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dniach 26-27 listopada 2015 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się kolejny 
XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem Domki z kart czy polityka 
mieszkaniowa? Perspektywa 2015-2035. Rozwój budownictwa to lepszy start dla rodzin, rozwój gospo-
darki kraju i nowe miejsca pracy.

 

KONGRES FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych jest jedną z kluczowych imprez środowiska bankowego  
w Polsce. Kongres jako interaktywne forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych 
z finansowaniem nieruchomości jest ważnym wydarzeniem dla polskiej gospodarki. W ostatnim XI Kongresie udział wzięło 
ponad 150 osób, wśród których znaleźli się: regulatorzy, banki, ubezpieczyciele, deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieru-
chomościami, doradcy, rzeczoznawcy majątkowi.

GŁÓWNE CELE

Za podstawowy cel stawiamy sobie wymianę poglądów oraz ocenę dotychczasowych doświadczeń w zakresie rozwoju 
polityki mieszkaniowej. Dyskutowane tematy będą dotyczyły:

• wpływu budownictwa mieszkaniowego na rozwój gospodarki,

• wypracowania stabilnego modelu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe,

• stworzenia warunków dla refinansowania portfeli kredytów hipotecznych listami zastawnymi  i innymi 
instrumentami dłużnymi,

• oceny inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt 
polskiego sektora finansowania nieruchomości,

• przewidzianych zmian w ustawie o rachunku powierniczymi zakładanie rachunków powierniczych dla 
transakcji deweloperskich,

• poprawy bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez doskonalenie i standaryzowanie wiarygodnych 
informacji o rynku kredytów hipotecznych oraz cenach transakcyjnych nieruchomości.

• Debata nt. polityki mieszkaniowej na lata 2016-2035.

• Podczas  tegorocznej  edycji  Kongresu  po  raz  czwarty 
przyznana zostanie Nagroda Kwartalnika „Finansowanie 
Nieruchomości” SZKLANE DOMY.

• Tradycyjnie  w  trakcie  Kongresu  zaprezentowana  będzie 
kolejna  25.  edycja  Raportu AMRON-SARFiN  za  III  kw.  
2015  r.  ze  wstępna  projekcją  na  rok  2016  zawierająca 
wyniki finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych 
oraz  przedstawiająca  sytuację  na  rynku  nieruchomości 
mieszkaniowych.

DOMKI Z K ART CZY POLITYK A MIESZK ANIOWA?  
PERSPEKTYWA 2016-2035

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE



 

ORGANIZATORZY

—  stanie rynku mieszkaniowego i perspektywach rozwoju portfela kredytów mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnie-
niem kredytów w walutach obcych,

— perspektywie rozwoju rynków hipotecznych i listów zastawnych – nowej formule banków hipotecznych,
— stanie prac nad uregulowaniami prawnymi w obszarze kredytów hipotecznych w Polsce i UE oraz wpływie nowych,
—  zaleceń i projektów nadzorczych na rynek kredytów mieszkaniowych, jak również założeniach polityki mieszkaniowej 

na lata 2016-2025,
— restrukturyzacji zarządzania długami.

W TRAKCIE DWÓCH DNI OBRAD KONGRESU DYSKUTOWAĆ BĘDZIEMY O:

DOMKI Z K ART CZY POLITYK A MIESZK ANIOWA?  
PERSPEKTYWA 2016-2035

WARUNKI UCZESTNICTWA

Promocyjne warunki uczestnictwa oraz formu-
larz rejestracji uczestnictwa na XII Kongresie 
dostępne są pod adresem:

housingfinancecongress.eu

Marta Polkowska 
tel.: +48-22-48-68-137 
e-mail: marta.polkowska@zbp.pl

Organizatorem kongresu jest Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków 
Polskich. 

Przedmiotem działalności Komitetu jest opiniowanie projektowanych aktów prawnych i wypra-
cowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowa-
nia mieszkalnictwa, podnoszenie kwalifikacji kadry bankowej poprzez organizowanie szkoleń, 

konferencji i seminariów oraz reprezentowanie środowiska bankowego w kluczowych kwestiach dotyczących finansowania 
mieszkalnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kredytowanie zabezpieczane hipotecznie. 

Działalność Zespołu obejmuje również szereg inicjatyw na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce w tym realizacji 
projektów umożliwiającym bankom lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym.

www.zbp.pl/kdfn

Centrum AMRON to jednostka organizacyjna Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 
powołana do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomo-
ściami (AMRON) – jedynej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości w Polsce speł-
niającej wymogi zdefiniowanej w Rekomendacji Komisji Nadzoru bankowego. System powstał 
w roku 2004 jako odpowiedź sektora bankowego nawymogi nadzorcze związane z zarządzaniem 
ryzykiem kredytowym, a od roku 2010 dostępny jest dla wszystkich uczestników rynku obrotu 
nieruchomościami. 

Oferta Centrum AMRON to również cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości i publikacje analityczne, jak i spe-
cjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji 
i przedziału czasowego.

Centrum AMRON współpracuje z bankami komercyjnymi oraz spółdzielczymi,towarzystwami ubezpieczeniowymi, Agencją 
Nieruchomości Rolnych, rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomości, a także z deweloperami, 
firmami doradczymi i jednostkami administracji samorządowej. Z bazy korzysta również Narodowy Bank Polski i Prokuratura  
Generalna. Właścicielem Systemu AMRON jest Związek Banków Polskich.

www.amron.pl



 

Kongres organizowany przez:

UCZESTNICY POPRZEDNICH EDYCJI KONGRESU

Łącznie w poprzednich edycjach Kongresu uczestniczyło ponad 1300 osób z krajów regionu i całego świata, w tym 
eksperci z branży deweloperskiej, bankowej, budowlanej, prawniczej, ubezpieczeniowej, regulatorzy, nadzorcy, 
rzeczoznawcy majątkowi, przedstawiciele organów administracji państwowej, firm doradczych i wielu innych.

Piotr Styczeń 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
w latach 2011-2013

Wojciech Kwaśniak  
Zastępca Przewodniczącego, 
Komisja Nadzoru Finansowego

dr Władysław Brzeski  
Konsultant Banku Światowego,  
Partner w firmie doradczej REAS

dr Irena Herbst  
Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP

Krzysztof Pietraszkiewicz 
Prezes Związku Banków Polskich

prof. Jacek Łaszek 
Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

prof. dr hab. inż. arch. Witold A. Werner 
Instytut Rozwoju Miast

Andrzej Reich 
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, 
Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych (DRB), Komisja 
Nadzoru Finansowego

Andreas J. Zehnder 
Prezes Europejskiej Federacji Kas 
Oszczędnościowo-Budowlanych

dr Andrzej Raczko 
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Marek Wielgo 
Gazeta Wyborcza

dr Piotr Cyburt 
Prezes Zarządu, mBank Hipoteczny S.A.


