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Już po raz trzeci mieliśmy przyjemność gościć praktyków rynku nieruchomości na konferencji 

„Spotkanie ze specjalistą”, która powoli staje się już stałym punktem w kalendarzu uczelnianych 

wydarzeń, jednocześnie przyciągając na spotkania coraz więcej uczestników. Tym razem na spotkanie 

zaproszeni zostali prelegenci z ING Banku Śląskiego, którzy przybliżyli nam tematykę zakupu 

mieszkania i budowy domu jednorodzinnego, oraz przedstawiciele Funduszu Hipotecznego DOM, 

którzy skupili się na zagadnieniach związanych z hipoteką odwróconą. W konferencji, oprócz 

Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uczestniczyli także przedstawiciele 

zaprzyjaźnionych kół naukowych: Koła Naukowego „Grunt” z Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie oraz „Koła Naukowego Gospodarki Nieruchomościami” z Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 

Pierwszy blok konferencji – „ING o nieruchomościach” prowadzony był przez pracowników 

ING Banku Śląskiego, na co dzień zajmujących się kompleksową oceną nieruchomości, będącą 

przedmiotem zabezpieczenia kredytu hipotecznego. W prezentacji „Moje pierwsze mieszkanie” 

prelegenci – Barbara Dziombek i Leszek Stasiaczek– zapoznali nas szczegółowo z całym procesem 

zakupu mieszkania. Specjaliści przedstawili różnice pomiędzy rynkiem pierwotnym i wtórnym, 

omówione zostało prawo własności oraz spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego. 

Dowiedzieliśmy się także czym jest Księga Wieczysta, w jaki sposób sprawdzić czy wybrana przez 

nas nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub służebnością osobistą, oraz jak założyć Księgę  

w przypadku gdy dane mieszkanie jej nie posiada. Przedstawiciele Banku przedstawili kwestie 

związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, zaczynając od zaprezentowania plusów i minusów 

poszukiwania kredytu samodzielnie oraz za pomocą pośrednika. Oprócz kwestii dotyczących samej 

nieruchomości zostaliśmy zapoznani ze schematem wnioskowania o kredyt: zaczynając od wniosku, 

przechodząc kolejno przez jego weryfikację, wycenę zastawianej nieruchomości, decyzję ostateczną 

Banku, kończąc na podpisaniu umowy i uruchomieniu kredytu. Specjaliści zwrócili nam uwagę na 

istotne kwestie, które koniecznie trzeba sprawdzić przed podpisaniem aktu notarialnego, np. związane 

z weryfikacją stanu z umowy przedwstępnej ze stanem faktycznym nieruchomości. Wykład 

zakończyła seria pytań, dotyczących m.in. zdolności kredytowej czy czasu trwania procedury 

kredytowej.  

Kolejny wykład, poprowadzony przez Annę Zachacz, Dariusza Szymczaka i Sergiusza Lebdę, 

nosił tytuł „Mieszkam u dewelopera” i dotyczył zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. 

Wprowadzeniem było przedstawienie dewelopera w teorii i możliwych form prawnych 

warunkujących prowadzenie przez niego działalności. Szczegółowo zostały przedstawione działania, 

które koniecznie należy wykonać, by nie popełnić błędu i nie utracić szansy wprowadzenia się do 



wymarzonego mieszkania – w tym celu, przed podpisaniem umów i wpłaceniu zaliczki, niezbędne jest 

sprawdzenie wpisu dewelopera do Krajowego Rejestru Sądowego, analiza jego sytuacji i informacji  

o ewentualnym zadłużeniu. Specjaliści przedstawili nam również przykłady klauzul niedozwolonych, 

pojawiających się czasem w umowach z deweloperem. 

W ramach bloku dotyczącego zakupu mieszkania od dewelopera ciekawym zagadnieniem 

okazało się poruszenie tematyki nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego. Pojawią się w niej zapisy o ochronie środków pieniężnych, które od tej pory 

gromadzone będą na mieszkaniowym rachunku powierniczym, tak by zmniejszyć ryzyko utraty 

wpłaconych kwot w przypadku bankructwa dewelopera. Oprócz tego znajdą się w niej nowe wymogi  

dotyczące minimalnych i maksymalnych wielkości transz kredytu przekazywanego deweloperowi oraz 

kwestie związane z upadłością dewelopera. W tej części również pojawiły się praktyczne porady 

dotyczące zakupu nieruchomości. 

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na zapoznanie z tematem „Budowa domu na własnym 

gruncie”, który przygotowały dla nas Marta Budny i Natalia Gondek-Gawron. Dzięki prezentacji 

wiemy już jakich formalności należy dopełnić i co załatwić, by zamieszkać w wymarzonym domu. 

Drugi blok wykładowy „Hipoteka odwrócona – sposób na bezpieczną starość?” został 

opracowany przez przedstawicieli Funduszu Hipotecznego DOM – Marię Wald i Piotra Matlę.  

W obliczu problemów systemu emerytalnego w Polsce i ogromnej niepewności co do jego dalszych 

losów, temat ten jest bardzo aktualny.  Poruszona została kwestia braku odpowiednich rozwiązań 

ustawodawczych dotyczących hipoteki odwróconej, szczegółowo wyjaśnione zostały również różnice 

między modelem sprzedażowym a kredytowym, a przede wszystkim wskazano korzyści wynikające 

ze skorzystania z tego typu oferty. Wszystkie omawiane problemy poparte przykładami sytuacji  

z jakimi spotykają się pracownicy Funduszu.  

Po części wykładowej, zaproszeni przez nas goście z Olsztyna i Krakowa zostali oprowadzeni 

po najciekawszych miejscach w Katowicach. Oprócz słynnego Spodka, uczestnicy konferencji mogli 

podziwiać obiekty Szlaku Moderny. W drugim dniu konferencji na uczestników czekała wizyta  

w Tyskim Browarium, podczas której mogliśmy obejrzeć ekspozycje związane z browarnictwem, 

obejrzeć film o historii browaru, jak również zwiedzić część zakładów produkcyjnych – zarówno tą 

zabytkową, jak i nowoczesne linie rozlewnicze. Na koniec wycieczki na każdego uczestnika czekała 

degustacja świeżo warzonego piwa.  

Oprócz wartości dodanej do naszej wiedzy, mieliśmy okazję zawrzeć nowe znajomości, 

porozmawiać o funkcjonowaniu kół naukowych na innych uczelniach i ciekawie spędzić czas. 

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom ING Banku Śląskiego i Funduszu Hipotecznego 

DOM – za przyjęcia naszego zaproszenia i poszerzenie naszej wiedzy. Dziękujemy także wszystkim 

uczestnikom konferencji i mamy nadzieję, że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie.  
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