
4–5 czerwca 2013r.
Hotel Marriott, Warszawa

www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

Warsztaty

Procedury przyznawania kredytów
konsumenckich i hipotecznych

w świetle nowych

Rekomendacji T i S 

• ocena klienta w świetle rekomendacji T i S

• uproszczona procedura wiarygodności 
kredytowej klienta

• określanie wskaźnika dti przez bank
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Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający 

udział w warsztatach
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Program Dzień I

8.30  Rejestracja, poranna kawa

9.00  Rozdzielenie zakresu przedmiotowego 
Rekomendacji T i Rekomendacji S 
•	czy	występują	interakcje	pomiędzy	rekomendacjami

Dorota Dubyk, Radca prawny, Baker & McKenzie 
Krzyżowski i Wspólnicy 

10.00  Sankcje za niedostosowanie się do 
przepisów rekomendacji
•	Rekomendacje	KNF	-	niewiążące,	ale	„obowiązujące”?
•	Specyfika	Rekomendacji	S	i T
•	Rekomendacje	a „normy	ostrożnościowe”;		
„normy	wiążące”

•	Rekomendacja	a zalecenia	KNF
•	Zgodność	działania	banku	z rekomendacjami	
a czynności	nadzorcze	KNF

•	Przestrzeganie	rekomedancji	jako	kryterium	
oceny	członków	władz	banku	i kandydatów	na	
członków	władz

dr Wojciech Wąsowicz, adwokat, K&L Gates

Łukasz Szymański, aplikant radcowski,  K&L Gates

11.30  Przerwa na kawę

12.00  Ocena klienta detalicznego w świetle 
znowelizowanej Rekomendacji „T”
•	analiza	ilościowa	(dochody	i wydatki)	i jakościowa	
(cechy	klienta,	historia	klienta)	zgodnie	
z rekomendacją	nr 6

•	zasady	korzystania	z zewnętrznych	baz	danych	
zgodnie	z rekomendacją	nr	10

dr Dominika Rogoń, Radca prawny

13.00  Przerwa lunch

14.00  Uproszczona procedura weryfikacji 
wiarygodności kredytowej klienta 
•	kto	i kiedy	może	ją	zastosować	
•	na	czym	ma	polegać	uproszczenie	
•	sytuacja	banków,	które	nie	mają	w ofercie	
kredytów	ratalnych

Mateusz Solak , Menadżer w dziale Zarządzania 
Ryzykiem, Deloitte Advisory

15.30  Zakończenie pierwszego dnia 
warsztatów

9.00  Rejestracja, poranna kawa

9.30  Obowiązek informacyjny wobec 
klienta w świetle nowych 
rekomendacji T i S
•	procedury	określające	formę	i zakres	
informowania	każdego	klienta	ubiegającego	się	
o kredyt

Tomasz Rogalski, Radca prawny, Norton Rose Piotr 
Strawa i Wspólnicy

10.30  Przerwa kawowa

11.00  Umowa kredytowa w kredycie 
hipotecznym w świetle nowych 
rekomendacji
•	jakie	zmiany	należy	zastosować	w umowach
•	modelowa	umowa

Dr Remigiusz Stanek, Radca prawny, Deloitte Legal

12.00 Przerwa na lunch 

13.00 w jaki sposób zarząd banku ma 
określać wskaźnik dti
•	jakie	informacje	muszą	się	znaleźć	we	wniosku	
kredytowym

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora, Departament 
Zarządzania Ryzykiem Kredytowym BRE Bank 
Hipoteczny

14.30  Zakończenie warsztatów, wręczenie 
certyfikatów uczestnikom

program |  DZIEŃ PIERWSZY program |  DZIEŃ DRUGI
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dlaczego WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Podczas warsztatów poznają Państwo najnowsze 
zmiany w regulacjach kredytowych. Nasi prelegen-
ci przedstawią Państwu m.in. metody oceny zdol-
ności kredytowej banku w kontekście nowelizacji 
Rekomendacji „T” oraz projektu Rekomendacji „S” 
i  problematkę związaną z  kwestią uproszczonej 
procedury weryfikacji wiarygodności kredytowej 
klienta. Poruszą także kwestię określania współ-
czynnika sumy zobowiązań do bieżącego dochodu 
klienta (dti) oraz sposoby kontroli jego zabezpie-
czenia kredytowego. Udział w wydarzeniu pozwoli  
Państwu na wymianę doświadczeń z  innymi uczest- 
nikami rynku oraz na wykorzystanie przedstawio-
nych rozwiązań w praktyce.

warsztaty KIERUJEMY DO

Adresatami wydarzenia są m.in.: 
Członkowie Zarządu banku, dyrektorzy i managerowie  
w dziale kredytów, pracownicy kredytowi, inspektorzy 
kredytowi, pracownicy kontroli wewnętrznej, pracow-
nicy komórki ds. ryzyka (kredytowego)

Hotel Marriott
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-687 Warszawa

MIEJSCE warsztatów

kotwica4
Informacje ogólne

Patrycja Kuriata
tel.: 22 379 29 36
e-mail: p.kuriata@mmcpolska.pl

więcej INFORMACJI

ORGANIZATOR

 MM • Conferences to wiodący i niezależny orga-
nizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest or-
ganizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz 
warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym.
 Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń 
jest zarówno współpraca z  czołowymi firmami rynku 
mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświad-
czonych managerów oraz producentów, handlowców. 
Realizujemy projekty z największymi firmami i instytu-
cjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE iT, 
PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Pol- 
komtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomu-
nikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel–Lucent, SES Astra, 
Huawei, Alvarion, TNS OBOP.
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Prelegenci

Dorota Dubyk 
Radca prawny, Baker & McKenzie Krzyżowski 
i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Dorota Dubyk jest radcą prawnym w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżow-
ski i Wspólnicy sp.k. Urodziła się w 1979 r. Studiowała bankowość i finanse 
w Szkole Głównej Handlowej, uzyskała tytuł magistra na Wydziale Prawa Uni-

wersytetu Warszawskiego oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie europejskie-
go prawa bankowego zorganizowane przez Polską Akademię Nauk. Karierę zawodową 
rozpoczęła w 2001 r., pracując w banku, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą trudnych 
długów oraz restrukturyzacją porozumień kredytowych i pożyczek. w 2003 r. przeniosła 
się do Departamentu Operacyjno-Rachunkowego w Narodowym Banku Polskim, gdzie 
odpowiadała za kontakty z Europejskim Bankiem Centralnym w związku z przygotowy-
waniem wewnętrznego regulaminu NBP na potrzeby przystąpienia do Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych i  Eurosystemu. Zajmowała się również przygotowywa-
niem opinii dotyczących zasad rachunkowości NBP oraz współpracowała przy opra-
cowywaniu wewnętrznego regulaminu prawnego NBP dotyczącego obsługi klientów 
oraz innych dziedzin działalności bankowej. w marcu 2007 r. dołączyła do grupy prawa 
bankowego w warszawskiej kancelarii Baker & McKenzie. Od tego czasu zajmowała się 
prawem bankowym i finansowym, w tym zagadnieniami związanymi z polskim systemem 
płatniczym. Dorota Dubyk jest mężatką i ma dwie córki. ■

Tomasz Rogalski
Radca prawny, Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy
Tomasz Rogalski jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Warszawie od 2009 roku i starszym prawnikiem (senior associate) w Nor-
ton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy, sp.k. w 2005 r. z wyróżnieniem ukończył 
Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum 

Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambrid-
ge (British Centre for English and European Legal Studies). w 2006 r. ukończył Podyplo-
mowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca dyplomowa:  
„Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe” dotycząca instrumentów finansowych emito-
wanych w procesie sekurytyzacji wierzytelności bankowych, w tym instrumentów znaj-
dujących zastosowanie przy sekurytyzacji syntetycznej). Tomasz Rogalski specjalizuje się 
w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego, a także w tematyce prawa gospodar-
czego i handlowego. Tomasz Rogalski zajmuje się doradztwem w zakresie transakcji kre-
dytowych, w tym finansowania projektów inwestycyjnych (project finance), finansowania 
nieruchomości (real estate finance), finansowania nabywania spółek (acquisition finan-
ce), zagadnieniami regulacyjnymi (np. MiFID, EMIR, REMIT, FATCA, UK Bribery Act, FCPA, 
fundusze inwestycyjne) oraz kwestiami dotyczącymi emisji papierów wartościowych 
(oferty publiczne, wezwania na sprzedaż akcji, emisja obligacji) i  obrotu pochodnymi 
instrumentami finansowymi, w tym towarowymi instrumentami pochodnymi. Prelegent 
licznych konferencji oraz autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawnych 
zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. ■

dr Dominika Rogoń 
Radca prawny
Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w  Krakowie, posiada kilkuletnie do-
świadczenie w  bieżącej obsłudze banków i  instytucji finansowych, a  także 
w  prowadzeniu szkoleń i  warsztatów branżowych; doktor nauk prawnych 
(praca doktorska z zakresu kredytu konsumenckiego); współpracownik Pol-

sko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy UJ; współautorka Komentarza do 
ustawy o kredycie konsumenckim oraz do ustawy Prawo bankowe; współautorka Pro-

Mateusz Solak 
Menadżer w dziale Zarządzania Ryzykiem,  
Deloitte Advisory 
Zajmuje się doradztwem dla sektora bankowego. Doświadczenie zdobywał 
pracując w największych polskich ićnstytucjach finansowych. Posiada bogate 
doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań metodologicznych i  informatycznych  

w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, w szczególności budowy modeli staty-
stycznych, opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań wspomagających decyzje kredytowe, 
projektowania i wdrażania systemów monitorowania ryzyka klientów detalicznych, SME 
i  korporacyjnych. Uczestniczył w  projektach wdrażania rozwiązań w  zakresie budowy 
i  implementacji modeli kapitału ekonomicznego dla ryzyka kredytowego, rezydualne-
go i  kredytowego kontrahenta. Współtworzył rozwiązania w  zakresie metod IRB oraz 
uczestniczył w wielu projektach walidacji modeli, w tym modeli skoringowych i ratingo-
wych oraz modeli stosowanych w Filarze 2 w największych bankach polskich. Mateusz 
nadzorował również projekty audytowe w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz za-
rządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym. ■

fesjonalnego Serwisu Bankowego LEX dla Banków; autorka publikacji z zakresu prawa 
bankowego i cywilnego; uczestniczka grupy roboczej przy UOKiK ds. transpozycji dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 
umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG. Więcej na 
www.rogon.com.pl ■

Dr Remigiusz Stanek
Radca prawny, Deloitte Legal
Mec. Remigiusz Stanek jest członkiem zespołu Banking & Finance na sta-
nowisku Managing Associate w Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy 
kancelaria prawnicza sp. k. Posiada tytuł doktora nauk prawnych oraz tytuł 
LL.M, które zdobył na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest 

stałym ekspertem Business Center Club ds. prawa bankowego. Mec. Stanek specjalizuje 
się w prawie bankowym i finansowym, w szczególności w obszarach doradztwa regula-
cyjnego i obsługi zagranicznych instytucji kredytowych. Jest wykładowcą Europejskiego 
Prawa Bankowego na Uczelni Łazarskiego. Jego doświadczenie obejmuje m.in.: kom-
pleksowe projektowanie dokumentacji banków, w szczególności w zakresie implemen-
tacji prawa wspólnotowego (m.in. MIFID), przygotowanie dokumentacji dla transakcji 
finansowania nieruchomości, strukturyzowanie transakcji kredytowych oraz hedgingo-
wych, obsługę bieżącą i likwidację oddziałów instytucji kredytowych, opiniowanie aktów 
legislacyjnych oraz reprezentowanie BCC w Parlamencie RP.) ■

Łukasz Szymański 
aplikant radcowski, K&L Gates
Skupia się w  swojej praktyce na zagadnieniach związanych z  transakcjami 
korporacyjnymi, w  szczególności finansowaniem inwestycji zagranicznych 
przedsiębiorców w Polsce. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego i bankowego. Jest asy-

stentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w  Warszawie w  Katedrze Prawa Cywilnego i  Prawa Prywatnego Międzynarodowego. 
Specjalizuje się także w zakresie mediacji. Jest mediatorem Polskiego Centrum Mediacji 
wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz mediatorem Sądu 
Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. ■

dr Wojciech Wąsowicz
adwokat, K&L Gates
Koncentruje się w swojej praktyce na sporach sądowych dotyczących spraw 
cywilnych i gospodarczych oraz korporacyjnych. Praktykuje również w dzie-
dzinie prawa karnego, w szczególności w sprawach przestępstw popełnianych 
przez osoby sprawujące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach. W po-

wyższym zakresie zajmuje się w szczególności postępowaniami sądowymi dotyczącymi 
odpowiedzialności z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, sporami akcjonariuszy, 
a  także sporami dotyczącymi realizacji umów budowlanych. Wspiera również  grupy  
bankowe i finansowe w związku z kwestiami dotyczącymi dochodzenia roszczeń w sto-
sunku do kredytobiorców. ■

Ewa Renz 
Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania 
Ryzykiem Kredytowym BRE Bank Hipoteczny
Absolwentka SGH na kierunku Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Doktorantka studiów na Wydziale finan-
sów i  Zarządzania SGH. Od 2004 zajmuje się zagadnieniami związanymi 

z  wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania portfelowym ryzykiem w  bankach, 
w tym implementacją postanowień Bazylei II oraz rozwojem modeli kapitału wewnętrz-
nego. w swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu m.in. 
rozwój metodologii testów warunków skrajnych, metod pomiaru i oceny ryzyka kredyto-
wego w tym standardowych kosztów ryzyka oraz miar rentowności skorygowanej o ryzy-
ko, rozwojem metod szacowania parametrów ryzyka kredytowego. Swoje doświadczenie 
zawodowe zdobywała w PKO BP oraz BPH. Od 2010 pracuje w BRE Banku Hipotecznym 
na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. ■
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ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl 
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

data i podpis pieczątka firmy

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach 
wynosi:
–  2 795 zł + 23% VAT w przypadku   

pisemnego zgłoszenia do do 10 maja 2013 r.,
–  3 295 zł + 23% VAT po 10 maja 2013 r.

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące 
warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu 
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni 
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem warsztatów.

5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące 
na fakturze.

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
poleconym na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji do 10 maja 2013 r. 
obciążymy Państwa opłatą administracyjną 
w wysokości 400 zł + 23% VAT.

8. W przypadku rezygnacji po do 10 maja 2013 r. 
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 
w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi 
kosztami udziału.

10.  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach 
może wziąć udział inny pracownik firmy pod 
warunkiem przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem warsztatów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica

E-mail

Kod pocztowy Miasto

Telefon Fax

Warunki uczestnictwa

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach „Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle 
nowych Rekomendacji T i S”, termin: 4–5 czerwca 2013 r.
Cena 2 795 zł + 23% VAT – do 10 maja 2013 r.
Cena 3 295 zł + 23% VAT – po 10 maja 2013 r.

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie 
o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA

TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT

TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze

Pełna nazwa firmy

Oddział / dział firmy / z dopiskiem

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy Miasto

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):

DANE DO FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna nazwa firmy

Ulica

i posiada numer NIP

Kod pocztowy Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH?

prasa ..............................................................................................................

TV ...................................................................................................................

internet ........................................................................................................

newsletter ...................................................................................................

kontakt telefoniczny z naszym konsultantem

inne (jakie?) ................................................................................................

Usługi świadczone dla pracowników 
samorządu, które spełniają 2 warunki :
1. Usługi mające charakter kształcenia 

zawodowego dla uczestnika 
2. Finansowane co najmniej  

w 70% ze środków publicznych są 
zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. 
Ust.1 punkt 29).

W przypadku spełnienia powyższych 
warunków proszę załączyć 
oświadczenie potwierdzające 
spełnienie powyższych warunków.

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na 
konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. 
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej 
MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji  
i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów 
MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences 
oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej 
dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.

4–5 czerwca 2013 r.
Hotel Marriott, Warszawa

Do strony tytułowej »Do strony tytułowej »




