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RADA PROGRAMOWA

Minęło ponad 12 miesięcy od ukazania
się pierwszego numeru „Finansowania Nieru-
chomości”. W ciągu tego roku kwartalnik do-
cierał do coraz większej grupy Czytelników,
pracowników banków, firm ubezpieczenio-
wych, deweloperów, pośredników w obrocie
nieruchomościami, przedstawicieli administra-
cji państwowej i naukowców. Mając na celu
promocję problematyki ważnej dla rynku fi-
nansowania nieruchomości, nawiązaliśmy
współpracę z branżowymi federacjami i sto-
warzyszeniami, które rekomendując w swoich
środowiskach treści zawarte w czasopiśmie,
potwierdziły wysoką wartość merytoryczną
publikowanych materiałów. 

Latem 2005 r. wśród naszych Czytelników,
głównie bankowców i deweloperów, została
przeprowadzona ankieta, w której poddano
analizie szczegółowe zagadnienia dotyczące
kwartalnika. Wysoka ocena jego koncepcji

i zawartości, na poziomie 4 lub 5 w pięciostop-
niowej skali (gdzie 1 oznacza ocenę najniż-
szą), to powód do satysfakcji dla grona osób
redagujących „Finansowanie Nieruchomości”.
Przede wszystkim jednak wyniki ankiety umożli-
wiły sformułowanie wniosków w zakresie no-
wych elementów, które Czytelnicy chcieliby wi-
dzieć na łamach kwartalnika. Będziemy
Państwa sugestie wprowadzać w życie.

Naszym celem jest prezentacja takich ar-
tykułów i w taki sposób, aby stanowiły one
pewnego rodzaju narzędzie i wsparcie dla
instytucji rynku finansowania nieruchomości
w ich działalności biznesowej. Wydaje się,
że wyniki wspomnianej ankiety potwierdza-
ją praktyczny aspekt naszego czasopisma. 

Inną wartością kwartalnika dla konkret-
nych i Czytelników jest duża „dawka” profe-
sjonalnej wiedzy, która – podana w synte-
tycznej formie – jest bardziej przydatna i tań-
sza, biorąc pod uwagę cenę jednego nume-
ru niż niektóre seminaria czy konferencje. 

Dziękuję Czytelnikom za ich uwagi i pro-
pozycje oraz licznej rzeszy Autorów publi-
kacji, których praca istotnie przyczyniła się
do uzyskania tak wysoko ocenianego efek-
tu. Wyrazy wdzięczności kieruję także
do sponsorów, którymi są przede wszystkim
przedstawiciele instytucji działających
na rynku finansowania nieruchomości. Ich
przychylność i wkład finansowy pozwala
na promocję i rozwój jedynego na polskim
rynku wydawniczym tego typu czasopisma.
Dziękuję także wszystkim Członkom Rady
Programowej, których cenne uwagi oraz
współpraca w zakresie kształtowania za-
wartości merytorycznej wpłynęły na wspo-
mniane efekty. Mam nadzieję, że kolejny
rok pracy będzie obfitował jeszcze większy-
mi osiągnięciami niż do tej pory, czego
z całego serca redakcji kwartalnika i wszyst-
kim nam życzę.

Przewodniczący Rady Programowej
dr Zbigniew Krysiak

Szanowni Czytelnicy!
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Instrumenty finansowania nieruchomości

44 Innowacje hipoteczne – czas na reverse mortgage?
Bogusław Półtorak, Piotr Łyszczak

77 Fundusze nieruchomości – część I
Mateusz Skubiszewski

Zarządzanie ryzykiem wierzytelności hipotecznych 

1122 Konstruowanie portfela wierzytelności 
hipotecznych w procesie sekurytyzacji
Magdalena Kalasińska

2233 Ryzyko leasingu nieruchomości
Małgorzata Okręglicka 

2288 Ryzyko kredytowe a bankowe wymogi ostrożnościowe 
Jacek Łaszek

3355 Zastosowanie ratingów w finansowaniu 
nieruchomości komercyjnych – próba analizy (cz. I)
Krzysztof Czerkas, Robert Nowak

Instrumenty ubezpieczeniowe 

4422 Modelowanie ryzyka kredytowego 
przez ubezpieczyciela 
Tadeusz Hołyński

Instytucje na rynku finansowania nieruchomości

4488 Postaudyt jako metoda identyfikacji zagrożenia 
dewelopera niewypłacalności
Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski

5544 Spółdzielcze kasy oszczędnościowe na rynku 
finansowania nieruchomości
Izabela Rutkowska 

Aspekty prawne i rozwiązania legislacyjne

5588 Bariery prawne sekuratyzacji w Polsce
Aleksandra Palimąka, Bolesław Meluch

6622 Znaczenie form opodatkowania 
przy finansowaniu nieruchomości
Marta Maciejasz – Świątkiewicz

■ AKADEMIA

6644 Standaryzacja kredytów hipotecznych – zalecenia
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
Marek Meluch

6699 Polityka mieszkaniowa na przykładzie strategii 
rozwoju Białegostoku
Elżbieta Gołąbeska 

7722 Inwestowanie w nieruchomości
Elżbieta Gołąbeska
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str.4
Innowacje hipoteczne 
– czas na reverse mortgage?
Przykładem innowacyjnych produktów są m.in.
kredyty konsolidacyjne oraz plany finansowe.
O ile te pierwsze pozwalają obniżyć koszt 
finansowania długu poprzez proste obniżenie
ryzyka kredytowego banku lepszym jego za-
bezpieczeniem, to te drugie stanowią już wyra-
finowany produkt dla wymagających klientów.
Z uwagi na swoją specyfikę plany finansowe
mogą być polecane osobom o wysokiej 
dynamice dochodów i wydatków.

str.86
Rynek najmu mieszkań...
Jest więc naturalne, że dla części jedyną do-
stępną, zwłaszcza w określonym momencie
życia, możliwością samodzielnego zamieszka-
nia jest wynajęcie mieszkania na wolnym ryn-
ku. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla
młodych ludzi, przybywających do metropolii
z innych miejscowości w celu podjęcia pracy,
czy też nauki.

str.98
Budownictwo czynszowe...
Możliwości finansowe instytucji państwowych
zajmujących się współfinansowaniem budow-
nictwa na cele statutowe gmin – a konkretnie
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – są
obecnie znacznie ograniczone. Pomimo po-
życzek zaciągniętych przez Fundusz ze źró-
deł pozabudżetowych nie jest pewne, w jakim
stopniu będzie on mógł realizować swoje ce-
le w latach 2006-2007.
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■ RAPORTY

7766 Kredyty mieszkaniowe – wyniki sektora 
bankowego za III kwartał 2005 r.
Michał Wydra

8822 Rynek powierzchni biurowych w Warszawie
Steven Hitchen

8844 Rynek powierzchni handlowych
Steven Hitchen

8866 Rynek najmu mieszkań – Warszawa, Kraków, 
Poznań, Wrocław, Trójmiasto
Agnieszka Kopacz, Kazimierz Kirejczyk

■ PRZEGLĄD

9944 Działalność Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości 
Związku Banków Polskich II połowa 2005 r.
Michał Wydra

9955 Zielona Księga rynku kredytów hipotecznych 
Michał Wydra 

9988 Budownictwo czynszowe – radykalna koncepcja rozwoju
Witold Grzybowski

110033 Wnioski ze stałej Konferencji Ekonomicznej 
ZBP w zakresie finansowania nieruchomości
Mariusz Zygierewicz

110044 Nowości Wydawnicze

110066 ARTYKUŁY SPONSOROWANE

■ ABC FINANSOWANIA
NIERUCHOMOŚCI

111100 Ranking kredytów konsolidacyjnych 
Karolina Duda

111122 Kredyt konsolidacyjny – koło ratunkowe 
czy pułapka na klienta?
Michał Kisiel

■ WYWIADY 

111155 Lider rynku kredytów hipotecznych 
– Rozmowa z Jackiem Obłękowskim, 
Członkiem Zarządu PKO BP S.A.

■ KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Relacje

111166 II Kongres Finansowania Nieruchomości 
w krajach Europy Środkowowschodniej 
– podsumowanie
Bolesław Meluch 
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