
 

 
Data: 22 marca 2023 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR 
 
Webinarium pt. „Kredyty bankowe, w szczególności kredyt na zakup mieszkania – z czym się wiążą” 
 
Cel 

Celem webinarium jest zapoznanie młodzieży z tematyką kredytów udzielanych przez banki klientom detalicznym,  
ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki kredytów hipotecznych.  

Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz do nauczycieli.  

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 8:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 9:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 11:00  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny 
udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz 
wskazuje przybliżoną liczbę uczestników webinarium. Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

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 po potwierdzeniu 
uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości 
tytuł i datę wydarzenia.  

 
 
 
 

http://www.knf.gov.pl/
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Webinarium pt. „Kredyty bankowe, w szczególności kredyt na zakup mieszkania – z czym się wiążą” 

 
Prelegenci: 
Anna Ważyńska-Rafał – Główny specjalista 
Jan Ptaszyński – Starszy specjalista 
Departament Rozwoju Regulacji  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
PROGRAM 
22 marca 2023 roku (środa) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

8:45-9:00 Logowanie uczestników 

9:00-9:45 

 Na czym polega pożyczanie pieniędzy z banku? Pożyczka vs. kredyt, rodzaje kredytów 

 Na co zwrócić uwagę zaciągając kredyt bankowy? Oprocentowanie vs. RRSO, sposób 
spłaty, waluta  

 Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt? Ocena zdolności kredytowej, 
zabezpieczenie 

Anna Ważyńska-Rafał – Główny specjalista 
Departament Rozwoju Regulacji 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

9:45-9:55 Przerwa 

9:55-10:40 

 Kredyt hipoteczny – czym się różni od pozostałych kredytów 

 Na czym polega ocena zdolności kredytowej w przypadku kredytu na zakup mieszkania 

 Jakie są rodzaje oprocentowania kredytu hipotecznego 

 Wpływ mechanizmu spłaty na wysokość raty kredytu 

 Umowa kredytu – szczególne postanowienia 

Jan Ptaszyński – Starszy specjalista 
Departament Rozwoju Regulacji 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

10:40-10:45 Przerwa  

10:45-11:00 Pytania i odpowiedzi 

   


