
Warunki prawne dla transakcji sekurytyzacyjnych
w Polsce zdecydowanie ograniczają możliwość
refinansowania portfeli wierzytelności banków. Te-

za ta opiera się na analizie tych przepisów, których niespój-
ność, często niespotykane w innych jurysdykcjach wymogi
i brak zachęt ekonomicznych powoduje, iż trudno jest spo-
dziewać się w najbliższej przyszłości, aby zarówno banki,
jak i inwestorzy byli zainteresowani takimi transakcjami.

Nie wchodząc w szczegóły, można stwierdzić, iż pod-
stawowe bariery dla transakcji sekurytyzacyjnych w Polsce
to przede wszystkim:
■ brak zachęt podatkowych w postaci nieuznawania różni-

cy pomiędzy wartością nominalną a wartością sprzeda-
ży jako straty1

■ uznawanie transakcji subpartycypacyjnej jako przychodu
podatkowego banku, który powstaje na początku transak-
cji, podczas gdy kosztem podatkowym są dopiero kwoty
otrzymywane co miesiąc od dłużnika tytułem zwrotu kwo-
ty nominalnej kredytu oraz odsetek w czasie trwania kre-
dytu, a przekazanie tych środków ma miejsce nie później
niż w ciągu pięciu dni od ich otrzymania przez bank

■ brak jednoznacznej interpretacji traktowania transakcji seku-
rytyzacyjnych jako usługi o charakterze pośrednictwa finan-
sowego, co powodowałoby zwolnienie od podatku VAT,
a tym samym nieuznawanie transakcji sekurytyzacyjnej jako
podlegającej podatkowi od czynności cywilno-prawnych, 

■ zakaz nabywania przez bank-inicjatora papierów warto-
ściowych emitowanych przez SPV, zabezpieczanych
wierzytelnościami nabytymi od tego inicjatora, co może
ograniczyć efektywność transakcji

■ SPV w postaci podmiotu emisyjnego nie ma pierwszeń-
stwa w przypadku zbiegu z hipoteką przymusową Skar-
bu Państwa

■ brak regulacji umożliwiających wyodrębnienie aktywów
SPV w formie podmiotu emisyjnego w przypadku upadło-
ści tego podmiotu – na podmiot emisyjny mogą być nało-
żone wyłącznie ograniczenia umowne, a nie ustawowe,

■ obowiązek uzyskiwania zgody na przelew oraz oświad-
czenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu seku-
rytyzacyjnego – trudno wyobrazić sobie transakcję na ist-
niejącym portfelu, w którym kredytobiorcy nie podpisali ta-
kiej zgody i oświadczenia w momencie składania wnio-
sku kredytowego. Dodatkowo wprowadzono obowiązek
powiadomienia pisemnie dłużnika o przelewie wierzytel-
ności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych
tworzące fundusz sekurytyzacyjny, albo na fundusz seku-

rytyzacyjny w ciągu 14 dni od podpisania z funduszem
umowy, co powoduje problemy techniczne w sytuacji,
gdy umowa dotyczy pakietu wierzytelności składające-
go się z kilku lub kilkudziesięciu tysięcy wierzytelności.
Przedstawione ograniczenia i niespójności w przepisach

nie wyczerpują wszystkich elementów negatywnie wpływa-
jących na możliwość przeprowadzenia transakcji. 

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, a raczej ograni-
czenia w transakcjach sekurytyzacyjnych wierzytelności hi-
potecznych, warto by rozważyć i wskazać warunki oraz
możliwości wykorzystania funduszy sekurytyzacyjnych do fi-
nansowania nieruchomości przeznaczonych na wynajem
poprzez sekurytyzację przyszłych przychodów z czyn-
szów, czyli poprzez emisję papierów wartościowych za-
bezpieczanych wpływami z tych czynszów i refinansującą
kredyty na budownictwo czynszowe.

POTENCJALNY RYNEK CZYNSZOWY W POLSCE

Według danych podawanych przez Bank Świato-
wy2, 30,6% zasobów mieszkaniowych w Polsce stanowią
lokale na wynajem, z tego 16,8% lokali jest własnością
osób prywatnych. Wprowadzone w Polsce przepisy po-
zwalają przekazywać budynki mieszkaniowe należące
do władz municypalnych pod zarząd profesjonalnym struk-
turom i firmom. Powstanie wspólnot mieszkaniowych także
powinno się przyczynić do lepszego zarządzania zasoba-
mi mieszkaniowymi. 

Jak podaje Instytut Rozwoju Miast3, w 2004 r. struktura in-
westorów realizujących budownictwo wielorodzinne wyglą-
dała następująco: 56,3% wyniósł udział deweloperów, TBS
– 16,4%, budownictwo spółdzielcze – 21,8%, a budownic-
two gmin – tylko 4,2% wszystkich inwestycji mieszkanio-
wych. Raport IRM zwraca uwagę, iż w nowej polityce
mieszkaniowej państwa nie powinno się znacząco zwięk-
szać rozmiarów budownictwa mieszkaniowego na wyna-
jem o czynszu regulowanym do poziomu istniejącego
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w krajach Unii Europejskiej, stanowiącego tam około 20%
ogółu budownictwa mieszkaniowego. Taką funkcję powin-
no przede wszystkim spełniać budownictwo społeczne, fi-
nansowane przy pomocy środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego. Także rozwój budownictwa komunalne-
go, szczególnie z uwagi na potrzeby gmin w zakresie
mieszkań socjalnych (szacunek Instytutu to co najmniej 125
tys.) powinno być jednym z priorytetów polityki mieszkanio-
wej kraju. W tym przypadku na szczeblu centralnym muszą
zostać wypracowane wzorce organizacyjne (obowiązują-
ce w niektórych krajach UE), pozwalające między innymi
połączyć możliwości finansowe prywatnych inwestorów
z możliwościami samorządów lokalnych nieodpłatnego
udostępniania działek budowlanych.

W 2004 r. średnie koszty budowy mieszkań w wynio-
sły 2 753 zł za m2. Średnie koszty budowy mieszkań w TBS
wyniosły 2 203 zł, a w przypadku deweloperów koszt ten
wyniósł 2 314 zł. 

W 2004 roku przeciętne stawki czynszów wyniosły 2,55 zł
za 1 m2 mieszkania miesięcznie. Nadal średni czynsz kształ-
tuje się na poziomie 1,2–1,3% kosztów odtworzenia
(przy przyjęciu średniego kosztu w wysokości 2 400 zł, który
w badanych miastach kształtował się od 1 770 zł w Łapach
i 1 860 zł w Pile, do 4 500 tys. w Warszawie). W zasobach
spółdzielczych średnia opłata eksploatacyjno-remontowa wy-
niosła 2,35 zł za 1 m2 miesięcznie tj. 3%. 

Czynsze za mieszkania w TBS wyniosły średnio 6,82 zł
za 1 m2 powierzchni mieszkania. Stanowiło to około 3,5%
średniego kosztu odtworzenia. 

W zasobach zakładów pracy średni czynsz wyno-
sił 2,88 zł za 1 m2 mieszkania miesięcznie (ponad 1,4% kosz-
tu odtworzenia). W budynkach prywatnych czynsz ten kształ-
tował się na poziomie 4,45 zł (2,2% kosztu odtworzenia).

W 2004 r. w zasobach komunalnych miesięczna opłata
całkowita za wynajmowany lokal mieszkalny o powierzch-
ni 50 m2 z pełnym wyposażeniem w instalacje zamieszkały
przez 3-osobową wynosiła przeciętnie 503 zł. W spół-
dzielczych lokalach mieszkalnych opłata za porównywalne
mieszkanie wynosiła przeciętnie zaledwie 429 zł, a w za-
sobach zakładów pracy – przeciętnie 515 zł. Za podobne
mieszkanie w TBS (łącznie ze spłatą kredytu) trzeba było
przeciętnie zapłacić 530 zł miesięcznie. W przypadku do-
mów prywatnych czynszowych przeciętna opłata miesięcz-
na wynosiła aż 606 zł. Jeszcze wyższą opłatę należało
uiścić w momencie wynajmu lokalu od osoby prywatnej
(średnio 770 zł). Wynajem apartamentu od dewelopera
skutkował koniecznością miesięcznego wydatkowania śred-
nio prawie 2 300 zł.

W Polsce to właśnie na samorząd lokalny zostały nałożo-
ne obowiązki zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Gmi-
na, w ramach istniejących uwarunkowań prawnych, może: 
■ sama budować mieszkania na wynajem 
■ odkupywać istniejące mieszkania w celu przeznaczenia

ich na wynajem 
■ odzyskiwać pustostany i budynki z przeznaczeniem ich

na mieszkania 
■ rewitalizować istniejące zasoby mieszkaniowe 

■ wynajmować mieszkania z przeznaczeniem na podnajem. 
Także prywatne budownictwo mieszkaniowe (również

TBS-y) może być wspierane przez gminę poprzez: 
■ dofinansowywanie kosztów infrastruktury 
■ sprzedaż terenów mieszkaniowych stanowiących wła-

sność gminy 
■ oddanie w użytkowanie wieczyste 
■ wniesienie terenów mieszkaniowych jako aportu gminy

w realizację projektów mieszkaniowych lub poręczenie
spłat kredytów. 
Dodatkowo gminy, mając na uwadze potrzebę zwięk-

szenia dostępności mieszkań, mogą: 
■ udostępniać tereny miejskie przeznaczone pod zabudo-

wę mieszkaniową w drodze ustawy o zamówieniach pu-
blicznych 

■ dotować koszty uzbrojenia terenów pod budownictwo
mieszkaniowe 

■ zapewniać lokale socjalne w ramach eksmisji z innych za-
sobów mieszkaniowych (gminnych i innych). 
Również prywatne budownictwo mieszkaniowe może

być wspierane przez gminę poprzez subsydiowanie czyn-
szów, odsetek od kredytów hipotecznych, współfinansowa-
nie określonej części kredytu.

Jednakże budownictwo na wynajem realizowane przez
gminy ma ograniczenia wynikające z: 
■ barier politycznych (brak spójnej polityki mieszkaniowej

państwa) 
■ barier finansowych (brak wystarczających środków

na budownictwo czynszowe – zarówno komunalne, czy-
li powszechnie dostępne, jak i socjalne, wynikające z sy-
tuacji osobistej mieszkańców) 

■ barier prawnych (regulacje ograniczające wprowadze-
nie racjonalnej polityki czynszowej). 
Dodatkowo gminy stoją przed poważnym problemem re-

montów i rewitalizacji istniejących zasobów mieszkaniowych. 
Obecnie w Polsce budownictwo nowych mieszkań

z przeznaczeniem na wynajem sprowadza się niemal w ca-
łości do mieszkań budowanych przez prywatnych inwesto-
rów o przeznaczeniu komercyjnym (wykorzystanie ulg po-
datkowych, prywatne „drugie mieszkania” wykorzystywane
najczęściej jako szara strefa najmu) oraz budownictwa spo-
łecznego czynszowego i spółdzielczego lokatorskiego, ob-
jętych wsparciem finansowym państwa (ostatnie lata to
wzrost popytu na budownictwo społeczne czynszowe i jed-
nocześnie ograniczona finansowo zdolność adaptacyj-
na tego programu). Krajowy Fundusz Mieszkaniowy od ro-
ku 2007 obarczony będzie wydatkami na spłatę kredytów
zaciągniętych we wcześniejszych okresach, co prawdopo-
dobnie dodatkowo ograniczy jego możliwości kredytowa-
nia nowych inwestycji.

Zasób mieszkań na wynajem jest mały i sukcesywnie się
zmniejsza jako efekt procesów prywatyzacyjnych oraz ubyt-
ków zasobu wskutek zaległości w utrzymaniu technicznym.
Sytuację pogarsza niska płynność rynku mieszkań na wyna-
jem, związana z restrykcyjnymi regulacjami stosunku najmu
oraz ochrona „praw nabytych” do niskich czynszów. Rozwią-
zywanie problemów mobilności przestrzennej powinno być



w tej sytuacji wspomagane również przez poprawę płynno-
ści rynku mieszkań własnościowych, głównie poprzez ograni-
czanie wszelkiego rodzaju kosztów transakcyjnych4. 

Realizacja budownictwa czynszowego może przyczynić
się do poprawy sytuacji mieszkaniowej w gminie poprzez: 
■ urealnienie opłat czynszowych połączonych z racjonali-

zacją systemu osłonowego (dodatki mieszkaniowe) 
■ skorelowanie decyzji o lokalizacji przedsięwzięć inwesty-

cyjno-budowlanych, związanych z tworzeniem zasobu
dostępnych mieszkań na wynajem, z kierunkami rozwoju
regionów, czyli budowanie (pozyskiwanie) mieszkań
na wynajem także w oparciu na decyzjach lokacyjnych
podejmowanych nie tylko na poziomie danej gminy, ale
także na podstawie kierunków rozwoju regionów, co
sprzyjać będzie mobilności przestrzennej ludności 

■ wsparcie finansowe gestorów zasobów w remontach i mo-
dernizacji budynków mieszkalnych i poprawy ich otoczenia.
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, można postawić te-

zę, iż stworzenie w Polsce funduszy sekurytyzacyjnych podej-
mujących się sekurytyzacji przyszłych wpływów z budownic-
twa czynszowego, z zaangażowaniem jednostek samorzą-
du terytorialnego, może pozwolić na wprowadzenie instru-
mentów długoterminowego finansowania budownictwa
czynszowego. Takich instrumentów na rynku polskim brak.

Przyjmując, iż jednostki samorządu terenowego są zainte-
resowane budownictwem czynszowym i poszukują sposo-
bów i możliwości jego finansowania bez zwiększania limi-
tu zadłużenia gminy, mogą one podejmować projekty, któ-
re będą pozwalały na wynajem mieszkań od prywatnych
właścicieli. Oznacza to, iż partnerem gminy jest inwestor
prywatny zainteresowany budownictwem mieszkaniowym
i jednocześnie długoterminową inwestycją. A właśnie fun-
dusz inwestycyjny może i powinien być partnerem finanso-
wym gminy i dewelopera w takim projekcie. 

Proponowany projekt zakłada, iż partnerem może być
konsorcjum firm (np. fundusze, deweloperzy, zarządcy nie-
ruchomości). Realizacja takiego projektu nie wymusza za-
rządzania wynajętymi mieszkaniami przez partnera (dewe-
lopera/spółkę celową), a umożliwia gminie przekazanie te-
go zadania zewnętrznemu partnerowi, albo członkowi kon-
sorcjum partnera. 

Partner przygotowuje (w porozumieniu z gminą) i realizuje
inwestycję – zaciąga kredyt budowlany, który może być za-
mieniony na kredyt na dłuższy okres. Gmina udostępnia bę-
dące jej własnością tereny pod czynszowe budownictwo
mieszkaniowe realizowane przez prywatnych inwestorów. 

Tak realizowane projekty budownictwa czynszowego
z udziałem gminy i partnerów prywatnych pozwalają na:
■ finansowanie projektów inwestycyjnych przez banki i fun-

dusze nieruchomościowe, a także przez sekurytyzację
przyszłych dochodów z wynajmu

■ wynajem przez gminę mieszkań od właściciela nierucho-
mości w celu dalszego podnajmu

■ ekonomizację czynszów za najem mieszkań polegającą
na określeniu średniej wysokości czynszów zapewniających
pokrycie pełnych kosztów eksploatacji, jak również genero-
wanie środków na remonty i modernizacje zasobów

■ wykorzystanie dodatków mieszkaniowych do dofinanso-
wania opłat czynszowych tych rodzin, które nie są w sta-
nie płacić pełnej stawki

■ kontrolowanie kosztów przedsięwzięcia: zarówno kosz-
tów budowy, jak i eksploatacji, co będzie bezpośrednio
przekładało się na wysokość opłat czynszowych

■ umożliwienie partnerowi zróżnicowania charakteru
mieszkań w tym samym budynku – przeznaczenie okre-
ślonej części na wynajem przez gminę, a pozostałej
na sprzedaż lub wynajem komercyjny (w tym z przezna-
czeniem na cele usługowe). 
Gmina zawiera z partnerem umowę o wynajem określo-

nej liczby mieszkań na określony czas, z opcją podnajmu.
Wysokość czynszu kontraktowego ustalana jest na podsta-
wie stosowanych stawek lokalnych i kalkulacji dochodowo-
ści z inwestycji, uwzględniającej wynajem przez partnera
mieszkań innym najemcom niż gmina na zasadach rynko-
wych oraz na cele komercyjne. 

Gmina płaci partnerowi czynsz kontraktowy (najemcy
wpłacają czynsze na konto gminy). Pokrywa też różnicę po-
między czynszem płaconym przez najemców (ustalonym
przez gminę) a czynszem kontraktowym.

Gdyby nie zastosować w tym modelu transakcji sekuryty-
zacyjnej, to alternatywnym źródłem spłaty kredytu mogą
być wpływy z wynajmu mieszkań w długoletnim układzie
kontraktowym z gminą (czynsz kontraktowy) lub wpływy
z wynajmu/sprzedaży mieszkań na zasadach rynkowych
oraz wpływy z wynajmu/sprzedaży powierzchni pod dzia-
łalność komercyjną.

Nie wnikając w warunki, potencjalne korzyści oraz uwa-
runkowania prawno-organizacyjne takiego projektu, moż-
na stwierdzić, iż pozwala on na aranżowanie finansowania
zewnętrznego, w tym z rynku kapitałowego, właśnie po-
przez sekurytyzację, stwarzając warunki do refinansowania
inwestycji poprzez emisję papierów wartościowych zabez-
pieczanych przyszłymi przychodami z opłat czynszowych.

DOÂWIADCZENIA MI¢DZYNARODOWE 
W SEKURYTYZACJI PRZYSZ¸YCH PRZYCHODÓW
Z CZYNSZÓW MIESZKANIOWYCH

W Wielkiej Brytanii miało miejsce kilka „czystych” transak-
cji na rynku domów socjalnych. W połowie lat 90. UK Rents
and Housing Association Finance (HAF) była jednym
z dwóch podmiotów, które zaaranżowały taką transakcję.
Powołane w tym celu SPV miało prawo do wszystkich wpły-
wów z czynszów z tych nieruchomości, które brały udział
w transakcji (rental pass-through).

„Czysta” sekurytyzacja oznacza możliwość identyfika-
cji i wydzielania przepływów pieniężnych od początku
do końca. W przypadku czynszowych domów socjalnych
w Wielkiej Brytanii wpłaty bezpośrednie pochodzą
z gmin. Natomiast wpłaty od najemców wymagają wpro-
wadzenia właściwego systemu zarządzania nieruchomo-
ściami i współpracy z bankami w celu monitorowania
wpływu lub braku wpływ indywidualnych czynszów na ra-
chunek bankowy SPV. 
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Sekurytyzacja przyszłych wpływów z czynszów opiera się
na zasadzie kredytowania nieruchomości zabezpieczanego
przyszłymi dochodami z czynszów z określonej nieruchomo-
ści. Wynajem mieszkań w takiej nieruchomości jest przedmio-
tem umowy pomiędzy właścicielem budynku (operatorem)
i gminą zainteresowaną wynajmem dla lokatorów znajdują-
cych się na listach gminnych. Zwykle wysokość kredytu nie
przekracza 80% wartości przyszłych przychodów z czyn-
szów z wynajmu mieszkań, zawartych bez ograniczeń cza-
sowych, ale na okres nie dłuższy niż 10 lat. Wysokość kredy-
tu stanowi 80% wartości rynkowej nieruchomości. Wkład kre-
dytobiorcy wynosi minimum 20%. W transakcji wymagane
jest zabezpieczenie na hipotece tych nieruchomości.

Do właściwej oceny potencjalnego ryzyka i dochodowo-
ści z inwestycji istotne jest, aby w procesie analizy transakcji
została uwzględniona ocena samego budynku, kwestie
prawne odnoszące się do warunków najmu i praw stron te-
go najmu, a także czynniki ekonomiczne wskazujące
na możliwość dokonywania płatności przez najemców
oraz ogólna ocena wartości nieruchomości na podstawie
metody dochodowej. 

Z punktu widzenia inwestora (SPV) analiza obejmować
będzie także relacje pomiędzy bezpośrednim inwestorem
nabywającym lub budującym nieruchomość a zarządzają-
cym tą nieruchomością. Oddzielenie tych funkcji i korzysta-
nie z profesjonalnych zarządców nieruchomości jest pod-
stawą oceny ryzyka.

Problemy, z jakimi aranżer czynszowej transakcji sekuryty-
zacyjnej ma do czynienia w trakcie realizacji projektu dewe-
loperskiego, związane są z potrzebą zastosowania narzędzi
do poprawy jakości. Szacowanie przyszłych przychodów
w czasie jest trudne z uwagi na zmieniające się koszty oraz
czas realizacji inwestycji. Występuje także znaczna różnica
w czasie między terminem realizacji inwestycji a momentem
uzyskiwania dochodów. W takiej sytuacji w transakcji sekury-
tyzacyjnej często stosuje się połączenie sekurytyzacji projek-
tów w trakcie budowy z sekurytyzacją przychodów z istnieją-
cych nieruchomości. Takim polepszeniem jakości jest skorzy-
stanie z oferowanych w ramach polityki mieszkaniowej gwa-
rancji i kredytów publicznych.

PODSTAWOWE ZA¸O˚ENIA DLA FUNDUSZU 
SEKURYTYZACYJNEGO REFINANSUJÑCEGO WIE-
RZYTELNOÂCI NA BUDOWNICTWO CZYNSZOWE

■ Fundusz sekurytyzacyjny jest długoterminowym inwesto-
rem w portfele wierzytelności przeznaczone na finanso-
wanie budownictwa na wynajem.

■ Fundusz aktywnie przygotowuje założenia inwestycji
wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz
ich partnerami realizującymi inwestycje w budownictwo
czynszowe. Udział funduszu w przygotowaniu założeń
polega na:
■ określeniu wielkości transakcji
■ stworzeniu warunków do pozyskania niezbędnych

środków do finansowania inwestycji, a następnie jej re-
finansowania

■ opracowaniu danych niezbędnych do szacowania ry-
zyka związanego z samą inwestycją, a także transakcji re-
finansowania (sekurytyzacji).
■ Transakcja może obejmować różne jednostki terytorialne,

pod warunkiem, że wierzytelności będące przedmiotem
refinansowania oraz prognozowane wpływy z tytułu
czynszów są jednolite rodzajowo.

■ Fundusz korzysta z instrumentów podwyższających ja-
kość kredytową emitowanych certyfikatów inwestycyj-
nych w celu uzyskania odpowiedniego ratingu.

■ Zobowiązania funduszu wobec inwestorów nie są
w żadnym stopniu związane ze świadczeniami uzyskany-
mi z nabywanych wierzytelności, a ze świadczeniami
związanymi z wynajmem mieszkań czynszowych, stano-
wiącymi zabezpieczenie certyfikatów inwestycyjnych.

■ Zarządzający Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych
może być aktywnym kredytodawcą dla partnerów gmin
w procesie budowy mieszkań na wynajem. 

■ Strukturyzacja emisji certyfikatów inwestycyjnych opiera
się na ocenie ryzyka oraz na przewidywanych przepły-
wach gotówkowych.

WARUNKI FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY SEKU-
RYTYZACYJNYCH W POLSCE

W obecnym stanie prawnym, w przypadku sekurytyzacji
przyszłych przychodów z wpływów z najmu, możliwe jest
przeprowadzenie transakcji sekurytyzacyjnej wykorzystując
Spółkę Specjalnego Przeznaczenia (SPV) w formie fundu-
szu sekurytyzacyjnego. Funkcjonowanie funduszu sekuryty-
zacyjnego reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych5.

Z uwagi na specyfikę funduszu sekurytyzacyjnego prze-
prowadzającego transakcję sekurytyzacji przyszłych należ-
ności z tytułu wpłat czynszowych, należy poznać podsta-
wowe przepisy tej ustawy odnoszące się wyłącznie do ta-
kiego funduszu (nie ma potrzeby wskazywania na sygnali-
zowane ograniczenia i niespójność przepisów prawnych).

Ustawa o funduszach rozróżnia dwa rodzaje transakcji
sekurytyzacyjnych, w zależności od zasad przenoszenia
uprawnień do sekurytyzowanych aktywów: 
■ przelew – przeniesienie aktywów z bilansu inicjatora

na SPV przez umowę przelewu aktywów (najczęściej jest
to umowa sprzedaży aktywów z pewnym dyskontem) 

■ umowa o subpartycypację. 
W słowniku ustawy wyróżnia się i określa pojęcie puli wierzy-

telności jako jedyne aktywa będące przedmiotem sekurytyza-
cji. Ustawa nie podejmuje tematu innych rodzajów aktywów. 

Ustawa definiuje także inicjatora sekurytyzacji, którym
może być jednostka samorządu terytorialnego, związek
jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowa-
dzący działalność gospodarczą, zbywające funduszowi
sekurytyzacyjnemu pule wierzytelności, albo zobowiązu-
jące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjne-
mu wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z okre-
ślonej puli wierzytelności. 

W przypadku zabezpieczenia certyfikatów wpływami
z przyszłych czynszów, czyli zobowiązaniami operatora



nieruchomości, w transakcji mogą być wykorzystane zarów-
no przelew, jak i subpartycypacja.

Dla założonego modelu funduszu sekurytyzacyjnego istot-
na będzie interpretacja zapisu słownika ustawy, w którym przez
sekurytyzowane wierzytelności rozumie się wierzytelności sta-
nowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wie-
rzytelności wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji, albo in-
ny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą
go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych
w związku z tymi wierzytelnościami – zobowiązania funduszu
wobec inwestorów nie są w żadnym stopniu związane ze
świadczeniami uzyskanymi z tych wierzytelności, a ze świad-
czeniami związanymi z wynajmu mieszkań czynszowych. 

Ustawa stwierdza także, że fundusz sekurytyzacyjny za-
mknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny
dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgro-
madzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wie-
rzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozu-
mieniu odrębnych przepisów lub praw do świadczeń z tytu-
łu określonych wierzytelności. 

Przyjmując, iż szczegółowa interpretacja tych przepisów
wskazuje możliwość sekurytyzacji przyszłych należności
z tytułu wpłat za wynajem6 można przyjąć, iż zgodnie
z art. 187 ust. 2 niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyj-
ny jest obowiązany lokować nie mniej niż 75% wartości ak-
tywów funduszu w prawa do świadczeń z tytułu określo-
nych wierzytelności, a więc w przyszłe należności. 

Jeżeli uczestnikiem funduszu niestandaryzowanego byłyby
osoby fizyczne (nie ma ograniczeń co do osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowo-
ści prawnej), to cena emisyjna jednego certyfikatu nie może
być niższa niż równowartość w złotych 40 000 euro. 

Fundusz sekurytyzacyjny nie mógłby udzielać pożyczek,
poręczeń lub gwarancji. 

Fundusz może emitować serie certyfikatów inwestycyjnych
zawierających różne prawa w zakresie wysokości udziału
w dochodach funduszu, albo subfunduszu oraz wysokości
udziału w aktywach netto funduszu, albo subfunduszu,

w przypadku ich likwidacji, a także kolejności zaspokojenia
roszczeń z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych. 

WST¢PNE WNIOSKI

■ Opracowanie to ma na celu przede wszystkim wskazanie
potencjału w rozwoju i finansowaniu budownictwa czyn-
szowego z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce.

■ Z uwagi na wymogi ustawy o funduszach inwestycyj-
nych niezbędna jest dodatkowa interpretacja prawna,
szczególnie w odniesieniu do możliwości sekurytyzacji
przyszłych należności.

■ Powstanie i wsparcie funduszy gwarancyjnych zarówno bu-
downictwa czynszowego, jak i dla celów wzmocnienia jako-
ści certyfikatów inwestycyjnych, będzie miało istotne znacze-
nie dla rozwoju przedstawionych w tym modelu funduszy.

■ Z uwagi na ograniczenia wynikające z ustawy o finansach
publicznych oraz krótkoterminowy horyzont inwestycyjny
deweloperów, pojawienie się na rynku polskim funduszy in-
westycyjnych służących finansowaniu budownictwa czyn-
szowego może stworzyć nowy długoterminowy instrument.

■ Niewątpliwie wymagane jest przeprowadzenie bardziej
szczegółowych badań, analiz i założeń, uwzględniają-
cych następujące elementy:
■ warunki dostępu do środków na sfinansowanie inwestycji
■ warunki dla budownictwa czynszowego i poziom

czynszów dla danej aglomeracji
■ zakładany poziom przychodów z tytułu wynajmu i ry-

zyko z tym związane
■ warunki monitorowania przepływów gotówkowych na-

leżności z tytułu opłat czynszowych
■ instrumenty wspierające jakość certyfikatów inwestycyj-

nych
■ warunki funkcjonowania funduszy gwarancyjnych dla

budownictwa czynszowego
■ możliwości i skalę rozwoju rynku budownictwa czyn-

szowego i zapotrzebowanie na długoterminowe instru-
menty finansowe. ■
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S P R O S T O WA N I E
Przeproszamy Czytelników i Autora za błąd, jaki popełniliśmy w numerze 6 kwartalnika Finansowanie Nieruchomości, w artykule 

Michała Wydry „Kredyty mieszkaniowe – wyniki sektora bankowego za III kwartał 2005 r.”. W wykresie nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 11, nr 12 
na str. 70, 71 i 72 wartości  powinny być podane w miliardach, a nie, jak napisaliśmy, w milionach. Serdecznie przepraszamy.
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