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Uchwalona w marcu 2017 r. ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 

kredytu hipotecznego i agentami,  przewiduje obowiązki i odpowiedzialność banków za 

PRZESZKOLENIE oraz wykazanie certyfikatów wobec personelu związanego z oferowaniem 

udzielaniem i obsługą kredytów hipotecznych. Obowiązek ten objął szacunkowo 2-4 tys. 

pracowników/personelu oraz kilka tys. pośredników, agentów kredytów hipotecznych dla 

konsumentów. Zakres szkoleń został ściśle określony w ustawie i obejmuje 9 modułów. 

Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego przygotowała ofertę edukacyjną, realizującą te wymogi, co 

stanowić będzie wsparcie dla Banków. Z uwagi na skalę nałożenia obowiązku szkoleniowego, Fundacja 

przygotowała e-learningową formułę, zarówno dla edukacji, jak i certyfikacji, z myślą o efektywnym 

wdrożeniu w procedurach bankowych, bez nadmiernego angażowania środków i czasu objętego 

obowiązkiem edukacyjnym personelu Banku. 

 

Szkolenie e-learning Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego przewiduje efektywne kosztowo i 

pewne rozwiązanie:  

1. Szczegółowa treść szkolenia Fundacji skonsultowana z KNF 

Fundacja opracowała szczegółowy zakres poszczególnych modułów szkoleniowych. 

Treść szkolenia uzyskała pozytywną ocenę, Komisji Nadzoru Finansowego w 

bilateralnej konsultacji, udokumentowanej pisemnym stanowiskiem Urzędu. Daje 

nam to  pewność, iż przy objęciu kontrolą nadzorczą, wdrożenie w Banku programu 

szkoleniowego Fundacji wolne jest od ryzyka niekompletności przekazywanej 

personelowi wiedzy. 

 

2. Efektywność dzięki przewidzianym pretestom 

Pretesty pomogą ograniczyć czas wydatkowany przez personel Banku na szkolenie, 

zachowując wysoki wymóg wiedzy i umiejętności. 

 

3. Treść szkolenia przygotowywanego przez Fundację zapewnia obiektywizm  

Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, jako ekspercka instytucja, z ponad 25-letnią 

specjalizacją w dziedzinie kredytów hipotecznych, gwarantuje przekazywanie know-

how kredytu hipotecznego, reprezentując doświadczenie i interes systemowy. 

Uwolni to Bank od ryzyka subiektywnego szkolenia pracowników na rzecz wyłącznie  

sprzedaży produktów danego kredytodawcy. 

 

NOWY OBOWIĄZEK SZKOLENIOWO-CERTYFIKACYJNY 
DLA BANKU 

Oferta Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego dla efektywnego wypełnienia (Szkolenie 
wiedzy i kompetencji personelu Banku w zakresie kredytów hipotecznych dla konsumentów, 

zgodnie z wymogami Ustawy Hipotecznej) 
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4. Projekt edukacyjny Fundacji zakłada dostarczenie dowodu zdobycia wiedzy i kompetencji w 

postaci certyfikatu, po uprzednim zaliczeniu wszystkich składowych modułów szkolenia. 

Wypełnia to odpowiedzialność Banku w zakresie założonym w rozumieniu Ustawy 

Hipotecznej. 

 

 
Szczegółowa treść szkolenia, egzaminowania i certyfikacji, a także jego koncepcja, w tym 

opracowanie sposobu przeprowadzenia w efektywnej  formule e-learningowej oraz w formule pre-

testów dla efektywnej certyfikacji (znaczenie w sytuacji objęcia obowiązkiem kliku tysięcy 

pracowników banków) stanowią dzieło autorskie Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego oraz know-

how przygotowania KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU w taki sposób, iż wdrożenie go pozwala 

Bankowi wykazać w podanym zakresie spełnienie zarówno przepisów Dyrektywy Hipotecznej, 

szczegółowych ustawy o kredycie hipotecznym z marca 2017, jak i wymagań nadzorczych. 

 

Fundacja oferuje udostępnienie Bankowi gotowego i kompleksowego programu szkoleniowo – 

certyfikacyjnego w okresie wejścia w życie przepisów ustawy hipotecznej w 2017 r., a także monitoring 

zakresu oraz wymagane zgodnie z obowiązkami ustawowymi aktualizacje i cykliczne szkolenia, w 

kolejnych latach obowiązywania przepisów Ustawy Hipotecznej. 

 
Kompleksowy program szkoleniowo-certyfikacyjny Fundacji, jest już wdrażany w pierwszych 
bankach, które w marcu 2017 r. zawarły z FKH umowę na przeszkolenie personelu hipotecznego. 
Wdrożenie szkoleń edukacyjnych kredytu hipotecznego w standardzie oferty Fundacji na tę chwilę 

obejmuje blisko 20% rynku kredytów hipotecznych. 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowym informacji, zapraszamy do kontaktu z Fundacją. 

 

Oferta Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego obejmuje udostępnienie Bankowi (do formuły e-

learningowej): 

 

• Programu Szkoleniowego Kredytu Hipotecznego w zakresie 9 obowiązkowych 

modułów wiedzy 

• Programu oraz Egzaminowania i wystawiania przez FKH Świadectwa Wiedzy i 

Kompetencji dla personelu 

• Programu obowiązkowych szkoleń aktualizacyjnych wiedzę personelu Banku i jego 

pośredników/agentów kredytu hipotecznego 


