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Na kilka miesięcy przed końcem kadencji parlamentu 
prace nad zmianą przepisów regulujących emisję 
listów zastawnych nabrały tempa. 19 stycznia br. 
opublikowano pierwszą wersję projektu ustawy, a już 
pięć miesięcy później projekt trafił pod obrady Sejmu. 
W lekkoatletyce manewr przyspieszenia  
na ostatnim okrążeniu bywa znakomitym sposobem 
na zwycięstwo. Czy sprawdzi się również w odniesieniu 
do udrożnienia emisji listów zastawnych?

Przyspieszenie 
na finiszu

Karol Jerzy Mórawski
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wet jeśli porównać nasz kraj 
z innymi państwami byłej 
RWPG. – Obecnie polski sek-
tor bankowy ma pokrycie w wy-
emitowanych listach zastaw-
nych w stosunku do wartości 

Przekazany pod obra-
dy parlamentu pro-
jekt stanowi efekt 
t r w a j ą c y c h  p r z e z 

cał y 2014 r. prac nad zało-
żeniami do zmian w prze-
pisach dotyczących l istów 
zastawnych i banków hipo-
tecznych, przygotowanymi 
przez Ministerstwo Finan-
sów a następnie nad samym 
tekstem ustawy. Zarówno au-
torzy projektu, jak i eksperci 
branżowi wskazali, że polski 
rynek listów zastawnych pod 
rządami obecnych regulacji 
praktycznie nie istnieje – na-

udzielonych kredytów mieszka-
niowych na poziomie 0,7 proc., 
co stanowi stopień wysoce nie-
wystarczający dla osiągnięcia 
wysokiej p łynności długoter-
minowej sektora. Dla przykła-
du w Republice Czeskiej po-
ziom ref inansowania kredytów 
mieszkaniowych instrumenta-
mi typu list zastawny wynosi 
42 proc. – czytamy w uzasad-
nieniu do projektu.
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Projekt przewiduje utworzenie 
ustawowego nadzabezpieczenia li-
stów zastawnych w wysokości co 
najmniej 10 proc. wartości emisji, 
jak również bufora płynnościowe-
go, który ma za cel zabezpieczenie 
obsługi odsetek od listów zastaw-
nych przez kolejnych 6 miesięcy. 
Inną nowością ma być obowiązkowe 
przeprowadzanie testu równowa-
gi pokrycia i testu płynności przez 
banki hipoteczne, czy wreszcie do-
precyzowanie momentu obowiązy-
wania limitu 100 proc. bankowo-hi-
potecznej wartości nieruchomości. 
Z kolei podwyższenie limitu refi-
nansowania ze środków uzyska-
nych z emisji listów zastawnych 
z 60 do 80 proc. ma – zdaniem au-
torów projektu – stymulować ry-
nek listów zastawnych w Polsce. 
– Mając w perspektywie rozwój pol-
skiego rynku listów zastawnych, 
zasadne wydaje się przyjęcie prak-
tyki państw, w których wykorzysty-
wanie listów zastawnych do refi-
nansowania akcji kredytowej jest 
powszechne – zapisano w uzasad-
nieniu do rządowego przedłożenia.

Główną zmianą w tym zakresie ma 
być zaniechanie poboru zryczałto-
wanego podatku dochodowego od 
odsetek lub dyskonta od listów za-
stawnych wypłacanych na rzecz 
inwestorów zagranicznych. Zda-
niem autorów projektu – finanso-
wanie akcji kredytowej banków po-
przez listy zastawne jest atrakcyjne 
z perspektywy banków tylko wów-
czas, gdy jest bardziej atrakcyjne 
pod względem ekonomicznym w po-
równaniu np. do finansowania ob-
ligacjami niezabezpieczonymi (tzw. 
„senior unsecured”). Rozwiązania 
takie – jak zapisano w uzasadnie-
niu – stosowane są również w wie-
lu państwach UE. Z kolei banki hi-
poteczne uzyskają prawo zaliczenia 
do kosztów uzyskania przychodów 
rezerw celowych, utworzonych na 
wierzytelności z tytułu kredytów 
zakupione od innych instytucji fi-
nansowych, co umożliwi wliczenie 
ich w ciężar kosztów podatkowych 
w przypadku uznania za nieściągal-
ne. Godzi się przypomnieć, że brak 
odpowiednich zapisów w tej mate-
rii był uważany przez przedstawi-
cieli sektora finansowego za jed-
no z największych ograniczeń dla 
rozwoju rynku listów zastawnych.

 
Przewidziane jest wprowadzenie 
szczegółowych zasad zaspokaja-
nia wierzycieli z listów zastawnych 
w przypadku upadłości emiten-
ta. Zgodnie z projektem, w takim 
przypadku zapadalność wszyst-
kich listów zastawnych zosta-
nie przedłużona automatycznie 
o 12 miesięcy. Zakłada on również 
możliwość przejścia w tzw. proce-
durę pass-through, polegającą na 
spłacie zobowiązań z listów za-
stawnych z wpływów uzyskiwa-
nych przez osobną masę upadło-
ści z tytułu spłaty wierzytelności 
kredytowych zabezpieczonych hi-
potecznie. – Sposób zarządzania 
osobną masą upadłości i ustale-
nie szczegółowych reguł zaspokaja-
nia wierzycieli z listów zastawnych 
wpływa na pewność obrotu i bez-
pieczeństwo inwestorów – twierdzą 
autorzy projektu. Zmiany obejmą 
również zasady zwoływania zgro-
madzenia wierzycieli z listów za-
stawnych oraz podejmowania przez 
nie decyzji i uchwał. W przypadku 
zwołania zgromadzenia koniecz-
ny będzie wniosek co najmniej 10 
proc. wierzycieli do sędziego ko-
misarza, zaś decyzje podejmowa-
ne będą, co do zasady, większo-
ścią stanowiącą ponad połowę 
wartości wszystkich wierzytelno-
ści. Wyjątek stanowić będą uchwa-
ły podejmowane w sytuacjach 
określonych wprost w ustawie – 
tu wymagana będzie większość 
kwalifikowana, obejmująca ponad 
2/3 wartości listów zastawnych.

Co chce zmienić rząd
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, nowelizacja ma objąć następujące akty prawne:

▸

Ustawę o listach zastawnych 
i bankach hipotecznych.

Prawo upadłościowe 
i naprawcze.

Ustawę o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz 
ustawę o podatku dochodo-
wym od osób prawnych. 
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Zadyszka przed metą 
niewskazana
Zanim projekt trafił do Sejmu, 
musiał – w ciągu pięciu miesię-
cy – przejść przez całą procedu-
rę uzgodnień i konsultacji. A nie 
była to procedura standardowa; 
zanim dokument trafił do part-
nerów krajowych, wpierw opi-
nię na jego temat wyrazić musiał 
Europejski Bank Centralny. Jak 
wypadły rządowe propozycje? – 
EBC co do zasady z zadowoleniem 
przyjmuje projekt ustawy i jego cel 
w postaci wspierania rozwoju ryn-
ku listów zastawnych w Polsce – 
czytamy w opinii. Równocześnie 
bank europejski wskazał kilka 
przypadków, w których należało-
by rozważyć pewne korekty. Do 
takich należy przede wszystkim 
sztywna wysokość nadzabezpie-
czenia. – Poddaje się pod rozwa-
gę polskiego ustawodawcy poziom 
wymogu nadzabezpieczenia, bio-
rąc pod uwagę poziom obciążenia 
aktywów. Ponadto, lepiej dokapi-
talizowani emitenci listów zastaw-
nych nie potrzebują wysokiego po-
ziomu nadzabezpieczenia w celu 
podwyższenia oceny kredytowej 
emitowanych przez siebie listów 
zastawnych. Dlatego wprowadze-
nie bardziej elastycznych rozwią-
zań w zakresie nadzabezpieczenia 
może zwiększyć atrakcyjność emito-
wania listów zastawnych, w szcze-
gólności dla dobrze dokapitalizowa-
nych banków – szacuje Europejski 
Bank Centralny. 
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Rafał Kozłowski,  
prezes PKO Banku Hipotecznego

Przyjęty przez Radę Ministrów 
i przekazany do Sejmu projekt 
ustawy w obszarze listów za-
stawnych i banków hipotecz-
nych otworzy Polsce dostęp do 
europejskiego rynku listów za-
stawnych, którego wartość wy-
nosi blisko trzy biliony euro. 
Zmiany zaproponowane w projek-
cie ustawy pozwolą zwiększyć wiary-
godność polskich listów zastawnych, 
poszerzyć bazę inwestorów i zwięk-
szyć wolumen emisji. Na zwiększe-
nie wiarygodności polskich listów za-
stawnych wpływ będą miały przede 
wszystkim zmiany w prawie upadło-
ściowym. Uszczegółowiają one prze-
pisy w zakresie procedury zaspo-
kajania wierzycieli z tytułu listów 
zastawnych po upadłości ich emiten-
ta. Zaproponowane zmiany w tym 
zakresie zgodne są z najlepszymi 
praktyki rynkowymi, wskazanymi 
przez Europejski Bank Centralny oraz 
agencje ratingowe. Ponadto noweli-
zacja wprowadza wymóg 10 proc. po-
ziomu ustawowego nadzabezpiecze-
nia listów zastawnych oraz określa 
zasady zarządzania płynnością ban-
ków hipotecznych. Wprowadzenie 
tych zmian powinno umożliwić pol-
skim listom zastawnym uzyska-
nie ratingu na poziomie AA (wo-
bec ratingu Polski na poziomie A-). 
Na poszerzenie bazy inwestorów 
w polskie listy zastawne wpływ bę-
dzie miało zaproponowane w no-
welizacji wyłączenie poboru po-
datku u źródła w zakresie emisji 
listów zastawnych oraz wyłączenie 
listów zastawnych z limitów pod-
miotowych OFE i ustanowienie no-
wego limitu inwestycyjnego w listy 
zastawne pojedynczego emiten-
ta. Z kolei zwiększenie wolume-
nu listów zastawnych możliwe bę-
dzie dzięki wprowadzeniu zmian 
w zakresie zwiększenia limitu re-
finansowania listami zastawny-
mi detalicznych kredytów miesz-
kaniowych z 60 do 80 proc. LtV. 

Projekt przewiduje wyłączenie li-
stów zastawnych z dotychczas obo-
wiązującego limitu 10 proc. war-
tości lokat aktywów funduszu we 
wszystkich papierach wartościo-
wych jednego emitenta lub pod-
miotów powiązanych. – List za-
stawny, dzięki swojej konstrukcji, 
jest instrumentem bezpiecznym. 
Ryzyko kredytowe z nim związane, 
oparte przede wszystkim na jakości 
aktywów w rejestrze zabezpiecze-
nia, oddzielone jest od ryzyka emi-
tenta – tak zmianę argumentują 
autorzy projektu. Zgodnie z propo-
zycją rządową, utworzony zostanie 
nowy limit w wysokości 5 proc. ak-
tywów funduszu w stosunku do li-
stów zastawnych wyemitowanych 
przez jednego emitenta lub gru-
pę emitentów. Zastrzeżono rów-
nież, że ograniczenie to – jak zresz-
tą i limit 10-proc. stosowany nadal 
wobec innych transakcji – nie będą 
mieć zastosowania w sytuacjach, 
kiedy fundusz został zobowiąza-
ny do przyjmowania wpłat w po-
staci papierów wartościowych.

Zgodnie z rządową propozycją, 
prawo do inwestowania środków 
w listy zastawne uzyskać mają 
również SKOK-i. – Proponowane 
rozwiązanie powinno 
pozytywnie wpłynąć zarówno na 
funkcjonowanie spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, 
umożliwiając tym podmiotom 
bezpośrednie i bezwarunkowe 
inwestowanie również w listy 
zastawne, jak i na funkcjonowanie 
banków hipotecznych, poprzez 
zwiększenie kręgu potencjalnych 
inwestorów instytucjonalnych 
– takie skutki nowego rozwiązania 
przewidują rządowi eksperci.

Na kwestię naliczania nadzabez-
pieczenia zwrócił również uwa-
gę Business Centre Club. W opi-
nii, przygotowanej w czerwcu br. 
przez eksperta BCC dr Remigiu-
sza Stanka, znalazła się sugestia 
dotycząca zmiany zasad określa-
nia tego instrumentu. - Należałoby 
rozważyć wprowadzenie proporcjo-
nalności określonej granicy wymaga-
nego nadzabezpieczenia w stosunku 
do poziomu obciążenia aktywów. Za 
takim rozwiązaniem przemawia 
okoliczność, iż wysokie nadzabez-
pieczenie samo w sobie nie stanowi 
wymogu szacowania oceny kredyto-
wej listów zastawnych emitowanych 
przez emitentów o dobrej kondycji fi-
nansowej. W świetle powyższego (..) 
nadmierne obciążenia nie powinny 
osłabiać efektu atrakcyjności inwe-
storskiej- czytamy w opinii. 
Co dalej? Podczas posiedzenia 
Sejmu 24 czerwca br. rządowy 
projekt trafił do Komisji Finan-
sów Publicznych. Chciałoby się, 
by parlamentarzyści przyjęli no-
welizację jeszcze przed końcem 
obecnej kadencji. Nie kwestionu-
jąc bowiem wagi innych przed-
łożeń znajdujących się w parla-
mencie, ta kwestia powinna stać 
się zagadnieniem absolutnie prio-
rytetowym – od niej wszak zale-
ży zarówno przyszłość finansowa-
nia mieszkalnictwa, jak również 
w znacznej części budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce.▪

(Współpraca SBW)

Podwyższenie limitu refinansowania ze środków 
uzyskanych z emisji listów zastawnych z 60 do 
80 proc. ma  stymulować rynek listów zastaw-
nych w Polsce. – Mając w perspektywie rozwój 
polskiego rynku listów zastawnych, zasadne 
wydaje się przyjęcie praktyki państw, w których 
wykorzystywanie listów zastawnych do refinan-
sowania akcji kredytowej jest powszechne.

Ustawę o organizacji  
i funkcjonowaniu  
funduszy emerytalnych. 

Ustawę o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-
kredytowych. 


