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WPROWADZENIE
Polski rynek kredytów zabezpieczonych nie
funkcjonuje efektywnie, ale dotychczas brakowa∏o dostatecznej determinacji w rozpoznaniu i rozwiàzaniu jego problemów.
Wspó∏czeÊnie z dost´pem do zewn´trznego
finansowania coraz cz´Êciej ∏àczy si´ istnienie skutecznego Êrodowiska prawnego i egzekucji, a zatem poprawa tych czynników
pozytywnie wp∏ywa na koszty po˝yczania
w danym kraju.1 W zwiàzku z powy˝szym
jednym z obszarów, który wymaga pog∏´bionej analizy w Polsce jest struktura instytucjonalna i prawna transakcji zabezpieczonych.
Problemy w wykorzystaniu zabezpieczeƒ rzeczowych w tego typu transakcjach sà od d∏u˝szego czasu doskonale znane: ustanowienie
zabezpieczenia jest procesem skomplikowanym i d∏ugotrwa∏ym, wierzyciele majà niewielkie zaufanie, ˝e odzyskajà d∏ug w post´powaniu egzekucyjnym, a tak˝e istniejà praktyczne
i prawne przeszkody w stosowaniu hipoteki.
W 1996 r. Polska by∏a jednym z pierwszych
w regionie krajów, który wprowadzi∏ regulacj´
zastawu rejestrowego, ale dziesi´ç lat póêniej
pozostaje daleko za innymi w rozwoju rynku
kredytu zabezpieczonego. Polscy przedsi´biorcy wyra˝ajà równie˝ powa˝ne wàtpliwoÊci
wzgl´dem wsparcia na jakie mogà liczyç ze
strony systemu prawnego i sàdownictwa, co
w sposób zasadniczy utrudnia ich dzia∏alnoÊç
gospodarczà. Najbardziej jednak zaskakuje
fakt, ˝e do tej pory nie zosta∏ wypracowany ˝aden konsensus okreÊlajàcy przyczyny takiej
sytuacji jak i Êrodki, które mog∏yby jej zaradziç.
Od 1991 r. Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju (EBOR) wspiera∏ i zach´ca∏
wszystkie kraje by∏ego bloku socjalistycznego do przeprowadzania reform w zakresie
transakcji zabezpieczonych. Ponadto jako
jeden z inwestorów móg∏ równie˝ doÊwiadczyç trudnoÊci z jakimi spotykajà si´ kredytodawcy. Nie powinno zatem dziwiç, ˝e Narodowy Bank Polski (NBP) wystàpi∏ z proÊbà

do EBOR o dokonanie oceny wp∏ywu obowiàzujàcego systemu prawa na rynek kredytu zabezpieczonego w Polsce. Celem niniejszej analizy jest obiektywna ocena obecnej sytuacji w porównaniu z innymi krajami
w regionie. Prace EBOR prowadzone by∏y
równolegle z inicjatywà Banku Âwiatowego
(BÂ) poÊwi´conà dochodzeniu roszczeƒ
z umów w Polsce.2 W jej ramach BÂ zajmuje si´ przede wszystkim zagadnieniami
ogólnymi, natomiast EBOR skoncentrowa∏
si´ na zrozumieniu przyczyn konkretnych
problemów, które wp∏ywajà na wykorzystanie zabezpieczeƒ rzeczowych i na znalezieniu odpowiednich sposobów ich rozwiàzania. Na podstawie dost´pnych wyników badaƒ i danych oraz w oparciu o informacje
i opinie pochodzàce z innych êróde∏ dokonana zosta∏a ocena funkcjonowania przepisów prawa i instytucji w odniesieniu do nowoczesnych praktyk rynkowych (autorzy
wdzi´czni sà wszystkim osobom, które pomaga∏y w czasie prac nad raportem,
zob. za∏àcznik H). W raporcie czynione sà
stale porównania Polski wzgl´dem innych
krajów regionu: Bu∏garii, Czech, W´gier, ¸otwy, Litwy, Rumuni i S∏owacji (zwane dalej
krajami odniesienia), bo istotne jest nie tylko
przedstawienie obrazu sytuacji, lecz tak˝e
uj´cie badanych zagadnieƒ w kontekÊcie innych gospodarek przechodzàcych transformacj´. Choç niektórzy starajà si´ bagatelizowaç istniejàce problemy, obowiàzujàcy w
Polsce system zabezpieczeƒ rzeczowych
zdaje si´ byç nieprzystosowany do potrzeb
rynku na tle innych krajów regionu. Podobnie jak inne kraje Europy Ârodkowej Polska
ma wyjàtkowà mo˝liwoÊç dostosowania
swojego prawa gospodarczego i finansowego do potrzeb nowoczesnego rynku i jeÊli to
uczyni, b´dzie to korzystne dla wszystkich,
w tym konsumentów. W innym razie straci
nadarzajàcà si´ okazj´, która zostanie wykorzystana przez sàsiadów do zwi´kszenia
konkurencyjnoÊci ich gospodarek.

1

Zob. World Development Report 2005 – A better investment climate for everyone, World Bank, 2005, s. 121.

2

Raport Banku Âwiatowego pt. „Bariery prawne w dochodzeniu roszczeƒ z umów” zostanie opublikowany
na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) w I kwartale 2006 r.
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Finansowanie zabezpieczone na aktywach
jest wa˝nym segmentem sektora kredytowego. Zastaw rejestrowy i hipoteka odgrywajà istotnà rol´ w stymulowaniu dost´pu
do kredytu, wychodzàc na przeciw potrzebom kredytobiorców/po˝yczkobiorców, którzy mogà nie posiadaç wymaganej historii
kredytowej. Dzi´ki temu warunki udzielenia
kredytu stajà si´ korzystniejsze, np. z powodu ni˝szego oprocentowania lub/i wyd∏u˝onego terminu sp∏aty, poniewa˝ ryzyko z tym
zwiàzane postrzegane jest przez wierzycieli
jako ni˝sze. Dzieje si´ tak jednak tylko wtedy, gdy oba te instrumenty zapewniajà efektywne ograniczenie ryzyka. Niestety Polska
negatywnie wyró˝nia si´ w tym zakresie na
tle regionu, a wynikajàce z tego koszty sà co
prawda trudne do oszacowania, ale bez
wàtpienia znaczàce.
Niniejszy raport zaczyna si´ od zagadnieƒ
podstawowych, a nast´pnie przechodzi do
analizy ich wp∏ywu na ustanawianie zabezpieczeƒ rzeczowych w porównaniu z krajami odniesienia. Na koniec przedstawiono rekomendacje w zakresie dzia∏aƒ, które nale˝y podjàç, aby poprawiç efektywnoÊç wykorzystania zastawu rejestrowego i hipoteki w
Polsce. OczywiÊcie najlepiej gdyby by∏y one
na tyle konkretne by mo˝na je wcieliç natychmiast w ˝ycie, ale w tym przypadku nie
wydaje si´ to zasadne. Dlatego te˝ pod koniec raportu wskazujemy na szersze kierunki, które uwa˝amy za rozwiàzania poruszanych tu kwestii oraz na cele, które powinny
byç przed nimi stawiane. Je˝eli przedstawione rekomendacje zostanà zaakceptowane szczegó∏owe rozwiàzania oraz sposób
ich wprowadzenia powinien stanowiç przedmiot dalszych prac w Polsce.
Autorzy raportu majà ÊwiadomoÊç, i˝ dotychczas podj´to wiele reform dotyczàcych
zastawu rejestrowego i hipoteki lub takie reformy sà obecnie rozwa˝ane. Niemniej jed-
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nak problemy ciàgle istniejà i zachodzi potrzeba zewn´trznego spojrzenia na ich przyczyny. Dlaczego zastaw rejestrowy i hipoteka w Polsce wypadajà niekorzystnie w porównaniach z innymi krajami, pomimo tylu
wysi∏ków podejmowanych na rzecz ich efektywnego funkcjonowania? W jaki sposób
mo˝na osiàgnàç konsensus wÊród uczestników polskiego rynku kredytowego w zakresie zmian, które muszà zostaç wprowadzone, aby uczyniç zastaw rejestrowy i hipotek´
instrumentami równie u˝ytecznymi dla
stron, jak ma to miejsce w innych krajach?

WP¸YW NIEEFEKTYWNEGO SYSTEMU
PRAWA NA GOSPODARK¢
Z ustaleƒ autorów raportu bezspornie wynika, ˝e przepisy dotyczàce zastawu rejestrowego i hipoteki sà w Polsce êród∏em
kosztów, utrudnieƒ, opóênieƒ i niepewnoÊci,
które sà znacznie wi´ksze ni˝ w krajach
odniesienia. Mo˝na si´ tylko domyÊlaç jak
negatywnie wp∏ywajà one na rynek.
Ze wzgl´du jednak na to, ˝e dost´pne dane
makroekonomiczne sà ograniczone i przez
to nie∏atwo jest okreÊliç zakres wp∏ywu
takich niedociàgni´ç, zosta∏a przeprowadzona jedynie prosta analiza ich natury,
która pozwala oceniç w sposób ograniczony efekt, jaki wywierajà na rynek.
Banki podobnie jak inni uczestnicy rynku
dà˝à do odzyskania poniesionych kosztów
i osiàgni´cia zysku. Im wy˝sze b´dà ich
koszty, tym wy˝sza b´dzie cena, której
muszà ˝àdaç od klientów. Badania niezmiennie wykazujà istnienie w Polsce wielu
zb´dnych kosztów dotyczàcych zastawu
rejestrowego i hipoteki, które odnoszà si´
nie tylko do op∏at, lecz tak˝e czasu i wysi∏ku
ponoszonych w zwiàzku z ich d∏ugotrwa∏ym
i ucià˝liwym procesem rejestracji. W koszty
te wchodzà równie˝ alternatywne formy zabezpieczenia lub ubezpieczenia na pokrycie

ryzyka w oczekiwaniu na rejestracj´ oraz
koszty d∏ugotrwa∏ych i skomplikowanych
post´powaƒ egzekucyjnych. Niewàtpliwie
wszystkie z nich zostanà nast´pnie przeniesione na klienta w postaci dodatkowych
op∏at transakcyjnych lub wy˝szych odsetek
pobieranych za udzielony kredyt.
Nale˝y przy tym zauwa˝yç, ˝e koszt kredytu
zale˝y mi´dzy innymi od ryzyka jego niesp∏acenia przez kredytobiorc´. Dzi´ki wykorzystaniu instytucji zastawu rejestrowego
i hipoteki ryzyko to mo˝e byç ograniczone,
bowiem tam gdzie bank jest pewny zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, cz´Êç
ceny kredytu, która stanowi odzwierciedlenie ryzyka niewyp∏acalnoÊci mo˝e zostaç
zredukowana. Niemniej jednak w Polsce istnieje niepewnoÊç wzgl´dem wyniku post´powania egzekucyjnego i dlatego ryzyko
pozostaje wysokie i nie pozostawia zbyt wiele miejsca na zmniejszenie ceny kredytu.
Warto jednak podkreÊliç, ˝e instytucje zastawu rejestrowego i hipoteki nie wp∏ywajà
wy∏àcznie na zmniejszenie stopy oprocentowania kredytu, lecz tak˝e na ryzyko jego
udzielenia, które mo˝e zmieniç si´ z nieakceptowalnego w akceptowalne i w ten sposób zadecydowaç o dost´pnoÊci kredytu.
Ma to miejsce zw∏aszcza w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, dla których
niezabezpieczone ryzyko jest cz´sto wysokie. Oprócz tego zmniejszenie ryzyka mo˝e
równie˝ wyd∏u˝yç czas zaanga˝owania kredytowego banku, przy czym zastaw rejestrowy i hipoteka b´dà mog∏y wywieraç taki
skutek tylko wtedy, gdy bank b´dzie przekonany, ˝e ryzyko zosta∏o wystarczajàco
ograniczone.
Dzi´ki badaniom EBOR prowadzonych
od 1999 r. we wspó∏pracy z Bankiem
Âwiatowym (Business Environment and
Enterprise Performance Survey – BEEPS) sta∏y
si´ dost´pne wartoÊciowe dane z przedsi´3

Informacje na temat badaƒ BEEPS dost´pne
http://info.worldbank.org/governance/beeps.

biorstw dzia∏ajàcych we wszystkich krajach
regionu, które mogà byç pomocne w odpowiedzi na powy˝sze kwestie.3 Obejmujà one
szerokie spektrum zagadnieƒ zwiàzanych
z otoczeniem biznesowym, w którym funkcjonujà przedsi´biorstwa, a w szczególnoÊci
odnoszà si´ one do dost´pu do êróde∏
finansowania (zob. za∏àcznik G, w którym
zawarto wybrane wyniki badaƒ z lat 2002
i 2005). W ramach tych badaƒ zagregowane
wyniki dla Polski dotyczàce informacji na temat ostatnio pozyskanego przez tutejszych
przedsi´biorców kredytu bankowego lub
kredytu w rachunku bie˝àcym wskazujà, ˝e
ich dost´pnoÊç w odniesieniu do kapita∏u
obrotowego i nowych inwestycji jest porównywalna z krajami regionu. Porównywalna
jest równie˝ potrzeba zabezpieczania kredytu oraz przybli˝ona relacja wartoÊci zabezpieczenia do kwoty kredytu, ale jednoczeÊnie koszt takiego kredytu, w tym jego stopa
oprocentowania, jest znacznie wy˝szy
w Polsce ani˝eli w krajach Europy Ârodkowej i krajach ba∏tyckich. Dotyczy to tak˝e
znacznie krótszego okresu na jaki jest on
udzielany.4 Znalaz∏o to potwierdzenie w wielu badaniach. Dla przyk∏adu polscy przedsi´biorcy wskazujà co prawda na dost´p do
êróde∏ finansowania jako na ma∏à lub Êrednià przeszkod´ w ramach barier w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej (wcià˝ jest
to najwy˝szy wskaênik wÊród krajów Europy
Ârodkowej), ale ju˝ koszt finansowania
uznawany jest przez nich jako Êrednia lub
du˝a przeszkoda (znacznie powy˝ej wyników dla reszty regionu). Warto dodaç, ˝e wysokoÊç opodatkowania, niepewnoÊç zwiàzana z politykà gospodarczà i niestabilnoÊcià
makroekonomicznà by∏y jedynymi przeszkodami z wy˝szà ocenà ni˝ koszt finansowania.
Powy˝sze ustalenia wskazywa∏yby, ˝e koszty nieefektywnego systemu prawa przenoszone sà na polskie firmy, co sprawia, ˝e
finansowanie jest dro˝sze ni˝ w innych

sà

na

nast´pujàcej

stronie

internetowej:
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krajach Europy Ârodkowej. Mo˝na równie˝
przyjàç, ˝e polskie przedsi´biorstwa majà
podobny dost´p do kredytu, ale musza p∏aciç za niego znacznie wi´cej, a sam kredyt
dost´pny jest na krótszy okres. W marcu
2005 r. w ramach regularnie prowadzonych
przez NBP badaƒ, reprezentatywnej grupie
dla polskiego sektora biznesu zosta∏y
zadane pytania dotyczàce zabezpieczeƒ
kredytowych (zob. za∏àcznik G). Ponad 80%
przedsi´biorców stwierdzi∏o, ˝e ustanowienie zabezpieczenia by∏o wa˝nym czynnikiem warunkujàcym dost´p do kredytu, który w przeciwnym razie nie zosta∏by udzielony. Na pytanie o negatywne strony jego
ustanowienia oko∏o 75% z nich wskaza∏o na

4
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jego wysokie koszty, skomplikowany proces
i nieelastyczne przepisy. Nieco ponad po∏owa jednak uzna∏a, ˝e nie odgrywa ono istotnej roli w zmniejszeniu stopy oprocentowania kredytu.
Niniejsza analiza nie ma na celu szczegó∏owego oszacowania wysokoÊci wp∏ywu
na polskà gospodark´ wywieranego przez
niedoskona∏y system prawa w zakresie
zastawu rejestrowego i hipoteki. Istnieje
jednak wiele powodów by przyjàç,
˝e niedoskona∏oÊci te zwi´kszajà koszt
kredytu, co prawdopodobnie znajduje
odzwierciedlenie
w
pomniejszonym
wzroÊcie gospodarczym.

W 2002 r. Êredni koszt uzyskania kredytu stanowi∏ 14,9% jego wartoÊci, a w innych krajach Europy Ârodkowej
i w krajach ba∏tyckich wynosi∏ 10,42%. W 2005 r. koszty te wynosi∏y odpowiednio 12,77% i 8,13%. Natomiast
okres kredytowania zak∏ada∏ 24,18 miesi´cy w Polsce w porównaniu ze Êrednio ponad 32 miesiàcami w innych
krajach regionu. Ta ró˝nica potwierdzona zosta∏a w badaniach z 2005 r., w których okres kredytowania wynosi∏
31,09 miesiàca w Polsce i Êrednio 41,5 miesiàca w krajach ba∏tyckich.

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
Niniejsza analiza zosta∏a ograniczona
do dwóch kluczowych instytucji zwiàzanych z rynkiem zabezpieczeƒ, tj. do zastawu rejestrowego i hipoteki. Jej celem nie
by∏a szczegó∏owa analiza aktów prawnych
i zawartych w nich przepisów, lecz pomoc
w okreÊleniu wybiórczego programu
reform, który móg∏by w istotny sposób
zmieniç funkcjonowanie zastawu rejestrowego i hipoteki w Polsce. W zwiàzku z tym
autorzy raportu zidentyfikowali szeÊç
zagadnieƒ odnoszàcych si´ do aktów
prawnych regulujàcych powy˝sze zabezpieczenia i ich zastosowanie w praktyce
oraz cztery kwestie o charakterze bardziej
ogólnym, które majà dla nich bardzo du˝e
znaczenie.

na noÊniki elektroniczne. Ponadto istniejà
inne problemy, które wymagajà osobnego
rozpatrzenia.

3. NieelastycznoÊç przepisów
dotyczàcych hipoteki
Przepisy regulujàce hipotek´ narzucajà
nieelastyczne wymogi, które niepotrzebnie
ograniczajà mo˝liwoÊç korzystania z tego
zabezpieczenia. Przyk∏adem mogà byç
przepisy i praktyka w zakresie definiowania
i okreÊlania wysokoÊci zabezpieczonej
wierzytelnoÊci. Nale˝y jednak podkreÊliç,
˝e propozycja wprowadzenia instytucji d∏ugu gruntowego jako alternatywnej formy
zabezpieczenia na nieruchomoÊci nie
rozwià˝e problemów dotyczàcych hipoteki.

1. Rejestracja zastawu rejestrowego
Rejestracja zastawu prowadzona jest
w polskich sàdach w ramach post´powania sàdowego, które z powodu opóênieƒ
i ogólnej niewydolnoÊci systemu zniech´ca
kredytobiorców i kredytodawców do korzystania z tego rodzaju zabezpieczenia. Obowiàzujàcy system rejestracji jest nieprzystosowany do wymogów rynku tj. szybkiego i prostego ujawniania zastawu rejestrowego (rejestracja wymaga decyzji sàdu, co
zabiera Êrednio dwa tygodnie) i ró˝ni si´
znacznie od u˝ywanego w innych krajach
systemu rejestracji opartego na notyfikacji
(ang. notice registration). Przyk∏adowo na
W´grzech i na S∏owacji rejestracja zastawu
zajmuje kilku minut i odbywa si´ w drodze
prostego i efektywnego post´powania
administracyjnego.

2. Rejestracja hipoteki
FormalnoÊci wymagane do wpisu hipoteki
sà ucià˝liwe, a czas oczekiwania jest d∏ugi.
Sytuacj´ utrudnia prowadzony obecnie proces przenoszenia treÊci ksiàg wieczystych

4. Obj´cie w posiadanie w wyniku
post´powania egzekucyjnego
Wierzyciel, który chce wyegzekwowaç
swojà wierzytelnoÊç i uzyskaç zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia, nie ma
pewnoÊci, ˝e wejdzie w posiadanie obcià˝onych sk∏adników majàtku d∏u˝nika.
Wià˝àce si´ z tym post´powanie sàdowe
i egzekucyjne oraz sposób, w jaki dzia∏ajà
komornicy, sà dla niego êród∏em opóênieƒ
i niepewnoÊci. W rezultacie wierzyciel
mo˝e zostaç pozbawiony mo˝liwoÊci
ochrony sk∏adników majàtkowych stanowiàcych zabezpieczenie, a nawet uzyskania z nich skutecznego zaspokojenia.

5. Post´powanie egzekucyjne
Post´powanie egzekucyjne jest powolne
i daje d∏u˝nikowi mo˝liwoÊci jego dalszego
opóêniania. Prowadzi to do tego, ˝e wierzyciele nie majà przekonania, ˝e post´powanie egzekucyjne b´dzie skutkowaç realizacjà zabezpieczenia i w rezultacie sp∏atà
zabezpieczonej wierzytelnoÊci.
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6. Ograniczenie mo˝liwoÊci uzyskania zaspokojenia w post´powaniu
pozasàdowym
Przepisy dotyczàce hipoteki i zastawu
rejestrowego oraz praktyka ich stosowania
pozostawiajà wierzycielowi ograniczonà
mo˝liwoÊç realizacji zabezpieczenia w inny
sposób ni˝ w post´powaniu sàdowym.
Pozbawia to wierzycieli alternatywnych
sposobów zaspokojenia si´ z przedmiotu
zastawu rejestrowego i hipoteki, które
zwi´kszy∏yby
prawdopodobieƒstwo
otrzymania go w rozsàdnym czasie i po
uczciwej cenie. Przyk∏ad stanowi sprzeda˝
prywatna, która jest stosowana coraz
szerzej w innych krajach, sprzyjajàc
efektywniejszej realizacji zabezpieczenia.
✻✻✻
Obok opisanych powy˝ej zagadnieƒ pojawiajà si´ inne kwestie le˝àce u podstaw
funkcjonowania zastawu rejestrowego
i hipoteki, które mogà utrudniç wprowadzenie zmian.

7. Brak wsparcia systemu prawnego
dla rozwoju rynku
Warto zwróciç uwag´ na niewielkà wspó∏zale˝noÊç mi´dzy systemem prawa dotyczàcym zabezpieczeƒ a potrzebami gospodarczymi rynku kredytowego. W Polsce przepisy
i praktyka cz´sto utrudniajà lub wr´cz uniemo˝liwiajà efektywne wykorzystanie zabezpieczenia jako wsparcia w transakcjach kredytowych. Mo˝e to wynikaç z tego, ˝e reformy gospodarcze by∏y przeprowadzane w takim tempie, i˝ reformy prawa nie by∏y w stanie dotrzymaç im kroku. „Tradycja” bywa zatem usprawiedliwieniem dla przeciwstawiania si´ po˝àdanym zmianom legislacyjnym.
Mo˝na bez trudu zauwa˝yç jak wiele z∏ego
mo˝e spowodowaç taki sposób myÊlenia.
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8. Rola sàdów
Sàdy uznawane sà za kluczowe instytucje
w nadzorze nad ustanawianiem, funkcjonowaniem i realizacjà zabezpieczeƒ. Zgodnie
z powszechnym przekonaniem k∏adà one
jednak nacisk na ochron´ d∏u˝nika i nie dajà wierzycielowi odpowiedniej gwarancji,
˝e wola stron wyra˝ona w zawartej umowie
o ustanowieniu zabezpieczenia b´dzie
wykonana.

9. Rozbie˝noÊci interpretacyjne
WieloÊç przepisów i ró˝norodnoÊç ich interpretacji pozostawiajà wierzycieli i d∏u˝ników
w stanie niepewnoÊci wzgl´dem swoich
praw i obowiàzków wynikajàcych z umów
o ustanowienie zabezpieczenia, co w konsekwencji zniech´ca ich do szerszego
korzystania z zastawu rejestrowego
i hipoteki.

10. Formalizm
Obowiàzujàcy formalizm w trakcie post´powania sàdowego stanowi dodatkowy ci´˝ar
dla stron, przyczyniajàc si´ do z∏o˝onoÊci
instytucji zabezpieczeƒ, wyd∏u˝enia czasu
ich rejestracji i realizacji oraz zwi´kszenia
zwiàzanych z tym kosztów.
Warto dodaç, ˝e omawiane problemy istniejà od dawna, a do ich poprawy nie wystarczà jedynie powierzchowne zmiany. Zgodnie z rekomendacjami podanymi na koƒcu
raportu muszà byç one zasadnicze, ale
oparte o szeroki konsensus w celu
zapewnienia pe∏nego i konstruktywnego
wprowadzenia ich w ˝ycie.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓ¸OWE
Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych wszystkie kraje by∏ego bloku socjalistycznego stan´∏y wobec pilnej potrzeby wprowadzenia
odpowiednich regulacji dla zabezpieczeƒ
rzeczowych ze wzgl´du na to, ˝e nowe
inwestycje potrzebne dla o˝ywienia gospodarki zale˝a∏y od mo˝liwoÊci otrzymania
kredytu. Z drugiej strony banki musia∏y
odbudowaç swoje portfele kredytowe na
solidnej podstawie z ograniczonym, starannie kontrolowanym ryzykiem, a niewielu potencjalnych kredytobiorców posiada∏o histori´ kredytowà czy te˝ wczeÊniejsze kontakty
z bankami, które przekona∏yby je do udzielenia im kredytu na rozsàdnych warunkach.
Potrzebny by∏ prosty sposób na wykorzystywanie aktywów na zabezpieczenie kredytu
dajàcy kredytodawcom wi´kszà pewnoÊç
odzyskania po˝yczonych Êrodków, a kredytobiorcom zwi´kszony dost´p do kredytu
i bardziej korzystne warunki jego otrzymania. Cel ten przyÊwieca∏ reformie zastawu rejestrowego i hipoteki, bowiem rola zabezpieczenia kredytu w rozwoju tego rynku
stale roÊnie, a kredyt to podstawowy
i niezb´dny element gospodarki rynkowej.
Polska Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 1996 r. by∏a owocem kilku
lat wyt´˝onej pracy. Po jej uchwaleniu by∏a
uwa˝ana za jeden z najlepszych w ca∏ym
regionie przyk∏adów nowoczesnego prawa
dotyczàcego
zastawu
rejestrowego.
W wi´kszoÊci aspektów nadal wypada
dobrze w porównaniu z ustawami sàsiednich krajów (zob. ocen´ w za∏àczniku A), ale
system rejestracji zastawu (omówiony
bardziej szczegó∏owo poni˝ej) sprawia, ˝e
proces jego ustanowienia jest mniej efektywny ni˝ w innych krajach i stanowi najprawdopobniej przyczyn´ sta∏ego spadku
jego wykorzystywania. Ponadto niedoskona∏oÊci post´powania egzekucyjnego
(tak˝e omówione bardziej szczegó∏owo poni˝ej) ograniczajà zaufanie wierzycieli
5

wzgl´dem faktycznej mo˝liwoÊci uzyskania
zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.
Donios∏oÊç tych problemów mo˝na zauwa˝yç w porównaniu z krajami odniesienia
(zob. za∏àcznik B).
èród∏a prawa hipotecznego majà o wiele
d∏u˝szà histori´ ani˝eli zastawu rejestrowego,
bowiem g∏ówne przepisy dotyczàce wspó∏czesnej hipoteki zosta∏y wprowadzone
w 1982 r., przy czym wielu zmian dokonano
w ostatnich latach. Prawo hipoteczne z ró˝nych powodów jest mniej odpowiednie dla
celów nowoczesnego finansowania, ale
w ramach jego egzekucji istniejà podobne
problemy jak i dla zastawu rejestrowego.
Upraszczajàc, strony nie mogà byç pewne
w jaki sposób zostanie przeprowadzone
post´powanie egzekucyjne oraz czy b´dzie
mo˝liwe zaspokojenie z ustanowionego
zabezpieczenia.
Uchwalenie w kwietniu 2004 r. ustawy
o niektórych zabezpieczeniach finansowych,5
która wprowadzi∏a do polskiego porzàdku
prawnego
dyrektyw´
Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2002/47/EC
w sprawie ustanawiania zabezpieczeƒ
finansowych, pozwala na u˝ycie elastycznych
instrumentów w celu ustanowienia i dochodzenia praw z zabezpieczenia na Êrodkach
p∏atniczych i instrumentach finansowych
(udzia∏y, obligacje, certyfikaty inwestycyjne),
w tym w relacjach transgranicznych. Niemniej
nowa ustawa nie podwa˝y∏a (w Polsce czy
w innych paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej) potrzeby posiadania elastycznego instrumentu zabezpieczajàcego aktywa
na dobrach ruchomych stron (w∏àczywszy
w to osoby prawne i fizyczne).
W zwiàzku z powy˝szym problemy w zabezpieczeniach wynikajà w wi´kszym stopniu
ze sposobu stosowania przepisów prawa
ni˝ z samych przepisów. System nie funk-

Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 91, poz. 871.
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cjonuje efektywnie, poniewa˝ nie pozwalajà
na to ucià˝liwe procedury i formalnoÊci
w zakresie rejestracji i post´powania egzekucyjnego. Sytuacj´ pogarsza panujàcy
wÊród bankowców i prawników brak zaufania wzgl´dem skutecznoÊci sàdów. Nie nale˝y jednak zapominaç o tym, ˝e zarówno
przepisy dotyczàce zastawu rejestrowego
jak i hipoteki mia∏y umo˝liwiaç udzielanie
kredytu zabezpieczonego.

A – Zastaw Rejestrowy
Liczba nowych wpisów w rejestrze zastawów zmniejszy∏a si´ z 350 000 w 1999 r.
do oko∏o 74 000 w 2004 r. W Polsce
w porównaniu z innymi krajami regionu
(Bu∏garia, W´gry, Rumunia, S∏owacja) iloÊç
ustanawianych zastawów rejestrowych systematycznie spada, a liczba wykreÊleƒ jest
wy˝sza ni˝ liczba nowych wpisów (zob. za∏àcznik C). Dlaczego liczba nowych wpisów
w polskim rejestrze zastawów spad∏a
o ponad 75% w ciàgu zaledwie pi´ciu lat?
Odpowiedê wydaje si´ prosta – proces rejestracji zastawu rejestrowego jest powolny,
skomplikowany i nieefektywny, a w rezultacie koszty z nim zwiàzane bardzo cz´sto
przewy˝szajà wynikajàce z niego korzyÊci.
W 1996 r. Polska mia∏a d∏ugoterminowà wizj´ wzgl´dem procesu rejestracji zastawu.
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów, która wesz∏a w ˝ycie w dniu
1 stycznia 1998 r. istotnie rozszerzy∏a poj´cie zastawu i tworzy∏a scentralizowany rejestr. Powszechnie akceptowany by∏ równie˝
poglàd, ˝e wpis ma jedynie ujawniaç fakt
ustanowienia zabezpieczenia, dzi´ki czemu
strony trzecie mogà dowiedzieç si´ czy wierzyciel posiada pierwszeƒstwo do przedmiotu zastawu rejestrowego, a kredytodawca sprawdziç czy dany przedmiot nie zosta∏
obcià˝ony zastawem. Nale˝y bowiem pami´taç, ˝e efektywnoÊç rynku zabezpieczeƒ

6
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bez skutecznego systemu ujawniania zastawów rejestrowych jest ograniczona.6
Zgodnie z polskà ustawà rejestracja zastawu ma charakter konstytutywny i dane, które zosta∏y wprowadzone uwa˝ane sà za
obowiàzujàce, nawet jeÊli w rzeczywistoÊci
nie odpowiadajà prawdzie (z chwilà wpisu
do rejestru informacja jest uwa˝ana za
pewnà i niewymagajàcà dalszych badaƒ).
Nietrudno jest zrozumieç powody, które leg∏y u podstaw takiego postanowienia, bowiem rejestry publiczne traktowane sà w
wielu krajach jako tradycyjne êród∏a zweryfikowanej i pewnej informacji, która jest
wprowadzana tylko wtedy, gdy jej dok∏adnoÊç i rzetelnoÊç zosta∏y sprawdzone.
Przyj´cie tego za∏o˝enia wzgl´dem rejestru
zastawów jest jednak nieporozumieniem,
bowiem s∏u˝y on wy∏àcznie do ujawniania
danych dostarczonych przez strony. Dla
prawid∏owego dzia∏ania takiego rejestru nie
jest konieczne „uwierzytelnianie” informacji, a taki wymóg powa˝nie ogranicza jego
zdolnoÊç do sprostania praktycznym i gospodarczym potrzebom rynku zabezpieczeƒ rzeczowych. Upewnienie si´, czy zastaw na aktywach wskazanych w umowie
jest wa˝ny le˝y przede wszystkim w interesie zastawnika, a jego wpis do rejestru s∏u˝y jedynie informacji, ˝e zastaw zosta∏
ustanowiony na pewnych aktywach zastawcy i ˝e strony deklarujà jego istnienie.
Trudno znaleêç uzasadnienie dla weryfikacji takiej umowy, bo dla przyk∏adu umowa
kredytowa czy umowa sprzeda˝y ruchomoÊci nie sà przez nikogo sprawdzane. Nie
dotyczy to jednak ksiàg wieczystych lub rejestru spó∏ek, które muszà stanowiç wiarygodny spis utworzonych spó∏ek lub praw
do gruntu. Niemniej jednak kwestia weryfikacji i uwierzytelnienia dominuje w dzia∏aniu rejestru zastawów w Polsce i przeszkadza w jego rozwoju. Potwierdza to spadajàca liczba nowych wpisów w rejestrze, która mo˝na zaobserwowaç od 1998 r., czyli

Zob. Wytyczne EBOR dotyczàce Tworzenia Zastawu Rejestrowego oraz Przewodnik Legislacyjny UNCITRAL
w zakresie Zabezpieczeƒ (EBRD Guiding Principles for the Development of a Charges Registry and UNCITRAL
Draft Legislative Guide on Security Interests).

od momentu, w którym system zaczà∏ funkcjonowaç, a liczba wykreÊleƒ przewy˝sza
obecnie liczb´ nowych wpisów. W niektórych krajach odniesienia nie ma jednak
koniecznoÊci weryfikacji umowy o ustanowienie zastawu, choç w innych pojawia si´
ona w ograniczonym zakresie (tylko na
Litwie wyst´puje post´powanie sàdowe).
Jak pokazano w tabeli porównawczej w za∏àczniku E, Êredni czas trwania rejestracji
zastawu mo˝e istotnie wzrosnàç, gdy wymagane jest sprawdzenie dokumentów.
W Polsce wyst´pujà dwie ró˝ne opinie na temat obecnego stanu zastawu rejestrowego.
1) Niektórzy uwa˝ajà, ˝e rejestr zastawów
funkcjonuje obecnie blisko swego optymalnego poziomu i uwzgl´dnia poziom faktycznych potrzeb rynku, lub nawet „wymiera”,
poniewa˝ u˝ywanie ruchomoÊci jako
zabezpieczenia kredytu „nie le˝y w polskiej
tradycji”. Stwierdzeniu temu zaprzeczajà
jednak doÊwiadczenia innych krajów regionu, gdzie liczba nowych wpisów wzrasta lub
te˝ utrzymuje si´ na podobnym poziomie
(zob. za∏àcznik C). Nie ma zatem ˝adnych
dowodów na brak popytu ustanawiania zastawów rejestrowych w Polsce.
2) Niektórzy, a zw∏aszcza osoby bli˝ej zwiàzane z rynkiem kredytowym, dostrzegajà
mo˝liwoÊç poprawy sytuacji. Ministerstwo
SprawiedliwoÊci czyni∏o w ostatnich kilku latach du˝e starania, aby zdyscyplinowaç sàdy do skrócenia czasu potrzebnego do rejestracji zastawu rejestrowego. Oficjalne statystyki pokazujà, ˝e Êrednia liczba dni
potrzebnych do przeprowadzenia post´powania rejestracyjnego zmala∏a z 27 w 2001 r.
do 24 w 2002 r. W tabeli przekazanej EBOR
przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci, która
obj´∏a wszystkie dziesi´ç wydzia∏ów rejestrowych dzia∏ajàcych w wybranych sàdach rejonowych przeci´tny czas rejestracji zastawu

wynosi od 4 do 30 dni (zob. za∏àcznik C).
W celu jego dalszego zmniejszenia proponowane sà pewne reformy, ale majà one
charakter wy∏àcznie prowizoryczny i jest ma∏o prawdopodobne, ˝e wywrà znaczàcy
wp∏yw na ogólnà efektywnoÊç systemu.
Je˝eli rejestracja wymagaç b´dzie skomplikowanych czynnoÊci sàdowych jest ma∏o
prawdopodobne, ˝e zastaw rejestrowy
w obecnej postaci kiedykolwiek sprosta
potrzebom gospodarczym w Polsce, poniewa˝ wyst´puje zasadnicza rozbie˝noÊç
mi´dzy uwierzytelnianiem informacji wpisywanych do rejestru, a zapewnieniem efektywnego systemu ujawniania. W wi´kszoÊci
krajów regionu post´powanie rejestracyjne
ma charakter administracyjny, w którym
strony dominujà, a funkcje wykonywane
przez osob´ odpowiedzialnà za wpis sà
ograniczone do minimum. Polska jest obok
Litwy jedynym krajem w Europie Ârodkowej
i krajach ba∏tyckich, w którym obowiàzuje
post´powanie sàdowe w odniesieniu
do zastawu rejestrowego. Wed∏ug raportu
Banku Âwiatowego Polska p∏aci za to wysokà cen´ poniewa˝ sàdy sà stale przecià˝one, co przyczynia si´ niewàtpliwie do przewlek∏oÊci post´powaƒ w du˝ych centrach
finansowych tj. w Warszawie i Poznaniu.
Z drugiej strony problem ten zosta∏ rozwiàzany na Litwie, gdzie sàdy z regu∏y dokonujà rejestracji zastawu w ciàgu jednego dnia.
Podobnie jest we wszystkich krajach gdzie
rejestracja jest zwyk∏à czynnoÊcià urz´dniczà, bo trwa ona kilka minut, a rzadko
wi´cej ni˝ dzieƒ. Post´powanie sàdowe
w Polsce oznacza tak˝e, ˝e interpretacja
przepisów mo˝e ró˝niç si´ w zale˝noÊci od
s´dziego, co wprowadza kolejny element
niepewnoÊci, który nie wyst´puje w tym
zakresie w innych krajach.
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WÊród wielu szczegó∏owych kwestii, które
pojawi∏y si´ w trakcie analizy post´powania
zwiàzanego z rejestracjà zastawu, nale˝y
w szczególnoÊci wskazaç na:

Koszty:
– Op∏ata za wpis w wysokoÊci 200 PLN
(ok. 50 EUR) jest stosunkowo wysoka.
W grupie krajów pobierajàcych sta∏à op∏at´ jest ona najwy˝sza (zob. tabela
w za∏àczniku E), co zniech´ca do zawierania mniejszych transakcji. Ponadto nie jest
jasne czy op∏aty w sposób bezpoÊredni
przeznaczane sà na koszty operacyjne
funkcjonowania rejestru. Bioràc pod uwag´ wysokoÊç generowanych dochodów
z op∏at wydaje si´, ˝e mogà one stanowiç
dodatkowà form´ opodatkowania.
– Czasoch∏onnoÊç procesu rejestracji zastawu rejestrowego istotnie zwi´ksza koszty
ustanowienia tego zastawu.
Obecnie powszechnà praktykà banków jest
wymaganie alternatywnej formy zabezpieczenia w oczekiwaniu na rejestracj´ zastawu rejestrowego (np. zastaw zwyk∏y albo
przew∏aszczenie
na
zabezpieczenie).
NieefektywnoÊç i zb´dny koszt takich
rozwiàzaƒ jest oczywisty.

Z∏o˝onoÊç procesu
– Opis przedmiotu zabezpieczenia wymagany do rejestracji zastawu rejestrowego
ogranicza swobod´ stron w zakresie definiowania obcià˝anych aktywów. U˝ycie
niew∏aÊciwej kategorii z obowiàzkowego
katalogu aktywów prowadzi do odrzucenia
wniosku, lecz opinie na temat tego, która
kategoria jest w∏aÊciwa cz´sto bywajà
sprzeczne. Zastosowanie takiej kategoryzacji zwi´ksza w istotny sposób biurokratyczne obcià˝enia bez widocznej korzyÊci
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dla zastawcy lub zastawnika. W ˝adnym
innym kraju nie wymaga si´ takiego Êcis∏ego i nieelastycznego opisu obcià˝anych
aktywów (zob. tabela w za∏àczniku E).
– Wymagania dotyczàce wype∏nienia odpowiednich wniosków oraz przedstawiania
dodatkowych dokumentów sà ucià˝liwe.
– Wyst´pujàcy o rejestracj´ sà cz´sto zmuszani do dokonywania b∏ahych formalnych lub stylistycznych zmian we wnioskach, a pomimo tego nadal wiele z nich
jest odrzucanych. Ponadto pojawiajà si´
niespójne interpretacje przepisów dokonywane przez s´dziów, które zwi´kszajà
niepewnoÊç.
– Proces wyszukiwania jest z∏o˝ony i nie zawsze zapewnia szybki i tani dost´p do informacji zawartych w rejestrze. Dane
wymagane do wyszukiwania wydajà si´
niepotrzebnie restrykcyjne (tylko okreÊlone dane mogà byç u˝yte), co mo˝e
prowadziç do odrzucenia wniosku
z czysto formalnych powodów.
– Pojawia si´ brak jednolitoÊci w zakresie
prowadzenia rejestru zastawów, bowiem
zastawy skarbowe ustanawiane sà przez
urz´dy skarbowe w odr´bnym Centralnym
Rejestrze
Zastawów
Skarbowych.
Ze wzgl´du na pierwszeƒstwo zastawu
skarbowego, który zosta∏ ustanowiony
wczeÊniej ni˝ zastaw rejestrowy zastawnicy w celu sprawdzenia jego istnienia muszà z∏o˝yç odpowiedni wniosek do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych,
co wyd∏u˝a czas i zwi´ksza koszty.
– WieloÊç rodzajów wniosków sk∏adanych
do rejestru zastawów stanowi tak˝e
dodatkowe utrudnienie. W wi´kszoÊci
krajów (z wyjàtkiem Bu∏garii) wyszukanie
wed∏ug nazwiska d∏u˝nika dostarcza

natychmiast pe∏nych informacji dotyczàcych wszystkich zarejestrowanych na niego obcià˝eƒ. Istnieje oczywisty zwiàzek
mi´dzy dost´pnoÊcià rejestru zastawów w
Internecie oraz pe∏nym i jasnym ujawnieniem wyników wyszukiwania.
Osoba wyst´pujàca w Polsce o rejestracj´
zastawu staje obecnie przed bardziej czasoch∏onnym i ucià˝liwym zadaniem ni˝ mia∏oby to miejsce w krajach odniesienia i dlatego zachodzi potrzeba gruntownej zmiany
procesu rejestracji i wyszukiwania zastawu.
W wielu jednak aspektach system ten jest
dobrze zorganizowany, co zosta∏o wykazane w porównaniu z nowoczesnymi standardami (zob. za∏àcznik E). Pozytywne wra˝enie wywierajà tak˝e informacje na temat
systemu informatycznego Ministerstwa
SprawiedliwoÊci
oraz
profesjonalizm
pracowników odpowiedzialnych za jego
obs∏ug´.

B – Hipoteka
Na temat hipoteki dost´pny jest mniejszy
zasób informacji z krajów odniesienia
i w zwiàzku z tym jej ocena w porównaniu
z zastawem rejestrowym w niniejszym raporcie ma bardziej ogólny charakter.
Niemniej jednak oczywiste jest, ˝e u˝ytkownicy nie sà zadowoleni ze sposobu jej funkcjonowania w Polsce. Sytuacja ta staje si´
coraz bardziej widoczna ze wzgl´du na
gwa∏towny rozwój rynku hipotecznego i nie
jest zaskoczeniem, ˝e autorzy niniejszego
raportu spotkali si´ z wieloma uwagami na
temat czasu i procedury post´powania rejestracyjnego oraz innych aspektów funkcjonowania hipoteki.

1. Rejestracja hipoteki
System rejestracji hipoteki przechodzi
powa˝ne zmiany z powodu obecnie prowa-

dzonego procesu przenoszenia treÊci ksiàg
wieczystych na noÊniki elektroniczne.
Bez wàtpienia takie zmiany nie zachodzà
bezproblemowo i wymagajà czasu i choç
Ministerstwo SprawiedliwoÊci i sàdy wydajà
si´ byç pewne, ˝e proces ten zostanie
zakoƒczony szybko (w tym kontekÊcie
podawany jest rok 2010), pojawia si´ te˝
kilka pesymistycznych opinii praktyków
przewidujàcych znaczne jego opóênienia.
W ramach niniejszego raportu nie by∏o
mo˝liwe przeprowadzenie szczegó∏owej
analizy nowego systemu elektronicznie
po∏àczonych rejestrów ksiàg wieczystych,
ale te˝ nie stwierdzono istotnych problemów
w zasadniczym jego projekcie. Nie oznacza
to jednak, ˝e problemy takie nie pojawiajà
si´ na poziomie operacyjnym, przy czym
niektóre z nich jak si´ wydaje zwiàzane sà
z dok∏adnoÊcià zapisów w ksi´gach
wieczystych lub czasami z ich brakiem
(w szczególnoÊci w przypadku Warszawy).
Nie jest mo˝liwe, aby w przypadku ksiàg
wieczystych stosowany by∏ wy∏àcznie
system notyfikacji, bowiem na ich istot´
sk∏ada si´ wiarygodnoÊç wpisów na których mogà opieraç si´ osoby trzecie.
Wpis w ksi´dze wieczystej to coÊ wi´cej
ni˝ tylko zawiadomienie przez strony, ˝e
zawar∏y umow´ o ustanowieniu hipoteki,
dlatego te˝ wymagana jest dok∏adniejsza
weryfikacja, a sam wpis cz´sto nie mo˝e
byç dokonany natychmiast. Rejestracja
hipoteki powinna byç mo˝liwie prosta
i szybka w ramach powy˝szych ograniczeƒ.
Procedury rejestracji hipoteki w Polsce sà
jednak wcià˝ ucià˝liwe, formalistyczne
i trwajà na tyle d∏ugo, ˝e banki systematycznie ˝àdajà polisy ubezpieczeniowej
od d∏u˝nika, co zwi´ksza ogólne koszty
kredytu. Niewiele osób zgodzi∏oby si´
ze stwierdzeniem, ˝e proces rejestracji
hipoteki jest obecnie w stanie sprostaç
potrzebom rynkowym.
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WÊród szczegó∏owych problemów zwiàzanych z rejestracjà hipoteki mo˝na wymieniç:
– Przestarza∏y sposób wnoszenia op∏aty
za rejestracj´, który prowadzi do zbyt
d∏ugiego czasu oczekiwania na potwierdzenie jej uiszczenia.
– Nieelastyczne wymagania formalne
w zakresie wype∏nienia formularzy, które
skutkujà cz´stym ich odrzucaniem z nieistotnych powodów.
– NiespójnoÊç w praktyce stosowania
prawa hipotecznego, która oznacza
dla stron niepewnoÊç.
– PowtarzalnoÊç procesu rejestracji z powodu odrzucenia wniosku na popraw´ którego przyznano zbyt krótki okres czasu.
– D∏ugoÊç procesu rejestracji, który choç
jest znacznie krótszy tam gdzie ksi´gi
zosta∏y skomputeryzowane, nadal mo˝e
trwaç kilka tygodni.
– Poziom op∏at rejestracyjnych, w szczególnoÊci obowiàzek uiszczenia ich w pe∏nej
wysokoÊci tak˝e w przypadku przeniesienia hipoteki i innych zmian w hipotece.

2. NieelastycznoÊç prawa
hipotecznego
Tradycyjnie wiele krajów, w tym Polska,
reguluje hipotek´ i zastaw rejestrowy
w odr´bnych przepisach, choç nie jest
to obowiàzkowe (na przyk∏ad na W´grzech
i w S∏owacji stosuje si´ te same przepisy dla
hipoteki i zastawu rejestrowego). Cz´sto
jednak trudno doszukaç si´ podstawy
prawnej lub celu gospodarczego we wprowadzonych dla hipoteki ograniczeniach,
które nie znajdujà zastosowania w zastawie
rejestrowym. W za∏àczniku D w celu porów-
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nania polskiego prawa hipotecznego
u˝ywamy Podstawowych Zasad EBOR dotyczàcych Transakcji Zabezpieczonych (EBRD
Core Principles for a Secured Transactions).
W wielu aspektach wskazujà one, ˝e prawo
to jest nieprzystosowane do nowoczesnej
praktyki.
Jednà z kwestii, która powoduje wiele
problemów jest nieelastycznoÊç przepisów
i praktyki w przypadku zabezpieczonej
wierzytelnoÊci. Wymagania wzgl´dem zdefiniowania zabezpieczonej wierzytelnoÊci sà
jeszcze bardziej rygorystyczne ni˝ w przypadku zastawu rejestrowego, co prowadzi
do trudnoÊci z zabezpieczeniem wielokrotnych, przysz∏ych lub podlegajàcych zmianom wierzytelnoÊci oraz obj´ciem zabezpieczeniem wi´cej ni˝ jednej nieruchomoÊci
w odniesieniu do tej samej wierzytelnoÊci.
Wyró˝nianie dwóch rodzajów hipotek
tj. hipoteki zwyk∏ej (ordinary fixed amount mortgage) i hipoteki kaucyjnej (capped amount
mortgage) powoduje niepotrzebne komplikacje, nie dajàc ˝adnej korzyÊci wierzycielowi hipotecznemu, d∏u˝nikowi hipotecznemu
czy jakiejkolwiek innej osobie. W zwiàzku
z tym wielu kredytodawców zawiera dwie
umowy, z których pierwsza dotyczy hipoteki
zwyk∏ej s∏u˝àcej do zabezpieczenia kapita∏u
wierzytelnoÊci, a druga do zabezpieczenia
odsetek i innych kwot podlegajàcych zmianom (hipoteka kaucyjna). Warto jednak
zaznaczyç, ˝e we wspó∏czesnej praktyce
rynkowej wyst´puje wiele rodzajów wierzytelnoÊci: kredyt o ustalonej kwocie, kredyt
odnawialny, kredyt w rachunku bie˝àcym,
kredyt handlowy dla klientów, kredyt o sta∏ym oprocentowaniu, kredyt o zmiennym
oprocentowaniu, gwarancja finansowa itd.
Nie ma zatem przewa˝ajàcych argumentów,
˝eby ograniczyç zastosowanie hipoteki
w odniesieniu do pewnych rodzajów wierzytelnoÊci. Odnosi si´ to tak˝e do przyj´cia
w tym wzgl´dzie bardziej restrykcyjnego

stanowiska dla hipoteki ni˝ dla innych
rodzajów zabezpieczeƒ, np. dla zastawu
rejestrowego. Hipoteka powinna umo˝liwiaç
zabezpieczenie ka˝dego rodzaju wierzytelnoÊci, przy czym wierzytelnoÊç musi zostaç
zdefiniowana tak, aby uzyskaç pewnoÊç co
do tego co jest, a co nie jest, zabezpieczone. Prawo powinno jednak dopuszczaç takà
definicj´, która jest wystarczajàco elastyczna, aby umo˝liwiç u˝ycie hipoteki do zabezpieczenia ka˝dego rodzaju obecnej lub
przysz∏ej wierzytelnoÊci. S∏usznie wymaga
si´, aby definicja zabezpieczonej wierzytelnoÊci obejmowa∏a wskazanie jej kwoty (dla
przysz∏ej wierzytelnoÊci czyni si´ to cz´sto
przez wskazanie kwoty maksymalnej).
Wskazana kwota powinna byç jednak kwotà
g∏ównà. Wymaganie, aby okreÊlaç iloÊciowo
odsetki i wydatki jest nadmiernie ucià˝liwe,
a tak˝e ma∏o u˝yteczne dla wszystkich
stron. Wystarczy przecie˝ oÊwiadczyç, jeÊli
nie wynika to z przepisów prawa, ˝e odsetki
i wydatki sà zabezpieczone w ten sam sposób, co kwota g∏ówna.
Kolejnym przyk∏adem braku elastycznoÊci
w wykorzystaniu hipoteki jest trudnoÊç
w u˝yciu jej dla zabezpieczenia linii kredytowej. Nie mo˝e byç ona zabezpieczone
w drodze ogólnej umowy, chyba ˝e okreÊla
si´ precyzyjnie obowiàzek podlegajàcy hipotece i górny limit wierzytelnoÊci. W zwiàzku z tym, kiedy bank udziela linii kredytowej
na rzecz nieokreÊlonych w przysz∏oÊci
potrzeb finansowych d∏u˝nika, umowa
o ustanowienie hipoteki nie b´dzie wa˝na,
je˝eli nie zostanie zawarta od nowa za ka˝dym razem, gdy bank dokonuje wyp∏aty
na rzecz d∏u˝nika. Przepis, który ogranicza
taki sposób zabezpieczenia kredytu powinien byç utrzymany tylko wtedy, gdy przemawiajà za nim obiektywne argumenty.
Nale˝y jednak pami´taç o tym, ˝e linie
kredytowe, które umo˝liwiajà d∏u˝nikowi
dost´p do Êrodków pieni´˝nych w takim
7

zakresie, jaki jest dla niego korzystny sà powszechnym sposobem finansowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nie ma zatem ˝adnego uzasadnienia by ograniczyç hipotek´
do okreÊlonych rodzajów d∏ugu lub te˝ byç
w tym zakresie bardziej restrykcyjnym
ani˝eli wzgl´dem zastawu rejestrowego.
Ustawa o zastawie rejestrowym dà˝y
do obj´cia zastawem wszelkich form d∏ugu
i brak argumentów za tym by stanowisko
to nie obejmowa∏o hipoteki.
Inne kwestie dotyczàce prawa hipotecznego obejmujà problemy z ustanowieniem
hipoteki na ró˝nych nieruchomoÊciach jako
zabezpieczenia tego samego roszczenia
oraz problemy z jej przenoszeniem w przypadku syndykacji lub sekurytyzacji.
Prowadzi to do nast´pnych ograniczeƒ
w zakresie wykorzystania hipoteki bez
widocznego ich uzasadnienia.
Problemy w funkcjonowaniu hipoteki prowadzà u˝ytkowników tego rodzaju zabezpieczenia do zwrócenia si´ ku nieakcesoryjnej
formie zabezpieczenia zwanej „d∏ugiem
gruntowym” (Grundschuld), która oznacza
nowy instrument dla finansowania zabezpieczonego na aktywach rozdzielajàc zabezpieczenie od d∏ugu. Jest to jednak nowy
instrument, który jest ró˝ny od hipoteki.7
W zwiàzku z tym wydaje si´, ˝e podstawowym celem rozwa˝anej reformy jest
obejÊcie problemów zwiàzanych z prawem
hipotecznym (podobny cel przyÊwieca∏
wprowadzeniu tego instrumentu w Niemczech i Szwajcarii). W pewnym zakresie
mo˝e to byç zrealizowane, ale problemy
nadal pozostanà takie same zarówno
dla d∏ugu gruntowego jak i hipoteki. Ponadto fakt, i˝ d∏ug gruntowy mo˝e byç odpowiedni dla pewnych transakcji, nie oznacza,
˝e powinien on zastàpiç hipotek´. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e rynek b´dzie jej nadal
potrzebowa∏ (jak pokazujà doÊwiadczenia

Zob. komentarze i materia∏y przygotowane przez Fundacj´ na rzecz Kredytu Hipotecznego umieszczone na
stronie internetowej: http://www.fukrehip.pl.
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w´gierskie wykorzystanie tzw. independent
charges zosta∏o ograniczone). Wprowadzenie d∏ugu gruntowego nie zmieni koniecznoÊci rozwiàzania kwestii zwiàzanych
z prawem hipotecznym. Nie ma ˝adnego
powodu by reformy nie zosta∏y wprowadzone w celu uelastycznienia hipoteki dla
potrzeb rynkowych.

C – Post´powanie egzekucyjne
z zastawu rejestrowego i hipoteki
Choç kwestie egzekucji z przedmiotu zastawu rejestrowego i hipoteki sà regulowane
przez ró˝ne przepisy praktyka w obu przypadkach jest taka sama. Trzy g∏ówne zagadnienia wskazane na poczàtku tego raportu
odnoszà si´ szczegó∏owo do post´powania
egzekucyjnego (uzyskanie posiadania
nad przedmiotem zabezpieczenia, procedura sàdowa oraz procedura pozasàdowa)
i dlatego zostanà omówione wspólnie.
Problemy zwiàzane z egzekucjà w odniesieniu do zastawu rejestrowego i hipoteki sà
w Polsce dobrze znane. Niedawne opracowanie NBP w sposób bardzo jaskrawy zwróci∏o uwag´ na problem „z∏ych d∏ugów”
w sektorze bankowym oraz podkreÊli∏o
znaczenie skutecznych i niezawodnych
mechanizmów odzyskiwania wierzytelnoÊci
(zob. za∏àcznik F). Banki uczestniczàce
w tym badaniu mia∏y wyrobionà opini´
na temat przyczyn niskiej efektywnoÊci
post´powania egzekucyjnego, które mo˝na
wymieniç w kolejnoÊci ich znaczenia:
● przeciàgajàce si´ w czasie post´powania

sàdowe;
● problemy z nadaniem klauzuli

wykonalnoÊci bankowych tytu∏ów
egzekucyjnych;
● opiesza∏oÊç i niska efektywnoÊç pracy
komorników;
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● nadmiernie sformalizowanie

post´powania egzekucyjnego; oraz
● wysokie koszty sàdowe i egzekucyjne.

W 2003 r. EBOR równie˝ przeprowadzi∏
w∏asne badania, które odnosi∏y si´ do post´powania egzekucyjnego wzgl´dem zastawu
rejestrowego na ruchomoÊciach (urzàdzenia
produkcyjne, maszyny i zapasy). Wskaza∏y
one na Polsk´ jako kraj wyraênie odstajàcy
od Europy Ârodkowej i Po∏udniowo-Wschodniej poniewa˝ ocena skutecznoÊci post´powania egzekucyjnego odwo∏ujàca si´
do zwrotu finansowego, prostoty procesu
oraz czasu jego trwania da∏y jej dwudzieste
miejsce w grupie dwudziestu szeÊciu by∏ych
krajów komunistycznych obj´tych badaniem, w tym mi´dzy innymi za Kirgistanem,
Macedonià i Mo∏dawià (zob. za∏àcznik B).
Kraje, które osiàgn´∏y gorsze wyniki to
Gruzja, Azerbejd˝an, Uzbekistan, Turkmenistan, BoÊnia i Hercegowina oraz Armenia.
Raport Banku Âwiatowego Doing Business
in 2006 jest równie krytyczny wzgl´dem
Polski, wskazujàc na skomplikowanà procedur´ dochodzenia roszczeƒ z umowy, która
wymaga a˝ 41 ró˝nych czynnoÊci i trwa
980 dni.
Powy˝sze wnioski NBP, EBOR i BÂ znajdujà
potwierdzenie w niniejszym raporcie.
Zagadnienia podnoszone w zwiàzku z nimi
obejmujà:
– NieuchronnoÊç uczestnictwa sàdu w post´powaniu egzekucyjnym. Paradoksalnie
system zawiera Êcie˝ki, przy u˝yciu których
udzia∏ sàdu mo˝e zostaç ograniczony
(np. w drodze poddania si´ dobrowolnej
egzekucji aktem notarialnym przez d∏u˝nika lub te˝ mo˝liwoÊci wystawiania przez
banki tytu∏ów egzekucyjnych), jednak
w praktyce jest on obowiàzkowy (np. sàd
musi nadaç klauzul´ wykonalnoÊci bankowemu tytu∏owi egzekucyjnemu), czego

rezultatem sà powa˝ne opóênienia
w post´powaniu. W porównaniu ze S∏owacjà lub W´grami jedynym wymogiem
zastawnika w momencie stwierdzenia niewyp∏acalnoÊci zastawcy jest jego zawiadomienie o rozpocz´ciu post´powania egzekucyjnego i ujawnienie tego w rejestrze.
– Brak procedur pozasàdowych. Dla zastawów rejestrowych takie procedury sà
przewidziane przez ustaw´ (art. 24), ale
niezb´dne rozporzàdzenie wykonawcze
nigdy nie wesz∏o w ˝ycie. Mo˝liwoÊç przej´cia na w∏asnoÊç przedmiotu zastawu
rejestrowego istnieje (art. 22), ale nie jest
ona zadowalajàca (zobacz uwagi poni˝ej).
Dla hipoteki sprzeda˝ bez uczestnictwa
sàdu nie jest mo˝liwa. Dla porównania
opcja pozasàdowa jest dost´pna
we wszystkich krajach Europy Ârodkowej
oraz krajach ba∏tyckich, przynajmniej
wzgl´dem zastawu rejestrowego. Jedynie
w Estonii preferuje si´ post´powanie
sàdowe, bowiem jest ono efektywniejsze
(zob. za∏àcznik B).
– Niedocenianie znaczenia przej´cia przez
wierzyciela posiadania aktywów lub
uzyskania nad nimi kontroli w post´powaniu egzekucyjnym. Przepisy regulujàce
zastaw rejestrowy we wszystkich krajach
odniesienia
(z
wyjàtkiem
Czech)
przewidujà wyraênie prawo zastawnika
przej´cia w posiadanie zastawionego aktywa w przypadku naruszenia umowy.
Bioràc pod uwag´ nieefektywnoÊç pracy
komorników w Polsce (co potwierdza
przygotowywany
raport
Banku
Âwiatowego) prowadzi to do nadu˝yç,
dalszych opóênieƒ i znacznych kosztów.
– Obszar pozostawiony przez przepisy sk∏aniajàcy d∏u˝nika do przeciàgania post´powania egzekucyjnego na ka˝dym jego
etapie. W celu spowodowania opóênieƒ

d∏u˝nicy z regu∏y sk∏adajà odwo∏ania
lub skargi na wszystkie podejmowane
przeciw nim dzia∏ania od ustanowienia
komornika do organizacji licytacji publicznej. Podobne problemy wed∏ug badaƒ
EBOR wyst´pujà tylko w S∏owenii
i w niektórych krajach WNP. Warto jednak
zauwa˝yç, ˝e pozosta∏e kraje znalaz∏y
odpowiednie rozwiàzania.
– Nieefektywne i nadmiernie sformalizowane licytacje publiczne rzadko koƒczàce si´
sprzeda˝à obcià˝onych aktywów. Problem ten nie jest nowy, bowiem licytacje
jako sposób sprzeda˝y aktywów sà znane
z nieefektywnoÊci. W badaniach przeprowadzanych przez EBOR respondenci
ze wszystkich krajów Europy Ârodkowej
(z wyjàtkiem Estonii) rekomendowali, aby
uzyskanie zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia odbywa∏o si´ w ramach
bezpoÊredniej sprzeda˝y w celu zmaksymalizowania wp∏ywów.
Wy∏aniajàcy si´ z powy˝szego opisu obraz
wierzyciela w Polsce ukazuje go jako stron´
posiadajàcà znikome zaufanie w swojà
zdolnoÊç do realizacji zabezpieczenia
rzeczowego, nara˝onà na bardzo d∏ugie
i ucià˝liwe procedury z których Êrodki odzyskane netto sà na ogó∏ ma∏e. BezpoÊrednie
koszty nieefektywnego post´powania egzekucyjnego sà niemal w pe∏ni przenoszone
na d∏u˝ników, co odzwierciedlone jest
w zwi´kszonym ryzyku przek∏adajàcym si´
na wy˝sze oprocentowanie i inne koszty
kredytowania.
Zgodnie z wczeÊniejszymi uwagami jednym
z zasadniczych czynników, które stymulujà
rynek kredytowy jest dokonywana przez wierzyciela ocena ryzyka nieodzyskania przez
niego Êrodków. D∏u˝nik z dobrà ocenà
kredytowà lub dajàcy wartoÊciowe zabezpieczenie mo˝e oczekiwaç swobodniejszego
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dost´pu do kredytu, ale ocena wiarygodnoÊci kredytowej lub wycena wartoÊci zabezpieczenia zazwyczaj zak∏ada, ˝e istniejà skuteczne Êrodki egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia. Efektywne funkcjonowanie rynku
kredytowego utrudnia brak zaufania nie
w odniesieniu do zdolnoÊci d∏u˝nika do sp∏aty lub wartoÊci zabezpieczenia, lecz co
do zdolnoÊci instytucji prawnych do wyegzekowania roszczeƒ wierzyciela. W efekcie
dla d∏u˝nika oznacza to z regu∏y wysokie
oprocentowanie kredytu, krótszy okres jego
sp∏aty lub po prostu jego brak.
Efektywny system egzekucyjny powinien
zapewniaç proste, szybkie i tanie zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia po cenie rynkowej lub do niej zbli˝onej, zapewniajàc jednoczeÊnie odpowiednià ochron´ d∏u˝nikowi.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e nie ma jednego
korzystnego dla wszystkich, rozwiàzania w zakresie post´powania egzekucyjnego i ka˝dy
kraj musi przyjàç system, który najlepiej
odpowiada jego sytuacji. Celem wierzyciela,
który nalega na ustanowienie zabezpieczenia
sprowadza si´ zawsze do tego samego
tzn. uzyskania instrumentów pozwalajàcych
odzyskaç wierzytelnoÊç z zastawionych lub
obj´tych hipotekà aktywów. Prawdopodobieƒstwo koniecznoÊci u˝ycia takich Êrodków jest
stosunkowo ma∏e, ale gdy muszà byç one
wykorzystane zarówno w interesie d∏u˝nika jak
i wierzyciela le˝y by post´powanie egzekucyjne prowadzi∏o do odzyskania mo˝liwie jak najwi´cej, jak najszybciej i jak najproÊciej. Post´powanie egzekucyjne nie jest instrumentem
karania d∏u˝nika, lecz realizacjà umowy
zawartej przez strony dzi´ki której d∏u˝nik
otrzymuje kredyt lub dogodniejsze warunki.
WÊród cech efektywnego post´powania
egzekucyjnego mo˝na wyró˝niç:
1. W umowie ustanawiajàcej zastaw rejestrowy lub hipotek´ strony powinny mieç znacz-
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nà swobod´ okreÊlenia metody prowadzenia post´powania egzekucyjnego. W gospodarkach przechodzàcych transformacj´,
w których sàdownictwo doÊwiadczy∏o wielu
zmian w ciàgu ostatniej dekady i nadal znajduje si´ pod znacznà presjà, zaznacza si´
rosnàca tendencja do zezwalania stronom
na pozasàdowe post´powanie egzekucyjne,
albo przez wyposa˝enie wierzyciela
w uprawnienie przeprowadzenia takiego
post´powania na zasadach rynkowych
i uczciwych (w razie niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika), albo przez nadanie instytucjom prywatnym prawa do uczynienia tego w ramach
wykonywanych przez nich obowiàzków
(np. notariuszom, instytucjom kredytowym).
Przyk∏ady takich post´powaƒ mo˝na
znaleêç w Bu∏garii, Czechach, Rumunii,
na W´grzech, ¸otwie, Litwie i S∏owacji.
Celem procedur pozasàdowych jest sprzeda˝ przedmiotu zabezpieczenia w sposób
zbli˝ony do transakcji rynkowej i zwi´kszenie
w ten sposób prawdopodobieƒstwa uzyskania zaspokojenia z niego na poziomie jego
wartoÊci rynkowej.
Polskie przepisy dotyczàce zastawu
rejestrowego idà w pewnym stopniu
równie˝ w tym kierunku:
– Art. 21 umo˝liwia zaspokojenie zastawnika
z przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze post´powania egzekucyjnego, które
sprowadza si´ do licytacji publicznej.
Procedura ta jest jednak okreÊlana przez
jej uczestników jako nieefektywna, nadmiernie sformalizowana i w wielu przypadkach koƒczàca si´ brakiem zbycia aktywa.
– Art. 22 pozwala wprawdzie zastawnikowi
przejàç na w∏asnoÊç obcià˝one aktywa
w rozliczeniu za zabezpieczonà wierzytelnoÊç, ale wià˝e si´ to z kilkoma niedoskona∏oÊciami w porównaniu z zaspokojeniem si´ z przedmiotu zabezpieczenia w

drodze sàdowej. Przejmujàc obcià˝one
aktywa wierzyciel nie otrzymuje Êrodków
pieni´˝nych potrzebnych do zaspokojenia
jego roszczenia, ale staje si´ w∏aÊcicielem
obcià˝onych aktywów, które mo˝e nast´pnie zatrzymaç lub sprzedaç. Sprzeda˝
dokonana przez wierzyciela obarczona
jest jednak ryzykiem. Je˝eli sprzeda˝y
dokona za sum´ wy˝szà ni˝ ich ustalona
wartoÊç czyni to transakcj´ niekorzystnà
dla d∏u˝nika, natomiast je˝eli sprzeda je
za mniej, wtedy poniesie strat´. W praktyce przej´cie na w∏asnoÊç przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z art. 22 mo˝e byç
trudne do wykonania ze wzgl´du na problemy z wejÊciem w jego posiadanie oraz
opóênienia w procedurze, które cz´sto
wynikajà ze sprzeciwu d∏u˝nika. Nawet
bez tego przej´cie przedmiotu zastawu na
w∏asnoÊç stanowi ma∏o zadowalajàcy Êrodek ochrony prawnej, bowiem w ˝adnym
z krajów odniesienia nie jest ono uznawane za dobry sposób na zapewnienie efektywnoÊci post´powania egzekucyjnego.
– Art. 24, jak wspomniano powy˝ej, pozwala stronom na sprzeda˝ przedmiotu zastawu przez notariusza lub komornika,
ale niezb´dne do tego rozporzàdzenie
Ministerstwa SprawiedliwoÊci nigdy nie
zosta∏o wydane.
W przypadku hipoteki post´powanie
egzekucyjne jest mo˝liwe tylko na drodze
sàdowej, co wià˝e si´ z podobnymi problemami zwiàzanymi z opóênieniami oraz nieefektywnoÊcià procedury. W rzeczywistoÊci,
licytacja publiczna z nieruchomoÊci poddana jest o wiele bardziej nieelastycznym
(i dlatego niepraktycznym) zasadom.
2. Wierzyciel musi mieç pewnoÊç, ˝e obcià˝one aktywa b´dà chronione od momentu
wszcz´cia post´powania egzekucyjnego,
zarówno dla unikni´cia pogorszenia ich sta-

nu (lub znikni´cia) w trakcie post´powania
jak te˝ zapewnienia, ˝e zostanà one dostarczone w trakcie ich sprzeda˝y. W przypadku
zastawu zwyk∏ego, gwarancje te sà oczywiste, lecz kiedy d∏u˝nikowi wolno pozostawaç w posiadaniu obcià˝onych aktywów
(co obecnie jest normà) brak takich gwarancji sprawia, ˝e instytucja zastawu rejestrowego traci cz´Êç wynikajàcych z niej korzyÊci, a sàdy i komornicy w Polsce nie zapewniajà obecnie takich gwarancji. Ponadto w
przypadku zastawu rejestrowego na przedsi´biorstwie nie jest jasne w jaki sposób zastawnik mo˝e zapewniç sobie kontrol´ nad
nim w trakcie procesu zaspokojenia.
3. D∏u˝nik i wierzyciel potrzebujà równie˝
gwarancji ochrony przed nadu˝yciami drugiej strony, dlatego te˝ muszà istnieç zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce prowadzenie
post´powania
egzekucyjnego
wbrew
obowiàzkom na∏o˝onym przez przepisy
prawne i zobowiàzaniom wynikajàcym
z umowy. Post´powania odwo∏awcze nie
powinny skutkowaç automatycznym wstrzymaniem post´powania egzekucyjnego
i powinny byç w taki sposób skonstruowane
by nie zach´caç do korzystania z nich
w celu opóêniania procedur. W Polsce
istnieje wiele przyk∏adów mo˝liwoÊci
opóênieƒ post´powania egzekucyjnego
przez d∏u˝nika w celu pozbawienia
faktycznej wartoÊci zabezpieczenia.
4. Sàdy powinny stanowiç ostatecznà gwarancj´, ˝e post´powanie egzekucyjne zostanie przeprowadzone w taki sposób jak
to uzgodniono w umowie o ustanowieniu
zabezpieczenia.
– W przypadku sàdowego post´powania
egzekucyjnego, sàd ma obowiàzek bezpoÊredniego zapewnienia zaspokojenia z
przedmiotów obj´tych zastawem lub hipotekà. Jak ∏atwo zauwa˝yç polskie sàdy
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obecnie nie wype∏niajà tego obowiàzku
w sposób nale˝yty.
– W przypadku pozasàdowego post´powania egzekucyjnego, sàd nie jest zwolniony
w nim z udzia∏u. Gdy strony o to wystàpià
lub stanie si´ to konieczne powinien
im udzieliç pomocy i/lub ochrony, a nast´pnie umo˝liwiç wznowienie procedury pozasàdowej, tak jak przewidziano w umowie.
Dla przyk∏adu, je˝eli strony nie zgadzajà si´
wzgl´dem jednego z aspektów procedury
powinny mieç mo˝liwoÊç wystàpienia do
sàdu o rozwiàzanie tego sporu. JeÊli sàdy
nie b´dà w stanie wykonywaç takiej roli, egzekucja pozasàdowa nigdy nie b´dzie
funkcjonowaç w sposób odpowiedni.
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Paradoksem post´powania egzekucyjnego
jest to, ˝e im jest ono skuteczniejsze, tym
mniejsze jest prawdopodobieƒstwo jego
stosowania. D∏u˝nik, który wie, ˝e w przypadku jego niewyp∏acalnoÊci bezzw∏ocznie
nastàpi post´powanie egzekucyjne, jest
bardziej sk∏onny poczyniç wszelkie konieczne starania, aby wykonaç swoje zobowiàzania. Natomiast je˝eli nie jest w stanie tego
zrobiç, b´dzie najprawdopodobniej ch´tniej
wspó∏pracowaç, aby uzyskaç zadowalajàce
zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia,
co le˝y zarówno w jego interesie, jak
i w interesie wierzyciela.

REKOMENDACJE
Poni˝sze rekomendacje wynikajà w naturalny sposób z wyszczególnionych w raporcie
zagadnieƒ i uwzgl´dniajà obecne i przewidywane potrzeby rynku kredytowego. Celem
ka˝dej z nich jest zmniejszenie kosztów
zwiàzanych z ustanowieniem omawianych
zabezpieczeƒ rzeczowych i przez to zwi´kszenie dost´pnoÊci kredytu. W niniejszej
analizie Polsk´ porównano z krajami Europy
Ârodkowej i krajami ba∏tyckimi (kraje odniesienia), bowiem znajduje si´ ona na podobnym szczeblu rozwoju. Natomiast kraje
Europy Zachodniej wypracowa∏y niejednokrotnie zaawansowane techniki finansowe
dla potrzeb rynku zabezpieczeƒ, ale nie zawsze czyni∏y to korzystajàc z pe∏nego wsparcia swojego systemu prawnego. W istocie
w wielu przypadkach procesy te zachodzi∏y
obok obowiàzujàcego prawa i dlatego nie sà
one najlepszym êród∏em do naÊladowania.

Rekomendacja 1
System rejestracji zastawu powinien
zostaç oparty na systemie notyfikacji
umo˝liwiajàcym:
– natychmiastowà rejestracj´ informacji
przedstawionych przez strony, oraz
– natychmiastowy dost´p do zarejestrowanych informacji.

w innych krajach europejskich. W regionie
istnieje wiele takich rejestrów, ale nie jest
konieczne ich wy∏àczne kopiowanie, lecz
raczej wzorowanie si´ na tych, które
zosta∏y ju˝ przetestowane i funkcjonujà
w podobnych warunkach gospodarczych;
– zagwarantowaç maksimum elastycznoÊci
w celu umo˝liwienia dostosowania umowy
o ustanowienie zastawu rejestrowego
odpowiedniego do charakteru transakcji
(∏àcznie z opisem przedmiotu zabezpieczenia) zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami;
– ujmowaç zastawy skarbowe (obecnie
w Centralnym Rejestrze Zastawów
Skarbowych) w zunifikowanym rejestrze
w celu sprawdzenia istnienia wszystkich
zastawów w jednym miejscu;
– umo˝liwiç dost´p w czasie rzeczywistym
do wszystkich zarejestrowanych informacji za poÊrednictwem Internetu poprzez
ich ∏atwe wyszukiwanie;
– wprowadziç ni˝sze op∏aty, które zach´ci∏yby
mikro, ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa do
korzystania z instytucji zastawu rejestrowego.

Rekomendacja 2

Bez wzgl´du na to czy sàdy pozostanà
nadal odpowiedzialne za proces rejestracji
zastawów taki system powinien:

Proces rejestracji hipoteki oraz dost´p
do informacji zawartych w ksi´gach wieczystych powinien byç prosty, szybki i tani.

– wykluczaç koniecznoÊç sàdowego sprawdzania wniosków rejestracyjnych lub weryfikacji postanowieƒ umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego. Wy∏àcznym celem takiego systemu powinno byç ujawnienie osobom trzecim faktu ustanowienia
zabezpieczenia;

Problemy zwiàzane z rejestracjà hipoteki nie
wynikajà wy∏àcznie z przestarza∏ych, papierowych ksiàg wieczystych, dlatego te˝ muszà byç rozwiàzane równolegle z prowadzonym procesem komputeryzacji systemu.
Ucià˝liwe formalnoÊci powinny zostaç usuni´te, a weryfikacja dostarczonych przez
strony informacji i dokumentów ograniczona do kwestii o istotnym znaczeniu. Pomimo
nieod∏àcznego formalizmu zwiàzanego

– wykorzystaç doÊwiadczenie rejestrów
opierajàcych si´ na systemie notyfikacji
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z rejestracjà hipoteki obowiàzujàca procedura powinna zostaç dostosowana
do potrzeb obrotu handlowego. Ponadto
ka˝da zainteresowana osoba powinna
uzyskaç ∏atwy i natychmiastowy dost´p do
wszystkich informacji dotyczàcych hipoteki.

stawu rejestrowego na poziomie jego
wartoÊci rynkowej w sposób uczciwy zarówno dla d∏u˝nika jak i wierzyciela powinny zostaç wprowadzone proste i tanie
procedury umo˝liwiajàce pozasàdowà
sprzeda˝ obcià˝onych aktywów pod kontrolà zabezpieczonego wierzyciela.

Rekomendacja 3
Przepisy dotyczàce hipoteki powinny
zostaç poddane weryfikacji pod kàtem:
– usuni´cia zb´dnych lub przestarza∏ych
ograniczeƒ, oraz
– uczynienia z hipoteki efektywnego instrumentu zabezpieczenia, który maksymalizuje korzyÊci z nim zwiàzane.
Niepotrzebne ograniczenia odnoszàce si´
do hipoteki sprawi∏y, ˝e sta∏a si´ ona nieatrakcyjnym instrumentem dla kredytodawców i dlatego powinny zostaç one usuni´te,
je˝eli brak dla nich rozsàdnego uzasadnienia. Strony czynnoÊci prawnej powinny mieç
mo˝liwoÊç zabezpieczenia ka˝dego roszczenia pieni´˝nego za pomocà pojedynczej
hipoteki bez wzgl´du na jego natur´ lub form´. Ustanowienie hipoteki powinno byç na
tyle uproszczone by strony mog∏y uzgodniç
takà treÊç umowy, która odzwierciedla ich
rzeczywiste potrzeby. Podobny poziom elastycznoÊci zastawu rejestrowego powinien
byç równie˝ wprowadzony dla hipoteki. Warto zauwa˝yç, ˝e wiele krajów w regionie (np.
S∏owacja i W´gry) stosuje te same lub podobne przepisy dla obydwu instytucji, co
przynosi wiele korzyÊci. Ponadto wprowadzenie innych instrumentów takich jak d∏ug
gruntowy (Grundschuld) nie powinno spowalniaç reformy prawa hipotecznego.

Rekomendacja 4
W celu uzyskania natychmiastowego zaspokojenia z przedmiotu hipoteki lub za-
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Skuteczna egzekucja jest w∏aÊnie tym, co sprawia, ˝e zastaw rejestrowy lub hipoteka sà
atrakcyjnymi instrumentami zabezpieczenia.
Istotne ograniczenia w tym zakresie sà jednym
z najwa˝niejszych powodów nieefektywnoÊci
tych zabezpieczeƒ jako instrumentów wspierania rynku kredytowego oraz przyczynà zwi´kszenia kosztu kredytu w Polsce. Alternatywne
sposoby zaspokajania si´ z przedmiotu zabezpieczenia wprowadzone przez ustaw´ o zastawie rejestrowym nie odnios∏y spodziewanych
efektów i nie przyczyniajà si´ do realizacji potrzeb ich u˝ytkowników. Nale˝y zatem ponownie rozwa˝yç mo˝liwoÊci jakie prawo przewiduje dla stron w tym zakresie. Przyk∏ady skutecznych pozasàdowych post´powaƒ egzekucyjnych mo˝na znaleêç we wszystkich krajach
odniesienia, w których wierzyciel zazwyczaj
inicjuje sprzeda˝ przedmiotu zabezpieczenia
bez koniecznoÊci uczestnictwa sàdu. Wierzyciel lub te˝ osoba trzecia wskazana przez strony mo˝e nast´pnie jà zrealizowaç poprzez
licytacj´ lub bezpoÊrednià sprzeda˝. Trudno
te˝ znaleêç wyt∏umaczenie utrzymania ró˝nych
procedur egzekucyjnych dla tych samych
instrumentów.

Rekomendacje 5
Przepisy regulujàce sàdowe post´powanie egzekucyjne i praktyka ich stosowania wzgl´dem roszczeƒ zabezpieczonych
zastawem rejestrowym lub hipotekà
powinny zostaç zmienione w celu zapewnienia stronom terminowej i praktycznej
pomocy oraz ochrony w trakcie egzekucji
pozasàdowej, tak aby:

– wierzyciel móg∏ polegaç na procedurze
egzekucyjnej, która zapewni mu odpowiednie Êrodki do odzyskania d∏ugu, oraz
– d∏u˝nik móg∏ byç zabezpieczony w postaci odpowiedniego Êrodka ochrony prawnej w sytuacji gdy post´powanie wierzyciela przekroczy∏oby jego uprawnienia
wynikajàce z przepisów prawa i zawartej
umowy o ustanowienie zabezpieczenia.
Ostatecznie strony zawsze b´dà polegaç na
sàdzie jako na gwarancie skutecznego wykonania umów o ustanowienie zabezpieczenia. W chwili obecnej jest on postrzegany jako organ utrudniajàcy ca∏y proces z powodu
nieuzasadnionych opóênieƒ, braku przeciwstawienia si´ obstrukcyjnym dzia∏aniom wierzycieli i zrozumienia zasad funkcjonowania
rynku. Wierzyciele utracili zaufanie do post´powaƒ sàdowych, które umo˝liwiajà im
dochodzenie roszczeƒ. Podczas gdy ogólna reforma post´powania cywilnego mo˝e
byç procesem stopniowym, powinny zostaç
podj´te bezzw∏oczne dzia∏ania majàce
na celu wypracowanie zrównowa˝onych
procedur jednoznacznie definiujàcych prawa i obowiàzki stron post´powania egzekucyjnego. W razie sporu rolà sàdów powinno
byç wy∏àcznie zapewnienie, ˝e przepisy stosowane sà efektywnie i w sposób uczciwy
w celu oddania woli stron umowy.

Rekomendacja 6
Przepisy dotyczàce przej´cia w drodze
egzekucji posiadania aktywów obcià˝onych zastawem rejestrowym lub hipotekà
i praktyka ich stosowania powinny zostaç
zmienione w celu zapewnienia respektowania podstawowego prawa do obj´cia w
posiadanie lub kontroli nad przedmiotem
zabezpieczenia. Procedura taka powinna
byç prosta i tania.

Procedury przej´cia posiadania lub uzyskania kontroli nad zabezpieczonymi aktywami
przez wierzyciela stanowià niezb´dny
element egzekucji. Powinny one zapewniaç
szybkà i skutecznà ochron´ aktywów obcià˝onych zastawem rejestrowym lub hipotekà
w trakcie egzekucji oraz umo˝liwiaç
przej´cie w posiadanie przedmiotu zastawu
rejestrowego po jej przeprowadzeniu.
Polska w tym zakresie opiera si´ na pracy
komorników, którzy nie sà w stanie sprostaç
potrzebom rynku.

OGÓLNA REKOMENDACJA
Reforma obecnego systemu powinna
koncentrowaç si´ na realizacji celu gospodarczego jakim jest zmniejszenie
kosztów ustanawiania zabezpieczeƒ
i zwi´kszenie dost´pnoÊci kredytu. Wprowadzenie w ˝ycie powy˝szych rekomendacji powinno byç oceniane zawsze
wzgl´dem potrzeb gospodarczych.
Niniejszy raport odnosi∏ si´ do cz´Êci systemu prawa, która ma istotny wp∏yw na funkcjonowanie rynku kredytowego. Jednoznacznie z niego wynika, ˝e istniejà liczne
bariery w zakresie zastawu rejestrowego
i hipoteki, które utrudniajà dzia∏alnoÊç
gospodarczà i niepotrzebnie zwi´kszajà
koszt kredytu. Autorzy przysz∏ych reform
powinni wykazaç si´ determinacjà i zaanga˝owaniem w celu eliminacji powy˝szych
przeszkód. Podstawà skutecznych reform
b´dzie zrozumienie przez ustawodawc´
i organy stosujàce prawo roli, jakà odgrywajà w gospodarce ka˝dego kraju zastaw
rejestrowy i hipoteka.
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ZA¸ÑCZNIK A
Badanie regionalne dotyczàce zabezpieczeƒ, edycja 2005
Paƒstwa Odniesienia
(Bu∏garia, Czechy, Estonia, W´gry, ¸otwa, Litwa, Polska, Rumunia i S∏owacja)
Badanie regionalne, które po raz pierwszy
zosta∏o przeprowadzone w 1999 r., zainspirowane by∏o kilkoma czynnikami:
● Pracownicy EBOR zgromadzili wiele infor-

macji na temat przepisów dotyczàcych
zabezpieczeƒ oraz praktyki zwiàzanej
z ich stosowaniem w regionie.
● Podstawowe informacje o zabezpiecze-

niach pomagajà kredytodawcom i ich
doradcom oceniç potencjalne korzyÊci
z ich stosowania.
● Odpowiedzi na proste pytania wskazujà

mocne i s∏abe strony przepisów dotyczàcych zabezpieczeƒ w danym kraju.
W jasny sposób ukazujà równie˝, jakie
zmiany sà konieczne dla osiàgni´cia maksymalnych korzyÊci gospodarczych
z rynku kredytów zabezpieczonych.
● Jednolita ankieta, która obejmuje wszyst-

kie kraje Europy Ârodkowej i Wschodniej
oraz WNP, stanowi podstaw´ do obiektywnego porównania obowiàzujàcych regulacji dotyczàcych zabezpieczeƒ i zach´ca
paƒstwa przechodzàce transformacj´
do wzajemnej pomocy w przeprowadzeniu odpowiednich reform w tym zakresie.
● Ankieta obejmuje zabezpieczenia umow-

ne na ruchomoÊciach i dobrach niematerialnych. Krótka charakterystyka prawa
zabezpieczeƒ w poszczególnych krajach
zosta∏a przedstawiona w pi´ciu tabelach.
Pierwsza tabela przedstawia podstawowe
kwestie odnoszàce si´ do zabezpieczeƒ,
które nast´pnie rozwini´te sà w kolejnych
trzech tabelach dotyczàcych: ustanowie-
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nia zabezpieczenia, jego efektywnoÊci
gospodarczej i skutków jakie wywiera
wzgl´dem osób trzecich. Celowo dokonano rozró˝nienia pomi´dzy charakterem
zabezpieczenia i jego skutkiem w ramach
prawa rzeczowego (pierwsze cztery tabele) oraz Êrodkami ich dochodzenia (ostatnia tabela).
Poni˝ej przedstawiamy zbiorcze tabele
wyników badania w Polsce i w paƒstwach
odniesienia. Pe∏na wersja badania wraz
z wyjaÊnieniami i komentarzem do tabel
dla ka˝dego z paƒstw, dost´pna jest
pod nast´pujàcym adresem internetowym:
http://www.ebrd.com/st

LEGENDA
✔✔✔ Tak.
✔✔
Tak, z pewnymi zastrze˝eniami.
✘✘
Odpowiedê przeczàcà, ale w przepisach
prawnych lub w praktyce istniejà
okolicznoÊci ∏agodzàce.
✘✘✘ Zdecydowanie nie.
?
Niejasne.

1. Podstawowe kwestie dotyczàce zabezpieczeƒ
Bu∏garia

Czechy

Estonia W´gry

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

3. Czy zabezpieczenie
mo˝e byç udzielone
na rzecz ka˝dej osoby?

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

4. Czy mo˝na zabezpieczyç
ka˝dà wierzytelnoÊç?

✔✔✔

✔✔

✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔

✔✔✔

5. Czy zabezpieczenie
obejmuje wszystkie rodzaje
aktywów?

✔✔✔

✔✔

✘✘

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔

6. Czy zabezpieczenie daje
pierwszeƒstwo przed innymi
wierzycielami?

✔✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

1. Czy zabezpieczenie
ustanawia prawo rzeczowe?
2. Czy zabezpieczenia mo˝e
ustanowiç ka˝da osoba?

✔✔

¸otwa Litwa

Polska Rumunia S∏owacja

✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔

✔✔

2. Ustanowienie zabezpieczenia
Bu∏garia

Czechy

Estonia W´gry

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

2. Czy jest prosty?

✔✔

✔✔✔

3. Czy jest szybki?

✔✔

1. Czy sposób ustanawiania
zabezpieczenia jest jasno
zdefiniowany?

¸otwa Litwa Polska Rumunia S∏owacja

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✘✘✘

✔✔✔

✔✔✔

4. Czy ustanowienie
zabezpieczenia jest podawane
do wiadomoÊci publicznej
poprzez rejestr?
✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

5. Czy koszty ustanowienia
zabezpieczenia
sà wystarczajàco
niskie, aby nie zniech´ca∏y?

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔
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3. EfektywnoÊç gospodarcza
Bu∏garia

Czechy

Estonia

W´gry ¸otwa

1. Czy zabezpieczajàcy
mo˝e korzystaç
z majàtku stanowiàcego
przedmiot
zabezpieczenia?

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

2. Czy majàtek
stanowiàcy przedmiot
zabezpieczenia mo˝e
zostaç opisany
w sposób ogólny?

✔✔✔

✔✔

✘✘

✔✔✔ ✔✔✔

3. Czy zabezpieczenie
jest prawem
akcesoryjnym?

✔✔✔

✘✘

✘✘

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

4. Czy zabezpieczenie
mo˝e obejmowaç
zmieniajàcà si´
grup´ sk∏adników
majàtku?

✔✔✔

✘✘

✘✘

✔✔✔ ✔✔✔

5. Czy zabezpieczona
wierzytelnoÊç
mo˝e zostaç
opisana w sposób
ogólny?

✔✔✔

✘✘

✘✘

6. Czy mo˝na
zabezpieczyç
przysz∏à wierzytelnoÊç?

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

7. Czy wierzytelnoÊç
mo˝e byç wyra˝ona
w obcej walucie?

✔✔✔

✔✔

8. Czy mo˝na zabezpieczyç
zmieniajàcà si´
grup´ wierzytelnoÊci?

✔✔✔

9. Czy strony majà du˝à
swobod´ w okreÊleniu
warunków umowy?

✔✔✔

10. Czy ten sam majàtek
mo˝na obcià˝yç
wieloma zabezpieczeniami? ✔✔✔
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Litwa

Polska Rumunia S∏owacja

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✘✘

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔ ✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✘✘

✘✘

✔✔✔ ✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✘✘

✔✔✔

4. Skutki ustanowienia zabezpieczenia wzgl´dem osób trzecich
Bu∏garia Czechy Estonia

W´gry ¸otwa

Litwa

Polska Rumunia S∏owacja

1. Czy zabezpieczenie
przyznaje wierzycielowi
prawo pierwszeƒstwa
przed innymi
wierzycielami
do majàtku stanowiàcego
zabezpieczenie?

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔

2. Czy zabezpieczony
wierzyciel ma
pierwszeƒstwo
w przypadku upad∏oÊci?

✔✔✔

✘✘

✘✘

✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔

✘✘

✔✔

3. Czy osoba trzecia
ma mo˝liwoÊç ustalenia,
czy dany majàtek jest
obcià˝ony zabezpieczeniem?

✔✔✔

✘✘

✔✔

✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

4. Czy w zwyk∏ych
relacjach handlowych
osoba trzecia nabywa majàtek
wolny od ustanowionych
na nim zabezpieczeƒ?
✔✔✔

✘✘✘

✘✘

✔✔✔

✘✘✘

✔✔✔

5. Czy nabywca w dobrej wierze,
który nie jest powiadomiony
o zabezpieczeniu
na nabywanym majàtku
jest prawnie chroniony?
✔✔✔

✘✘

✘✘

✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✘✘✘

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔

✘✘
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5. Egzekucja z zabezpieczenia
Bu∏garia Czechy

Estonia W´gry

1. Czy sposób egzekucji
z zabezpieczenia jest
jasno zdefiniowany?

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

2. Czy istnieje sta∏a
praktyka w tym zakresie?

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔

3. Czy zabezpieczony mo˝e
chroniç majàtek stanowiàcy
przedmiot zabezpieczenia?

✔✔✔

✘✘

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

4. Czy zabezpieczony mo˝e
uzyskaç szybkà egzekucj´
z zabezpieczenia?
5. Czy wierzyciel mo˝e
sprawowaç kontrol´
nad egzekucjà?

¸otwa Litwa Polska Rumunia S∏owacja

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔

✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔

✘✘

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✘✘✘

✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✘✘

✘✘

✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✘✘

✔✔✔

✔✔✔

✘✘

✔✔

✔✔✔

6. Czy wierzyciel mo˝e liczyç
na uzyskanie zaspokojenia
w rozsàdnej wysokoÊci
po przeprowadzeniu egzekucji
i odliczeniu jej kosztów?
✔✔

✔✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

7. Czy informacja
o rozpocz´ciu egzekucji
musi zostaç podana
do wiadomoÊci publicznej?

✔✔✔

✘✘✘

✘✘✘

✔✔

✔✔✔ ✔✔✔ ✘✘✘

✘✘✘

✔✔✔

8. Czy nabywca
w post´powaniu
egzekucyjnym
jest chroniony?

✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔

✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔
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ZA¸ÑCZNIK B
Badanie EBOR dotyczàce egzekucji z zastawów
W 2003 r. coroczne Badanie Wskaêników
Prawnych EBOR by∏o poÊwi´cone egzekucji z zastawów (zabezpieczeƒ). Badanie zosta∏a oparte na kazuistycznej analizie przypadków egzekucji zastawu, którego streszczenie zosta∏o przedstawione poni˝ej.
Ca∏oÊç badania i materia∏y pomocnicze
dost´pne sà pod nast´pujàcym adresem
internetowym: http://www.ebrd.com/st
W przypadku zabezpieczeƒ praktyczne
skutki zastosowania przepisów sà najbardziej widoczne w egzekucji z zabezpieczenia. Dla wierzyciela, którego roszczenie nie
zosta∏o zaspokojone, istotne jest w jakiej
wysokoÊci i jak szybko mo˝e uzyskaç
zaspokojenie z ustanowionego na jego
rzecz zabezpieczenia oraz stopieƒ z∏o˝onoÊci procedury. Ocena uzyskanych informacji
koncentruje si´ zatem na powy˝szych
aspektach egzekucji z zabezpieczenia, przy
czym wzi´to pod uwag´ równie˝ inne,
których nie mo˝na pominàç.
W pierwszej kolejnoÊci wyniki przedstawiono na podstawie ∏àcznych wskaêników ilustrujàcych wysokoÊç kwoty, której odzyskania w typowym przypadku mo˝e spodziewaç si´ wierzyciel, czasu trwania egzekucji
i jego stopnia z∏o˝onoÊci. Wskaênik kwoty
przedstawia wysokoÊç kwoty uzyskanej
z egzekucji przedmiotu zabezpieczenia
pomniejszonà o koszty egzekucji (koszty
pokrywane sà z ceny sprzeda˝y przedmiotu
zabezpieczenia i w ten sposób pomniejszà
kwot´ odzyskanà z zabezpieczenia przez
wierzyciela). Kwota zosta∏a okreÊlona w skali od 0 do 10, gdzie 10 oznacza najwy˝szy
mo˝liwy zwrot. Wskaênik czasu to szacowany okres na przeprowadzenie skutecznego
post´powania egzekucyjnego od dnia rozpocz´cia post´powania do momentu otrzymania Êrodków ze sprzeda˝y przedmiotu

zabezpieczenia. Czas zosta∏ okreÊlony
w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza najd∏u˝szy przewidywany okres (24 miesiàce),
a 10 najkrótszy (jeden miesiàc). Wskaênik
z∏o˝onoÊci procedury egzekucyjnej ∏àczy w
sobie wiele czynników, w tym liczb´ formalnoÊci, które trzeba wype∏niç, liczb´ miejsc,
które trzeba odwiedziç lub osób, z którymi
trzeba si´ skontaktowaç, dost´pnoÊç informacji, przejrzystoÊç przepisów prawnych,
jednolitoÊç praktyki, istnienie niezb´dnych
przepisów wykonawczych i swoboda w
ustaleniu zbiegu roszczeƒ. W celu uproszczenia punktacji paƒstwom, w których procedura egzekucyjna uznana zosta∏a zasadniczo za nieskomplikowanà, przyznano 10
punktów, natomiast paƒstwom, w których
wyst´puje znaczne prawdopodobieƒstwo
niejasnoÊci i z∏o˝onoÊci, które mogà wp∏ynàç negatywnie na post´powanie egzekucyjne, przyznano 5 punktów, a paƒstwom ze
znacznym poziomem z∏o˝onoÊci i niepewnoÊci, który mo˝e uniemo˝liwiç wierzycielom rozpocz´cie egzekucji, przyznano
1 punkt (zob. wykres 1).
Wyniki badaƒ zaprezentowano równie˝
w podziale na regiony (Europa Ârodkowa
i kraje ba∏tyckie, Europa Po∏udniowoWschodnia, Wspólnota Niepodleg∏ych
Paƒstw) (zob. wykres 2).
Powy˝sze porównania zosta∏y nast´pnie
uÊciÊlone i doprecyzowane poprzez wskazanie, jaki wp∏yw na wynik badania mo˝e
mieç zmiana okolicznoÊci sprawy (zakres)
i jak udzia∏ innych osób wp∏ywa na
post´powanie egzekucyjne oraz jakoÊç
i rzetelnoÊç funkcjonowania sàdów
(zob. wykres 3). W ten sposób badanie
mo˝e zapewniç wiarygodny i realistyczny
obraz sytuacji w danym kraju.
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Wykres 1: Egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia, wg paƒstw
Punktacja czasu trwania, kwoty odzyskania i z∏o˝onoÊci procedury

Uwagi:
Dane dla Tad˝ykistanu nie by∏y dost´pne.
Dane dla Serbii i Czarnogóry obejmujà wy∏àcznie Republik´ Serbii.
Dane dla Czarnogóry i Kosowa nie by∏y dost´pne.
Skala dla ka˝dego ze wskaêników wynosi od 0 (najgorzej) do 10 (najlepiej).
èród∏o: Badanie Wskaêników Prawnych EBOR, 2003.

Wykres 2: Egzekucja z zabezpieczonego majàtku, wg regionów
Ârednia punktacja czasu trwania, kwoty odzyskania i z∏o˝onoÊci procedury

Uwagi:
Dane dla Tad˝ykistanu nie by∏y dost´pne.
Dane dla Serbii i Czarnogóry obejmujà wy∏àcznie Republik´ Serbii.
Dane dla Czarnogóry i Kosowa nie by∏y dost´pne.
Skala dla ka˝dego z wskaêników wynosi od 0 (najgorzej) do 10 (najlepiej).
èród∏o: Badanie Wskaêników Prawnych EBOR, 2003.
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Powy˝sze wyniki oparte sà wy∏àcznie na
przewidywanej kwocie zwrotu, czasie trwania
post´powania i jego z∏o˝onoÊci w ramach
pojedynczej sytuacji nie oddajà pe∏nego obrazu. Na skutecznoÊç procesu egzekucji mogà wp∏ywaç inne czynniki lub tzw. „kwalifikatory”, które mogà zmieniç wyniki dotyczàce
kwoty, czasu i z∏o˝onoÊci. W zwiàzku z tym
wyodr´bniono dwanaÊcie kwalifikatorów
z których szeÊç wskazuje na trudnoÊci, które
mo˝na napotkaç w post´powaniu egzekucyjnym. Pomimo, ˝e niektóre z nich mog∏y znaleêç odzwierciedlenie w przedstawionej powy˝ej punktacji (np. prawdopodobieƒstwo
oporu d∏u˝nika mog∏o wp∏ynàç na ocen´
czasu trwania egzekucji), przydatna mo˝e
byç ich indywidualna ocena w celu lepszego
zrozumienia sytuacji w danym kraju. Pozo-

sta∏e szeÊç kwalifikatorów odnosi si´ do zakresu egzekucji, czyli wskazania skutecznoÊci egzekucji w zale˝noÊci od rodzaju zabezpieczenia oraz w przypadku upad∏oÊci d∏u˝nika. Nale˝y podkreÊliç, ˝e znaczenie upad∏oÊci d∏u˝nika jest oczywiste, bowiem ocena
zabezpieczenia przez wierzyciela zmienia
si´, je˝eli w wyniku dokonanej analizy okazuje si´, ˝e relatywnie sprawna egzekucja, jakiej mo˝na by∏o oczekiwaç, zostanie znacznie utrudniona, gdy d∏u˝nik og∏osi upad∏oÊç.
Ponadto ograniczenia rodzajów aktywów,
które mogà stanowiç przedmiot zastawu i
ró˝nice w procedurach ich egzekucji wp∏ywajà tak˝e na przedstawionà powy˝ej ocen´.
Wyniki zosta∏y przedstawione wed∏ug
paƒstw (wy∏àcznie badane paƒstwa).

Czynniki wp∏ywajàce na przebieg egzekucji

Czynniki wp∏ywajàce na zakres egzekucji

Opór d∏u˝nika: mo˝liwoÊç zapobiegni´cia post´powaniu,
jego spowolnienia lub w inny sposób jego utrudniania na
szkod´ wierzyciela. Nie obejmuje prawa do wniesienia
odwo∏ania i korzystania z prawa do obrony

Procedura upad∏oÊciowa: wp∏yw upad∏oÊci d∏u˝nika na
proces egzekucji.

Uprzywilejowani wierzyciele: wp∏yw roszczeƒ pozosta∏ych wierzycieli (innych ni˝ wynikajàcy z pierwszeƒstwa
zabezpieczenia) na zaspokojenie zabezpieczonego roszczenia wierzyciela.

KolejnoÊç w upad∏oÊci: pierwszeƒstwo zabezpieczonego
roszczenia wierzyciela w przypadku upad∏oÊci d∏u˝nika.

Kontrola wierzyciela: mo˝liwoÊç kontrolowania przez
wierzyciela procedury egzekucyjnej lub wp∏ywania na nià.

WierzytelnoÊci: ocena stopnia z∏o˝onoÊci i pewnoÊci procedury egzekucyjnej z zabezpieczenia na wierzytelnoÊciach.

Instytucje: niezawodnoÊç sàdów i innych instytucji
uczestniczàcych w procesie egzekucji.

NieruchomoÊci: ocena stopnia skomplikowania i pewnoÊci procedury egzekucyjnej z zabezpieczenia na nieruchomoÊciach.

DoÊwiadczenie praktyczne: ogólny poziom doÊwiadczenia w zakresie post´powania egzekucyjnego w badanym
paƒstwie.

RuchomoÊci: ocena stopnia skomplikowania i pewnoÊci
procedury egzekucyjnej z zabezpieczenia na ruchomoÊciach.

Korupcja: wp∏yw korupcji wymiaru sprawiedliwoÊci na
proces egzekucji.*

Zakres zabezpieczenia: mo˝liwoÊç egzekucji z substytutu
oraz z przej´tych w rezultacie aktywów mieszczàcych si´
w ogólnym opisie zabezpieczenia.

* Pomimo, ˝e ocena zosta∏a oparta na odpowiedziach respondentów sà w niej odniesienia do Badania Ârodowiska Gospodarczego i Wyników Przedsi´biorstw (Business Environment and Enterprise Performance Survey –
BEEPS) przeprowadzonego wspólnie przez EBOR i Bank Âwiatowy oraz do Mi´dzynarodowego Indeksu Postrzegania Korupcji (Transparency International Corruption Perceptions Index). W przypadku Turkmenistanu, który nie zosta∏ obj´ty tymi badaniami nie zosta∏a podana ocena korupcji i instytucji.
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Wykres 3: Czynniki wp∏ywajàce na post´powanie egzekucyjne
(wybrane systemy prawne)
Uwaga: Zakres problemów wraz z czynnikami wp∏ywajàcymi na przebieg egzekucji zosta∏
wskazany kolorem niebieskim w prawej cz´Êci siatki, a w odniesieniu do zakresu egzekucji
na czerwono w jej lewej cz´Êci. Im wi´kszy obszar koloru, tym problemy sà powa˝niejsze.
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èród∏o: Nowe Badanie Wskaêników Prawnych EBRD 2003.
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ZA¸ÑCZNIK C
Statystyka rejestracji zastawów w Polsce i w paƒstwach odniesienia
Tabela 1: Liczba wpisów w rejestrze zastawów w Polsce i Êredni czas niezb´dny
do rejestracji w latach 2002–2004
Nazwa sàdu
(Wydzia∏ Rejestru zastawów)
Bia∏ystok
Gdaƒsk
Katowice
Kraków
¸ódê
Lublin
Poznaƒ
Rzeszów
Warszawa
Wroc∏aw

Liczba sk∏adanych wniosków rocznie
2002
2003
2003
5264
10820
10141
Brak danych
7354
7667
Brak danych
Brak danych
Brak danych
8699

4556
9343
11392
Brak danych
7719
7156
Brak danych
Brak danych
Brak danych
8890

4263
8440
11799
7888
8355
6440
11376
4458
23929
8292

Âredni czas niezb´dny
na dokonanie wpisu
4 dni
2-3 tygodnie
2 tygodnie
6 dni
mniej ni˝ miesiàc
oko∏o 7 dni
Oko∏o 1 miesiàca
2 tygodnie
2 tygodnie
7-14 dni

èród∏o: Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Polska

Wykres 4: Liczba wpisów i wykreÊleƒ w rejestrze zastawów w Polsce
w latach 1998 – 2004

èród∏o: Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Polska
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Wykres 5: Liczba wpisów i wykreÊleƒ w rejestrach zastawów
w paƒstwach odniesienia w 2003 r.

èród∏a: Ministerstwo SprawiedliwoÊci (Bu∏garia), Izba Notariuszy (W´gry), Ministerstwo SprawiedliwoÊci (Polska),
Ministerstwo SprawiedliwoÊci (Rumunia), Izba Notariuszy (S∏owacja).
Uwagi: Brak danych z Czech, Estonii, ¸otwy i Litwy.

Wykres 6: Liczba wpisów do rejestrów zastawów
w paƒstwach odniesienia w latach 1998 – 2003

èród∏a: Ministerstwo SprawiedliwoÊci (Bu∏garia), Izba Notariuszy (W´gry), Ministerstwo SprawiedliwoÊci (Polska),
Ministerstwo SprawiedliwoÊci (Rumunia).
Uwagi: Brak danych dla Czech, Estonii, ¸otwy i Litwy. Na S∏owacji rejestr rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w 2003 r.
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ZA¸ÑCZNIK D
Analiza polskiej ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece na tle Podstawowych Zasad EBOR dot. Transakcji Zabezpieczonych

Podstawowe Zasady EBOR dot. Transkacji
Zabezpieczonych

Polska ustawa z 1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece
(z póêniejszymi zmianami)

1. Zabezpieczenie powinno zmniejszaç ryzyko ponoszone przez kredytodawc´ i prowadziç do zwi´kszonej
dost´pnoÊci kredytu na korzystniejszych warunkach.
2. Prawo powinno umo˝liwiaç szybkà, tanià i prostà
procedur´ ustanawiania zabezpieczeƒ bez pozbawiania osoby je udzielajàcej mo˝liwoÊci korzystania ze
sk∏adników majàtku.
3. W razie braku sp∏aty zabezpieczonego zobowiàzania,
posiadacz zabezpieczenia powinien mieç mo˝liwoÊç
egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia i przeznaczenia kwoty uzyskanej z jego sprzeda˝y na zaspokojenie swojego roszczenia przed innymi wierzycielami.
4. Procedury egzekucyjne powinny umo˝liwiaç
niezw∏oczne zaspokojenie si´ z przedmiotu zabezpieczenia na poziomie jego wartoÊci rynkowej.
5. Prawo do przedmiotu zabezpieczenia powinno byç
skuteczne i wykonalne po og∏oszeniu upad∏oÊci lub
niewyp∏acalnoÊci osoby, która go udzieli∏a.
6. Koszty ustanowienia, utrzymania i egzekucji zabezpieczenia powinny byç niskie.

7. Powinna istnieç mo˝liwoÊç (a) ustanowienia zabezpieczenia na wszystkich rodzajach aktywów, (b) zabezpieczenia wszystkich rodzajów wierzytelnoÊci,
oraz (c) dost´pu zabezpieczenia dla wszystkich osób.

System rejestracji hipotek w obecnym kszta∏cie powoduje,
˝e proces ten jest powolny, kosztowny, czasoch∏onny
i z∏o˝ony.

Niniejsza zasada zosta∏a uj´ta w ustawie o ksi´gach wieczystych i hipotece, ale istniejà okreÊlone wyjàtki dotyczàce pierwszeƒstwa, np. roszczenia alimentacyjne oraz wynagrodzenie
i renta pracownicza za ostatnie trzy miesiàce majà pierwszeƒstwo przed roszczeniami wierzyciela hipotecznego.

Brak. Procedury egzekucyjne sà zwykle bardzo powolne, a
odzyskane kwoty sà znacznie poni˝ej wartoÊci rynkowych.
Niniejsza zasada jest przestrzegana.

Przy ustanowieniu zabezpieczenia, op∏aty sàdowe i podatek
od czynnoÊci cywilnoprawnych p∏atne w momencie rejestracji sà wysokie, a dodatkowo nale˝y uiÊciç op∏aty notarialne. Ponadto czasoch∏onna i zbiurokratyzowana rejestracja zwi´ksza koszty. Koszty egzekucji sà zwykle wysokie,
co w szczególnoÊci dotyczy wynagrodzenia komornika.
Niniejsza zasada jest przestrzegana w odniesieniu do majàtku i osób (przyjmujàc, ˝e ustawa o ksi´gach wieczystych
i hipotece jest z za∏o˝enia ograniczona do nieruchomoÊci).
Nie jest jednak przestrzegana wzgl´dem wierzytelnoÊci,
bowiem wymagania dotyczàce okreÊlenia zabezpieczanej
wierzytelnoÊci, ograniczenia zabezpieczenia odsetek i kosztów egzekucyjnych oraz rozró˝nienie mi´dzy hipotekà zwyk∏à i hipotekà kaucyjnà, w rzeczywistoÊci ograniczajà
rodzaje wierzytelnoÊci, które mogà byç zabezpieczone
hipotekà.
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Analiza polskiej ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece na tle Podstawowych Zasad EBOR dot. Transakcji Zabezpieczonych
Podstawowe Zasady EBOR dot. Transkacji
Zabezpieczonych

Polska ustawa z 1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece (z póêniejszymi zmianami)

8. Powinien istnieç skuteczny sposób podawania do
wiadomoÊci publicznej informacji o istnieniejàcym
zabezpieczeniu.

Komputerowy system rejestracji zapewnia podstawy dla
podania takiej informacji do wiadomoÊci publicznej, ale
nale˝y oceniç czy informacje z rejestru stajà si´ szybko
ogólnodost´pne.

9. Powinny istnieç przepisy prawne regulujàce konkurujàce prawa zabezpieczonych wierzycieli i innych
osób zg∏aszajàcych prawa do majàtku b´dàcego
przedmiotem zabezpieczenia.

Niniejsza zasada jest przestrzegana.

10. Strony powinny mieç mo˝liwoÊç dostosowania zabezpieczenia do potrzeb konkretnej transakcji.

Przepisy ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz
sposób ich stosowania nie sà elastyczne, z uwagi
na zawarte w nich liczne ograniczenia dla stron w mo˝liwoÊci dostosowania hipoteki do potrzeb transakcji.
Problemy zwiàzane z ustanowieniem hipoteki na kilku
nieruchomoÊciach w celu zabezpieczenia tego samego
roszczenia oraz problemy w jej przeniesieniu w przypadku
syndykacji lub sekurytyzacji to jedyniedwa przyk∏ady
braku dostosowania prawa i praktyki do potrzeb nowoczesnego finansowania.
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Nie

15,40/nie ma
maksymalnego wymiaru
****

14 dni

Tak

Tak

Tak

48/48

Jak d∏ugo trwa Êrednio
rejestracja zastawu?

Czy nale˝y przedstawiç
umow´ zastawu?

Czy organ rejestrujàcy
musi sprawdziç informacje
podane przez wnioskodawc´?

Czy informacje w rejestrze
uznaje si´ za prawdziwe?

Koszt rejestracji w euro
(minimalny/maksymalny)

Nie

Nie

mniej ni˝
dzieƒ

Ministerstwo
SprawiedliwoÊci

Ministerstwo
SprawiedliwoÊci

Kto nadzoruje rejestr?

2002

Czechy

23/23

Tak

Nie*

Nie*

dzieƒ
lub krócej

Ministerstwo
SprawiedliwoÊci

Ministerstwo
Izba
SprawiedliwoÊci Notarialna

1997

Specjalne
wydzia∏y
10 sàdów
rejonowych

1998

Bu∏garia

Kto prowadzi rejestr?

Od kiedy system funkcjonuje?

Polska

19,80/19,80

Nie

Nie*

Nie*

minuty

Ministerstwo
SprawiedliwoÊci

Izba
Notarialna

1998

W´gry

36/36

Tak

Tak (w ograniczonym
zakresie)

Tak

maksymalnie
5 dni

Ministerstwo
SprawiedliwoÊci

Rejestr
przedsi´biorstw

1999

¸otwa

Organy paƒstwowe

14,50/203**

Tak

Tak

Tak

dzieƒ

2001

Rumunia
2003

S∏owacja

18,30/18,30
(Êrednio)***

Nie

Nie

Nie

dzieƒ
lub krócej

Ministerstwo
SprawiedliwoÊci

12,80/377

Nie

Nie

Nie

minuty

Ministerstwo
SprawiedliwoÊci

Kilka
Izba
podmiotów,
Notarialna
którym udzielono koncesji
(Izba Notarialna,
Stowarzyszenie
Prawników,
Izba Handlowa i inne)

Oddzia∏y
hipoteczne
15 sàdów
pierwszej
instancji

1998

Litwa

ZA¸ÑCZNIK E

System rejestracji zastawów – ocena i porównanie w regionie

Tabela 2: Analiza porównawcza g∏ównych cech systemów rejestracji zastawów w Polsce
i krajach odniesienia
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* W praktyce notariusz dokonujàcy wpisu wczeÊniej poÊwiadcza umow´ zastawniczà.
** Obejmuje op∏at´ notarialnà.
*** Ka˝dy podmiot ustala w∏asnà op∏at´.

**** Zale˝y od d∏ugoÊci wniosku – za ka˝dà dodatkowà stron´ op∏ata wynosi 3,60 euro.

Czy informacje stajà si´
niezw∏ocznie ogólnodost´pne
(przez Internet lub bezpoÊrednie
po∏àczenie elektroniczne)?

Czy wyniki wyszukiwania
w rejestrze zawierajà
szczegó∏y na temat
zarejestrowanych
zabezpieczeƒ na majàtku
zabezpieczajàcego?

W jaki sposób we wniosku
opisane sà aktywa stanowiàce
zabezpieczenie?
Wed∏ug
uznania stron,
a w praktyce
strony dostarczajà opis
w formie
aneksu, który
jest skanowany i za∏àczany do formularza rejestracyjnego

Kilka poziomów wyszukiwania

Nie

Kilka poziomów wyszukiwania

Nie

Bu∏garia

Szczegó∏owy
opis oparty
na urz´dowym katalogu
przedmiotów
zastawu okreÊlajàcy z góry
kategorie
g∏ówne i podkategorie

Polska

W´gry

Nie

Istniejà dwa
poziomy wyszukiwania, w
tym wy∏àcznie aktualne
zabezpieczenia oraz pe∏na
historia
W niektórych
przypadkach
tak

Tak

Wed∏ug
Wed∏ug uznauznania stron
nia stron,
opis aktywów
ma ograniczonà obj´toÊç (strona
w formacie
A4)

Czechy

Litwa

Tak

Tak

Tak

Tak

Wed∏ug
Wed∏ug
uznania stron uznania stron
z wyjàtkiem
sytuacji, kiedy zastaw
obejmuje aktywa ruchome, które
podlegajà oddzielnej rejestracji, bowiem aktywa
takie nale˝y
wymieniç
we wniosku
oddzielnie

¸otwa

Tak

Tak

Wed∏ug uznania stron, nie
ma ograniczenia obj´toÊci

Rumunia

Tak

Tak

Wed∏ug
uznania
stron, opis
aktywów ma
ograniczonà
obj´toÊç
(strona w
formacie A4)

S∏owacja

System rejestracji zastawów – ocena i porównanie w regionie
Tabela 2: Analiza porównawcza g∏ównych cech systemów rejestracji zastawów w Polsce
i krajach odniesienia

Analiza polskiego Rejestru Zastawów
na tle wytycznych EBOR dotyczàcych Tworzenia Rejestru Zabezpieczeƒ

Uwaga: w poni˝szej tabeli terminy „zastaw” i „zabezpieczenie” sà u˝ywane zamiennie.

Wytyczne EBOR dotyczàce tworzenia rejestru zabezpieczeƒ

Polski Rejestr Zastawów

1. System zabezpieczeƒ kredytów powinien zapewniaç
skuteczny system ujawniania zabezpieczeƒ
Podstawowym celem opracowania systemu ujawniania
zabezpieczeƒ jest zmniejszenie ryzyka.
● Zabezpieczenia

sà u˝yteczne, poniewa˝ mogà
zmniejszyç ryzyko kredytowe.

● Zmniejszenie ryzyka zale˝y od pewnoÊci uprawnienia

Czasoch∏onny i skomplikowany proces rejestracji zastawów istotnie wp∏ywa na skutecznoÊç ich ujawniania. Ciàg∏y
spadek wykorzystania rejestru jest dowodem na to, ˝e
system ujawniania zabezpieczeƒ nie odgrywa wyznaczonej
roli gospodarczej.

wierzyciela do majàtku b´dàcego przedmiotem
zabezpieczenia.
● System

ujawniania umo˝liwia stronom trzecim
uzyskanie informacji, ˝e wierzyciel posiada prawo
pierwszeƒstwa do majàtku.

● System ujawniania umo˝liwia równie˝ wierzycielowi

sprawdzenie, czy istniejà inne zabezpieczenia
na majàtku b´dàcym przedmiotem zabezpieczenia.
Bez takiego systemu jest ma∏o prawdopodobne, ˝eby wierzyciel mia∏ wystarczajàcà pewnoÊç swoich praw
do majàtku stanowiàcego przedmiot zabezpieczenia.
Inaczej jest w przypadku, gdy wierzyciel obejmuje majàtek w posiadanie lub sprawuje nad nim kontrol´,
np. przy zabezpieczeniach na akcjach lub obligacjach.
System ujawniania mo˝e dzia∏aç skutecznie
w gospodarce rynkowej tylko, je˝eli:
– jest prosty, szybki i ∏atwy w u˝yciu dla wszystkich stron;
– spe∏nia potrzeby ca∏ego sektora kredytów
i nie ogranicza dost´pu dla kilku uprzywilejowanych
u˝ytkowników (np. du˝ych banków krajowych);
– uczestnicy rynku wyra˝ajà ch´ç korzystania z sytemu
publikacji;
– faktycznie zapewnia skuteczne informowanie opinii
publicznej o istniejàcych zabezpieczeniach.
Kluczowym wskaênikiem skutecznoÊci systemu
jest wola korzystania z niego i praktyczny zakres,
w jakim umo˝liwia opinii publicznej zapoznanie si´
z istniejàcymi zabezpieczeniami.
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Wytyczne EBOR dotyczàce tworzenia rejestru zabezpieczeƒ

Polski Rejestr Zastawów

2. System ujawniania zabezpieczeƒ powinien umo˝liwiaç
ustalenie, jakie zabezpieczenia obcià˝ajà aktywa danej
osoby i jaka jest ich chronologiczna kolejnoÊç.
Zapotrzebowanie na system ujawniania wynika z ch´ci unikni´cia problemów powstajàcych w przypadku, gdy
dana osoba, posiadajàca lub zamierzajàca nabyç prawa
do majàtku, nie jest w stanie ustaliç, jakie prawa do tego samego majàtku majà inne osoby. W tym celu system
musi nie tylko identyfikowaç osob´, która udziela
zabezpieczenia, ale równie˝ zapewniç Êrodki identyfikacji
przedmiotów, które sà obcià˝one, opisujàc je szczegó∏owo
lub ogólnie.

Korzystanie z oddzielnego systemu rejestracji dla zastawów
skarbowych oznacza koniecznoÊç sprawdzenia obu rejestrów w celu ustalenia istnienia zastawów i ich pierwszeƒstwa. W pozosta∏ych przypadkach niniejsza zasada jest
przestrzegana zarówno w odniesieniu do przepisów jak
i od strony praktyki ich stosowania.

System ujawniania zapewnia równie˝ wygodny sposób
okreÊlania kolejnoÊci pierwszeƒstwa roszczeƒ wzgl´dem
tego samego przedmiotu.
– Pierwszeƒstwo jest zwykle wyznaczane ze wzgl´du
na kolejnoÊç chronologicznà ujawnienia.
– Osoba posiadajàca zabezpieczenie nie mo˝e znaleêç si´
w sytuacji, w której jej pierwszeƒstwo zostanie
naruszone bez jej zgody.
Osoba nabywajàca prawo do okreÊlonego aktywa,
nie powinna przejmowaç go z obcià˝eniem, o którym
nie zosta∏a poinformowana.
3. Najlepszym sposobem ujawniania jest rejestracja,
najcz´Êciej jako zabezpieczenie przed osobà
udzielajàcà zabezpieczenia.
System ujawniania powinien:
– umo˝liwiaç powiadamianie o zabezpieczeniu na dowolnym aktywie nale˝àcym do dowolnej osoby; oraz
– w ∏atwy i powszechnie dost´pny sposób udost´pniaç
informacje publicznie.
Jedynà formà ujawniania, która spe∏nia te warunki, jest
centralny, publicznie dost´pny rejestr, przy czym musi byç
on zaprojektowany w taki sposób, aby umo˝liwia∏ najlepszà realizacj´ jego funkcji. W szczególnoÊci powinien byç
on skomputeryzowany poniewa˝ usprawni to znacznie
rejestracj´ i przetwarzanie informacji (w porównaniu
z systemem papierowym).
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System zosta∏ stworzony zgodnie z niniejszà koncepcjà, ale
wymagania dotyczàce opisu przedmiotu zastawu we wniosku o rejestracj´, w szczególnoÊci bardzo Êcis∏y katalog
przedmiotów, mogà ograniczaç rodzaje przedmiotów, które
strony chcia∏yby obcià˝yç zastawem.

Wytyczne EBOR dotyczàce tworzenia rejestru zabezpieczeƒ

Polski Rejestr Zastawów

Nale˝y stworzyç podstawy dla g∏ównej klasyfikacji
informacji (a nast´pnie bardziej szczegó∏owych):
– Teoretycznie istnieje wybór mi´dzy klasyfikacjà wed∏ug
osób (jak w rejestrze spó∏ek /handlowym) i wed∏ug
przedmiotów (jak w ksi´dze wieczystej).
– Stosunkowo ∏atwo jest stworzyç prosty i jednolity sposób jednoznacznej klasyfikacji i indeksacji wszystkich
zastawców, tj. osób (fizycznych lub prawnych) ustanawiajàcych zabezpieczenia (poprzez odniesienie
do imienia i nazwiska lub nazwy, numeru dokumentu
to˝samoÊci lub wpisu do rejestru handlowego, adresu,
daty urodzenia, itd.).
– Du˝o trudniejsze jest to w przypadku przedmiotów.
Niektóre przedmioty mogà posiadaç niepowtarzalne numery identyfikacyjne (samochody, maszyny) lub
inne jednoznacznie wyró˝niajàce w∏aÊciwoÊci (dzie∏a
sztuki), jednak w przypadku wielu z nich jednoznaczna
identyfikacja nie jest mo˝liwa (np. akcji na gie∏dzie, wyposa˝enia, zbó˝, ropy).
– W przypadku ustanowienia zabezpieczenia na ca∏ym
majàtku d∏u˝nika, rejestracja na podstawie klasyfikacji
wed∏ug przedmiotów nie jest mo˝liwa.
W praktyce klasyfikacja wed∏ug osób jest jedynym uniwersalnym rozwiàzaniem.
4. Brak ujawniania zabezpieczenia
go skutecznoÊci wobec osób trzecich.

pozbawia

W niektórych systemach prawnych ujawnienie jest warunkiem ustanowienia zabezpieczenia albo wr´cz stanowi
czynnoÊç ustanawiajàcà zabezpieczenie. W innych jest
to jedynie Êrodek do uzyskania przez uprawnionego
do pierwszeƒstwa przed innymi osobami majàcymi
roszczenia do zabezpieczonego przedmiotu.

Istniejàcy system w pe∏ni wype∏nia niniejszà funkcj´ zarówno w zakresie przepisów prawnych jak i praktyki ich stosowania.

Niezale˝nie od przyj´tego rozwiàzania brak ujawnienia
ustanowienia zabezpieczenia powinien oznaczaç brak jego skutecznoÊci wobec osób trzecich.
Jest to kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego poziomu
przep∏ywu aktywów (swobodnej sprzeda˝y, kupna i zastawu przedmiotów).
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5. System ujawniania i dost´pu do takich informacji
powinien byç prosty.
Prosta procedura ma fundamentalne znaczenie dla sposobu ujawniania poniewa˝ ka˝dy element niepotrzebnie komplikujàcy system z punktu widzenia u˝ytkownika lub podmiotu rejestrujàcego (i jego przedstawicieli) zmniejsza jego skutecznoÊç. Przestrzeganie prostoty powinno dotyczyç ka˝dego aspektu tworzenia rejestru, na przyk∏ad:
– Przepisy dotyczàce rejestracji powinny byç zdefiniowane jasno i przy u˝yciu prostej terminologii, a wszelkie
instrukcje i wytyczne powinny byç jednolite.
– Procedura rejestracji powinna byç prosta i ∏atwa
w zastosowaniu. Nale˝y przeciwstawiç si´ uzupe∏nieniu
procedury o zb´dne wymagania (np. przedstawiania
dokumentów, które majà towarzyszyç rejestracji).
– Charakter i iloÊç informacji, które majà zostaç zarejestrowane oraz forma, w jakiej majà zostaç ujawnione
i w jakiej majà byç przetworzone, powinny byç przejrzyste (i równoczeÊnie u˝yteczne dla szerokiego odbiorcy).
– Wpis do rejestru s∏u˝y wy∏àcznie informacji o tym, ˝e na
okreÊlonych aktywach zastawcy zosta∏o ustanowione
zabezpieczenie. Nikt, poza zainteresowanymi stronami,
nie ma potrzeby sprawdzaç, ani potwierdzaç wa˝noÊci
zabezpieczenia, ani prawdziwoÊci opublikowanych
informacji. Fakt, ˝e informacje zosta∏y zamieszczone
w rejestrze nie oznacza ich „uwierzytelnienia”, ani nie
uprawomocnia prawa do zabezpieczenia.
– Od strony technicznej rejestracja powinna byç ∏atwa
dla podmiotu rejestrujàcego (bioràc pod uwag´ ograniczenia efektywnoÊci wydatkowanych Êrodków).
– Us∏uga rejestracji powinna byç szeroko dost´pna w celu zapewnienia ∏atwego dost´pu dla wszystkich obywateli i podmiotów gospodarczych.
– Niezw∏ocznie po rejestracji, osoba o nià wnioskujàca
powinna mieç mo˝liwoÊç otrzymania wyciàgu z rejestru
potwierdzajàcego dokonanie wpisu.
Procedura wyszukiwania powinna byç prosta, jasna
i ∏atwa w zastosowaniu. Nie powinien istnieç wymóg jej
uzasadnienia.
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Procedura rejestracji zastawu jest z∏o˝ona, bowiem obowiàzujàce formularze sà nadmiernie szczegó∏owe, co w praktyce prowadzi do ich odrzucania z powodów formalnych.
Ponadto wymaga si´ wielu dodatkowych dokumentów,
w szczególnoÊci umowy zastawniczej. Wynika to z uwierzytelnionego charakteru ujawnianych informacji, który stanowi podstaw´ post´powania rejestrowego oraz sk∏ada si´
na istot´ procedury sàdowej.
Wymaganie sprawdzania rejestru zastawów skarbowych
w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Finansów
powoduje dalsze komplikacje.
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6. System ujawniania i dost´pu do takich informacji
powinien byç szybki i tani.
Ka˝da osoba powinna mieç mo˝liwoÊç rejestracji lub
wyszukiwania bez niepotrzebnych opóênieƒ czy kosztów.
Przy u˝yciu nowoczesnej technologii nowe wpisy do rejestru powinny byç dost´pne w ciàgu kilku minut po z∏o˝eniu wniosku o rejestracj´, a wyszukiwanie powinno byç
niemal natychmiastowe.
Koszty rejestracji i wyszukiwania powinny byç mo˝liwie
najni˝sze. Je˝eli rejestr nie jest dotowany, op∏ata powinna
pokryç koszty sta∏e i operacyjne, ale nie powinna sprowadzaç si´ do podatku lub przynosiç nadmierne zyski
podmiotowi prowadzàcemu rejestr.

Âredni czas niezb´dny do uzyskania wpisu do rejestru
wynosi 14 dni, co w porównaniu z innymi paƒstwami Europy Ârodkowej jest okresem bardzo d∏ugim. Ponadto koszty
rejestracji mogà byç zbyt wysokie dla ma∏ych transakcji.
Brak informacji o kosztach sta∏ych i operacyjnych rejestru
przyczynia si´ do postrzegania op∏at rejestracyjnych jako
niedopuszczalnego obcià˝enia zamiast jako sprawiedliwego
udzia∏u w kosztach procesu rejestracji. Wyszukiwanie
jest relatywnie szybkie, ale ∏àczy si´ z dodatkowymi
kosztami. Nie sà dost´pne dane dotyczàce cz´stotliwoÊci
wyszukiwaƒ.

Koszty sta∏e i operacyjne systemu komputerowego
powinny byç dok∏adnie oceniane w drodze analizy kosztów i korzyÊci.
Po˝àdane jest, aby op∏aty za rejestracj´ ustalane by∏y
wed∏ug przejrzystej podstawy, a przychody i zestawienie
wydatków rejestru ogólnodost´pne, bowiem stanowiç
to b´dzie Êrodek kontroli i wzmocni zaufanie publiczne
do rejestru.
Op∏aty za rejestracj´ nie powinny zniech´caç do korzystania z systemu, w szczególnoÊci w przypadku mniejszych
transakcji, w których rola zabezpieczenia jako czynnika
umo˝liwiajàcego skorzystanie z kredytu jest cz´sto
najwi´ksza.
7. Rejestr oraz wszystkie zawarte w nim informacje
powinny byç dost´pne dla wszystkich osób.
Nie mogà istnieç personalne ograniczenia dost´pu
do rejestru poniewa˝ jego celem jest udost´pnienie
informacji publicznie. ˚aden podmiot rejestrujàcy,
ani inna osoba nie majà prawa ograniczania dost´pu
do jakichkolwiek zarejestrowanych informacji.

Wszelkie dane sà publicznie dost´pne. Formularze wyszukiwania sà jednak doÊç sformalizowane i wnioski mogà
zostaç odrzucone z przyczyn formalnych. Ponadto
aktualne plany udost´pnienia danych w Internecie nie sà
zadowalajàce.

Celem wyszukiwania powinno byç u∏atwienie pozyskania
informacji. Aktualne informacje w rejestrze powinny byç
natychmiast dost´pne na ekranie z mo˝liwoÊcià ich natychmiastowego wydruku.
Punkty, w których mo˝na skorzystaç z wyszukiwania powinny byç tak zorganizowane, aby ka˝da osoba, niezale˝nie od miejsca pobytu mia∏a do nich ∏atwy dost´p.
W zwiàzku z tym Internet wydaje si´ byç najbardziej
skutecznym i najszerzej dost´pnym medium.
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8. Sposób archiwizowania, przechowywania i dost´pu
do informacji powinien chroniç przed b∏´dami,
nadu˝yciami i oszustwami.
Projekt systemu komputerowego powinien uniemo˝liwiaç
rejestracj´ niepe∏nych, nieistotnych lub sprzecznych informacji i zmniejszaç do minimum prawdopodobieƒstwo
wystàpienia b∏´du (np. poprzez u˝ycie rozwijanych menu,
obowiàzkowych pól do wype∏nienia, przejrzystych
wytycznych).
Proces wyszukiwania powinien u∏atwiaç pozyskiwanie
informacji (np. poprzez wyÊwietlanie imion i nazwisk lub
nazw o podobnej pisowni, umo˝liwienie u˝ycia symboli
wieloznacznych). Ma to istotne znaczenie z powodu
oparcia si´ na wyniku negatywnym takiego wyszukiwania.
System komputerowy i procedury jego obs∏ugi powinny
obejmowaç odpowiednià ochron´ przed utratà lub zniekszta∏ceniem danych w bazie danych rejestru w przypadku awarii technicznej, nieautoryzowanego dost´pu, manipulacji lub katastrofy. Nie powinno dopuszczaç si´ do rejestracji zabezpieczenia na przedmiotach majàtku przez
osob´ bez potwierdzenia, którego mo˝e ona udzieliç lub
które wynikaç z orzeczenia sàdowego lub administracyjnego. Proces rejestracji mo˝e wymagaç przedstawienia
dowodu takiego potwierdzenia podmiotowi rejestrujàcemu lub jego przedstawicielowi. Je˝eli zabezpieczenie
zostanie zarejestrowane bez potwierdzenia, osoba, na
którà zosta∏o ono zarejestrowane powinna mieç prawo
do ˝àdania skreÊlenia wpisu w szybkim i prostym post´powaniu oraz do uzyskania odszkodowania.
Procedury rejestracji zmian i skreÊleƒ (anulowania)
powinny obejmowaç takà samà ochron´ przed b∏´dami,
nadu˝yciami i oszustwami. Nie powinno byç mo˝liwoÊci
anulowania zabezpieczenia bez potwierdzenia osoby
uprawnionej do zabezpieczenia, lub bez innych odpowiednich Êrodków zabezpieczajàcych.
Nale˝y zdefiniowaç zakres naprawy b∏´dów bezpoÊrednio
przez podmiot rejestrujàcy, a ca∏a procedura powinna byç
nale˝ycie udokumentowana.
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Niniejsza zasada jest generalnie przestrzegana zarówno
w odniesieniu do przepisów prawnych jak i sposobu ich
stosowania w praktyce. Formalne wymagania dotyczàce
procesu wyszukiwania mogà jednak czasem utrudniaç
pozyskanie informacji i w konsekwencji uniemo˝liwiç znalezienie istniejàcego zastawu.
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9. Rejestr jako us∏uga publiczna powinien byç prowadzony i zarzàdzany przejrzyÊcie.
Obs∏uga rejestru mo˝e zostaç w pe∏ni lub cz´Êciowo
delegowana na osoby z sektora publicznego lub prywatnego, ale odpowiedzialna instytucja administracji rzàdowej powinna zapewniç funkcjonowanie skutecznego systemu nadzoru oraz zgodnoÊç dzia∏ania systemu rejestracji
z postanowieniami ustawy i odpowiednimi przepisami.

Poniewa˝ rejestracjà zajmujà si´ organy sàdowe, w przeciwieƒstwie do administracyjnych proces nie jest nadzorowany i nie podlega wymaganiom sprawozdawczym i kontrolnym. Sàdowy charakter procesu rejestracji oznacza, ˝e
Êwiadczona „us∏uga publiczna” nie spe∏nia wymogów
rynkowych sprowadzajàcych si´ do szybkiego i prostego
systemu ujawniania zastawów.

W∏asnoÊç i licencjonowanie oprogramowania, sprz´tu
komputerowego i danych muszà byç jasno okreÊlone.
Opinia publiczna powinna zdawaç sobie spraw´ z istnienia rejestru, sposobu jego dzia∏ania i skutków rejestracji.
Rejestr powinien byç niezawodny, dost´pny i dzia∏aç
w okreÊlonych godzinach, bowiem niepewnoÊç co do
dost´pnoÊci us∏ugi rejestracji zabezpieczeƒ lub wyszukiwania szybko zniech´ci potencjalnych u˝ytkowników.
Nale˝y wyznaczyç okreÊlone normy dzia∏ania, mierzyç
stopieƒ ich spe∏nienia oraz publikowaç wyniki.
Podmiot rejestrujàcy powinien sk∏adaç regularne
sprawozdania do organu nadzoru informujàce o wszystkich aspektach dzia∏alnoÊci rejestru oraz potwierdzajàce
jego prowadzenie zgodnie z prawem. Rejestr powinien
podlegaç regularnemu, niezale˝nemu audytowi.
Obowiàzki podmiotu rejestrujàcego powinny byç jasno
zdefiniowane. Prawo administracji paƒstwowej do odwo∏ania podmiotu rejestrujàcego w przypadku naruszenia
umowy i do przej´cia prowadzenia rejestru lub powo∏ania
nowego podmiotu rejestrujàcego powinny byç równie˝
okreÊlone.
Rejestr powinien zostaç ustanowiony w sposób zapewniajàcy trwa∏oÊç systemu rejestracji i Êrodki pieni´˝ne niezb´dne do zachowania ciàg∏oÊci jego dzia∏ania i okresowych uaktualnieƒ.
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Zastaw rejestrowy w Polsce:
Stosowane procedury

ró˝ni si´ on od miejsca zamieszkania lub
siedziby. W przypadku gdy zastawnik jest
reprezentowany przez pe∏nomocnika nale˝y równie˝ podaç dane pe∏nomocnika.

Wpisu do rejestru dokonuje si´ na wniosek.
Formularz RZ-1 mo˝na pobraç ze strony Ministerstwa SprawiedliwoÊci www.cors.gov.pl.
Formularz jest obowiàzkowy i wniosek
z∏o˝ony w innej formie zostanie odrzucony.

– Dane zastawnika: dok∏adnie takie same
dane jak w przypadku zastawnika.

We wniosku nale˝y zamieÊciç nast´pujàce
informacje:

– Dane d∏u˝nika: dok∏adnie takie same dane
jak w przypadku zastawnika.

– Sàd, do którego sk∏ada si´ wniosek.

– Opis przedmiotu zastawu: nazwa przedmiotu zastawu musi zostaç podana zgodnie z Katalogiem Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu, wraz z odpowiednim numerem. Katalog wyszczególnia 8 kategorii
z podkategoriami: rzeczy ruchome, zbiór
aktywów ruchomych lub praw stanowiàcych ca∏oÊç gospodarczà (chocia˝by jego
sk∏ad by∏ zmienny), wspó∏w∏asnoÊç u∏amkowa rzeczy ruchomej oraz wspó∏w∏asnoÊç praw (udzia∏y), wierzytelnoÊci i prawa przysz∏e, prawa na dobrach niematerialnych, prawa z papierów wartoÊciowych,
udzia∏y w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, oraz inne przedmioty. Ponadto
nale˝y podaç cechy, wed∏ug których
przedmiot zabezpieczenia jest szczegó∏owo definiowany w katalogu, podajàc nazw´ cechy (wed∏ug nazw z katalogu) oraz
opis cechy danego przedmiotu zabezpieczenia. Taki opis ma ograniczonà obj´toÊç
(najwy˝ej 150 znaków dla ka˝dej cechy),
a liczba cech nie mo˝e przekraczaç 6.
Wreszcie, mo˝na dodaç sposób oznaczenia przedmiotu w umowie zastawniczej.

– Dat´ wp∏ywu wniosku (wype∏nia sàd).
– Sygnatur´ akt (wype∏nia sàd).
– Czy wnioskodawca jest zastawcà czy
zastawnikiem (pole do zaznaczenia,
mo˝na zaznaczyç oba).
– Liczb´ podmiotów b´dàcych zastawnikiem.
– Numer podmiotu w rubryce, a jeÊli jest
kilku zastawników nale˝y z∏o˝yç dodatkowy formularz (RZ-D), w którym wpisuje si´
takie same dane identyfikacyjne dla
wszystkich zastawników, przy czym RZ–1
zawiera dane pierwszego z nich.
– Oznaczenie podmiotu: wybór mi´dzy
dwoma polami, jeden to Skarb Paƒstwa,
drugi to „Inny podmiot”.
– Dane zastawcy: wymagane szczegó∏owe
informacje to: nazwa lub imi´ i nazwisko
oraz numer identyfikacyjny (w przypadku
osób fizycznych jest to numer elektronicznej ewidencji ludnoÊci PESEL, a w przypadku przedsi´biorców numer krajowego
rejestru urz´dowego podmiotów gospodarki narodowej REGON), miejsce zamieszkania lub siedziba. Nale˝y podaç
adres korespondencyjny w Polsce, je˝eli
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– Szczegó∏y dotyczàce zastawu: nale˝y
wskazaç kwot´ wierzytelnoÊci (w postaci
liczby i s∏ownie) oraz czy kwota ta odnosi
si´ do wartoÊci wierzytelnoÊci czy do najwy˝szej kwoty zabezpieczenia (pole do zaznaczenia); warunki egzekucji z przedmiotu zastawu przewidziane w umowie zastawniczej: nale˝y odnieÊç si´ do ró˝nych mo˝-

liwoÊci przewidzianych w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – art.
22, 24, 27 ust. 1 i 2, oraz art. 28 (dla ka˝dej
mo˝liwoÊci mo˝na wybraç „tak” lub „nie”);
– Nale˝y udzieliç informacji, czy umowa zawiera zastrze˝enia dotyczàce zbycia
przedmiotu zastawu (tak lub nie) i dalszego obcià˝ania przedmiotu zastawu (tak
lub nie).
– Szczegó∏y dotyczàce za∏àczników: urz´dowe formularze (opis i liczba stron) oraz
umowa zastawnicza (opis i liczba stron).
– Podpis wnioskodawcy: brak zasad.
Szczegó∏owe wytyczne dotyczàce d∏ugoÊci,
liczby rodzajów znaków (symboli, wielkich
liter, itp.) zawiera rozporzàdzenie Ministra
SprawiedliwoÊci.
Wniosek mo˝na sk∏adaç osobiÊcie lub
pocztà. Za∏àczone dokumenty muszà byç
orygina∏ami, kserokopie nie sà przyjmowane. W przypadku z∏o˝enia wniosku pocztà,
datà z∏o˝enia wniosku jest data rzeczywistego otrzymania listu. Na razie nie ma mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków drogà elektronicznà.
WÊród wymaganych dokumentów wyró˝nia
si´:
1) Pe∏nomocnictwo wnioskodawcy (je˝eli
nie jest zastawcà, zastawnikiem, ani d∏u˝nikiem).
2) Dokumenty spó∏ki potwierdzajàce umocowanie osoby podpisujàcej wniosek
w imieniu zastawcy lub zastawnika.
3) W niektórych przypadkach dokument potwierdzajàcy, ˝e zastawnik jest osobà
uprawnionà do pe∏nienia funkcji zastaw-

nika zgodnie z ustawà o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. W niektórych przypadkach sàd wymaga
egzemplarza umowy po˝yczki/kredytu.
Powy˝sze dokumenty przechowuje i archiwizuje sàd.
Sàdy wymagajà urz´dowych wyciàgów
z krajowego rejestru sàdowego w celu
poÊwiadczenia uprawnienia do podpisania
wniosku o rejestracj´ (nie jest dopuszczalne
odwo∏anie do wyciàgów z∏o˝onych z innymi
wnioskami), statutów banków, umów kredytowych, kopii dowodów rejestracyjnych
pojazdów, itp.
Rejestracja zastawu kosztuje 200 z∏.
ZaÊwiadczenie o rejestracji (potwierdzenie
rejestracji) wydawane jest wnioskodawcy
i wszystkim zainteresowanym osobom
(zastawnikowi, zastawcy, itp.). Ma ono postaç
pisemnego dokumentu zawierajàcego
orzeczenie sàdu i oÊwiadczenie potwierdzajàce wpis zastawu do rejestru zastawów
(∏àcznie z numerem identyfikacyjnym
rejestru). ZaÊwiadczenie ma takà samà moc
prawnà jak orzeczenie sàdu i mo˝na si´
od niego odwo∏aç.
Do zmian w zastawie stosuje si´ t´ samà procedur´; wymagane sà egzemplarze wszystkich dokumentów (np. nowy za∏àcznik z opisem przedmiotów, je˝eli przedmioty uleg∏y
zmianie). Sàd, w którym dokonano pierwotnego wpisu jest w∏aÊciwy w sprawach
wszystkich zmian, nawet w przypadku, kiedy
zastawca przeniós∏ si´ na obszar w∏aÊciwoÊci
innego sàdu. Op∏ata jest ni˝sza – 100 z∏ za
zmiany i 50 z∏ za skreÊlenie zastawu.
Do celów wyszukiwania w rejestrze
zastawów wnioskodawca musi wype∏niç
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specjalny formularz opracowany przez
Ministerstwo SprawiedliwoÊci.
W zale˝noÊci od charakteru wyszukiwania
stosuje si´ ró˝ne formularze – wyszukiwanie
mo˝e byç prowadzone wed∏ug to˝samoÊci
zastawcy (formularz DW-1), przedmiotu zastawu (DW-2), lub numeru wpisu (DW-3).
Wnioskodawca musi podaç swojà nazw´
lub imi´ i nazwisko oraz adres, a nast´pnie
szczegó∏y dotyczàce kryteriów wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania w oparciu o
to˝samoÊç zastawcy (formularz DW-1),
mo˝na podaç nast´pujàce szczegó∏y: imi´
i nazwisko lub nazwa, adres i numer identyfikacyjny (REGON lub PESEL). Je˝eli
zastawca jest osobà fizycznà, obowiàzkowe
jest podanie wszystkich informacji (nazwisko, imi´ i numer PESEL); je˝eli zastawca
jest osobà prawnà, wyszukiwanie mo˝na
przeprowadziç podajàc jedynie REGON, lub
na podstawie nazwy i opcjonalnie adresu.
Instrukcje stanowià, ˝e w zale˝noÊci od kryteriów wyszukiwania, niektóre pola formularza nale˝y pozostawiç puste, a wniosek,
w którym takie pola zostanà wype∏nione
sprzecznie z wybranà opcjà, zostanie uznany za wadliwy i nie b´dzie rozpatrzony.
Istniejà ró˝ne rodzaje mo˝liwych do otrzymania wyciàgów: skrócony (zawiera wy∏àcznie numer zastawu bez szczegó∏ów, 10 z∏),
aktualny (zawiera wy∏àcznie aktualne dane
zastawu, 15 z∏) oraz pe∏ny (zaÊwiadczenie
zawierajàce wszystkie szczegó∏y, ∏àcznie
z dokonanymi zmianami, 20 z∏).
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Proponowany dost´p internetowy
Ministerstwo SprawiedliwoÊci przedstawi∏o
projekt publicznego udost´pniania informacji zawartych w rejestrze przez Internet.
Zasadniczo jest to jak najbardziej zalecane
i zgodne z praktykà w innych paƒstwach
(na ¸otwie, Litwie, S∏owacji i w Rumunii) i planowane w pozosta∏ych. Niemniej jednak nale˝y rozwiàzaç wiele problemów, jeÊli dost´p
internetowy mia∏by byç u˝yteczny w praktyce. Kluczowe jest, aby informacje dost´pne
przez Internet by∏y dok∏adnie takie same,
jak informacje dost´pne podczas wyszukiwania w tym samym czasie w urz´dzie
rejestracji. Je˝eli istnieje niebezpieczeƒstwo,
˝e informacje te ró˝nià si´ (na przyk∏ad
ze wzgl´du na to, ˝e nie sà ca∏kiem aktualne
lub zosta∏y uaktualnione lub w jakikolwiek
sposób zmienione), ich przydatnoÊç dla
stron transakcji zabezpieczonych b´dzie
ograniczona. Pracownik banku mo˝e
oczywiÊcie skorzystaç z tego, co widzi
na swoim ekranie, ale informacje, których
potrzebuje, to informacje na ekranie
monitora w urz´dzie rejestracji.

ZA¸ÑCZNIK F
Windykacja nale˝noÊci w Polsce
W celu okreÊlenia przyczyn trudnoÊci napotykanych przez banki przy egzekucji nale˝noÊci
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) w 2004 r. przeprowadzi∏ badanie wÊród
25 banków komercyjnych. Próba obejmowa∏a banki o najwi´kszym udziale nale˝noÊci przeterminowanych oraz kilka mniejszych banków, które przechodzà proces naprawczy mi´dzy innymi
z powodu niskiej jakoÊci ich portfela kredytowego. Jedno z pytaƒ w ankiecie dotyczy∏o opinii
respondentów o przyczyny s∏aboÊci procesu egzekucji.
Wykres 7: G∏ówne przyczyny niskiej skutecznoÊci windykacji

èród∏o: Raport Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z paêdziernika 2004 r. pt. „Formalne i praktyczne aspekty windykacji nale˝noÊci w Polsce” dost´pny jest pod nast´pujàcym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/windykacja.pdf.
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ZA¸ÑCZNIK G
Dane gospodarcze i percepcja przedsi´biorców
Badania EBOR i BÂ nt. Êrodowiska gospodarczego i wyników przedsi´biorstw (Business Environment
and Enterprise Performance Survey – BEEPS)
Badania Êrodowiska gospodarczego i wyników przedsi´biorstw (Business Environment
and Enterprise Performance Survey
– BEEPS) prowadzone w 1999 r. i 2002 r.
przez EBOR i BÂ ∏àczà doÊwiadczenia
przesz∏o 10 000 firm w 26 paƒstwach
przechodzàcych transformacj´ gospodarczà. Wyniki badaƒ z 2005 r. sà w trakcie
opracowywania, ale w kontekÊcie niniejszego raportu udost´pniono niektóre dane.
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Celem tego badania jest zach´cenie
do dalszych badaƒ i dialogu na temat strategii z paƒstwami Europy Ârodkowej
i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodleg∏ych
Paƒstw. Badania dotyczy∏y jakoÊci Êrodowiska gospodarczego okreÊlonego przez
szerokà wachlarz interakcji mi´dzy
przedsi´biorcami i paƒstwem. W ramach
niniejszego raportu wybrano jedynie
ograniczonà grup´ pytaƒ.
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24,49

31,09

8. Jaki jest okres sp∏a- 24,18
ty kredytu (w miesiàcach)?

36,66

9,92

10,31

12,77

2005

7. Jaki jest roczny
14,90
koszt kredytu (np.
oprocentowanie) (w
proc. kredytu)?

2002

125,54 131,25

2005

Czechy

6. Jaka by∏a przybli˝o- 145,37 151,54
na wartoÊç wymaganego zabezpieczenia wyra˝ona w
procentach wartoÊci kredytu (%) w
przypadku ostatniego otrzymanego
kredytu bankowego
lub kredytu w rachunku, którego zabezpieczenie by∏o
wymagane?

2002

Polska

2005

37,61

9,37

51,72

6,71

147,81 147,26

2002

Estonia

29,44

12,49

174,34

2002

33,60

13,15

167,63

2005

W´gry

2005

39,02

10,25

43,22

6,96

117,22 141,78

2002

¸otwa

2005

25,49

9,51

36,12

5,94

136,80 136,32

2002

Litwa

2005

2002

2005

S∏owenia

29,50

11,83

43,69

7,93

39,07

9,16

45,38

6,33

143,14 138,68 129,76 151,02

2002

S∏owacja

32,09

10,42

139,23

2002

41,48

8,13

144,85

2005

Ârednia
(bez Polski)
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miaru sprawiedliwoÊci

●Funkcjonowanie wy-

ekonomiczna (inflacja, kursy walut)

●NiestabilnoÊç makro-

odniesieniu do polityki gospodarczej

●Brak pewnoÊci w

kowa

●Administracja podat-

●Stawki podatkowe

(np. oprocentowanie
i op∏aty)

●Koszt finansowania

wania (np. wymagane zabezpieczenie
lub brak dost´pnoÊci
bankowego finansowania)

●Dost´p do finanso-

9. Jak problematyczne
dla dzia∏alnoÊci i
rozwoju przedsi´biorstwa sà nast´pujàce czynniki? (w
skali od 1 do 4)

2,47

3,20

3,34

2,95

3,41

3,17

2,65

2002

2,39

2,91

2,98

2,92

3,31

3,04

2,76

2005

Polska

1,91

2,52

2,58

2,49

2,67

2,53

2,45

2002

2,51

2,62

2,69

3,27

3,43

2,62

2,46

2005

Czechy

1,85

2,22

2,45

1,77

2,30

2,01

1,94

2002

1,46

1,63

1,82

1,44

1,52

1,72

1,66

2005

Estonia

1,51

2,25

2,39

2,11

2,71

2,31

2,22

2002

1,61

2,60

2,48

2,33

3,20

2,67

2,44

2005

W´gry

1,56

2,37

2,81

2,79

2,80

2,01

1,85

2002

1,51

2,62

2,55

2,68

2,73

1,88

1,64

2005

¸otwa

2,16

2,52

2,81

2,48

3,08

1,99

1,62

2002

2,21

2,17

2,58

2,19

3,02

1,91

1,64

2005

Litwa

2,50

3,11

3,01

2,21

2,68

2,58

2,50

2002

1,87

2,02

2,21

1,71

1,92

1,87

1,69

2005

S∏owacja

2,02

2,16

2,27

1,66

2,11

2,20

1,82

2002

2,03

2,04

2,30

2,34

2,23

2,08

1,94

2005

S∏owenia

1,93

2,45

2,62

2,22

2,62

2,23

2,06

2002

1,88

2,24

2,38

2,28

2,58

2,11

1,92

2005

Ârednia
(bez Polski)

Badanie przedsi´biorstw przeprowadzone przez NBP,
kwiecieƒ 2005 – wybrane wyniki
Wiosnà 2005 r. NBP w ramach prowadzonych regularnie badaƒ wprowadzi∏ dodatkowe pytania,
które odnosi∏y si´ do zakresu niniejszego raportu. Ankieta trafi∏a do 594 przedsi´biorstw, które
stanowià reprezentatywnà próbk´ dla Polski, przy czym uzyskano oko∏o 500 odpowiedzi.
Publikujemy jedynie pytania odnoszàce si´ do niniejszego badania. Pe∏na treÊç kwestionariuszy
i odpowiedzi mo˝e zostaç opublikowana osobno.

P1 Je˝eli Paƒstwa przedsi´biorstwo podpisuje umowy, na mocy których musi zostaç ustanowione zabezpieczenie,
jak cz´sto ustanawiane jest zabezpieczenie na podanych poni˝ej rodzajach aktywów (w proc.):
Nigdy
Rzadko
Czasami
Cz´sto
Zawsze
Brak odpowiedzi
1. NieruchomoÊciach
2. RuchomoÊci
3. WierzytelnoÊci handlowe
4. Rachunki bankowe
5. Papiery wartoÊciowe
6. Inne

24,58
20,04
24,24
27,6
50,34
3,37

16,33
16,67
14,82
18,52
12,29
0,67

14,98
19,36
22,05
13,8
8,08
1,35

18,01
18,85
16,16
14,81
6,23
4,89

7,58
6,06
2,53
4,9
1,01
2,35

18,52
19,02
20,2
20,37
22,05
87,37

P2 Na czyjà rzecz i z jakà cz´stotliwoÊcià Paƒstwa przedsi´biorstwo ustanawia zabezpieczenia, o których mowa
w P1 (w proc.)?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Cz´sto
Zawsze
Brak odpowiedzi
1. Banku – w celu
zabezpieczenia kredytu
lub kredytu w rachunku
2. Dostawcy – w celu
zabezpieczenia zap∏aty
za dostarczone towary
3. Zamawiajàcego – w celu
dostarczenia towarów
4. Inne

9,76

6,73

7,74

15,33

39,22

21,22

28,62

23,06

16,67

7,75

0,67

23,23

37,2
4,38

18,18
0,34

10,44
1,01

6,9
1,01

1,85
1,51

25,42
91,75

P3 Jakie sà dla przedsi´biorstwa zalety i korzyÊci z ustanowienia zabezpieczenia na w∏asnym majàtku przedsi´biorstwa (w proc.)?
Nieistotne Niewa˝ne
Wa˝ne
Bardzo
Bardzo
Brak odpowiedzi
wa˝ne
istotne
1. Daje dost´p do kredytu,
który inaczej nie by∏by
osiàgalny
8,59
4,04
6,74
17
42,93
20,7
2. Wp∏ywa na zmniejszenie
oprocentowania kredytu.
24,58
14,98
14,48
16,33
7,91
21,72
3. Wp∏ywa na korzystniejsze
ukszta∏towanie
pozaodsetkowych
warunków umowy
(np. okres sp∏aty).
19,53
15,15
19,36
14,14
8,92
22,9
4. Inne
2,85
0
0,37
0,66
0,51
95,61
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P4 Jakie sà dla przedsi´biorstwa minusy ustanowienia zabezpieczenia na w∏asnym majàtku przedsi´biorstwa
(w proc.)?
Nieistotne Niewa˝ne Wa˝ne
Bardzo
Bardzo
Brak odpowiedzi
wa˝ne
istotne
1. Wysokie koszty
2. Z∏o˝onoÊç procesu
ustanowienia zabezpieczenia
3. Zbyt du˝e uprawnienia
dla banków/ przedsi´biorstw
4. Obawa przed b∏´dnà egzekucjà
5. Nieelastyczne regulacje
dotyczàce ustanowienia
zabezpieczeƒ
6. Inne

11,78

11,28

18,85

18,35

17,85

21,89

7,58

11,95

21,04

22,22

15,32

21,89

5,56
12,63

6,9
20,54

17,34
16,5

24,07
15,66

24,24
12,96

21,89
21,71

6,9
2,86

9,09
0,36

22,73
0,17

20,37
0,51

17,34
0,65

23,57
95,45

P5 Czy Paƒstwa przedsi´biorstwo zgadza si´ z nast´pujàcà opinià: „Obowiàzujàce w Polsce przepisy materialne
i proceduralne dotyczàce zabezpieczeƒ nie utrudniajà przedsi´biorcóm ustanawiania zabezpieczeƒ
w umowach” (w proc.)?
Nie
Raczej si´
Raczej si´
Zgadzam si´
Brak
zgadzam si´
nie zgadzam
zgadzam
odpowiedzi
12,96

25,25

37,04

5,05

19,7

P6 W jaki sposób przedsi´biorstwo ocenia procedur´ ustanawiania hipotek na nieruchomoÊci (w proc.)?
Nie
Raczej si´
Raczej si´
Zgadzam si´
Brak
zgadzam si´
nie zgadzam
zgadzam
odpowiedzi
1. Prosta
2. Szybka
3. Niedroga

17,17
27,1
35,87

25,08
33,84
30,3

29,8
15,83
11,63

7,08
2,19
0,65

20,87
21,04
21,55

P7 W jaki sposób przedsi´biorstwo ocenia procedur´ ustanowienia zastawu rejestrowego (w proc.)?
Nie
Raczej si´
Raczej si´
Zgadzam si´
Brak
zgadzam si´
nie zgadzam
zgadzam
odpowiedzi
1. Prosta
2. Szybka
3. Niedroga

11,95
14,82
13,13

29,29
32,32
27,78

29,63
25,25
29,29

6,4
3,37
5,39

22,73
24,24
24,41

P8 W jaki sposób przedsi´biorstwo ocenia procedur´ zawarcia umowy leasingu finansowego z opcjà zakupu
(w proc.)?
Nie
Raczej si´
Raczej si´
Zgadzam si´
Brak
zgadzam si´
nie zgadzam
zgadzam
odpowiedzi
1. Prosta
2. Szybka
3. Niedroga
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5,05
4,39
17,68

19,87
19,19
33,67

38,55
40,74
17

8,92
7,4
3,54

27,61
28,28
28,11

P9 W jaki sposób przedsi´biorstwo ocenia procedur´ sprzeda˝y wierzytelnoÊci przedsi´biorstwa, np. faktoring
(w proc.)?
Nie
Raczej si´
Raczej si´
Zgadzam si´
Brak
zgadzam si´
nie zgadzam
zgadzam
odpowiedzi
1. Prosta
2. Szybka
3. Niedroga

7,74
7,07
21,88

27,61
29,29
38,38

35,18
33,67
13,48

4,89
5,22
1,18

24,58
24,75
25,08

P10 Czy Paƒstwa przedsi´biorstwo zgadza si´ z nast´pujàcà opinià: „Banki i inni kredytodawcy w sposób odpowiedni korzystajà z ustanowionych zabezpieczeƒ, ˝àdajàc ich ustanawiania i dochodzàc swoich praw na ich
podstawie w sposób uczciwy” (w proc.)?
Nie
Raczej si´
Raczej si´
Zgadzam si´
Brak
zgadzam si´
nie zgadzam
zgadzam
odpowiedzi
5,56

21,04

42,93

6,56

23,91
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ZA¸ÑCZNIK H
Metodologia i êród∏a
Prace nad niniejszym raportem podzielone
by∏y na trzy cz´Êci:
● zbieranie danych (iloÊciowych i jakoÊcio-

wych) dotyczàcych sposobu funkcjonowania systemu zabezpieczeƒ ze szczególnym uwzgl´dnieniem instytucji i sposobu, w jaki odbiera si´ wp∏yw ich ram na
rynek finansowy;
● analiza danych w porównaniu z normami

EBOR i standardami mi´dzynarodowymi;
oraz
● sporzàdzenie

zaleceƒ
dotyczàcych
poprawy wydajnoÊci polskiego systemu
prawnego.

Prace zosta∏y przeprowadzone w Êcis∏ej
wspó∏pracy z Narodowym Bankiem Polskim
i Bankiem Âwiatowym. ChcielibyÊmy wyraziç
nasze najszczersze podzi´kowania Jaros∏awowi Be∏dowskiemu, Naczelnikowi Wydzia∏u
Wspó∏pracy z Zagranicà, Magdalenie SafjanKaczorowskiej, G∏ównemu SpecjaliÊcie oraz
Annie Berkowskiej, Inspektorowi Bankowemu z Narodowego Banku Polskiego za ich
nieustajàce wsparcie. JesteÊmy wdzi´czni
prof. Leszkowi Balcerowiczowi, pomys∏odawcy niniejszego projektu, jak równie˝ prof.
Stanis∏awowi So∏tysiƒskiemu i dr. Tomaszowi
Staweckiemu, za ich cenne uwagi i wskazówki. ChcielibyÊmy równie˝ wyraziç podzi´kowania Lubomirze Beardsley, Jamesowi
Andersonowi i Katarinie Mathernovej z Banku Âwiatowego za udzia∏ i konstruktywne komentarze. Wreszcie, specjalne podzi´kowania nale˝à si´ Rados∏awowi Illingowi z Biura
Radcy Generalnego EBOR za uwagi i cenne
sugestie podczas ca∏ego projektu.
OczywiÊcie ponosimy pe∏nà odpowiedzialnoÊç za wszelkie b∏´dy i nieÊcis∏oÊci.
Na podstawie pierwotnych ustaleƒ z Narodowym Bankiem Polski w sprawie zakresu
projektu, dane pochodzà z:
– Istniejàcych materia∏ów i danych EBOR,
w tym Badania regionalnego dot. zabez-

60

pieczeƒ (zob. za∏àcznik A), Badania
EBOR na temat egzekucji z zastawów
(zob. za∏àcznik B) oraz Badania Êrodowiska gospodarczego i dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw w latach 2002 i 2005
EBOR i Banku Âwiatowego (BEEPS)
(zob. za∏àcznik G).
– Materia∏ów i danych Narodowego Banku
Polskiego, w tym raport Generalnego
Inspektoratu Nadzoru Bankowego z paêdziernika 2004 r. pt. „Formalne i praktyczne aspekty windykacji nale˝noÊci w Polsce” (zob. za∏àcznik F) oraz badania
przedsi´biorstw przeprowadzonego przez
Narodowy Bank Polski wiosnà 2005 r.
(zob. za∏àcznik G).
– Innych materia∏ów i danych ze êróde∏ zewn´trznych, w tym publikacji Banku
Âwiatowego „Doing Business in 2006
– Creating Jobs”, materia∏ów roboczych
równoleg∏ego projektu BÂ oceniajàcego
dochodzenie nale˝noÊci z umów w Polsce oraz raportów Gdaƒskiej Akademii
Bankowego pt. „Znaczenie ekonomiczne zastawu rejestrowego” i „Analiza
ekonomiczna wp∏ywu instytucji zastawu
rejestrowego w Polsce” wydanych
w kwietniu 2002 i listopadzie 2003 r.
– Spotkaƒ i korespondencji z licznymi bankami i prawnikami w Polsce, z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego,
Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Sàdu Rejonowego dla miasta sto∏ecznego Warszawy, Zwiàzku Banków Polskich, Fundacji na
Rzecz Kredytu Hipotecznego oraz Izby
Notarialnej.
Zebrane dane i informacje zosta∏y poddane analizie ze szczególnym uwzgl´dnieniem Podstawowych Zasad EBOR dotyczàcych Zabezpieczeƒ (zob. za∏àcznik D), wytycznych EBOR dotyczàcych tworzenia rejestru zabezpieczeƒ (zob. za∏àcznik E) oraz
z uwzgl´dnieniem przepisów i stosowanych praktyk w innych paƒstwach regionu,
w szczególnoÊci Bu∏garii, Czech, Estonii,

W´gier, ¸otwy, Litwy, Rumunii i S∏owacji.
Po wst´pnym wprowadzeniu okreÊlono
kluczowe zagadnienia przedstawione
w drugiej cz´Êci raportu, które nast´pnie
poddano dalszej analizie (z wyjàtkiem
bardziej ogólnych kwestii, które obejmuje
trwajàce badanie Banku Âwiatowego).
ChcielibyÊmy podzi´kowaç wszystkim
osobom i organizacjom, których wsparcie
i pomoc doprowadzi∏y do powstania niniejszego raportu. Sà to, w szczególnoÊci:
– Allen & Overy, A. Siemiàtkowski sp. k.
– Baker & McKenzie Gruszczyƒski i Wspólnicy sp. k.
– BG˚ S.A.
– BPH Bank Hipoteczny S.A.
– BRE Bank Hipoteczny S.A.
– CMS Cameron McKenna Pawe∏ D´bowski
sp. k.
– Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz
i wspólnicy sp. k.

– EBOR, Biuro w Warszawie
– ING Bank Âlàski S.A.
– Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego
– Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Weroƒska-Karcz
– Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Wydzia∏
Rejestru Zastawów
– Narodowy Bank Polski
– PEKAO S.A.
– Zwiàzek Banków Polskich
– Polska
Konfederacja
Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
– Raiffeisen Bank Polska S.A.
– Societé Générale Spó∏ka Akcyjna Oddzia∏
w Polsce
– So∏tysiƒski Kawecki & Szl´zak
– Stolarek – Kancelaria Prawnicza sp. k.
– Sàd Rejonowy dla Miasta Warszawy – Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych
– White & Case W. Dani∏owicz, W. Jurcewicz
i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp. k.
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