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SAVE THE DATE ‐ Kolejna Ogólno‐
polska Konferencja Wieczystoksię‐
gowa w dniach 13‐14.03.2017 r.
Doroczne forum bankowo‐wieczystoksięgowe
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedli‐
wości
Zważywszy na bardzo duże zainteresowanie
tematyką poruszoną podczas XIII Konferencji i
na życzenie jej uczestników, Fundacja posta‐
nowiła wyjść naprzeciw potrzebom rynku i
zorganizować XIV edycję Konferencji Wieczy‐
stoksięgowej w dniach 13‐14 marca 2017 r.
Wkrótce więcej informacji przedstawimy
Państwu na naszej stronie www.ehipoteka.pl
(m.in. planowany program Konferencji i moż‐
liwość rejestracji).

Dalszy ciąg prac nad Ustawą o kre‐
dycie hipotecznym
W dn. 15/11/2016 została opublikowana
kolejna wersja projekty Ustawy o kredycie
hipotecznym.
Z najważniejszych zmian (w por. do wcześniej‐
szego tekstu projektu) należy wspomnieć:
• Wprowadzenie sztywnego limitu opłaty
za wcześniejszą spłatę w wysokości 3%
przedpłacanej kwoty, ale nie więcej niż
bezpośrednie koszty banku poniesione w
zw. z daną spłatą (kalkulacja tego drugie‐
go progu będzie problematyczna)
• Doprecyzowanie/ ujednolicenie szeregu
definicji (jakkolwiek wątpliwości budzi
nadal definicja samego „kredytu hipo‐
tecznego)
• Zachowano 14‐dniwy okres ważności
Formularza Informacyjnego, ale wprost
wskazani, że FI może być przekazywany
najpóźniej razem z decyzją kredytową
• Wprowadzono limit zaledwie 21 dni (!) na
wydanie przez bank decyzji kredytowej
(licząc od dnia złożenia wniosku)
Tekst projektu został przekazany Komisji
Prawniczej RCL, po czym trafi pod obrady Ko‐
mitetu Stałego Rady Ministrów.
Ustawa hipoteczna na RCL

Podczas I dnia konferencji planujemy przedys‐
kutować kwestię teleinformatycznego postę‐
powania wieczystoksięgowego ‐ podsumowa‐
nie po 6 mies. obowiązywania nowych przepi‐
sów i funkcjonowania systemu (z pkt. widzenia
sądów, notariuszy, komorników i banków). II
dzień konferencji poświęcony będzie proble‐
matyce zw. z ustanawianiem i wpisem hipote‐
ki, a także zagadnienia dot. ksiąg wieczystych i
hipoteki związane z problematyką reprywaty‐
zacji.
Jak co roku, Konferencja Wieczystoksięgowa
jest organizowana przez Fundację na rzecz
Kredytu Hipotecznego we współpracy z Mini‐
sterstwem Sprawiedliwości.
Instytucje zainteresowane partnerstwem już
teraz zachęcamy do kontaktu z Fundacją!!!

2016 r.

Okrągły Stół zabezpieczeń hipo‐
tecznych w UE, posiedzenie 17 li‐
stopada w Berlinie.
W ramach kolejnej weryfikacji poziomu sku‐
teczności hipoteki zabezpieczającej kredyty
hipoteczne w UE, Fundacja zaprezentowała
polskie rozwiązania legislacyjne.
Przedmiotem analizy była między innymi od‐
powiedź na krytyczne podejście do ryzyka
opróżnionego miejsca hipotecznego dla bez‐
pieczeństwa sfinansowań komercyjnych oraz
słaba egzekwowalność z hipoteki mieszkanio‐
wej. Agencje i analitycy produktów hipotecz‐
nych wskazują na nowe ryzyka hipotek kon‐
sumenckich na tle wdrożenia Dyrektywy Hipo‐
tecznej. Chorwacja, Hiszpania, podobnie jak
Polska, pozostają na liście państw zagrożonych
sankcjami finansowymi KE za opóźnioną im‐
plementację. Inwestorzy międzynarodowi
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dokonali podwyższenia oceny zabezpieczeń na
rynku węgierskim za przywrócenie tam w
2016r. instytucji długu gruntowego. W Rumu‐
nii kolejne zmiany podejścia nadzoru banko‐
wego dot. downgrading portfeli hipotecznych
w związku z wprowadzeniem datio In solutum
(spłata kredytu przez oddanie bankowi nieru‐
chomości).

Zmiana w zakresie informacji o ry‐
zykach kredytu hipotecznego
W dn. 28/11/2016 KNF rozesłał do banków
pismo, w którym zaleca modyfikację symula‐
cji dot. ryzyk kredytu hipotecznego.
Dotychczas, jedna z symulacji, którą należało
przekazać konsumentowi na etapie przedkon‐
traktowym, dotyczyła kształtowania się kosz‐
tów obsługi kredytu przy założeniu następują‐
cych poziomów stopy WIBOR: 3%, 5%, 10% i
15%.
Obecnie KNF zrezygnował z zalecenia sporzą‐
dzania symulacji przy założeniu poziomu stopy
= 15%. Zmiana ta zostanie uwzględniona w
najnowszej (grudniowej) symulacji Info o ryzy‐
kach kredytu hipotecznego, przygotowywanej
przez Fundację dla banków członkowskich.
Info o ryzykach na www Fundacji

FKH na spotkaniu Grupy Finansowej
PZFD.
W dniu 15/11/2016 przedstawiciele FKH
wzięli udział w posiedzeniu Grupy Finansowej
PZDF, podczas którego zaprezentowaliśmy
prelekcję nt. nowych obowiązków pośredni‐
ków kredytowych w świetle projektu ustawy
hipotecznej.
Szczególną uwagę poświęciliśmy kwestii funk‐
cjonowania dewelopera w roli pośrednika
finansowego. Zaprezentowaliśmy zarówno
nowe obowiązki informacyjne podmiotu pro‐
fesjonalnego w relacji z konsumentem, omó‐
wiliśmy także kwestię dopuszczenia pośredni‐
ka do działalności na runku kredytów hipo‐
tecznych oraz wymogów wiedzy i kompeten‐
cji, którym będzie on musiał sprostać.

Harmonizacja Covered Bonds – wy‐
słuchanie publiczne w EBA.

2016 r.

W dn. 18/11/2016 EBA zorganizowała public
hearing dot. konsultacji Covered Bonds in the
EU, mającej na celu doprowadzenie do zhar‐
monizowania rynku listów zastawnych w EU .
Podczas public hearing potwierdzono kieru‐
nek, który EBA chce obrać podczas dalszych
prac nad zintegrowaniem rynku CB ‐ tj. 3‐
stopniowe podejście do harmonizacji:
1. Wypracowanie systemowych ram dla in‐
strumentu typu CB (zastępujące dotychcza‐
sowe wytyczne UCITS)
2. Zmiany w CRR – pod warunkiem spełnienia
(1) – preferencyjne traktowanie CB
3. Dobrowolna konwergencja na poziomie
krajowym (np. w zakresie zawartości cover
pool, limitów LTV, aktualizacja wyceny,
stress‐ testy).
Szczegóły kolejnych kroków mają być opubli‐
kowane przez EBA jeszcze w tym roku.

Opublikowano projekt noweli CRD/
CRR oraz BRRD.
W dn. 23/11/2016 KE opublikowała projekt
zmian CRR/CRD oraz BRRD.
Najważniejsze zmiany do rozporządzenia CRR
oraz dyrektyw CRD i BBRD dotyczą m.in.:
• Wprowadzenie wskaźnika dźwigni = 3%
oraz wytycznych do obliczania ww.
• Preferencyjne podejście do kredytowania
MŚP oraz niektórych projektów infrastruk‐
turalnych
• Zmiany dot. kalkulacji wskaźnika NSFR
• Zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem
stopy % w portfelu
• Uszczegółowienie zasad dot. wypłat z zy‐
sków
• Wprowadzenie dla instytucji globalnych o
znaczeniu systemowym wskaźnika TLAC
• Zmiany dot. wskaźnika MREL, w tym: sto‐
sowanie MREL na poziomie skonsolidowa‐
nym. Ta ostatnia zmiana (por. art. 45a
BRRD) jest szczególnie ważna dla banków
hipotecznych – wyraźnie doprecyzowano,
że nie podlegają one wymogowi MREL na
poziomie skonsolidowanym.
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Przedstawiciele Fundacji uczestni‐
czyli w IX Kongresie Bankowości
Detalicznej
W dniach 23‐24 listopada br. Fundacja
uczestniczyła w kongresie zorganizowanym
przez Gdańską Akademię Bankową w War‐
szawie.

Tegoroczny Kongres zainaugurowały dwie
debaty plenarne. Pierwsza ‐ o programie bu‐
dowania kapitału poprzez nowe mechanizmy
długoterminowego oszczędzania. Druga – o
spodziewanym wpływie branży Financial
Technology na rozwój sektora bankowości
detalicznej.

wyróżnienia, podkreślającego jej prace na
rzecz utworzenia i rozwoju w Polsce rynku
kredytowania hipotecznego.
W trakcie obrad skupiono się m.in. na nastę‐
pujących zagadnieniach:
• omówieniu założeń nowego programu
„Mieszkanie Plus”;
• aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym
z perspektywy banków;
• wpływie ustawy o kredycie hipotecznym na
rynek finansowania nieruchomości;
• skutkach ustawy o obrocie ziemią rolną dla
budownictwa mieszkaniowego;
• czy i jak Państwo jest w stanie skłonić Pola‐
ków do długoterminowego oszczędzania?
• problematyce ceny transakcyjnej, wartości
nieruchomości i wartości zabezpieczenia
wierzytelności hipotecznej;
• najem czy zakup ‐ zasadność decyzji w kon‐
tekście Narodowego Programu Mieszka‐
niowego;
• zakup mieszkania ‐ to inwestycja czy kon‐
sumpcja? Spojrzenie nabywcy i inwestora;
• roli wartości krajobrazu w kształtowaniu
rynku nieruchomości.

Kalendarium aktywności Fundacji

Podczas Kongresu przedstawiciele Fundacji
wzięli udział w 2 debatach:
• Ewolucja rynku finansowania nieruchomo‐
ści ‐ od zmiennej do stałej stopy procento‐
wej
• Długoterminowe produkty oszczędnościo‐
we w ofercie banków.

17‐18/11/2016 ‐ Posiedzenie VdP Runder Ti‐
sch ‐ międzynarodowej Grupy prawniczej ds.
jakości zabezpieczeń hipotecznych
23‐24/11/2016 ‐ IX Kongres Bankowości Deta‐
licznej
24‐25/11/2016 ‐ XIII Kongres Finansowania
Nieruchomości Mieszkaniowych
15/12/2016 ‐ posiedzenie Grupy Roboczej
Banki Hipoteczne

Fundacja wzięła udział w XIII Kon‐
gresie Finansowania Nieruchomości
W dniach 24‐25 listopada br. Fundacja
uczestniczyła w kongresie zorganizowanym
przez Związek Banków Polskich.
Podczas Kongresu Prezes Fundacji Agnieszka
Tułodziecka została uhonorowana wręczeniem
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