
Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego 

kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia 
zobowiązań z niej wynikających.

I. Wprowadzenie

1. Uchwalenie ustawy o.odwróconym kredycie hipotecznym stanowi 
reakcję naszego ustawodawcy na istotną potrzebę społeczną dotyczącą 
uruchomienia kapitału rzeczowego zawierającego się w.nieruchomoś-
ciach (ang. equity release). Potrzeba ta jest odczuwana zwłaszcza przez 
osoby starsze, które dysponują prawami rzeczowymi do nieruchomości 
i.jednocześnie cierpią na niedostatek środków pieniężnych na bieżące 
utrzymanie. dotychczas brakowało wyspecjalizowanego mechanizmu 
prawnego pozwalającego na przekształcenie tego rodzaju niepłynnego 
kapitału rzeczowego w.strumień płynnych środków pieniężnych [por. 
m..bączyk (w:) System prawa handlowego,.t..�,.Prawo umów handlowych,.
red. S. Włodyka, Warszawa, 2014, s..1021].

„Projektowana ustawa ma na celu stworzenie rozwiązań prawnych, 
dzięki którym możliwa będzie monetyzacja kapitału zakumulowanego 
w.nieruchomościach w.ramach usługi odwróconego kredytu hipotecznego 
świadczonej przez instytucje zaufania publicznego podlegające szczegól-
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nym regulacjom. Wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia, jak 
również niski poziom świadczeń emerytalnych zmusza osoby starsze do 
poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów. Wiele z.nich chce czer-
pać dodatkowe środki finansowe z.posiadanych zasobów majątkowych, 
w.szczególności z.własnej nieruchomości” (Uzasadnienie do rządowego 
projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, Sejm Vii.kadencji, 
druk sejmowy nr.2392, www.sejm.gov.pl, s..1).

2. bezpośrednim impulsem do uchwalenia ustawy o.odwróconym 
kredycie hipotecznym były sygnały o.nieprawidłowościach w.obrocie 
gospodarczym, w. szczególności wykorzystywaniu przez niektórych 
przedsiębiorców łatwowierności i.nieporadności osób starszych w.celu 
przejmowania wartościowych nieruchomości [por. m. bączyk (w:) System 
prawa handlowego,. t..�,.s..1021]. Przeprowadzone analizy dowodziły 
licznych uchybień po stronie przedsiębiorców, np. dotyczących stoso-
wania klauzul abuzywnych w.stosunku do konsumentów (zob. Raport 
z kontroli przedsiębiorców zawierających umowy świadczeń dożywotnich,.
Urząd ochrony konkurencji i.konsumentów, Wrocław, wrzesień 2013.r.,..
www.uokik.gov.pl, s..8 i.n.).

3. odwrócony kredyt hipoteczny unormowany w.przepisach u.o.k.h. 
stanowi instrument prawny, który ma zaspokajać potrzebę społeczną zwią-
zaną z.uruchomieniem kapitału rzeczowego zakumulowanego w.nierucho-
mościach, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa właścicielom 
nieruchomości (osobom fizycznym oraz ich spadkobiercom).

cel przepisów ustawy o.odwróconym kredycie hipotecznym zwięźle 
opisano w.Uzasadnieniu...,.s..2–3: „celem (...) ustawy jest więc wprowa-
dzenie mechanizmów umożliwiających kredytodawcom działającym na 
polskim rynku oferowanie odwróconych kredytów hipotecznych, w.tym,.
w.szczególności zapewnienie mechanizmów skutecznego dochodzenia 
ich roszczeń. jednocześnie [ustawa] ma na celu stworzenie odpowiednie-
go zakresu ochrony kredytobiorców, przez wprowadzenie szczególnych 
rozwiązań prawnych, takich jak na przykład nałożenie na kredytodawcę 
obowiązku informacyjnego poprzedzającego zawarcie umowy odwróco-
nego kredytu hipotecznego, umożliwienie kredytobiorcy odstąpienie od 
umowy, zagwarantowanie prawa do przedterminowej bezpłatnej spła-
ty kredytu oraz ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez 

art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne
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kredytodawcę do ściśle określonych sytuacji. Ponadto, mając na uwadze 
tradycyjny sposób postrzegania nieruchomości w.Polsce, jako efektu ży-
ciowego dorobku oraz przedmiotu dziedziczenia, istotne jest zapewnienie 
spadkobiercom kredytobiorcy możliwości dokonania spłaty kredytu i.za-
chowania prawa do nieruchomości lub otrzymania różnicy wynikającej 
z.rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego”.

4. zgodnie z.przepisami u.o.k.h. odwrócony kredyt hipoteczny został 
oparty na tzw. modelu kredytowym, który w.krajach anglosaskich funkcjo-
nuje pod pojęciem: reverse mortgage (zob. tezy.8–17). Por. t..kowalak, 
Odwrócona hipoteka – zasady funkcjonowania i perspektywy wprowa-
dzenia w Polsce, RPeiS 2010, nr.4,.s..151–152.

„jednym z.instrumentów umożliwiających przekształcenie niepłyn-
nego kapitału zakumulowanego w.nieruchomościach w.płynne środki 
finansowe jest funkcjonująca na świecie usługa finansowa – odwrócony 
kredyt hipoteczny, który jest zaliczany do kategorii tzw. usług equity 
release. Usługi equity release są świadczone w.dwóch modelach – w.mo-
delu kredytowym (ang. reverse mortgage) oraz w.modelu sprzedażowym 
(ang. home reversion). model sprzedażowy polega na przeniesieniu 
prawa do nieruchomości na nabywcę z.jednoczesnym ustanowieniem 
na rzecz zbywcy prawa dożywotniego zamieszkiwania w.nieruchomo-
ści. model kredytowy, zwany odwróconym kredytem hipotecznym, 
jest rodzajem kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości, 
którego spłata jest odroczona do określonego momentu po śmierci 
kredytobiorcy i.następuje zasadniczo z.kwoty uzyskanej ze sprzedaży 
nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie. Podstawową 
cechą odróżniającą model sprzedażowy od modelu kredytowego jest 
moment przeniesienia prawa do nieruchomości na świadczeniodawcę 
oraz sposób zabezpieczenia interesów spadkobierców zbywcy nierucho-
mości. W.modelu sprzedażowym prawo do nieruchomości przechodzi 
na nabywcę z.chwilą zawarcia umowy. zasadniczo różny jest też okres 
wypłacania świadczeń. tylko w.przypadku modelu sprzedażowego 
środki finansowe wypłacane są do dnia śmierci zbywcy nieruchomości” 
(Uzasadnienie...,.s..1).

5. odwrócony kredyt hipoteczny jest stosunkowo nowym instru-
mentem na światowym rynku finansowym. zaczął się rozwijać dopiero 

zakres.ustawy. Art..1
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