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Warsztaty 
szkoleniowe 

Prawne zabezpieczenie wierzytelności kredytowych i ich wpływ na skuteczność 

procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowego 

Termin: 7.12.2017 r. 

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A.  ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 
Warszawa, Sala A I piętro 

  
CO osiągniesz poprzez udział w warsztatach? 

 Uczestnik posiądzie niezbędną wiedzę do: 

• zastosowania optymalnych procedur i przepisów w świetle obowiązujących przepisów 

w odniesieniu do procesu windykacji, restrukturyzacji i ustanawiania zabezpieczeń, 

• zapoznany będzie z nową interpretacją przepisów określających proces i rodzaje 

dopuszczanych prawem ustanawiania zabezpieczeń, 

• ograniczeń dotyczących egzekucji i restrukturyzacji. 

Uczestnik będzie miał świadomość wymogów odnośnie do: 

• stosowanych dopuszczanych prawem zabezpieczeń, 

• nowych uprawnień kredytobiorcy hipotecznego, 

• nowych wymogów w zakresie windykacji, egzekucji i restrukturyzacji 

Ponadto w trakcie uczestnicy zdobędą umiejętności:  

• analizy najbardziej aktualnych przypadków z punktu widzenia banku i klienta w oparciu 

o obowiązujące przepisy i praktyki,  

• jakich błędów należy unikać,  

• jak zabezpieczać interes poszczególnych stron procesu, 

• jak efektywnie komunikować się z poszczególnymi stronami procesu w oparciu o 

obowiązujące przepisy. 

KOMU polecamy warsztaty? 

 Pracownikom departamentów windykacyjnych, sprzedażowych, kredytowych, produktowych, 
prawnych w bankach. 
Pośrednikom kredytu hipotecznego 

JAK długo trwa ? 

 ok. 8 godz. lekcyjnych  
od. 9.00 do 17.00 

JAK przebiegają zajęcia? 

 Warsztaty prowadzone są metodą case by case połączonych z dyskusją. 

KTO Prowadzi: 

 Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. 

ILE wynosi odpłatność? 

  Opłata z tytułu uczestnictwa w warsztatach wynosi 800 zł (plus 23% VAT) w terminie zgłoszenia 
do 28.11.2017. Opłata z tytułu uczestnictwa w warsztatach wynosi 900 zł (plus 23% VAT) w 
terminie zgłoszenia po 28.11.2017. 
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Prawne zabezpieczenie wierzytelności kredytowych i ich wpływ na skuteczność 

procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowego 

 
Obowiązująca od dnia 22 lipca 2017 roku ustawa o kredycie hipotecznym wyposażyła 

kredytobiorców w nowe uprawnienia: prawo do odstąpienia od umowy, do przedterminowej 

spłaty kredytu i prawo do restrukturyzacji zadłużenia. Uprawnienia te powodują konieczność 

skuteczniejszego zabezpieczania wierzytelności kredytowych przez banki, które muszą mieć na 

względzie także wciąż rozszerzany katalog wyłączeń spod egzekucji, przepisy chroniące 

konsumentów, zmienione zasady spadkobrania oraz stale rosnącą liczbę upadłości 

konsumenckich. 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu doboru i prawidłowego ustanawiania różnych 

rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z ich 

ustanawianiem (czas, koszty) oraz ryzyka związanych z dany typem zabezpieczenia, a także 

nabycie umiejętności prowadzenia windykacji na wszystkich etapach.  

Celem warsztatów jest także zapoznanie uczestników z bieżącymi praktykami rynkowymi w 

obszarze restrukturyzacji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Uczestnicy zdobędą 

umiejętności analizy przypadków z punktu widzenia banku i klienta w oparciu o obowiązujące 

przepisy i praktykę, dowiedzą się jakich błędów należy unikać, jak zabezpieczać interes stron 

umowy, jak efektywnie komunikować się z klientem. 

 
I. Nowe uprawnienia kredytobiorcy hipotecznego – nowe obowiązki banku kredytującego 

na etapie zawarcia i wykonania umowy: 

1. Prawo do odstąpienia od umowy: 

a) termin, 

b) zasady zwrotu wypłaconego kredytu, 

c) umowa wiązana a kredyt konsolidacyjny, 

d) bank jako wnioskujący o wpis hipoteki do KW–dodatkowe zabezpieczenie. 

2. Prawo do przedterminowej spłaty kredytu - problem rozliczenia kredytu (art. 49 ukk 

i art. 39 ukh). 

3. Prawo do restrukturyzacji zadłużenia:  

a) uprawnienie jedno czy wielokrotne? 

b) propozycje zapisów umownych, 

c) przesłanki restrukturyzacji - czas opóźnienia, kwota zadłużenia, 

d) tryb i warunki restrukturyzacji  - warunki formalne wniosku kredytobiorcy o 

restrukturyzację, zdolność majątkowa”, rodzaje restrukturyzacji, 
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e) sprzedaż nieruchomości na warunkach określonych przez strony jako forma 

restrukturyzacji, 

f) rola zabezpieczeń osobistych w procesie restrukturyzacji.   

4. Praktyczne problemy związane z restrukturyzacją zadłużenia (art. 35 i art. 37 ustawy 

o kredycie hipotecznym): 

a) czy przepisy w wystarczający sposób zobowiązują konsumenta do przeznaczenia 

środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu? 

b) czy istnieje możliwość zablokowania przez bank transakcji sprzedaży, jeżeli 

kwota  sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od cen rynkowych? 

c) czy zgoda na wykreślenie hipoteki może być uzależniona od ustanowienia innego 

zabezpieczenia? 

d) na jakim etapie restrukturyzacji bank powinien wyrazić zgodę na wykreślenie 

hipoteki? 

e) czy wykreślenie hipoteki jest obligatoryjne – czy w przypadku braku 

przedstawienia przez konsumenta dodatkowego zabezpieczenia bank może 

odmówić wydania zgody na wykreślenie hipoteki? 

f) od jakiej daty liczony jest 6 miesięczny okres przeznaczony na sprzedaż 

nieruchomości - czy konsument powinien być poinformowany o rozpoczęciu i 

zakończeniu biegu wskazanego terminu?  

g) czy w przypadku upływu 6 miesięcy po odrzuceniu wniosku 

restrukturyzacyjnego/niewywiązania się z restrukturyzacji, konsument nie 

będzie w stanie zbyć nieruchomości, ale w wyniku innych okoliczności (np. nowe 

źródło dochodu, spadek etc.) spłaci zaległości, to po powstaniu kolejnej sytuacji 

opisanej w art. 35 - kredytodawca musi czekać kolejne 6 miesięcy? 

h) jak ma postępować bank w sytuacji jeśli klient nie przedstawi dodatkowego 

zabezpieczenia, a w wyniku sprzedaży nieruchomości pozostała do spłaty 

wierzytelność nie jest zabezpieczona? 

i) roszczenia przysługujące wierzycielowi - skarga pauliańska, brak zgody na 

wykreślenie hipoteki? 

j) w jakim stopniu można i powinno się stosować instytucję  datio in solutum z art. 

453 kc w praktyce restrukturyzacyjnej? 

k) upadłość konsumencka – sprzedaż nieruchomości po zaniżonej cenie jako 

przesłanka odmowy ogłoszenia upadłości bądź umorzenia postępowania na 

wniosek wierzyciela? 

II. Przepisy prawne mające wpływ na proces ustanawiania zabezpieczeń i windykację: 

1. Podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnej: 

a) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa, 

b) odpowiedzialność osobista (ograniczona, nieograniczona) i rzeczowa, 
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c) odpowiedzialność solidarna – na przykładzie małżonków i wspólników spółek 

cywilnych, 

d) odpowiedzialność subsydiarna - na przykładzie  wspólników spółek osobowych. 

2. Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych i ich znaczenie dla skuteczności 

czynności prawnych małżonka i skuteczności egzekucji. 

3. Przedawnienie roszczeń. 

4. Zasady dziedziczenia i ich wpływ na umowę kredytu i los zabezpieczeń: 

a) przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – praktyczne problemy dla 

banku, np. zakaz potrąceń, proporcjonalna spłata wierzycieli, pełnomocnictwo 

do rachunku, 

b) zasady sporządzania wykazu inwentarza - zakres zobowiązania spadkobiercy, 

c) zasady ustalania przez bank ze spadkobiercami sposobu spłaty zadłużenia 

spadkowego. 

III. Ograniczenia egzekucji i ich wpływ na zabezpieczenia: 

1. Ograniczenia egzekucji wynikające przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Ograniczenia egzekucji wynikające przepisów Prawa bankowego. 

3. Ograniczenia egzekucji wynikające z przepisów szczególnych, np. dotyczące rolników. 

IV. Rodzaje prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytów: 

1. Poręczenie cywilne: 

a) zasada akcesoryjności i jej wpływ na zakres odpowiedzialności dłużnika, 

b) prawa i obowiązki banku,  

c) przedawnienie roszczeń, 

d) problem dziedziczenia zobowiązania. 

2. Weksel in blanco: 

a) Charakter prawny weksla in blanco. 

b) Ustawowe elementy weksla in blanco istotne dla ważności weksla. 

c) Podmioty uprawnione do zaciągania zobowiązania wekslowego: 

i. pojęcie zdolności wekslowej, 

ii. zasady reprezentacji zobowiązanego z weksla, 

iii. podpis wystawcy weksla  - problemy praktyczne. 

3. Porozumienie wekslowe (deklaracja do weksla in blanco): 

a) charakter prawny porozumienia, 

b) forma porozumienia, 

c) treść porozumienia wekslowego, 

d) wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem - 

konsekwencje prawne. 
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4. Przeniesienie weksla in blanco - ograniczenia prawne wynikające  z ustawy o kredycie 

konsumenckim. 

5. Wpływ zmiany zabezpieczanej umowy w czasie jej trwania (odnowienie, ugoda, 

aneks) na los zabezpieczenia wekslowego (omówienie najczęstszych błędów). 

6. Poręczenie wekslowe: 

a) forma poręczenia wekslowego, 

b) treść poręczenia wekslowego. 

c) wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego.   

7. Dochodzenie i zaspokojenie roszczeń banku z weksla. 

8. Notarialne oświadczenie  o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) jako zabezpieczenie 

banku przed odstąpieniem od umowy kredytowej: 

a) treść oświadczenia, 

b) dodatkowe obowiązki wierzyciela, 

c) problem kosztów notarialnych – wpływ na CKK, wypełnienie formularza  

informacyjnego, 

d) klauzula wykonalności. 

9. Ubezpieczenia związane z umową kredytu konsumenckiego i hipotecznego: 

a) rodzaje dopuszczalnych ubezpieczeń – art. 9 ukh, 

b) umowa ubezpieczenia jako sprzedaż wiązana – szczególne obowiązki banku, 

c) zasady zmiany ubezpieczyciela – propozycje zapisów przedumownych i 

umownych, 

d) umowa ubezpieczenia jako sprzedaż łączona –szczególne obowiązki banku. 

10. Hipoteka: 

a) ustanowienie hipoteki - regulacja Prawa bankowego i ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece, 

b) przedmiot hipoteki, 

c) zasady zabezpieczania wielu wierzytelności (umowy ramowe, wierzytelności 

przyszłe, wierzytelności w różnych walutach), 

d) zmiana treści wierzytelności a zmiana treści hipoteki,  

e) pierwotne i wtórne nadzabezpieczenie – roszczenia do wierzyciela 

hipotecznego, 

f) dysponowanie opróżnionym miejscem hipotecznym, 

g) administrator hipoteki, 

h) wygaśnięcie i wykreślenie hipoteki. 

11. Inne rodzaje zabezpieczeń i ich wpływ na zabezpieczenia osobiste – problemy 

praktyczne: 

a) cesja wierzytelności, 
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b) przejęcie długu, 

c) przystąpienie do długu. 

V. Windykacja należności z przyjętych form zabezpieczenia: 

1. Postępowanie pozasądowe i przedsądowe. 

2. Uzyskiwanie tytułów wykonawczych:  

a) nadanie tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności, 

b) uzyskanie tytułów wykonawczych przeciwko małżonkom, spadkobiercom 

dłużników, wspólnikom spółek. 

3. Postępowanie egzekucyjne po dniu 8 września 2016 roku. 

4. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na windykację należności – zasady 

działania banku, nowe możliwości i uprawnienia. 

5. Wpływ postępowania upadłościowego  na windykację należności. 
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