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/WYCIĄG/ 

U S T AWA 

z dnia 7 lipca 2022 r. 
 

o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych 

i pomocy kredytobiorcom 

 

 

 

 

Art. 73. 1. Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu 

hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych 

lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska. 

2. Zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie 

umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny      

w rozumieniu art. 3 ustawy zmienianej w art. 69. 

3. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie: 

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch 

miesięcy; 

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch 

miesięcy; 

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w 

każdym kwartale. 

4. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do 

jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

5. Konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej 

albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie konsumenta; 

2) oznaczenie kredytodawcy; 

3) oznaczenie umowy; 

4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu; 

5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych 

potrzeb mieszkaniowych. 

7. Konsument składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

8. Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o którym mowa w ust. 5, spłata 
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kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. 

9. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 8, konsument nie jest zobowiązany 

do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu 

ubezpieczeń powiązanych z tą umową. 

10. Kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 5, potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 4 pkt 22 

ustawy zmienianej w art. 69 i przekazuje potwierdzenie konsumentowi. Kredytodawca 

wskazuje w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz 

wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 9. Brak potwierdzenia nie 

wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu. 

11. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres 

kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres 

zawieszenia spłaty kredytu. 

12. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane 

opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10. 

13. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga 

zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki 

stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. 

Art. 74. Przepis art. 73 ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 

2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy 

zmienianej w art. 69, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych 

umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

Art. 75. 1. W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej 

podstawie niż określona w art. 73, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia 

kredytodawcy wniosku, o którym mowa w art. 73 ust. 5. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 73 

ust. 10, wskazuje się również sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z 

zakończeniem okresu zawieszenia. 


