
 

Webinarium pt. ” Kredyt hipoteczny – ocena i monitoring wartości zabezpieczenia w przypadku kredytów dla 

konsumentów i przedsiębiorców” 
 

 
Data: 29 czerwca 2021 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
Cel 

Celem webinarium jest przedstawienie uczestnikom zasad oceny wartości zabezpieczenia hipotecznego zarówno w 
kredycie konsumenckim jaki w kredycie dla przedsiębiorców w świetle obowiązujących regulacji, w tym Rekomendacji 
SD oraz Wytycznych EBA w sprawie udzielania i monitorowania kredytów. 

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów oraz miejskich i powiatowych 
rzeczników konsumentów. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny  9.45 
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10.00 
Webinarium zakończy się o godzinie 12.30 

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 
28 czerwca 2021 r. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez 
przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami 
uczestnictwa. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł  
i datę wydarzenia.  

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl


 

Webinarium pt. „Kredyt hipoteczny – ocena i monitoring wartości zabezpieczenia w przypadku kredytów dla 

konsumentów i przedsiębiorców” 
 

 
PROGRAM 
29 – 06 – 2021 rok (wtorek) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

10:00-10:45 

 Przedstawienie oraz omówienie zasad mających zastosowanie przy udzielaniu 

hipotecznego kredytu konsumentom dla: 
a) oceny wartości zabezpieczenia oraz 

b) monitoringu wartości zabezpieczenia,  

z uwzględnieniem Rekomendacji S oraz uregulowań unijnych (Wytyczne EBA w sprawie udzielania i 

monitorowania kredytów EBA/GL/2020/06). 

Karolina Gał 
Ekspert 
Departament Rozwoju Regulacji 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  10:45-11:00 Przerwa 

  

11:00-11:45 

 Przedstawienie oraz omówienie zasad mających zastosowanie przy udzielaniu kredytu 

hipotecznego przedsiębiorcom dla: 
a) oceny wartości zabezpieczenia oraz 

b) monitoringu wartości zabezpieczenia,  

z uwzględnieniem Rekomendacji S i uregulowań unijnych (Wytyczne EBA w sprawie udzielania i 

monitorowania kredytów EBA/GL/2020/06). 

Karolina Gał 
Ekspert 
Departament Rozwoju Regulacji 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
11:45-12:00 Przerwa  

  
12:00-12:30 Pytania i odpowiedzi 

   


