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Wiarygodność 
i jaWność informacji

Z dr. Jackiem Furgą, prezesem Centrum Prawa Bankowego i Informacji, szefem Centrum AMRON, 
rozmawiała Bożenna Chlabicz.

– W  Centrum Prawa Bankowe-

go i  Informacji powstał Zespół ds. 

AMRON. Koordynatorem projektu 

była Agnieszka Górska, a specja-

listą IT Ryszard Ferenc. Nad cało-

ścią czuwała prezes zarządu CPBiI, 

Teresa Wrzesień. Zespół wpierał 

również Robert Nowak. W  pra-

cach nad modelami analitycznymi 

uczestniczyli przedstawiciel AGH 

z Krakowa i Akademii Ekonomicz-

nej z Wrocławia. Opracowane przez 

prof. dr. hab. Józefa Czaję modele, 

po kilku aktualizacjach i  modyfi-

kacjach, funkcjonują do dziś. Od-

biór techniczny systemu nastąpił 

w czerwcu 2004 r., a we wrześniu 

tego roku System AMRON został 

udostępniony bankom. 

I to był ten historyczny moment. 

Ale o sukcesie nie było chyba 

mowy…

– Niestety, aktywność pierwszych 

uczestników AMRON była zniko-

ma, ale rosnące znaczenie sektora 

kredytów hipotecznych oraz na-

bierający rozpędu rynek miesz-

kaniowy stawiał przed bankami 

nowe wymagania. Tak widziała 

to również Komisja Nadzoru Ban-

kowego i  Generalny Inspektorat 

Nadzoru Bankowego. Pojawiła się 

zapowiedź Rekomendacji S. W  ta-

kiej sytuacji zostałem zaproszony 

do kierowania Systemem AMRON. 

Był maj 2006 r. Baza danych liczyła 

wówczas 116 tys. rekordów i uczest-

niczyło w niej 5 banków komercyj-

nych. W ciągu pół roku udało się 

nam pozyskać do współpracy kolej-

nych 8 banków. 21 listopada 2006 r. 

odbyło się pierwsze, założycielskie 

posiedzenie Komitetu Uczestników 

AMRON, w  którym wzięli udział 

Przypomnijmy. System AMRON 

to…

– To, oczywiście, System Analiz 

i Monitorowania Rynku Obrotu Nie-

ruchomościami prowadzony przez 

Centrum AMRON. System działa od 

15 lat, ale pomysł zrodził się w Związ-

ku Banków Polskich w  roku 1999, 

podczas spotkania wówczas dyrek-

tora generalnego, obecnie prezesa 

Związku Banków Polskich, Krzysz-

tofa Pietraszkiewicza z przedsta-

wicielami Generalnego Inspektoratu 

Nadzoru Bankowego i banków zain-

teresowanych finansowaniem nie-

ruchomości. Uczestniczyłem w tym 

spotkaniu jako prezes zarządu Hy-

poVereinsbank Banku Hipotecznego 

SA wraz z Piotrem Cyburtem, pre-

zesem zarządu Rheinhyp-BRE Ban-

ku Hipotecznego SA oraz Mirosła-

wem Sochaczewskim, dyrektorem 

Banku PKO BP SA. W tym składzie 

stanowiliśmy też Prezydium Komite-

tu ds. Finansowania Nieruchomości. 

Omawialiśmy założenia przygoto-

wywanej przez GINB Rekomendacji J 

o tworzeniu przez banki baz danych 

o nieruchomościach. Przyjęcie przez 

Komisję Nadzoru Bankowego Reko-

mendacji J w dniu 20 lipca roku 2000 

zmobilizowało nas do bardziej inten-

sywnej pracy.   

Wciąż jednak mówimy o etapie 

przygotowań do stworzenia 

systemu.

– Rzeczywiście. ZBP formalnie pod-

jął inicjatywę utworzenia jednej 

wspólnej, międzybankowej bazy 

danych o nieruchomościach. Jej za-

łożenia powstały w Rheinhyp-BRE 

Banku Hipotecznym SA, banku spe-

cjalistycznym, który był najbardziej 

zaawansowany w wypełnianiu wy-

mogów nadzorczych w zakresie kredytowania nieruchomości. 

Kierownikiem projektu został dyrektor Biura Wycen, Robert 

Nowak. W 2001 r. koncepcję bazy danych przekazano do kon-

sultacji w sektorze bankowym oraz w gronie ekspertów właści-

wych resortów i instytucji. W 2002 r. Komitet ds. Finansowania 

Nieruchomości przyjął wyniki tych konsultacji, a Zarząd ZBP 

podjął decyzję o realizacji projektu. W czerwcu 2003 r. ZBP pod-

pisał umowę z należącą do NBP firmą Bazy i Systemy Bankowe 

Sp. z o.o. o realizacji projektu Systemu Analiz i Monitorowania 

Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). 

Z okazji jubileuszu wypada przypomnieć, kto w tym pio-

nierskim okresie pracował przy systemie.
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przedstawiciele 13 banków komer-

cyjnych, NBP i  ZBP. Baza danych 

liczyła „już” 221 tys. rekordów. Ro-

snącemu zainteresowaniu banków 

współpracą z  AMRON sprzyjała 

dyskusja nad projektem pierwszej 

Rekomendacji S zobowiązującej 

banki do bieżącego monitorowa-

nia zmian wartości nieruchomości 

i wykorzystywania w tym celu me-

tod statystycznych.

Takie szczegółowe przypomina-

nie rozwoju Systemu AMRON 

może wydawać się interesu-

jące tylko dla nielicznych, ale 

pokazuje, jak ważne dla funk-

cjonowania branży są systemo-

we działania regulacyjne i jak 

zmieniał się w Polsce rynek 

nieruchomości.

– To prawda. Stale rosnąca licz-

ba banków uczestniczących 

w  AMRON, liczba gromadzonych 

rekordów, a  przede wszystkim 

zmieniający się rynek nierucho-

mości w  Polsce po jego otwarciu 

na europejskich inwestorów, de-

weloperów oraz instytucje finanso-

we i coraz wyraźniej definiowane 

oczekiwania odnośnie przejrzysto-

ści i dostępności informacji o ryn-

ku nieruchomości skłoniły ZBP do 

podjęcia w  lutym 2008  r. decyzji 

o  fundamentalnej przebudowie 

samej bazy danych, jak również 

„uzbrojenia” Systemu AMRON 

w  szereg nowych raportów ana-

litycznych i  statystycznych. Prze-

budowa systemu umożliwiła jego 

udostępnienie innym niż banki 

uczestnikom rynku obrotu nieru-

chomościami, dalsze poszerzenie 

funkcjonalności oraz bezpieczeń-

stwa zasobów, jak również nieza-

wodność korzystania z nich przez 

użytkowników. Baza AMRON liczy-

ła wówczas już 400 tys. rekordów 

i korzystały z niej 24 banki komer-

cyjne. Powołana została nowa jed-

nostka organizacyjna – Centrum 

AMRON, ogólnopolski ośrodek 

informacyjno-analityczny oferu-

jący usługi i produkty wszystkim 

uczestnikom rynku obrotu nieru-

funkcjonowania rynku nierucho-

mości oraz kluczowym elementem 

odbudowy zaufania w  relacjach 

między uczestnikami tego rynku 

nie tylko w  okresie zmiany ryn-

kowych trendów. To nie dostęp do 

informacji powinien decydować 

o przewadze konkurencyjnej, lecz 

umiejętność jej wykorzystania. 

Publikacje Raportu AMRON-SAR-

FiN weszły na stałe do kalendarza 

wydarzeń istotnych dla analityków 

i  dziennikarzy zainteresowanych 

rynkiem mieszkaniowym i kredy-

towym.

Z kim, z jakimi środowiskami 

współpracujecie?

– Pierwszymi, naturalnymi z punk-

tu widzenia banków i ZBP, adresa-

tami oferty współpracy byli rze-

czoznawcy majątkowi. Spotkała się 

ona z dużym zainteresowaniem, ale 

pojawiły się zastrzeżenia ze strony 

Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Majątkowych. Podobne problemy 

mieliśmy już wcześniej, gdy w ra-

mach projektu pozyskiwania da-

nych z zasobów powiatowych reje-

strów cen i wartości nieruchomości, 

kilka urzędów odmówiło nam pra-

wa dostępu do nich, powołując się 

na przepisy, w  szczególności na 

anachroniczny i  de facto już nie-

obowiązujący wymóg posiadania 

interesu prawnego uzasadniające-

go takie wystąpienie. Wymóg inte-

resu prawnego został zniesiony no-

welizacją ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne w styczniu 2009 r., 

która zmieniła treść artykułu 24 

właściwego w sprawach udzielania 

informacji objętych rejestrem cen 

i wartości nieruchomości i w obec-

nym brzmieniu artykuł ten w punk-

cie 2 stanowi, że informacje o grun-

tach, budynkach i lokalach są jawne 

i powszechnie dostępne. 

Chciałbym podkreślić coraz wyż-

szą jakość danych wprowadzanych 

do AMRON. Centrum AMRON 

kładzie bowiem specjalny nacisk 

na wiarygodność gromadzonych 

danych. Jest to też jedna z  przy-

czyn wolniejszego, niż byśmy 

chomościami oraz instytucjom rządowym i  samorządowym 

w zakresie prowadzenia rejestrów i baz danych oraz weryfika-

cji i aktualizacji wartości nieruchomości. 

Pierwszym efektem tych działań był opublikowany przez ZBP 

w  listopadzie 2009 r., w  trakcie VII Kongresu Finansowania 

Nieruchomości Mieszkaniowych, kompleksowy ogólnopolski 

raport na temat kredytów hipotecznych oraz cen transakcyj-

nych nieruchomości, który spotkał się z ogromnym zaintere-

sowaniem uczestników rynku nieruchomości, jego analityków 

i obserwatorów. Pozytywny odbiór tej publikacji utwierdził nas 

w przekonaniu, że na rynku brakuje rzetelnej informacji o ak-

cji kredytowej banków, uzupełnionej o  informację na temat 

kształtowania się cen transakcyjnych nieruchomości mieszka-

niowych. Stąd decyzja o kwartalnej aktualizacji raportu. I tak 

od 10 lat, co kwartał, ZBP prezentuje kolejną edycję Raportu 

AMRON-SARFiN. 

Te raporty rzeczywiście stanowią ważne źródło wiedzy. 

Tym bardziej że zawierają informacje pochodzące nie 

tylko z bazy AMRON.

– Publikujemy dane z Banku Gospodarstwa Krajowego, Na-

rodowego Banku Polskiego, Agencji Nieruchomości Rolnych 

oraz Głównego Urzędu Statystycznego, firmy Mzuri czy Stowa-

rzyszenia Mieszkanicznik. Wychodzimy z założenia, iż przej-

rzystość i jawność informacji jest warunkiem koniecznym dla 

 1.  Liczba informacji w Systemie AMRON

 2.  System AMRON – przyrost danych w bazie
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jątkowymi, którzy chętnie zasilają AMRON doskonale opisany-

mi rekordami o nieruchomościach.   

I chyba nikt nie ma już wątpliwości, że baza danych 

AMRON jest potrzebna?

– Dziś jest jedyną w naszym kraju międzybankową bazą danych 

spełniającą wszystkie kryteria zdefiniowane w znowelizowanej 

Rekomendacji J. W Systemie AMRON uczestniczy ponad 500 pod-

miotów z sektora finansowego i ubezpieczeniowego oraz środo-

wiska rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nie-

ruchomościami oraz deweloperów mieszkaniowych. Z systemu 

korzysta również kilka uczelni ekonomicznych, Prokuratura Ge-

neralna, a także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowy 

Bank Polski. Nowoczesne rozwiązania informatyczne gwarantują 

bezpieczeństwo użytkowników Systemu AMRON oraz gromadzo-

nych w nim informacji. Indywidualnie nadawane uprawnienia 

dla każdego użytkownika oraz słownikowanie wszystkich danych 

wprowadzanych do systemu gwarantują wysoką wiarygodność 

oraz standaryzację gromadzonych i  przetwarzanych danych. 

Konstrukcja AMRON zapewnia też poufność źródła pozyskania 

informacji o transakcji, a funkcjonalność systemu pozwala na de-

finiowane dostępności konkretnych informacji dla różnego pozio-

mu uprawnień nadawanych użytkownikom.  

Z tej perspektywy w pełni uzasadnione jest dosłowne traktowa-

nie anagramu nazwy Systemu Analiz i Monitorowania Rynku 

Obrotu Nieruchomościami AMRON – NORMA. Dla uczestników 

rynku obrotu nieruchomościami korzystanie z AMRON stało się 

normą.  

Obecna pozycja Centrum AMRON, uznanie dla jakości świad-

czonych przez nas usług, zasób danych o nieruchomościach 

zgromadzonych w bazie AMRON oraz obecny kształt systemu to 

również zasługa ponad 10 tys. użytkowników, którzy korzystali 

i korzystają z niego w codziennej pracy. Im wszystkim chcieliby-

śmy podziękować za bezcenne inspiracje i wsparcie. 

System jest przedsięwzięciem komercyjnym. Jaka jest jego 

rentowność?

– Staramy się wypracowywać wynik pozytywny, ale nie jesteśmy 

podmiotem nastawionym na maksymalizację zysku. Zresztą, 

wypracowywane środki są przeznaczane w części na zakup da-

nych o transakcjach oraz bieżącą modyfikację funkcjonalności 

systemu. 

Jubileusz to także, a może przede wszystkim, okazja do 

rozmowy o przyszłości. Jak według pana powinien się ten 

system zmieniać? A może już teraz planują państwo nową 

odsłonę AMRON-u na następnych 15 lat?

– Rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wy-

konawcy nowej wersji Systemu AMRON III. Ale o tym porozma-

wiamy, gdy będę mógł ujawnić szczegóły.

W ciągu tych 15 przez Centrum AMRON przewinęło się wiele 

osób, które po kilkumiesięcznych praktykach i/lub stażach za-

wodowych lub po kilkuletnim zatrudnieniu zasiliły swoją wie-

dzą i kompetencją zarówno banki, jak i inne ośrodki analityczne 

związane z rynkiem nieruchomości. W tym okresie zdobyliśmy 

zarówno ogromne doświadczenie, 

know-how, jak również zaufanie na-

szych partnerów biznesowych. Dziś 

Centrum AMRON, kierowane od 10 

lat przez Agnieszkę Gołębiowską, 

zatrudnia wysokiej klasy specjali-

stów z  doświadczeniem w  banko-

wości, w tym również bankowości 

hipotecznej, specjalistów z upraw-

nieniami pośredników w  obrocie 

nieruchomościami, rzeczoznawców 

majątkowych czy doradców kredy-

towych. Centrum AMRON to nie 

tylko ośrodek analityczny oferują-

cy zarówno cykliczne, standardo-

we raporty o rynku nieruchomości 

i publikacje analityczne, jak i spe-

cjalistyczne raporty opracowywane 

na indywidualne zamówienie, do-

tyczące ściśle określonego segmen-

tu rynku, lokalizacji i  przedziału 

czasowego. Od początku roku 2014 

oferujemy również usługi w zakre-

sie obsługi wycen nieruchomości 

realizowanych przez sieć współpra-

cujących z  nami rzeczoznawców 

majątkowych. Wykonaliśmy w tym 

czasie ponad 54 tys. wycen wartości 

nieruchomości dzięki współpracy 

z gronem ponad 240 rzeczoznaw-

ców majątkowych. Najnowszym 

projektem jest Platforma Wsparcia 

Kredytobiorcy oferująca bankom 

i ich klientom profesjonalne wspar-

cie w procesie dobrowolnej sprzeda-

ży nieruchomości dla spłaty niere-

gularnych kredytów hipotecznych. 

Pozostaje więc pogratulować 

wszystkim, którzy przyczy-

nili się do rozwoju Systemu 

i trzymać kciuki za jego rozwój 

w przyszłości. Dziękuję za roz-

mowę.

– To ja dziękuję pani redaktor za 

dostrzeżenie naszego skromnego 

jubileuszu, a  wszystkim – zarów-

no tym wymienionym w rozmowie 

z nazwiska, jak i całej rzeszy bezi-

miennych użytkowników Systemu 

AMRON oraz klientom Centrum 

AMRON – dziękuję za współpra-

cę i zachęcam do dalszego, jeszcze 

efektywniejszego korzystania z Sys-

temu AMRON. 

chcieli, przyrostu nowych danych. 

Nawet ze strony banków słyszy-

my czasem zarzuty, że wymaga-

nia zakresu i jakości opisu danych 

akceptowanych przez Centrum 

AMRON wykraczają poza wymo-

gi Komisji Nadzoru Finansowego, 

zdefiniowane w  Rekomendacji J. 

Problemem w skali kraju, do roz-

wiązania jedynie na poziomie ad-

ministracji rządowej, jest jakość 

i treść aktów notarialnych transak-

cji kupna-sprzedaży nieruchomo-

ści. Związek Banków Polskich od 

kilku lat systematycznie przedkła-

da rządowi oferty współpracy przy 

uporządkowaniu tego istotnego 

również dla gospodarki narodowej 

aspektu stworzenia w Polsce wia-

rygodnej bazy danych o  cenach 

i wartościach nieruchomości. Bez 

skutku! Polska jest jedynym kra-

jem w Unii Europejskiej, w którym 

nie działa kataster. O  tym, że źle 

się dzieje w tym obszarze, świad-

czą losy rządowego programu Zin-

tegrowanego Systemu Informacji 

o Nieruchomościach. 

O wartości bazy świadczy za-

równo jakość, jak i ilość rekor-

dów. W tym zakresie zmiany są 

wciąż dynamiczne i pozytywne.

– Pierwszy milion danych w bazie 

świętowaliśmy w czerwcu 2011 r., 

po siedmiu latach aktywności. Na 

drugi „milionowy” krok pracowa-

liśmy przez kolejne trzy lata. Tak 

znaczne przyspieszenie tempa 

wzrostu zasobów bazy AMRON, 

pomimo wymogów dotyczących 

zakresu cech opisujących nieru-

chomości i jakości tych informacji, 

jest jednoznacznym dowodem na 

wzrost znaczenia Systemu AMRON 

w sektorze bankowym, jak również 

umocnienia jego pozycji jako refe-

rencyjnego źródła informacji o nie-

ruchomościach w Polsce. W marcu 

2018  r. przekroczyliśmy poziom 

3  mln unikalnych, wiarygodnych 

i  dobrze opisanych danych o  ce-

nach i wartościach nieruchomości! 

Istotny okazał się tutaj nowy model 

współpracy z rzeczoznawcami ma-
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