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Rekomendacje Mieszkaniowe wynikające z dyskusji na  

XIII Kongresie Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 

Związku Banków Polskich 

 

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, zorganizował w dniach 24-25 listopada 2016 roku XIII 
Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych z udziałem ponad 160 uczestników. Kongres  
odbywał się pod hasłem „Narodowy Program Mieszkaniowy - szansa i wyzwanie dla rynku”.  

W dyskusji nad przyszłością rynku nieruchomości uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, 
regulatorów tego rynku finansowego, sektora bankowego i ubezpieczeniowego, deweloperów, 
doradców i pośredników finansowych, urbanistów i rzeczoznawców majątkowych  oraz środowiska 
naukowego. Z treści wystąpień gości specjalnych Kongresu: Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa, 
p. Kazimierza Smolińskiego, Członka Zarządu NBP, p. Jacka Bartkiewicza, Wiceprzewodniczącego Komisji 
Nadzoru Finansowego, p. Wojciecha Kwaśniaka, Prezesa Związku Banków Polskich, p. Krzysztofa 
Pietraszkiewicza oraz z dyskusji panelowych, z aktywnym udziałem uczestników Kongresu, wynikają 
następujące rekomendacje, istotne z punktu widzenia stabilności i rozwoju sektora finansowania 
nieruchomości mieszkaniowych. W dniu 26 stycznia 2017 r. zostały one przyjęte uchwałą Zarządu 
Związku Banków Polskich  

Rekomendacja I.  

Niezbędne jest podejmowanie wspólnych działań regulatorów, przedstawicieli środowisk 
rzeczoznawców majątkowych i bankowego na rzecz uzyskania wyższego poziomu 
profesjonalizmu zawodu rzeczoznawcy majątkowego w obszarze wyceny nieruchomości dla 
celów kredytowych. 

Związek Banków Polskich dostrzega pilną potrzebę kształcenia i dalszej profesjonalizacji zawodu 
niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. W ocenie ZBP ten rozwój powinien iść z jednej strony w 
kierunku ustawicznego kształcenia zawodowego zakładającego odbywanie obowiązkowych cyklicznych 
szkoleń oraz, z drugiej strony, nakierowanie tych szkoleń na pozyskiwanie niezbędnej praktycznej wiedzy 
uczestników okresowo weryfikowanej nadawanymi certyfikatami. Działaniem tym objęci powinni być nie 
tylko sami rzeczoznawcy majątkowi, ale także pracownicy banków na co dzień zajmujący się oceną 
i  monitorowaniem wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenia wierzytelności. Takie podejście 
powinno wpłynąć na znaczącą poprawę jakości sporządzanych wycen i przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w ramach którego ryzyko finansowania transakcji na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych będzie istotnie ograniczone.  

1. Poprawa jakości wycen wartości nieruchomości dla zabezpieczeń wierzytelności hipotecznych. 

Środowisko rzeczoznawców majątkowych posiada bardzo dobre narzędzie w postaci standardu 
wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności – Krajowy Standard Wyceny Specjalistycznej 3. Niestety w 
wielu przypadkach zdefiniowane wymogi dla  operatów szacunkowych nie są spełniane. Rozbieżności 
pomiędzy środowiskiem bankowym i rzeczoznawców majątkowych, a także nieustannie zmieniające 
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się uwarunkowania rynkowe wymagają przeprowadzenia analizy obecnie obowiązujących zapisów 
standardu i zweryfikowania jego adekwatności do aktualnej sytuacji.  

Należałoby również przeanalizować zasadność używania metody korygowania ceny średniej w 
podejściu porównawczym do wyceny nieruchomości, gdyż wielu profesjonalistów uważa tą metodę 
za nieprawidłową, czego dowodem jest fakt, że w innych krajach metoda ta nie jest używana.  

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zadeklarował gotowość zorganizowania 
spotkania roboczego Związku Banków Polskich i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych w celu przeprowadzenia analizy zapisów tego standardu.  

Rekomenduje się  następujące działania  na rzecz poprawy jakości wycen nieruchomości to: 

a) weryfikacja zapisów standardu wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności; 

b) wprowadzenia obowiązkowego wymogu szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych;  

c) certyfikowanie pozyskania specjalistycznej wiedzy w wycenie różnych nieruchomości np. 
nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe itp.  

d) zdefiniowanie i akceptacja statystycznych metod oceny wartości nieruchomości w procesie 
monitorowania wartości zabezpieczeń hipotecznych; 

e) określenia ram i zasad stosowania automatycznej wyceny nieruchomości tzw. AVM (ang. 
Automated Valuation Method) przez banki dla spełniania wymogów Rekomendacji S i J. 

2. Poprawa bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez eliminowanie źle sporządzonych wycen z 
rynku. 

We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa istotnym jest wypracowanie bardziej 
efektywnej metody sposobu procedowania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców 
Majątkowych przy Ministerstwie, pozwalającej na szybsze rozpatrywanie wniosków i ograniczenie 
zakresu czynności wymaganych od banku, poddającego w wątpliwość sporządzoną przez 
rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości. W ocenie praktyków zarówno odbiorców 
operatów, jak i samych rzeczoznawców majątkowych sporządzających wyceny nieruchomości, zawód 
rzeczoznawcy majątkowego ze względu na swoje istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego na rynku nieruchomości wymaga szczególnego traktowania. Dlatego, oprócz 
wymienianego systemu szkoleniowego weryfikującego umiejętności tych specjalistów, bardzo ważne 
jest ustalenie i przyspieszenie stosowania obiektywnych i efektywnych kryteriów umożliwiających 
eliminację patologii na etapie sporządzania wycen nieruchomości. W ocenie ZBP konieczne jest 
wprowadzenie wymogu rozpatrywania takich wniosków w ciągu kilku dni, a nie procedowanie przez 
lata skarg uzasadniających wadliwość przyjętych w sporządzanych wycenach wartości ocenianych 
nieruchomości.   

Rekomenduje się przeprowadzenie weryfikacji zasad działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej 
Rzeczoznawców Majątkowych. 
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Rekomendacja II. 

Usprawnienie procesu wymiany istotnych informacji o rynku nieruchomości  

Związek Banków Polskich od kilku lat rekomenduje upowszechnienie stosowania Elektronicznej Karty 
Nieruchomości. Niezbędne jest porozumienie z Krajową Radą Notarialną i Ministerstwem 
Sprawiedliwości dotyczącą rozszerzenia zawartości informacji zawartych w akcie notarialnym, poprzez 
np. wprowadzenie Elektronicznej Karty Nieruchomości (EKN), która zawierałaby pola obligatoryjne 
w  kontekście Rekomendacji J, i byłaby np. załącznikiem do aktu wypełnionym przez stronę sprzedającą. 
Krokiem następnym byłoby dążenie do stworzenia systemu, np. w oparciu o bazę AMRON, 
umożliwiającemu i zobowiązującego notariusza do zamieszczania EKN i informacji o cenie transakcji w 
sposób zautomatyzowany.   

Propozycja ta zmierza w kierunku stworzenia uaktualnienia obecnie zbieranego zasobu informacyjnego 
o  cechach kształtujących cenę nieruchomości (zawartej w wydanej przez KNF Rekomendacji J) oraz 
uzupełnienie jej o informacje nieznane stronom transakcji. Dane o konkretnej nieruchomości byłyby 
podawane przez klienta w momencie kupna/sprzedaży, a w dalszym procesie życia i obrotu 
nieruchomości weryfikowane byłyby m.in. przez rzeczoznawcę majątkowego.  

W Polsce brakuje kompleksowej bazy danych o transakcjach na rynku nieruchomości. Brak bieżących i 
aktualnych danych o przedmiocie transakcji do jakich często zalicza się nieruchomość wprowadza 
niepewność na rynku i zniechęca, zamiast zachęcać do inwestowania. Problem ten jest bardzo 
kompleksowy, a jego efektem jest opóźnienie realizacji różnych transakcji na rynku nieruchomości, 
właśnie z braku dostępu do aktualnych danych.  

Rekomenduje się następujące działania na rzecz usprawnienia zarządzania informacją o 
nieruchomościach: 

a) wspieranie działań na rzecz rozwoju rynku informacji o nieruchomościach i poprawy jakości tych 
informacji poprzez poprawę jakości danych gromadzonych w Powiatowych Rejestrach Cen i 
Wartości Nieruchomości; 

b) wykorzystanie w tych działaniach doświadczeń oraz rozwiązań ZBP pozyskanych w trakcie 
budowania Systemu AMRON; 

c) wstrzymanie działań zmierzających do uznania numeru Księgi Wieczystej za daną osobową. 

Rekomendacja III. 

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem.  

1. Umożliwienie funkcjonowania specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zainteresowanych 
projektami mieszkań na wynajem. 

Konieczne jest  wprowadzenie ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości(tzw. REIT-ów) z 
naciskiem na możliwość objęcia ich działalnością także projektów mieszkaniowych. W dotychczasowej 
formule projektu ustawy fundusze nieruchomościowe typu REIT zakresem swojej działalności obejmują 
tylko projekty przeznaczone na cele komercyjne. Zawężenie działalności takich specjalistycznych 
instytucji powoduje, że nie mogą one objąć innych obszarów istotnych z punktu widzenia lokalnej polityki 



 

 4/8 

mieszkaniowej, a w szczególności zaspokojenia potrzeb ludności, tak jak to ma miejsce na innych 
rynkach.   

Przepisy o ochronie praw lokatorów w nadmiernym stopniu ochraniają nieuczciwych lokatorów, często 
kosztem wynajmujących. Niezrównoważona relacja praw pomiędzy właścicielem nieruchomości a 
najemcą powoduje, że fundusze inwestycyjne bardzo wolno wchodzą na polski rynek nieruchomości. 
Najem okazjonalny w dużym stopniu systematyzuje te relacje, jednak nie do końca wprowadza symetrię 
ochrony praw najemcy i właściciela.  

Podstawowe rekomendacje w zakresie rozwoju rynku najmu to: 

a) ujęcie nieruchomości mieszkalnych w ustawie o spółkach rynku wynajmu nieruchomości; 

b) nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów likwidującą bezkarność nieuczciwych najemców; 

c) wsparcie inicjatywy Centrum AMRON w zakresie budowy ogólnopolskiej bazy danych 
o czynszach najmu (System AMRON został przystosowany i rozpoczął już gromadzenie tego typu 
informacji); 

d) zmiana przepisów prawa zmierzająca do przyspieszenia procesu budowlanego i obniżenia 
kosztów budowy; 

e) określenie warunków uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań 
związanych z tworzeniem warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej 
społeczności, w tym zwłaszcza określania zobowiązań gmin z tytułu dopłaty do czynszu. 

2. Komercjalizacja rynku najmu mieszkań 

Istotnym jest stworzenie w  Polsce warunków, aby coraz większa grupa indywidualnych inwestorów 
inwestowała swoje środki w mieszkania na wynajem. Zwiększenie oferty takich mieszkań przyczyni się do 
zwiększenia ich dostępności z uwagi na poziom czynszów. Utrzymujący się od lat problem nadmiernej 
ochrony praw lokatorów uniemożliwia rozwój tego rynku.  

Wprowadzenie rekomendowanych poniżej zmian wzmocni realizację rządowego Programu Mieszkanie + 
w obszarze mieszkań na wynajem:   

a) Zweryfikowanie zasad ochrony praw lokatorów pod kątem powstawania ryzyka finansowania 
takich przedsięwzięć: warunki wypowiedzenia umowy najmu, czas składania i trwania 
wypowiedzenia, ograniczenia prawne związane z opróżnieniem lokalu przez najemcę. 

b) Działania na rzecz zwiększenia możliwości wskazania przez gminę pomieszczenia tymczasowego 
dla osoby, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym 
orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez 
prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego. Także pod kątem skuteczności  egzekucji wyroku 
sądowego  

c) Zwiększenie współdziałania instytucji finansujących budownictwo mieszkaniowe z gminami 
i  innymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację polityki mieszkaniowej w celu zwiększenia 
podaży mieszkań dla lokatorów z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Pozwoli to na 
zwiększenie podaży lokali socjalnych, skrócenie okresu oczekiwania na wyrok w sprawach o 
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eksmisję, ograniczając ryzyko dla właściciela uzyskiwania dochodów niezbędnych do pokrywania 
kosztów finansowania.  

d) wypracowanie przez sektor bankowy pryncypiów kredytu inwestycyjnego (buy to let) dla 
inwestorów indywidualnych na finansowanie zakupu mieszkań na wynajem; 

e) określenie możliwości objęcia gwarancjami kredytów udzielanych na te przedsięwzięcia, mając 
na celu obniżenie kosztów finansowania, co powinno przekładać się na dostosowanie poziomu 
opłat czynszowych do możliwości rynkowych; 

f) wypracowanie zasad amortyzacji inwestycji pozwalających na uzyskanie szybszego zwrotu z 
zainwestowanych środków; 

g) opracowanie wymogów podatkowych dla operatorów czynszowego budownictwa 
mieszkaniowego zachęcających do inwestowania w ten segment budownictwa mieszkaniowego. 

Rekomendacja IV.  

Celowe wspieranie rodzin w oszczędzaniu na mieszkanie z możliwością dojścia do własności 

W ocenie ZBP za pozytywne należy uznać rozpoczęcie przez rząd realizacji rządowego programu 
Mieszkanie+ z naciskiem m.in. na konieczność wzmocnienia oszczędności ludności chcącej nabyć 
mieszkanie na własność. To podejście znajduje także swój wyraz w strategii rozwoju gospodarczej kraju 
Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, w którym to element budowy zamożności polskiego 
społeczeństwa w formie odbudowy zasobów oszczędności stanowi istotny komponent. Dostępne 
mieszkanie, jako miejsce stabilizujące warunki bytowe rodzin, jest bardzo często wymieniane przez nie 
jako drugą przyczynę, po braku stabilnej pracy, zmuszającej je do emigracji zarobkowej. Szczególnie, że 
mowa tu jest o rodzinach, gospodarstwach domowych, których nie stać na kupno mieszkania za swoje 
własne skromne środki. W tym kontekście stworzenie systemu zachęcającego do gromadzenia 
oszczędności na mieszkanie, jak to jest robione w zachodnich krajach na przykładzie kas 
oszczędnościowo budowlanych, wydaje się konieczne. W kilkunastu krajach UE w tym systemie 
oszczędza już ponad 51 mln osób. Rozbudowany system działający od kilkudziesięciu lat wykazał swoją 
stabilność i odporność na różne kryzysy, a co najważniejsze stał się sprawdzonym i efektywnym 
narzędziem realizacji polityki mieszkaniowej dla najbiedniejszych rodzin/gospodarstw domowych jak i 
innych celów, dzięki dopisywaniu premii. Mobilizując i zachęcając ludność do oszczędzania na m.in. cele 
zdrowotne, edukacyjne i emerytalne. 

Systemowe rozwiązanie jakim są kasy oszczędnościowo-budowlane zapewni nieporównywalnie wyższą 
skuteczność w skłanianiu Polaków do systematycznego i długoterminowego oszczędzania niż 
proponowane przez rząd rozwiązanie w postaci Indywidualnych Kont Mieszkaniowych prowadzonych w 
bankach komercyjnych, przy tych samych kosztach budżetowych, ograniczających się w obu 
rozwiązaniach do premii mieszkaniowej dla oszczędzających. Możliwe jest połączenie propozycji 
rządowej z modelem kas oszczędnościowo-budowlanych.  

. Bezpieczeństwo środków gromadzonych w systemie kas oszczędnościowo-budowlanych i dodatkowe 
wsparcie państwa skutecznie przekonuje wiele milionów ludzi na całym świecie do budowy 
długoterminowego kapitału na cele mieszkaniowe, a jednocześnie dopłaty państwa są na tyle małe, że 
nie stanowią istotnego obciążenia dla budżetów poszczególnych państw. Efektem wdrożenia takiego 
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systemu w Polsce niewątpliwie byłby wzrost skłonności Polaków do oszczędzania nie tylko na cele 
mieszkaniowe – tego typu instrument można również z powodzeniem wykorzystać do oszczędzania na 
inne cele takie jak emerytura, opieka zdrowotna, czy edukacja. 

Podstawowe rekomendacje w zakresie rozpowszechnienia oszczędzania długoterminowego to: 

a) uruchomienie w Polsce systemu kas oszczędnościowo-budowlanych jako podmiotów 
uprawnionych do obsługi Indywidualnych Kont Mieszkaniowych; 

b) wkomponowanie strumienia pieniądza z Programu 500+ w program długoterminowego 
oszczędzania; 

c) podejmowanie działań edukacyjnych w obszarze długoterminowego oszczędzania. 

Rekomendacja V.  

Zapewnienie stabilnego prawa ustanawiania zabezpieczeń przez banki na nieruchomościach będących 
przedmiotem finansowania potrzeb mieszkaniowych  

W związku z przeprowadzoną w 2016 r. nowelą ustawy o ustroju rolnym wiele banków stanęło przed 
poważnym problem jakim jest ograniczenie ich prawa do zabezpieczenia na nieruchomościach rolnych, 
które stanowiły i często stanowią zabezpieczenie udzielanych kredytów hipotecznych. Dzięki podjętym 
wspólnym działaniom Ministerstwa Rolnictwa i ZBP udało się zażegnać zagrożenie związane z 
ograniczaniem prawa banków do ustanawiania zabezpieczenia na nieruchomościach rolnych do 
wysokości wierzytelności, ale praktyka pokazuje, że w tym obszarze konieczne są dalsze spotkania i prace 
w szczególności w zakresie poprawy niskiej płynności takich nieruchomości i możliwymi problemami 
windykacyjnymi z uwagi na ograniczony krąg możliwych nabywców. 

Podstawowe rekomendacje w zakresie obrotu ziemią rolną dla budownictwa mieszkaniowego to: 

a) nowelizacja ustawy kształtowaniu ustroju rolnego i ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod kątem  budownictwa 
mieszkaniowego i doprecyzowania definicji gruntu rolnego, uwzględniająca: 

i. ułatwienie procedury przeznaczania i nabywania gruntów rolnych pod budownictwo 
mieszkaniowe na terenach miejskich; 

ii. wyłączania 10 letniego zakazu zbywania nieruchomości i oddawania jej w posiadanie 
osobom trzecim; 

iii. rozszerzania możliwości zabezpieczenia na przyszłej wartości na gruntach rolnych o 
powierzchni powyżej 0,3 ha; 

iv. wyłączenie z pod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zapisu przejęcia 
nieruchomości rolnych przez wierzyciela w wyniku bezskutecznej egzekucji – 
zrezygnowanie z prawa pierwokupu przez Agencję działającą na rzecz Skarbu Państwa 
udziałów i akcji w spółce prawa handlowego (w tym przypadku wierzyciela – banku), 
która jest właścicielem nieruchomości rolnych.  
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Rekomendacja VI.  

Popularyzacja oferty kredytowej banków produktów opartych o stałą stopę procentową  

W ocenie ZBP temat upowszechnienia kredytów na cel mieszkaniowy o stałej stopie procentowej jest 
ważny ze względu na konieczność stabilizacji długoterminowych oczekiwań potencjalnych nabywców 
mieszkań. Koniecznym jest określenie jasnych i czytelnych zasad dla klienta jak i banku w tym obszarze. 
Za najważniejsze trzeba uznać koszt zakupu takiego produktu, opłat za przedwczesna rezygnację z tej 
usługi jak i ustalenie zrozumiałego dla obu stron długoterminowego harmonogramu spłaty takiego 
produktu.. ZBP stoi na stanowisku, że zarówno jedna jak i druga strona umowy powinna dokładnie 
rozumieć ryzyko jakie może pojawić się związane z obsługą takiego zobowiązania oraz dysponować 
odpowiednimi środkami aby łagodzić skutki spadku i wzrostu stóp procentowych w długim horyzoncie 
czasu.  

Rekomendacja: upowszechnienie wiedzy na temat szacowania ryzyka stałej stopy procentowej kredytów 
hipotecznych. 

Rekomendacja VII.   

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego  

Ustawa implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/WE z dnia 4 lutego 2014 
roku w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i 
zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2014. W 
uzasadnieniu do Dyrektywy podkreślono, między innymi, iż:  

(1) Kryzys finansowy pokazał, że nieodpowiedzialne zachowanie uczestników rynku może naruszyć 
podstawy systemu finansowego, prowadząc do braku zaufania u wszystkich stron, w szczególności 
konsumentów, oraz wywierając potencjalnie poważne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Wielu 
konsumentów straciło zaufanie do sektora finansowego, a kredytobiorcy mieli coraz większe trudności ze 
spłatą swoich kredytów, co doprowadziło do wzrostu liczby przypadków zaległości w spłacie i egzekucji z 
nieruchomości.  

(2) Należy zatem zapewnić, by unijne ramy regulacyjne w tej dziedzinie były solidne, spójne z 
międzynarodowymi zasadami i by właściwie wykorzystywały szereg dostępnych narzędzi, które mogą 
obejmować: wskaźnik wartości kredytu do wartości nieruchomości, wartości kredytu do dochodu, 
zadłużenia do dochodu lub inne podobne wskaźniki, poniżej których żaden kredyt nie zostałby uznany za 
akceptowalny, lub też inne środki wyrównawcze w sytuacjach, gdy odnośne ryzyko jest większe dla 
konsumentów lub gdy trzeba zapobiegać nadmiernemu zadłużeniu gospodarstw domowych. 

(3) Wskazano szereg problemów występujących na rynkach kredytu hipotecznego w Unii, 
związanych z  nieodpowiedzialnym udzielaniem i zaciąganiem kredytów, oraz potencjalne możliwości 
występowania nieodpowiedzialnego zachowania uczestników rynku, w tym pośredników kredytowych i 
instytucji nie kredytowych .  

(4) Komisja wskazała na fakt, iż niektóre problemy dotyczyły kredytów denominowanych w walucie 
obcej, które konsumenci zaciągnęli w danej walucie, aby skorzystać z oferowanej stopy oprocentowania, 
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nie posiadając jednak odpowiednich informacji na temat związanego z tym ryzyka kursowego lub nie 
rozumiejąc dostatecznie takiego ryzyka.  

(5) Problemy te wynikają z niedoskonałości rynku i nieprawidłowości regulacyjnych, a także z innych 
czynników, takich jak ogólny klimat gospodarczy i niski poziom wiedzy finansowej. Inne problemy to 
nieskuteczność, niespójność lub brak systemów dotyczących pośredników kredytowych i instytucji 
niekredytowych oferujących kredyty związane z nieruchomościami mieszkalnymi. Wskazane problemy 
mają potencjalnie znaczące skutki zewnętrzne natury makroekonomicznej, mogą być szkodliwe dla 
konsumentów, stanowić przeszkody gospodarcze lub prawne w prowadzeniu działalności transgranicznej 
oraz stwarzać nierówne warunki działalności dla różnych podmiotów. 

(6) W obszarach nieobjętych niniejszą dyrektywą państwa członkowskie mają swobodę utrzymania 
bądź wprowadzania przepisów prawa krajowego. W szczególności  państwa członkowskie mogą 
utrzymać lub wprowadzić przepisy krajowe w takich obszarach, jak prawo zobowiązań w odniesieniu do 
ważności umów o kredyt, prawo rzeczowe, rejestracja gruntów, informacje umowne i – o ile nie są one 
uregulowane w niniejszej dyrektywie – kwestie po zawarciu umowy. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że rzeczoznawca lub firma rzeczoznawcza lub notariusze mogą być wybierani w drodze 
wzajemnego porozumienia między stronami. 

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów  projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 
pośrednikami kredytu hipotecznego był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Jednakże nie 
wszystkie uwagi i postulaty Związku Banków Polskich zostały uwzględnione. Wprowadzono także 
rozwiązania, które nie były przedmiotem konsultacji. Z uwagi na znaczenie tej ustawy dla prowadzenia 
biznesu przez banki w zakresie kredytowania hipotecznego niezbędny jest aktywny udział w 
wypracowaniu ostatecznej wersji ustawy.  

Rekomendacje mają na celu wskazanie na obszary, które są szczególnie istotne dla modeli prowadzenia 
działalności finansowania mieszkalnictwa przez sektor bankowy:  

a) doprecyzowanie w ustawie traktowania relacji biznesowych pomiędzy bankiem uniwersalnym a 

bankiem hipotecznym, biorąc pod uwagę definicję pośrednika i pośrednika powiązanego 

zaproponowaną w projekcie ustawy; 

b) doprecyzowanie czynności i obowiązków związanych z pośrednictwem i doradztwem 

kredytowym prowadzonym przez pośredników kredytu hipotecznego, mając na uwadze potrzebę 

wprowadzenia różnych modeli biznesowych dla tych usług; 

c) odstąpienie od proponowanego w projekcie ustawy zapisu wprowadzającego zakaz dla 

kredytodawców przekazywania pośrednikowi kredytu hipotecznego wynagrodzenia z tytuły 

wykonywania przez pośrednika czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, zgodnie z 

wyrażonym stanowiskiem Komisji Europejskiej w Dyrektywie. 

     Warszawa, 9 czerwca 2017 r., 

 


