


Szanowni Państwo
Popularna maksyma rynkowych spekulantów mówi, że nie istnieją lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy, niż giełda  
i nieruchomości.  Ktoś, kto w 2003 roku zainwestował w nieruchomości, zarobił na tym ok. 17% więcej 
niż gdyby kupił wtedy akcje – wynika z analizy Home Broker. Zaletą długoterminowych inwestycji 
w nieruchomości jest także fakt, że zmienność cen mieszkań jest znacznie mniejsza niż w przypadku 
indeksów giełdowych. 

Rynek nieruchomości coraz częściej staje się atrakcyjną alternatywą do lokowania kapitału 
dla inwestorów.  Mieszkanie pod wynajem może przynieść nawet dwa razy więcej niż lokata  
w banku. Mała satysfakcja z lokat skłania do inwestycji w nieruchomości, szczególnie że 
jak oceniają eksperci,  ich wartość będzie wzrastała. Więcej jest też terenów i obiektów,  
z tzw. potencjałem – doskonale zlokalizowanych i przez to gwarantujących pewniejszy 
zysk. 

W naszym Raporcie poruszamy także nowość na polskim rynku – condohotele. Rentowność 
takiej inwestycji sięga nawet do 10% rocznie. Na czym polegają system inwestycji typu condo? 
Na to i wiele innych pytań odpowiemy w naszym Raporcie. 

Prezentujemy szerokie spojrzenie na rynek nieruchomości w Polsce. Zawarte w Raporcie 
informacje i porady mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Mamy 
nadzieję, że dzięki zawartej w nim wiedzy naszych ekspertów, przewodnik stanie się 
przydatnym narzędziem w planowaniu własnych inwestycji.

Zapraszam do lektury !
Iwona Polok 

Redaktor Naczelna

90% milionerów zostało nimi 
dzięki inwestycjom w nieruchomości

Andrew Carnagie
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Nieruchomość
niejedno ma imię 

Osoba zainteresowana zainwestowaniem  
w nieruchomości ma sporo możliwości, które  
różnią się od siebie wymaganym kapitałem, 
ryzykiem oraz potencjalnymi zyskami. Sposobów 
na ulokowanie kapitału jest dużo więcej 
niż przychodzące do głowy jako pierwsze 
zakup mieszkania. Home Broker przyjrzał się 
poszczególnym opcjom.

Na początek należałoby zaznaczyć, że inwestowanie 
w nieruchomości można podzielić na dwie kategorie: 
inwestycje bezpośrednie i pośrednie. Pierwszy 
rodzaj to naturalnie kupowanie nieruchomości, 
drugi zaś polega na lokowaniu kapitału w spółki 

i fundusze inwestycyjne działające na rynku lub 
też w pojedyncze przedsięwzięcia inwestycyjne.  
W tym artykule zajmiemy się pierwszą grupą, bo 
też jest to forma bardziej popularna.

- Potencjalne zyski rosną 
wraz z ryzkiem -

W czasie nieruchomościowego boomu z lat 2004-
2008 wielu inwestorów kupowało od deweloperów 
mieszkania na wczesnym etapie budowy płacąc 
10% wartości (reszta miała być dopłacona później). 
Gdy mieszkanie zyskiwało na wartości, inwestor 
taki odsprzedawał to mieszkanie. Wystarczyło, 
że jego wartość wzrosła o kilkanaście proc.,  
a zysk wynosił już 100%. Dziś ceny nieruchomości 
już tak nie rosną, ale nadal niektórzy inwestorzy 
wyszukują takie mieszkania, których wartość może 
wzrosnąć i kupują je na wczesnym etapie. Należy 
wtedy jednak pamiętać, że jest to ryzykowne  
i ostrożnie wybierać dewelopera.

Popularność zyskuje kupowanie niecodziennych 
mieszkań. Czyli na przykład apartamentów  
w kurortach wypoczynkowych. Odmianą tego 
są tzw. condohotele – czyli hotele, w których 
inwestorzy kupują pojedyncze pokoje lub 
apartamenty. 
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Najczęściej myśląc o inwestowaniu w 
nieruchomości, do głowy przychodzi 
zakup mieszkania. Ale pod kątem 
inwestycyjnym może to mieć kilka 
różnych form. Najpopularniejsze 
rozwiązanie to zakup takiego 
mieszkania, które relatywnie łatwo 
będzie wynająć, a jednocześnie w 
długim terminie zyska ono na wartości. 
W takim wypadku inwestor zarabia 
podwójnie – na czynszu z najmu oraz 
na wzroście wartości nieruchomości.

Partner merytoryczny



Właściciel może w ciągu roku skorzystać z np. 
z kilkunastu dni tzw. pobytu właścicielskiego, 
a w pozostałe dni czerpie zysk z tego, że w jego 
nieruchomości mieszkają hotelowi goście.
Nieruchomości to nie tylko mieszkania, coraz 
więcej osób interesuje się też lokalami użytkowymi. 
Chodzi o powierzchnię, którą można wynająć sieci 
sklepów lub np. na salon fryzjerski czy gabinet 
stomatologiczny. Wymaga to większego nakładu 
finansowego niż zakup mieszkania, ale i stopy 
zwrotu bywają często wyższe.

- Zyskowna ziemia -

Popularnym źródłem zarobku są także grunty. 
Zarabiać można zarówno na ziemi rolnej (przy 
czym w ostatnich kwartałach najwięcej zyskiwała 
ziemia dobrej jakości, ale historycznie wyższe 
stopy zwrotu dawała inwestycja w ziemię słabszą). 

Zakup ziemi rolnej, odrolnienie jej i wtedy 
dopiero sprzedaż przynosi wysokie zyski, ale jest 
ryzykowny, bo nie zawsze operacja taka się udaje, 
wymaga też zaangażowania ze strony inwestora.
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Możliwości inwestycji  
w nieruchomości jest wiele, łączy je 

fakt, że należy je rozpatrywać zawsze 
długoterminowo, bo ze względu 
na niską płynność od momentu 

podjęcia decyzji o sprzedaży to chwili 
transakcji minąć może sporo czas. 

Nieruchomość znacznie trudniej 
jest sprzedać niż np. akcje czy inne 

instrumenty rynku kapitałowego. 
Z tego względu należy pamiętać, 

że inwestowanie w nieruchomości 
powinno być rozpatrywane tylko  

w długim terminie. Z drugiej strony 
warto pamiętać, że nieruchomość 

to nie akcje, które leżą w szufladzie 
– kupując np. mieszkanie można je 
w międzyczasie wynająć i czerpać 

dodatkowe zyski.

Marcin Krasoń
Analityk 

Home Broker



W dobie tak silnej konkurencji i nieustannej 
rywalizacji, powstała w tym roku pierwsza i wyjątkowo 
przełomowa w regionie zachodniopomorskim 
Wioska Deweloperska. Jest to jedyna taka inicjatywa 
zrzeszająca największych i najlepszych specjalistów 
z branży budowlanej w jednym miejscu. Inicjatorem 
i sprawującym pieczę nad tym pomysłem jest firma 
Domy Nad Miedwiem. 

- Jest to olbrzymi skok w kierunku uatrakcyjnienia 
oferty dla naszych Klientów – mówią właściciele Domy 
Nad Miedwiem Krzysztof Stępa i Jacek Tokarski. 
Nasi Klienci zyskują nie tylko atrakcyjny teren, ale  
i bezpieczeństwo, jakość, profesjonalizm i wyjątkową 
ofertę. Zapewniamy prestiż, nowoczesny i zdrowy 
styl zamieszkiwania, najwyższą jakość materiałów 
i technologii, wsparcie ale i wzrastającą wartość 
rynkową nabywanych u nas nieruchomości.

Warto wspomnieć, iż główny organizator i opiekun 
inicjatywy Wioski Deweloperskiej posiada już 
niebywałe doświadczenie w budowie domów  
i apartamentów. Swoje doświadczenie twórcy 
Wioski Deweloperskiej zdobyli realizując inwestycje  
w Łukęcinie (osiedla Żubrów), Rewalu (Mare Balticum), 
Sarbinowie (Lido Apartments&Spa), Morzyczynie 
(domy jednorodzinne) i Niechorzu (Baltic Cliff).

Pierwszym strategicznym partnerem Wioski 
Deweloperskiej została firma KONSBUD Drewno 
Klejone – właściciel technologii HBE. Jest to firma  
z olbrzymim doświadczeniem, oferująca nowoczesną 
i wyjątkowo skuteczną technologię budowy 
monolitycznej (masywna konstrukcja drewniana 
HBE). Do 2012 roku firma Konsbud zrealizowała 
ponad 250 konstrukcji z drewna klejonego i wykonała 
ponad 450 projektów. Niewątpliwym sukcesem 
firmy jest ponadto stworzenie Centrum Obróbki 
Drewna o niespotykanych do tej pory w naszym 
kraju możliwościach, które pozwala na szybką pracę 
i uzyskanie 100% dokładności wykonania, dzięki 
maszynie CNC. 

- Wioska Deweloperska jest to w końcu pomysł 
na miarę naszych czasów - mówi Właściciel firmy 
KONSBUD Drewno Klejone Przemysław Żurowski 
– tylko firmy z wyjątkowym produktem, takim jak 
nasza technologia HBE ma szansę w przyszłości. 
Nasze domy są nie tylko energooszczędne, wyjątkowo 
ciepłe i zdrowe, ale i trwałe,  konstrukcyjnie doskonałe 
bijąc pod tym względem wszystkie znane inne 
technologie z zastosowaniem drewna. Skutecznie 
konkurując pod tym względem także z technologiami  
tradycyjnymi – murowanymi, przewyższając je  
trwałością zastosowanego materiału konstrukcyjnego. 
Technologia HBE zapewnia unikalny mikroklimat – 
działa jak GoreTex, zapewnia o 70% niższe rachunki 
za ogrzewanie, wysoką jakość, krótki czas budowy, 
najdłuższe zgodnie z literą prawa okresy gwarancyjne 
oraz niezawodność. Spełnia normy dotyczące 
izolacyjności które mają obowiązywać za 10 lat.

Warto dodać, iż Klienci, którzy zdecydują się na 
ofertę Wioski Deweloperskiej, nie tylko będą mogli 
wybrać działkę czy projekt domu, ale i technologię 
budowy. Dodatkowo możliwe jest wyposażenie 
domu w inteligentne rozwiązania, pozwalające na 
zautomatyzowanie procesu zarządzania budynkiem  
i jego części.

Gdzie zatem znajduje się to tak atrakcyjne miejsce? 
Osiedle Europejskie i Kryształowe, bo o nich mowa, 
znajdują się w miejscowości Morzyczyn – 20 minut do 
centrum Szczecina, 10 minut do centrum Stargardu 
i 2 godziny do Berlina. Są to w pełni nowoczesne  
i zorganizowane osiedla. Osiedle Kryształowe zostało 
w większości już sprzedane i zamieszkane, jednakże 
Osiedle Europejskie zacznie powstawać w tym roku. 
Dla uatrakcyjnienia oferty, Osiedle Europejskie 
położone zostało w sąsiedztwie jeziora Miedwie oraz 
parku leśnego. W okolicy znajdują się przedszkole, 
szkoła, biblioteka, stadnina koni, restauracje, mini 
ogrody zoologiczne i urokliwie zagospodarowane 
otoczenie samego jeziora Miedwie. 
       Miedwie
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Trendy cenowe 
na rynku mieszkaniowym 2014 r.

Rok 2013 na rynku nieruchomości był okresem 
przejściowym między dwoma programami 
rządowych dopłat Rodziną na Swoim i Mieszkaniem 
dla Młodych. Był ostatnim rokiem, w którym 
obowiązywała ulga podatkowa za zakupione 
materiały budowlane (teraz zwrot uzyskać mogą 
wyłącznie osoby spełniające kryteria programu 
Mieszkanie dla Młodych) oraz nie był wymagany 
wkład własny przy zakupie mieszkania na kredyt.  
W minionym roku wprowadzono również 
ułatwienia w zakupie nieruchomości z hipoteką. 
Od stycznia 2014 r. chcąc zaciągnąć kredyt na 
mieszkanie, należy dysponować przynajmniej 
5% wkładem własnym. Osoby, które nie 
ukończyły 35 roku życia mogą zaś skorzystać  
z rządowego programu dopłat do zakupu pierwszej 
nieruchomości. 

W ostatnich 14 miesiącach w większości 
analizowanych miast droższe za mkw. były 
mieszkania, które liczyły mniej pokoi. Różnice 
między cenami kawalerek, a mieszkań 
czteropokojowych w Poznaniu wyniosły ok. 1 100 
zł za mkw., a w Gdańsku 900 zł.         
W przypadku Wrocławia od stycznia do lipca ceny 
mieszkań zarówno trzy jak  i czteropokojowych 
były do siebie zbliżone, potem te większe 
staniały. W Warszawie w pierwszej połowie 
roku zaraz po cenie kawalerek plasowały się 
mieszkania czteropokojowe i większe. Od lipca 
ich cena spadła i wyrównała się ze stawką za 
mieszkania dwupokojowe. W stolicy najtańsze 
były mieszkania trzypokojowe. Największą 
różnicę między cenami kawalerek i pozostałych 
mieszkań widać w przypadku Krakowa. Stawki 
za lokale dwupokojowe, trzypokojowe i od lutego 
także czteropokojowe oraz większe były do siebie 
zbliżone. Znacznie droższe od nich były kawalerki 
– o około 400 zł za mkw. We wszystkich miastach 
poza Łodzią najdroższymi mieszkaniami są 
kawalerki. Potem z reguły im lokal ma więcej pokoi 
tym cena metra maleje. Nie dotyczy to jednak 
Warszawy, gdzie mieszkania czteropokojowe  
i większe są stosunkowo drogie. W Łodzi proporcje 
są całkowicie odwrócone – im lokal ma mniej pokoi 
tym też jest tańszy.

Ceny mieszkań, szczególnie wielopokojowych, w ostatnich 14 miesiącach kształtowały się bardzo 

dynamicznie. W większości miast zakup lokalu był najbardziej opłacalny w połowie 2013 r., we Wrocławiu 

warto kupować właśnie teraz – wynika z raportu serwisu nieruchomości Domiporta.pl 
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Serwis nieruchomości 
Domiporta.pl na podstawie 
znajdujących się w nim ofertowych 
cen mieszkań przygotował raport 
prezentujący kształtowanie się cen 
lokali na rynku wtórnym  
w zależności od ilości pokoi. 

Partner merytoryczny



– Obserwując zmiany cen ofertowych rynku 
wtórnego w serwisie Domiporta.pl możemy 
zauważyć, że w ostatnich miesiącach średnie 
ceny mieszkań w największych aglomeracjach, 
po odnotowanych w pierwszej połowie 2013 r. 
spadkach, zatrzymały się. Wszystko wskazuje na 
to, że ten trend się utrzyma i pierwsza połowa 

2014 r. nie przyniesie znacznych fluktuacji  
w wysokości cen nieruchomości – mówi Maciej 
Górka z Domiporta.pl 

Obecnie współczynnik LTV, czyli stosunek 
kredytu do wkładu własnego, dla kredytów 
hipotecznych to 95%, a zgodnie z rekomendacją 
Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 r. ma 
on wynieść 90%. Pozytywnym czynnikiem 
pobudzającym popyt są niskie stopy procentowe 
kredytów. Mają one utrzymać się do końca 2014 
r. Zagrożeniem dla cen rynku wtórnego może być 
uruchomiony na początku roku rządowy program 
Mieszkanie dla młodych, który zakłada dopłaty 
do zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego. 
Sprzedający mieszkania będą musieli konkurować 
z subsydiowanymi lokalami deweloperów – 
prognozuje Górka.
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Można natomiast przypuszczać, 
że rosnące wymagania co do 
wysokości wkładu własnego przy 
zawieraniu umów kredytowych będą 
przyspieszały decyzję zakupową, a co 
za tym idzie, również pobudzać popyt.

Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie
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Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w Łodzi

Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu

Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie
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Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w Gdańsku

Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu



KAWALERKA
W roku 2013 średnia cena kawalerki za mkw. 
wyniosła w Warszawie ponad 8,5 tys. zł. Było to 
ponad dwukrotnie więcej niż w Łodzi, gdzie mkw. 
takiego lokalu kosztował 3,6 tys. zł. Warszawa 
była również droższa od Krakowa o ponad 1,6 tys. 
zł i o ponad 1,9 tys. zł od Wrocławia. Stawka za 
kawalerkę w Gdańsku wyniosła 6,1 tys. zł za mkw., 
a w Poznaniu niecałe 5,9 tys. zł.

We wszystkich wymienionych miastach poza stolicą 
Wielkopolski od stycznia 2013 r. następowały 
spadki cen. W przypadku Warszawy tylko do lutego 
cena spadła o 200 zł za mkw. Najlepszym okresem 
na zakup kawalerki w minionym roku było jednak 
lato, kiedy ceny w Warszawie, Krakowie, Łodzi 
i Poznaniu były najniższe. Na początku 2013 r. 
zauważalne były duże wahania cen w ostatnim z tych 
miast. W stolicy Wielkopolski ceny za kawalerkę 
wzrosły w lutym, spadły w marcu i ponownie 
wzrosły w kwietniu już do najwyższego pułapu  
w roku – 5 931 zł za mkw. Wahania te utrzymywały 
się jednak na poziomie kilkudziesięciu złotych za 
mkw. W lutym 2014 r. cena w Poznaniu wzrosła 
do najwyższego w ostatnich 14 miesiącach pułapu 
– 5 976 zł za mkw. Trend spadkowy utrzymał się 
jedynie we Wrocławiu oraz Gdańsku. W stolicach 
Mazowsza oraz Małopolski od połowy minionego 
roku widoczny jest niewielki trend rosnący.  
W Łodzi z kolei, od maja 2013 r., stawki utrzymują 
się na stałym poziomie. 
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Niesłabnąca popularność wśród nabywców 
kawalerek wynika z faktu, iż  nadal jest to 
dobra inwestycja. Już od kilkuset złotych 
miesięcznie można stać się jej właścicielem, 
a w razie potrzeby szybko sprzedać. 
Dodatkowo na tego typu lokale jest bardzo 
duży popyt wśród najemców. Ta kategoria 
mieszkań jest obarczona niskim ryzykiem 
spadku wartości – mówi Maciej Górka  
z Domiporta.pl. 

Dane za rok 2013:

Dane za rok 2014:

Średnie ceny 1mkw. kawalerek na rynku wtórnym 
w 2013 r.

Średnie ceny 1mkw. kawalerek na rynku wtórnym 
w styczniu 2013 i 2014 r.

inwestycjadobra



M2 wciąż popularne
W minionym roku różnice między średnimi cenami 
lokali dwupokojowych były nieznacznie mniejsze 
niż w przypadku kawalerek. Z omawianych miast 
najtańsze mieszkanie, tak jak i w przypadku lokali 
jednopokojowych, można było znaleźć w Łodzi. Na 
przestrzeni roku za mkw. trzeba było tam zapłacić 
niecałe 4 tys. zł. Ceny w Gdańsku i Wrocławiu były 
do siebie zbliżone i wynosiły ponad 5,9 tys. zł za 
mkw., a w Poznaniu 5,7 tys. zł. 6,6 tys. zł trzeba 
było zapłacić za mkw. lokalu dwupokojowego  
w Krakowie. Warszawa była najdroższa. W stolicy 
mkw. kosztował prawie 8,2 tys. zł.  

Od początku 2013 r. we wszystkich miastach 
poza Warszawą ceny mieszkań dwupokojowych 
spadały. Przez cały rok trend ten systematycznie 
utrzymał się we Wrocławiu i tak różnica między 
styczniem, a grudniem wyniosła 250 zł za mkw. 
Największy spadek cen był widoczny w lutym 

2013 r. w Krakowie – o 270 zł za mkw. oraz  
w Gdańsku – 190 zł. W przypadku Łodzi było to 
150 zł, a cena ponad 3, 9 tys. zł za mkw. utrzymała 
się z niewielkimi wahaniami już do końca roku. 
W drugiej połowie roku w stolicach Małopolski, 
Wielkopolski oraz na Pomorzu ceny wzrastały. Nie 
powróciły już jednak do poziomu ze stycznia, choć                    
w przypadku Poznania było do tego bardzo blisko. 
Jedynym miastem, w którym widoczny był wzrost 
cen lokali w lutym 2013 r. była Warszawa. Cena, 
która wzrosła z 8 107 zł do 8 252 zł za mkw., 
utrzymała się już na takim poziomie do kwietnia. 
Choć w drugiej połowie roku ceny były już niższe, 
to jednak nie wróciły do poziomu ze stycznia 
ubiegłego roku. Na początku 2014 r. wzrost cen 
nastąpił w Krakowie, Warszawie i Łodzi, spadek  
w Gdańsku i Wrocławiu. W przypadku Poznania 
od trzech miesięcy obserwujemy utrzymywanie się 
cen na stabilnym poziomie ponad 5 750 zł za mkw.   
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Dane za rok 2013:

Dane za rok 2014:

Średnie ceny 1mkw. mieszkań 2-pokojowych na 
rynku wtórnym w 2013 r.

Średnie ceny 1mkw. mieszkań 2-pokojowych na 
na rynku wtórnym w styczniu 2013 i 2014 r.

8187,90 złWarszawa

6591,78 złKraków

5919,07 złWrocław

5941,00 złGdańsk

5699,20 złPoznań

3915,47 złŁódź

8106,60 zł
8205,27 zł

Warszawa

6607,91 zł
6839,01 zł Kraków

6055,83 zł
5769,05 zł

Wrocław

6156,12 zł
5985,06 zł

Gdańsk

5810,05 zł
5765,61 zł

Poznań

4063,04 zł
3939,58 zł

Łódź



trzyPOKOJOWE
W minionym roku średnia cena mkw. w stolicy 
wyniosła niewiele ponad 7,8 tys. zł., a w przypadku 
Łodzi 4 tys. zł. W Poznaniu cena plasowała się 
poziomie 5,2 tys. zł za mkw., w Gdańsku i Wrocławiu 
– 5,6 tys. zł. W stolicy Małopolski za mieszkanie 
trzypokojowe trzeba było zapłacić prawie 6,5 tys. 
zł za mkw. 

W Warszawie w lutym 2013 r. ceny mieszkań 
dwupokojowych wzrosły o 280 zł za mkw. 
względem stycznia 2013 r. Cena utrzymała się 
do kwietnia, potem powoli zaczęła spadać, by 
przez całą drugą połowę roku i początek 2014 r. 

utrzymać minimalny wzrost (od lipca 2013 r. do 
lutego 2014 r. – 50 zł za mkw.). We Wrocławiu, 
tak jak było to w przypadku kawalerek oraz lokali 
dwupokojowych, widoczny był przez cały rok trend 
spadkowy – różnica wyniosła ok. 150 zł za mkw. 
Trend spadkowy utrzymał się także w minionym 
miesiącu. W Krakowie i Łodzi ceny mieszkań 
trzypokojowych spadały do lata, by potem 
wzrosnąć, nie powracając jednak do poziomu 
z początku roku. W Poznaniu najniższe ceny 
zanotowano w maju i we wrześniu – ok. 5,2 tys. zł 
za mkw. Od jesieni jednak rosną. 
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7829,61 złWarszawa

6492,55 złKraków

5588,88 złWrocław

5595,18 złGdańsk

5250,25 złPoznań

4022,07 złŁódź

7653,92 zł
7841,12 zł

Warszawa

6554,32 zł
6712,03 zł Kraków

5710,33 zł
5522,75 zł

Wrocław

5822,18 zł
5641,87 zł

Gdańsk

5359,75 zł
5287,40 zł

Poznań

4148,62 zł
4073,49 zł

Łódź

Średnie ceny 1mkw. mieszkań 3-pokojowych na 
rynku wtórnym w 2013 r.

Średnie ceny 1mkw. mieszkań 3-pokojowych na 
na rynku wtórnym w styczniu 2013 i 2014 r.

Dane za rok 2013:

Dane za rok 2014:

Mieszkania



POKOJE
W minionym roku w Warszawie za mkw. lokalu 
czteropokojowego trzeba było zapłacić ponad 
8,3 tys. zł. Kraków był tańszy o prawie 1,8 tys. 
zł, Wrocław o 2,8 tys. zł, a Gdańsk o 3,1 tys. zł. 
Mieszkanie w stolicy Wielkopolski kosztowało  
5 tys. zł za mkw., a w Łodzi 4,4 tys. zł. 

Na początku roku we wszystkich z omawianych 
miast ceny lokali spadały. Na przełomie stycznia  
i lutego w Krakowie i Warszawie różnica wyniosła 
500 zł za mkw. W Warszawie od lutego do czerwca 
mkw. kosztował ok. 8,4 tys. zł, a od lipca do grudnia 
ok. 8,1-8,2 tys. zł. Stolica zakończyła więc rok  
z ceną mieszkań o ponad 800 zł za mkw. niższą niż 
w styczniu 2013 r. Stawka ok. 8,2 tys. zł za mkw. 
utrzymuje się również w tym roku. W przypadku 
Krakowa, począwszy od lutego do czerwca ceny 
wahały się o ok. 100 zł za mkw. W drugiej połowie 
roku ustabilizowały się na poziomie ok. 6,45 tys. 
zł za mkw. W ostatnich dwóch miesiącach stawka 
za mkw. wyniosła pawie 6,5 tys. zł. We Wrocławiu 
trend spadkowy utrzymał się do połowy roku. Od 
lipca 2013 r. do lutego 2014 r. stawki za mkw. były                  
na stabilnym poziomie ok. 5,35 tys. zł.  Ostatecznie 
różnica między styczniem 2013 r., a lutym 2014 
r. to ponad 400 zł za mkw. W Łodzi, po spadku 
w lutym 2013 r. cen mieszkań czteropokojowych 
i większych o 300 zł za mkw., do lutego 2014 r. 
ceny utrzymują się na ustabilizowanym poziomie 
niecałych 4,4 tys. zł za mkw. W stolicy Wielkopolski 
pomimo spadków kosztów kupna lokali  
w miesiącach styczeń-kwiecień, ceny lokali odbiły 
się i w grudniu osiągnęły poziom wyższy niż  
w styczniu. W styczniu 2014 r. nastąpił spadek cen  
o 70 zł za mkw. względem grudnia 2013 r., a w lutym 
wzrost o ponad 130 zł. Wahania cen w porównaniu 
z innymi miastami były jednak niewielkie – ok. 150 
zł za mkw. W przypadku ostatniego omawianego 

miasta – Gdańska – spadek cen między styczniem, 
a lutym wyniósł 300 zł za mkw. Ceny spadały dalej, 
jednak już mniej dynamiczne – do maja 100 zł za 
mkw. Potem nastąpił wzrost cen i Gdańsk zakończył 
grudzień ze stawką niewiele wyższą niż 5,4 tys. zł 
za mkw. oraz spadkiem względem stycznia jedynie 
65 zł. Od grudnia 2014 r. ceny utrzymują się na 
ustabilizowanym poziomie.    
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Średnie ceny 1mkw. mieszkań 4-pokojowych na 
na rynku wtórnym w styczniu 2013 i 2014 r.

Średnie ceny 1mkw. mieszkań 4-pokojowych na 
rynku wtórnym w 2013 r.

8343,33 złWarszawa

6558,91 złKraków

5503,05 złWrocław

5244,56 złGdańsk

4985,01 złPoznań

4417,42 złŁódź

8956,08 zł
8135,12 zł

Warszawa

6491,28 zł
7118,70 złKraków

5792,26 zł
5358,51 zł

Wrocław

5479,68 zł
5431,69 zł

Gdańsk

5063,34 zł
5007,86 zł

Poznań

4762,35 zł
4366,01 zł

Łódź

4 i więcej...



Wyjątkowy klimat osiedla Sierra Apartments tworzy 
niesamowite położenie, wśród Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego z widokiem na piękno pola 
golfowego. Co oznacza taka lokalizacja? Miejsce 
jest wymarzone dla osób, które preferują aktywny 
tryb życia – w okolicy jest dużo zielonych terenów, 
aby biegać po lesie, jeździć na rowerze, spacerować 
z rodziną, uprawiać nordic walking, czy zwyczajnie 
cieszyć się ciszą i zielenią – zapominając o miejskim 
zgiełku i ruchu. Lokalizacja zapewnia także łatwą 
komunikację z aglomeracją trójmiejską oraz dostęp 
do najważniejszych arterii.

Sama inwestycja przewidziana jest jako kameralny 
kompleks czterech dwukondygnacyjnych 
budynków z poddaszami użytkowymi i halami 
garażowymi. Właściciele najwyżej położonych 
apartamentów, zaprojektowanych pod skośnymi 
dachami, korzystać będą z lokali dwupoziomowych 
z anteresolami. Mieszkańcy parterów będą mieli 
natomiast dostęp do własnych ogródków, a na 
pierwszym i drugim piętrze znajdą się balkony  
z widokiem na pole golfowe. Dla komfortu 
mieszkańców w każdym budynku znajdzie się 
winda.
Łącznie Sierra Apartments stanowić będą 104 
apartamenty, po 26 w każdym budynku. W tej 
chwili powstaje pierwszy budynek. Odbiór kluczy 
do własnego apartamentu z widokiem na pole 

golfowe możliwy będzie już w kwietniu tego roku.  
Wybierać można wśród lokali jedno, dwu  
i trzypokojowych o powierzchniach: od 38 do  
78 m kw.
Dla marzących o własnej działce i domu deweloper 
również przygotował atrakcyjne 
propozycje. Obok Sierra Apartments 
powstaje inwestycja Sierra Park – 
działki z widokiem na pole golfowe.

Na powierzchni 19 ha dostępne są 122 działki 
o przeznaczeniu mieszkaniowym. Z kolei dla 
amatorów spokoju i nadmorskich plaż, w okolicy 
Gdyni powstaje Osada Kosakowo. Na łącznej 
powierzchni 15 ha dostępnych jest 81 działek 
w pełni uzbrojonych. Na wybranych działkach 
deweloper oferuje pozwolenia na budowę budynku
mieszkalnego.
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Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”,  
w której od 1994 r. Prezesem Zarządu jest Andrzej 
Półrolniczak, jest jedną z największych spółdzielni 
mieszkaniowych w Polsce. Została założona w 1970 
roku i od tego czasu wybudowała prawie 20 tys. 
mieszkań pozostających w jej zarządzaniu.
Spółdzielnia jest stabilną organizacją z dobrą  
i bezpieczną sytuacją finansową. W 2013 r. wynik 
netto wyniósł ponad 20,5 mln zł.

Jako innowacyjna i prężnie rozwijająca się, firma jest 
laureatem wielu nagród i wyróżnień. Wśród nich są 
m.in.:
n I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni 
Mieszkaniowych 2011 w kategorii spółdzielnie duże 
inwestujące organizowanym przez wydawnictwo 
Domy Spółdzielcze wspólnie z Krajową Radą 
Spółdzielczą
n I miejsce w konkursie Firma Inżynierska Mazowsza 
roku 2011 w kategorii zarządzanie organizowanym 
przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa
n II miejsce w plebiscycie przeprowadzonym 
wśród nabywców nowych mieszkań w Warszawie,  
w konkurencji Jakość obsługi klienta w kategorii firm, 
które oddały do użytkowania w latach 2004-2006 
powyżej 400 mieszkań 
n wyróżnienia Prezydenta Warszawy za „…
szczególną troskę i dbałość o utrzymanie czystości  
i porządku oraz podnoszenie estetyki m.st. Warszawy”
n wyróżnienie za 2012 rok w konkursie Fundacji 
Wokulski w kategorii ekologia i rozwój zrównoważony 
wybudowane place zabaw  zbobywały wiele nagród 
np. na Targówku duży integracyjny plac zabaw dla 
dzieci niepełnosprawnych. 
Nowo budowane osiedla wyróżniają się 
nowoczesną architekturą, ciekawie wkomponowaną  
w istniejącą zabudowę. Spółdzielnia dba o to, aby 
osiedla były przyjazne mieszkańcom, nie brakuje 
w nich zieleni ani własnych placów zabaw. Ponosi 
pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość 
wykonywanych mieszkań.

W 2013 roku RSM „Praga” zakończyła budowę  
w Markach przy ul. Okólnej, w tym też roku rozpoczęła 
inwestycję na Targówku przy ul. Remiszewskiej. 
Jest to wielorodzinny budynek mieszkalny z częścią 
usługową i garażami podziemnymi.

W budynku o zróżnicowanej wysokości, od pięciu 
do ośmiu pięter, znajdować się będzie 118 mieszkań,  
z możliwością wykupu komórki lokatorskiej. 
Ponadto niewątpliwym walorem jest bliskość terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych: Dzielnicowy Ośrodek 
Sportu z halami sportowymi, boisko Orlik, Park 
Wiecha oraz Teatr Rampa.

Na najbliższe lata RSM „Praga” ma przygotowane 
plany budowy 15 nowych inwestycji. W najbliższym 
czasie spółdzielnia planuje następujące inwestycje:

- Na Targówku -

n „Zespół Mieszkaniowy Piotra Skargi 54”:
    92 mieszkania,
n „Zespół Mieszkaniowy Witebska 4”:
    156 mieszkań,
n „Zespół Mieszkaniowy Kuflewska 6”:
    112 mieszkań,

- Na Tarchominie -

n „Zespół Mieszkaniowy Kamińskiego/
     Myśliborskiej”: 83 mieszkania.

Spółdzielnia prowadzi także działalność społeczno-
kulturalno-oświatową m. in kluby osiedlowe, Klubiki 
Malucha czy kluby seniora, za które otrzymała Złotą 
Odznakę Honorową. 

Materiał sponsorowany
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Inwestycja znajduje się w Warszawie przy  
Al. Krakowskiej, w miejscu, w którym przechodzi  
w ul. Grójecką, w doskonałym punkcie 
komunikacyjnym. To, a także fakt, iż znajduje 
się tuż obok dwóch parków zieleni, sprawia, że 
jest to projekt o którym warto pomyśleć przy 
poszukiwaniu nieruchomości na inwestycje. 
Osiedle jest już wybudowane, a jego pierwszy 
etap tworzy 359 lokali o funkcjonalnym układzie  
i różnorodnym metrażu. Ogrody Ochota to 
wielkomiejska zabudowa o nowoczesnej 

architekturze i prostej bryle z dużą ilością przeszkleń. 
Dzięki temu inwestycja zapewnia mieszkańcom jak 
najlepsze naturalne doświetlenie mieszkań. Lokale 
posiadają balkony, loggie lub ogrody zimowe 
z dźwiękoszczelnymi szybami, które  można 
wykorzystać jako przestrzeń do wypoczynku wśród 
zieleni, także zimą, lub jako dodatkowe pomieszczenie 
użytkowe.

Osiedle Ogrody Ochota to przede wszystkim wygodna 
lokalizacja. W ciągu ok. 15 minut jazdy samochodem, 
czy komunikacją miejską można przemieścić się 
do ścisłego centrum Warszawy. Liczne połączenia 
zapewnia rozwinięta sieć komunikacji miejskiej 
oraz pobliska stacja PKP Rakowiec, z której można  
szybko dojechać m.in. na lotnisko Chopina czy też na 
Pragę. 
W pobliżu osiedla jest dobrze rozwinięta infrastru- 
ktura – Urząd Dzielnicy, szkoły i przedszkola oraz 
centra handlowe (CH Reduta oraz Blue City), a także 
Park Szczęśliwicki z całorocznym stokiem narciarskim  
i odkrytym kompleksem basenów oraz Park im. 
Marka Kotańskiego po drugiej stronie ulicy. 
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Partner raportu

Inwestycja objęta jest Condo 
Systemem Dolcan, w ramach którego 

inwestorzy przekazują zarządzanie 
nieruchomością  operatorowi, 

a w zamian otrzymują 8%. 
gwarantowanego zysku  

w skali rocznej.

http://www.dolcan.com.pl/
http://www.dolcan.com.pl/
http://www.dolcan.com.pl/


– niedoceniana inwestycja 
Gdy budowano wrocławski wieżowiec Sky Tower, 
krążyła pewna plotka. Podobno wystarczyło się 
umówić z kilkunastoma znajomymi na wspólny 
zakup apartamentu, by mieszkać w luksusowym 
mieszkaniu przez drobną cząstkę roku (cena za 
metr zyskiwała wtedy rozsądną cenę). 
Nie wydaje się, by ktoś się o to pokusił, jednak 
sam pomysł nie jest całkowicie nowy. Co, gdyby 
wspólnie kupić hotel?

- Czym jest system condo (aparthotele) -

Condohotele (nazywane również aparthotelami) 
istnieją od lat 80. XX wieku. Pierwsze  
z nich wybudowano na Florydzie – były 
wykorzystywane przez Amerykanów jako 
inwestycja na „słoneczną starość”. Później 
rozpowszechniły się na świecie jako inwestycja 
dobra w każdym wieku i nie tylko pod własny 
wypoczynek. 

System condo charakteryzuje się w miarę 
jasnymi zasadami. Nabywamy prawo własności 
do apartamentu w hotelu i jesteśmy zapisywani 
jako właściciel w odrębnej księdze wieczystej. 
Jednocześnie podpisujemy z zarządcą hotelu 
wieloletnią umowę najmu, w której zobowiązuje 
się on do wypłacania nam określonego czynszu. 
Zazwyczaj pierwszy okres działalności jest objęty 
gwarancją określonego zysku, a później zależy 
on od dochodów hotelu (niezależnie od tego, jak 
często nasz lokal jest wynajmowany). 

Zazwyczaj obiektem inwestycji jest tzw. „dziura 
w ziemi”. Ze względu na to, że system condo  
w Polsce dopiero raczkuje, praktycznie nie istnieje 
rynek wtórny aparthoteli. Jednak wbrew pozorom 
(i obawom o upadłości deweloperów) wydaje się 
być inwestycją pewniejszą, niż pierwotny rynek 
mieszkaniowy. Deweloper nie musi bowiem brać 
niebotycznego kredytu z banku, a zamiast tego 
spłaca raty inwestorom w postaci czynszu. Ma 
zatem środki na budowę, a w związku z tym ryzyko 
inwestycji jest mniejsze. 

Oczywiście, przed podpisaniem umowy należy 
dokładnie zapoznać się z historią danego 
dewelopera, jego innymi inwestycjami, stanem 
finansów firmy, a także z warunkami umowy, które 
w przypadku każdego dewelopera będą wyglądać 
nieco inaczej.

- Dlaczego warto? -

Pierwszą i najważniejszą przyczyną są – jak 
można się domyślić – pieniądze. Na inwestycji  
w condohotele zarobimy bowiem o wiele więcej 
niż na lokacie. Możemy się spodziewać 6-10% 
zysku. Należy zaznaczyć, że jest to inwestycja dla 
osób dysponujących wolnymi środkami – o tego 
typu apartamentach nie należy myśleć kategoriami 
mieszkań, które można kupić na kredyt. Tutaj 
takie działanie byłoby zupełnie nieopłacalne. Ceny 
pokojów wahają się od niecałych 200 tys. do 
prawie 500 tys. zł w bardziej luksusowych polskich 
hotelach.
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C O N D O
Partner merytoryczny



Zarabiamy cały rok, niezależnie od obłożenia 
obiektu. Czynsz po okresie gwarancji to 
zwykle określony procent całościowego zysku 
hotelu, wypłacany zależnie od liczby metrów 
kwadratowych, jakie posiadamy. Warto jednak 
przed inwestycją zainteresować się jej położeniem, 
by zmaksymalizować zyski. Np. nad morzem sezon 
trwa przeciętnie 3-4 miesiące. Po tym okresie 
zyski mogą być mniejsze. Najbardziej trafionymi 
lokalizacjami jak do tej pory okazują się rejony 
górskie (sezon trwa praktycznie cały rok) oraz duże 
miasta (oblegane centra biznesowe).

Kolejnym plusem jest możliwość tańszego 
zakwaterowania. Tzw. pobyt właścicielski nigdy nie 
jest darmowy (zwykle dolicza się koszty mediów, 
sprzątania czy wyżywienia), ale z pewnością 
zapłacimy dużo mniej niż zwykli goście. Długość 
takiego pobytu jest określona w umowie (zwykle 
jest to 28 dni). Możliwe jest również skorzystanie 
z vouchera na pokój w innym hotelu tej samej 
sieci, dzięki czemu nie musimy ograniczać się do 
jednego miejsca wypoczynku. Należy jednak liczyć 
się z tym, że nasz zysk w tym roku będzie o niecały 
procent niższy, gdyż hotel  odliczy czas naszego 
pobytu od czynszu. Rezygnując z wakacji w swoim 
apartamencie można osiągnąć wyższą rentowność 
inwestycji.

Do zalet można zaliczyć również to, co odróżnia 
system condo od zwykłych mieszkań pod 
wynajem. Mianowicie – wygoda i oszczędność 
czasu. Wynajmując komuś mieszkanie na 
własną rękę zarobilibyśmy zapewne więcej, 
jednak sami musielibyśmy zająć się szukaniem 
lokatora, bieżącymi naprawami, opłatami itd. 
W aparthotelach tym wszystkim zajmuje się 
zarządca (poza ubezpieczeniem i podatkiem od 
nieruchomości). Warto również pamiętać, że od 

ceny nabycia brutto jako osoba fizyczna możemy 
uzyskać zwrot podatku VAT.

- Podsumowując -

Jeśli mamy wolną gotówkę, warto zainwestować 
ją w apartament w condohotelu. Nieruchomości 
komercyjne wciąż zyskują na wartości – jeśli 
w pewnym momencie stwierdzimy, że chcemy 
odzyskać wkład, zawsze możemy odsprzedać 
nieruchomość wraz z przynależnym udziałem  
w gruncie (prawo pierwokupu ma wtedy 
zazwyczaj hotel). Natomiast do tego momentu 
możemy inkasować zyski porównywalne z dobrze 
prosperującym funduszem inwestycyjnym, a na 
pewno dużo większe od tych, które mielibyśmy  
z lokaty bankowej.

Oczywiście, przez decyzją o zakupie należy 
dokładnie prześwietlić historię dewelopera oraz 
innych hoteli sieci. Condohotele w Polsce to wciąż 
rynek młody, który zdecydowanie wymaga regulacji. 
Może się zdarzyć, że trafimy na zachęcającą ofertę 
mniejszej firmy, która przyniesie dużo większy 
zysk niż u znanego dewelopera – jednak może 
być też na odwrót. Każdą firmę należy traktować 
jednostkowo i z największą uwagą. Podobnie rzecz 
ma się z lokalizacją naszego aparthotelu. Niczego 
nie zostawiajmy przypadkowi, a na pewno nam się 
to opłaci.
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Katarzyna Kowalczyk
Redaktor Naczelna
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Ostatnio inwestowanie w nieruchomości staje się 
coraz bardziej popularną formą lokowania kapitału. 
Państwo proponują swoim klientom innowacyjne 
rozwiązanie związane z zakupem mieszkań, oparte 
na systemie Condo. Na czym polega ta propozycja?  

Condo System Dolcan to program inwestowania  
w nieruchomości mieszkaniowe z gwarancją zysku  
z wynajmu. Inwestując w ramach systemu 
klient kupuje pełnowartościowe mieszkanie – 
nieruchomość z aktem notarialnym i udziałem  
w gruncie. Podpisuje z nami dwie umowy: 
jedną dotyczącą kupna mieszkania i drugą, 
przekazującą lokal na wynajem. Condo System 
Dolcan to gwarantowany zysk w wysokości  
8 % w skali rocznej, niezależny od zmiennego 
obłożenia mieszkania, czy też innych czynników 
rynkowych. Umowę z można podpisać na 5, 10, czy 
15 lat, z możliwością przedłużenia. Przez cały ten 
czas ryzyko zapewnienia najemców bierzemy na 
siebie. W ramach systemu wynajmujemy nie jedno,  
a kilkadziesiąt apartamentów w różnych lokali- 
zacjach. Gwarantuje to dochodowość całego modelu 
biznesowego. Nawet gdy jedno z mieszkań stoi puste,
pozostałe pracują na zyski w ramach całego systemu.
Zyski liczone są od kwoty brutto zainwestowanej 
w mieszkanie, wraz z wykończeniem – im większy 
ulokowany w nieruchomość kapitał, tym wyższe są 
zyski. Średnio inwestorzy zarabiali średnio 41 tys. 
złotych.

Dlaczego inwestorzy decydują się na powierzenie 
zarządzania wynajmem stronie trzeciej, 
zamiast samodzielnie nim zarządzać? Jakim 
zainteresowaniem cieszy się system?

Kupując mieszkanie i decydując się na samodzielne 
zarządzanie wynajmem to właściciel bierze na 
siebie wszelkie uciążliwości z tym związane – musi 
odpowiednio wykończyć i umeblować mieszkanie, 
poszukiwać najemców, czy przeprowadzać niezbędne 

naprawy lub remonty. Wiąże się to zarówno  
z dodatkowymi kosztami, jak i znaczącym nakładem 
czasu, jaki trzeba temu poświęcić. Trzeba także 
pamiętać, że w wypadku najmu długoterminowego, 
który zwykle jest wybierany przy samodzielnym 
zarządzaniu mieszkaniem, lokal pracuje na siebie 
tak naprawdę przez zaledwie 10 miesięcy w roku. 
Pozostały czas to poszukiwanie najemców lub 
przeprowadzanie remontów/napraw. 
Decydując się na inwestycje w system condo w dużej 
aglomeracji klient ceduje wszystkie uciążliwości 
związane z samodzielnym najmem na operatora.
Dodatkowo ma zagwarantowany stały, niezmienny 
zysk w wysokości 8% w skali rocznej, przez cały 
okres obowiązywania umowy. Inwestor może 
umowę rozwiązać z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenie, jeżeli zdecyduje że np. chce sprzedać 
mieszkanie lub samemu w nim zamieszkać. Brak 
tutaj jakichkolwiek barier wyjścia z inwestycji.

Przez niemal 2 lata działania naszego systemu 
blisko 100 inwestorów zdecydowało się ulokować 
kapitał w nieruchomościach condo w naszych 
inwestycjach. Zaufanie tak wielu inwestorów 
oraz fakt, że poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejną 
lokalizację, świadczą o rosnącym zainteresowaniu 
klientów. Indywidualni inwestorzy decydowali się 
na zakup nawet 3 mieszkań w ramach systemu,  
a instytucjonalni nawet 6. Wiele osób zadowolonych 
z wysokości zysków oraz poziomu bezpieczeństwa, 
który gwarantujemy, wracało do nas po kolejne 
mieszkania.

Partner raportu

z Robertem Ziółkiem Prezesem Zarządu w firmie Dolcan rozmawiała Iwona Polok

http://www.dolcan.com.pl/
http://www.dolcan.com.pl/
http://www.dolcan.com.pl/
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Czy to system tylko dla osób posiadających gotówkę, 
czy może opłacalny jest także zakup z posiłkowaniem 
się kredytem?

Wielu osobom wydaje się, że tego typu inwestycja to 
oferta wyłącznie dla ludzi z wolnymi środkami, którzy 
kupują mieszkania za gotówkę. Nic bardziej mylnego.
Wystarczy sama zdolność kredytowa – mieszkania 
spłaca się samo, a w kieszeni inwestora zostają 
nawet dodatkowe pieniądze. Możemy to przedstawić 
na konkretnym przykładzie. Klient decyduje się 
na zakup mieszkania w naszej inwestycji w condo  
o wartości 300 tys. zł. Ma 100 tys. zł gotówki, na resztę 
bierze kredyt oprocentowany 5% w skali rocznej, na 
15 lat. Wówczas miesięczna rata wynosi ok. 1500 zł. 
Natomiast przychód z inwestycji w condo mieszkanie 
wynosi ponad 1 800 zł, netto (już po odliczeniu 
podatku dochodowego). Po zapłaceniu raty kredytu 
inwestorowi zostaje zatem jeszcze dodatkowe 300 
złotych miesięcznie. Jeżeli inwestor zdecyduje 

się przeznaczać całość zarobionych na wynajmie 
środków na spłacanie kredytu, wówczas realny 
okres spłaty zobowiązania wyniesie nieco ponad 
12 lat. Po tym czasie mieszkanie będzie generowało 
czysty, 100% zysk. Dodatkowo warto pamiętać, że 
wartość nieruchomości wzrasta w czasie – szacuje 
się, że jest to wzrost w wysokości 3% rocznie. Jest to 
idealne rozwiązanie dla osób posiadających zdolność 
kredytową i które chcą 
zapewnić swoim dzieciom 
dobry start w dorosłość. 
Mieszkanie spłaca się samo 
i po tym czasie można je 
przekazać dzieciom już 
wolne od zobowiązań.

http://www.dolcan.com.pl/
http://www.dolcan.com.pl/
http://dziennikprzedsiebiorcy.pl


Inwestycje typu condo kilka lat temu dotarły 
do Polski. Pierwsze obiekty z apartamentami 
zarządzanymi pod wynajem powstały m.in.  
w Świnoujściu i Kołobrzegu. Inwestycje z systemu 
condo to dziś w Polsce głównie pokoje lub 
większe apartamenty o metrażach ok. 35-50 mkw. 
znajdujące się w budynkach typowo hotelowych, 
z pełnym zapleczem jakie gwarantuje cztero czy 
pięciogwiazdkowy hotel: 
n recepcją, n restauracją,  n room service,   
n zapleczem konferencyjnym i rozrywkowym. 
Z kolei inwestycje typu aparthotel, to lokale 
z pokojami i kuchnią w budynkach o mniej 
rozbudowanej infrastrukturze. 

- Czy możemy na tym zarobić? -

System wypłacania zysków właścicielom 
apartamentów jest obecnie w Polsce bardzo 
zróżnicowany. Po pierwsze zyski wypłacane są 
albo bezpośrednio przez deweloperów, którzy 
wybudowali inwestycję,  albo przez współpracujące 
z nimi zewnętrzne firmy zajmujące się zarządzaniem 
najmem. Wysokość zysków też jest różnorodna. 
Fakt, że rynek ten jest jeszcze bardzo młody  
w Polsce powoduje pewne problemy. Eksperci 
portalu InwestycjewKurortach.pl oceniają, 
iż apartamenty w hotelach condo stanowią  
w Polsce obecnie ok. 7 – 10% wszystkich lokali 
w miejscowościach turystycznych posiadających 
opcję zarabiania. 

Część deweloperów lub firm zajmujących się 
wynajmem apartamentów daje gwarantowaną 
umową stałą stopę zwrotu na okres od 2 do 5 

lat. Po tym okresie wypłacany zysk może być  
zmienny, np. 50% przychodów hotelu wyliczonych 
proporcjonalnie do powierzchni apartamentu. 
By nabywcy czuli się pewniej wybrane firmy dają 
np. gwarancję minimalnych zysków w okresie 
kiedy wypłaty zależą od przychodów hotelu,  
i jest to zazwyczaj 6-10%. Jak wyliczają eksperci 
z Lion’s House  w przykładowej inwestycji we 
Władysławowie inwestor płacąc za nieruchomość 
180 tys. zł powinien otrzymać od operatora  
18 tys. zł rocznie w postaci czynszów. Czas trwania 
umowy może sięgnąć nawet 20 lat. Jeśli jednak 
podpisuje się ją na krótszy okres, na przykład  
5 lat, w umowie zawiera się klauzulę zobowiązującą 
strony do jej przedłużenia. 

Jeszcze inny model wypłat zysków opiera się na 
prognozowanych zyskach. W przypadku takiego 
modelu zarabiania na pewno bardzo ważne jest 
doświadczenie dewelopera lub firmy zarządzającej, 
by potrafiły zapewnić odpowiedni poziom 
obłożenia lokalu, a tym samym odpowiednio 
wysokie wypłaty dla właściciela. Jeśli jesteśmy 
nastawieni na maksymalizację zysków, aby mieć 
większe bezpieczeństwo gwarantujące zarobek, 
szukajmy inwestycji, które będą „pracowały” przez 
cały rok, w których sezonowość nie odgrywa dużej 
roli.

- Ile to kosztuje? -

Ceny lokali są bardzo różnicowane. Im bardziej 
topowy kurort tym ceny wyższe. Drożej jest też 
nad morzem, niż w górach. Apartament wakacyjny 
kupić możemy już w cenie od 150 tys. zł, a w cenie 
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Condo inwestycje
– czy są opłacalne?

http://dziennikprzedsiebiorcy.pl


ok. 300 tys. zł znajdziemy też w pełni wyposażone 
lokale w condohotelu. Ceny nie są jednak 
jednoznacznie uzależnione od standardu, tego jak 
duża firma deweloperska buduje apartamenty, 
czy jak daleko budynek znajduje się od morzalub 
wyciągów narciarskich. 

Rodzaj apartamentu definiuje też sposób 
rozliczania dodatkowych kosztów. Zazwyczaj 
w condo hotelach wszelkie wydatki związane  
z eksploatacją i remontami budynku, czy pokoi 
ponosi firma zarządzająca. Czasami jednak musimy 
w naszym biznesplanie ująć  czynsz, na który 
składają się opłaty administracyjne czy fundusz 
remontowy oraz ubezpieczenie nieruchomości. 
Ten drugi zależny jest od wartości nieruchomości. 
W większości przebadanych przypadków 
roczny koszt ubezpieczenia nie przekracza 
kilkuset zł. Innym kosztem jest także podatek od 
nieruchomości.

- Inwestuj z głową - odzyskaj VAT -

Kolejnym tematem, jaki należy zgłębić przed 
inwestycją w pokój hotelowy są podatki. Inwestor 
przed zakupem lokalu użytkowego powinien złożyć 
w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne. 
Dzięki temu, po zakupie nieruchomości będzie 
mógł ubiegać się o zwrot VAT. Potem właściciel 
musi wystawiać najemcom (czyli swoim 
klientom) faktury za czynsz. Dzięki temu możemy 
odliczyć VAT i inne koszty uzyskania dochodu 
np. amortyzacja, koszty eksploatacyjne lokalu, 
podatki od nieruchomości czy odsetki od kredytu 
zaciągniętego na zakup nieruchomości.

- 23 -

Komentarz eksperta:
Wzrastające zainteresowanie apartamentami typu 
condo można uznać za przejaw zmiany Polaków 
w myśleniu o inwestowaniu. Rentowność wyższa 
niż na tradycyjnych lokatach kusi tych, którzy 
chcą korzystnie ulokować nadwyżkę finansową  
i jednocześnie mają świadomość zalet 
inwestowania w nieruchomości. Powierzenie opieki 
nad nieruchomością operatorowi to wygodne 
rozwiązanie dla właścicieli – nie muszą oni borykać 
się z niedogodnościami, takimi jak pozyskiwanie 
wynajmujących, czy też egzekwowanie czynszu.
Na rynku obecnie jest spory wybór wśród ofert 
deweloperów. Czym kierować się przy wyborze 
odpowiedniej inwestycji? Przede wszystkim, 
prócz sprawdzenia samego dewelopera, należy 

przeanalizować warunki, na jakich wypłacana 
jest stopa zwrotu – czy zależy ona np. od 
poziomu wynajmu w danym sezonie, czy też jest 
gwarantowana przez operatora. Warto przyjrzeć 
się też samej inwestycji . Restauracja, SPA, basen  
w budynku podnosi wartość zlokalizowanego 
w nim apartamentu.  Wreszcie – w przypadku 
inwestycji w miejscowościach turystycznych - 
ważny jest sam ośrodek i jego potencjał. Atrakcyjne 
otoczenie nieruchomości, bogata – najlepiej 
całoroczna – oferta, rozbudowana infrastruktura  
i atrakcje turystyczne będą zawsze przyciągać 
gości.

Jacek Wróblewski
ekspert Dospon

Iwona Polok
Redaktor Naczelna

Dziennik Przedsiębiorcy

http://dziennikprzedsiebiorcy.pl


W inwestycji Apartamenty Czarna Góra rozpocznie 
się wkrótce ostatni etap zabudowy. Powstanie 
wysokiej klasy aparthotel ze 142 apartamentami, 
parkingiem podziemnym i bogatym zapleczem 
rekreacyjno-usługowym. W obiekcie znajdzie 
się m.in. basen, SPA, restauracja z tarasem oraz 
centrum konferencyjne. Rozpoczęcie budowy 
planowane jest na III kwartał bieżącego roku. 

Aparthotel tworzyć będą trzy przenikające się bryły 
budynków, usytuowane tak, by wyeksponować 
walory widokowe okolicy. W obiekcie znajdować 
się będzie SPA z saunarium, słoneczną łąką, biczami 
wodnymi, hydromasażami. Goście skorzystać 
będą mogli z jacuzzi oraz krytego basenu. Dla 
najmłodszych zaś przewidziany jest brodzik. W części 
rekreacyjnej znajdować się będzie również mini-bar. 
W prawym skrzydle zaplanowana jest przestronna 
restauracja z barem oraz całorocznym tarasem. 

W centralnej części aparthotelu mieścić się 
będzie centrum konferencyjne. Przewidziana 
została również przestrzeń rozrywki. Dla 
dzieci – pokój zabaw, dla dorosłych zaś – sala 
audiowizualna, gdzie będzie można zagrać w bilard 
lub obejrzeć wspólnie film, telewizję lub mecz. 
W części mieszkalnej znajdować się będą 142 
apartamenty z aneksami kuchennymi oraz  
z malowniczym widokiem na szczyt Czarnej 
Góry bądź dolinę i ośrodek. Lokale oferowane są  
w standardzie „pod klucz” z opcją zakupu pełnego 
wyposażenia. Do każdego apartamentu przypisane 
jest miejsce parkingowe w garażu podziemnym 
lub przed budynkiem. Ceny rozpoczynają od 
8 900 tys./ mkw. Apartamenty nabyć można 
z przeznaczeniem na własne potrzeby lub  
w dotychczasowym modelu inwestycyjnym –  
z 7% rentownością gwarantowaną przez operatora-
właściciela Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra. 
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Co zrobić jeśli cena wybranego mieszkania jest o kilkadziesiąt tysięcy złotych wyższa 
od maksymalnej kwoty kredytu, który można zaciągnąć, a na horyzoncie nie widać 
podnoszącej zdolność kredytową podwyżki?

podnieść

Różnica może być niewielka, ale dla kupującego 
mieszkanie znacząca. Mniejszy metraż, mniejsza 
liczba pomieszczeń, brak komórki lokatorskiej – 
dzisiejsza zdolność kredytowa może zadecydować 
o komforcie mieszkania w przyszłości. Jest kilka 
sposobów, które pozwalają ją podnieść nawet 
wtedy, gdy na podwyżkę nie ma szans. 

- Rezygnacja z karty kredytowej -

Karta kredytowa jest wygodna i z punktu widzenia 
Klienta banku, przynajmniej takiego, który 
regularnie spłaca zadłużenie, nie powinna mieć 
wpływu na zdolność kredytową. W rzeczywistości 
jest jednak inaczej. Banki opierają swoje wyliczenia 
nie na tym, ile właściciel karty wydał, ale ile 
wydać może. Oznacza to, że przy limicie 10 tys. zł 
i braku jej zadłużenia, bank uzna, że potencjalny 

kredytobiorca ma do spłacenia 
kredyt z ratą na poziomie 500 

zł miesięcznie.

Jak wynika z wyliczeń 
Open Finance likwidacja 
karty kredytowej z li- 
mitem 10 tys. zł może 

podnieść zdolności kredy- 
towej nawet o 60 tys. zł 

(przy dochodach 6 tys. zł netto 

i trzech osobach w rodzinie). Rezygnacja z karty  
z limitem 5 tys. zł, przy tych samych warunkach, to 
kredyt hipoteczny wyższy o 20 tys. zł.

- Spłacenie wszystkich pożyczek -

Podobnie jak karty kredytowe, 
także pożyczki gotówkowe  
i kredyty konsumenckie obniżają 
potencjalną wysokość środków, 
które można uzyskać z banku 
na kupno mieszkania. Spłata 
każdej raty sprawia, że w portfelu 
kredytobiorcy zostaje mniej pieniędzy 
– a właśnie w oparciu o wyliczanie kwoty, która 
zostanie, szacowana jest zdolności kredytowa. 
Przed wypełnieniem wniosku kredytowego należy 
więc spłacić wszystkie tego rodzaju zobowiązania. 
Każde 100 zł spłaconej raty, może podnieść 
zdolność kredytową nawet do 15 tys. zł. 

Warto zauważyć, że na zdolność kredytową 
wpływają także poręczenia udzielone innym. 
Kto żyruje kredyt hipoteczny lub gotówkowy 
członkowi  rodziny, musi pamiętać o tym, że obniża 
swoją zdolność kredytową. Poręczenie oznacza, że 
w każdej chwili obowiązek spłaty może spaść na 
żyranta. 
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- Wspólny kredyt -

O ile poręczenia udzielane innym osobom nie 
przysłużą się potencjalnemu kredytobiorcy, o tyle 
wsparcie innych osób udzielone jemu – bardzo. 

Bank może doliczyć dochód dodatkowej osoby 
do dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo 
domowe i w ten sposób uznać, że razem 
osoby te mogą spłacać wyższą 
ratę. W ten sposób przy kupnie 
mieszkania rodzice mogą 
wesprzeć swoje dzieci. 
Decydując się na takie 
rozwiązanie, należy mieć 
na uwadze, że osoby 
przystępujące do kredytu 
traktowane są tak samo, 
jak główni kredytobiorcy. 
Bank bierze pod uwagę ich 
zobowiązania, karty kredytowe  
i opłaty, które muszą ponieść choćby  
w związku z utrzymaniem mieszkania. 
Pamiętać należy również o tym, że najstarszy 
kredytobiorca nie może mieć ukończonych więcej 
niż 70 lat w momencie spłaty kredytu. 

- Zebrać wkład własny -

Kolejnym sposobem podniesienie zdolności 
kredytowej jest zebranie wyższego wkładu 
własnego. Im więcej środków własnych 

kredytobiorca przeznaczy na kupno mieszkania, 
tym mniej musi pożyczyć od banku. 

Ile można zyskać? Dodatkowe 30 tys. zł wkładu 
własnego, w przypadku kredytu zaciąganego na 
okres 25 lat na mieszkanie o wartości 300 tys. 
zł, pozwoli pożyczyć kwotę wyższą o 30 tys. zł. 
Wskaźnik LV nie zmieni się i wyniesie około 95%, 

czyli maksymalną wartość dopuszczalną od 
1 stycznia 2014 r. –  wzrośnie za to 

zdolność kredytowa. 

Od przyszłego roku niektórzy 
potencjalni kredytobiorcy będą 
mogli zwiększyć możliwość 
zaciągnięcia kredytu bez 
konieczności wypłacania 
własnych oszczędności. 

W ramach programu 
Mieszkanie dla Młodych uzys- 

kają dopłatę w wysokości od 10 do 
nawet 20% wartości lokalu. 

- Wydłużenie okresu spłaty -

Szybsza spłata kredytu ma swoje zalety. Jeśli jednak 
osoba kupuje mieszkanie, którego nie zamierza 
zmieniać, może zastanowić się, czy nie wydłużyć 
okresu spłaty i nie podnieść tym samym swojej 
zdolności kredytowej. 
W przypadku zwiększenia okresu kredytowania 
z 20 lat na 25 lat, zdolność kredytowa, przy 
początkowej wartości kredytu wynoszącej 300 tys. 
zł, może zwiększyć się o około 40 tys. zł. 

Ograniczeniem w skorzystaniu z tego rozwiązania, 
może być granica maksymalnego wieku, np. jeśli 
korzystamy z wsparcia rodziców. Dodatkowo 
wedle rekomendacji KNF, bank przy wyliczaniu 
zdolności kredytowej, nie może brać pod uwagę 
okresu spłaty dłuższego niż 25 lat.
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Komentarz eksperta:
Podejmując zobowiązanie kredytowe musimy 
pamiętać, że kupujemy usługę, za którą będziemy 
regularnie płacić i nie można tej sytuacji traktować 
jako łaski ze strony banku. Bank jest firmą, której 
również zależy na kliencie, ponieważ na nim 
zarabia. Obwarowania jakie występują na rynku 
finansowym są konieczne, ponieważ zabezpieczają 
obie strony transakcji przed ryzykiem. Stąd 
się biorą wymogi determinujące zdolność 
kredytową. Bank jako podmiot udzielający 
wsparcia finansowego chce mieć pewność, że 
pożyczone pieniądze nie tylko do niego wrócą, ale 
jeszcze na nich zarobi. Myśląc o zakupie kredytu 
możemy postarać się uwiarygodnić w ocenie 
banku jako rzetelny klient poprzez konsekwentne 
budowanie swojej pozytywnej historii kredytowej. 

Pamiętać musimy również, że na ocenę zdolności 
kredytowej mają wpływ nie tylko nasze zarobki  
i inne zobowiązania kredytowe, ale także 
obciążenia wynikające z niezapłaconych alimentów, 
mandatów, składek w urzę- dzie skarbowym i ZUS, 
rachunków telefonicznych, czynszu i mediów. 
Dobrą praktyką jest zgromadzenie zabezpieczenia 
finansowego na tzw. czarną 
godzinę, ale niestety dla 
wielu kredytobiorców nie 
jest to łatwe.

Wynajem mieszkań
ciągle opłacalny !

Biorąc pod uwagę oparte na medianach stawki 
rynkowe, kupno mieszkania na wynajem nadal 
przynosi atrakcyjniejsze od lokat bankowych  
i obligacji skarbu państwa zyski. Ponieważ inne 
formy inwestowania kapitału mogą być ryzykowne, 
najprostszym i od lat sprawdzonym sposobem jest 
inwestycja w nieruchomość.  

Najważniejszym kryterium inwestorów jest cena - 
im niższa tym lepiej -  oraz lokalizacja. Inwestorzy 
wybierają kawalerki lub mieszkania dwupokojowe   
o najmniejszym metrażu w kompleksach 
znajdujących się w miejscach zapewniających dobrą 
komunikację. Innym typem inwestorów są młode 
pary, które zakupione mieszkanie po kilku latach 
zmieniają na większe. W miarę osiągania wyższych 

dochodów i powiększania się rodziny, dotychczasowy 
lokal przeznaczają na wynajem i w ten sposób stają 
się inwestorami. Często Klienci kupują mieszkanie 
z myślą o dzieciach, a wcześniej mieszkanie jest 
wynajmowane i przynosi dochód.  

Przed zakupem mieszkania należy zastanowić się  
i uwzględnić takie czynniki, jak:

n lokalizacja (gdzie mieszkania są atrakcyjne cenowo, 
jakie są trendy cenowe w danych lokalizacjach, czy 
rozważane lokalizacje są dobrze skomunikowane  
z centrum miasta, czy w pobliżu znajdują się uczelnie 
wyższe, jaka jest najbliższa infrastruktura);
n konieczność zapewnienia miejsca postojowego dla 
auta;

Maciej Górka
Ekspert ds. komunikacji 

i relacji z klientami 
domiporta.pl

http://dziennikprzedsiebiorcy.pl
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n wybór typu mieszkania (najbardziej uniwersalnym 
typem mieszkania są lokale 2-pokojowe, mieszkania 
takie najłatwiej odsprzedać, także popyt ze strony 
potencjalnych najemców jest najsilniejszy na lokale 
tego typu);
n decyzja o standardzie mieszkania (czy typowy 
segment popularny – czy apartamentowy – 
dopasowanie do potencjalnych nabywców);
n należy pamiętać o sprawdzeniu jak okolica,  
w której kupujemy nieruchomość, będzie wyglądać 
za kilka czy kilkanaście lat;
n warto zwrócić uwagę na prognozy rozwoju miasta, 
w którym kupujemy nieruchomość - aglomeracja 
z rozwijającą się gospodarką daje większe szanse 
na wzrost cen mieszkań niż miejscowość bez 
perspektyw;
n pamiętajmy, że wyższe ceny osiągają mieszkania na 
ostatnim piętrze, z których rozpościera się atrakcyjny 
widok, a najniższe na parterze;
n ostatni czynnik aczkolwiek wydaje się, że 
najważniejszy – wielkość mieszkania. 

Najpopularniejsze są mieszkania o dwóch (41% 
transakcji) i trzech pokojach (32% transakcji). 
Potwierdza to badanie preferencji klientów Home 
Broker - 48% szukających mieszkania w Warszawie 
deklaruje chęć zakupu lokalu dwupokojowego. Na 
warszawskim rynku wtórnym tylko 7% transakcji 
dotyczy mieszkań o powierzchni ponad 80 mkw. 
(dane NBP), tymczasem lokale takie stanowią 
ponad 20% ofert sprzedaży. Popyt na nie jest zatem 
znacznie ograniczony. Aż 36% transakcji na rynku 
wtórnym dotyczy mieszkań do 40 mkw., a 39 % tych 
o powierzchni od 40 do 60 mkw. włącznie. Zatem 
trzy na cztery sprzedawane w Warszawie mieszkania 
są nie większe niż 60 mkw.

- Gdzie zarobimy 
na wynajmie najwięcej? -

W którym mieście w takim razie zarobimy najwięcej 
na najmie? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie 
postanowiliśmy prześledzić opłacalność inwestycji  

w mieszkania.
Najwyższe czynsze obowiązują w Warszawie. Sporo 
taniej jest w Łodzi. Średnie miesięczne koszty 
wynajmu dla mieszkań o powierzchni 38-60 mkw.

2347 zł
2390 zł

Warszawa

1680 zł
1561 złKraków

1693 zł
1654 złWrocław

1634 zł
1569 złGdańsk

1420 zł
1391 złPoznań

1325 zł
1335 złŁódź

1570 zł
1603 zł

Katowice

1105 zł
1144 złBydgoszcz

1414 zł
1534 złLublin

1496 zł
1475 złSzczecin

Marzec 2013:

Marzec 2014:

Źródło: dane otodom.pl

http://dziennikprzedsiebiorcy.pl
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Najbardziej wzrosły średnie ceny wynajmu  
w Lublinie (7%), Katowicach (6%) i w Bydgoszczy 
(5%).  Niezmiennie najdrożej jest w Warszawie,  
a najtaniej Bydgoszczy – wynika z raportu otodom.pl 
na kwiecień bieżącego roku. 

- Więcej niż z lokaty -

Średnia rentowność najmu netto dla 
najważniejszych ośrodków miejskich wzrosła  
w ciągu dwóch miesięcy z 4,13 do 4,2% w skali roku 
- podaje Marcin Krasoń z Home Broker. 
Z analiz wynika, że najem jest najdroższy  
w Warszawie. Na wynajem mkw. lokalu w stolicy 
trzeba mieć średnio 42,2 zł miesięcznie. Na drugim 
biegunie są Łódź (23,3 zł) oraz Poznań (26,2 zł)  
i Gdynia (26,5 zł). Z danych Domiporta.pl oraz 
Home Broker i Open Finance wynika, że że kupujący 
mieszkanie na wynajem może (przy założeniu 
10,5-miesięcznego okresu najmu w ciągu roku oraz 
uwzględnieniu czynszu i podatku) liczyć na 4,5% 
zysku w skali roku w Gdańsku i Łodzi oraz 4,7% 
w Warszawie. Mieszkanie we Wrocławiu może 
przynieść 4,2% zysku, a w Poznaniu 3,9%. Najmniej 
atrakcyjnie prezentują się dane dla Gdyni (3,8%)  
i Krakowa (3,7%) - szacują analitycy z Home Brokera 
i portalu Domiporta.pl. 

Powyższe stopy zwrotu osiągnięto przy założeniu, że 
ceny mieszkań się nie zmienią. Jeśli jednak ożywienie 
na rynku nieruchomości się utrzyma, to będzie można 
dodać do tego zysk wygenerowany z tytułu wzrostu 
wartości lokalu. Co ciekawe, wyższe stopy zwrotu 
można również osiągnąć dzięki kredytowi. Umiejętne 
korzystanie z tego rozwiązania wbrew pozorom 

może zwiększyć nasze zyski, a nie je obniżyć. Skoro 
100 zł zapłacone za kilka lat będzie mniej warte 
niż ta sama kwota dzisiaj, to warto koszty odroczyć  
w czasie. Taką możliwość daje kredyt.

- Diabeł tkwi w szczegółach -

W rzeczywistości część inwestorów zarobi mniej, 
a część więcej. Przede wszystkim nie możemy 
zakładać, że mieszkanie będzie wynajmowane cały 
czas. Wiele także zależy od tego, jakie ponosimy 
koszty inwestycji takie jak czynsz, podatek, czy ile 
przeznaczymy na okresowe remonty. 

Przemysław Kotwicki z serwisu otoDom.pl dodaje, 
że kluczowymi parametrami determinującymi 
opłacalność inwestycji jest zakup mieszkania  
w atrakcyjnej, jak najniższej cenie, a także znalezienie 
solidnego najemcy, który ograniczy liczbę miesięcy 
bez dochodu dla właściciela.

We wszystkich scenariuszach teoretycznie wyższą 
stopę zwrotu powinny przynieść mieszkania 
zakupione na rynku pierwotnym. Inwestycja może 
stać się jeszcze bardziej opłacalna, gdy uwzględni 
się wzrost ceny mieszkania, który powinien pojawić 
się przy dłuższym terminie inwestycji. Na koniec 
należy jednak zastrzec, że są to stopy zwrotu liczone 
na podstawie wartości uśrednionych. Nie oznacza 
to, że każda inwestycja w Gdańsku się nie opłaci,  
a Warszawie będzie skazana na sukces. Wszystko 
zależy od konkretnego lokalu oraz naszej wiedzy  
i umiejętności. 

Musimy również pamiętać, że taki sposób inwestycji 
może być naszpikowany wieloma niespodziankami, 
które trudno jest przewidzieć i może być dla nas dość 
absorbujący.

Inwestycyjny zakup mieszkania na 
wynajem wciąż zapewnia wysokie 
stopy zwrotu. Najwyższe średnie zyski 
przynoszą nieruchomości w Gdańsku, 
Łodzi i Warszawie. 

Iwona Polok
Redaktor Naczelna

dziennikprzedsiębiorcy.pl

http://dziennikprzedsiebiorcy.pl
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W 2014 r. można spodziewać się większego ruchu na 
wtórnym rynku nieruchomości – wynika z badania 
„Puls rynku PFRN” za I kwartał, przeprowadzonego 
wśród pośredników w obrocie nieruchomościami 
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Bieżący rok 
jest pierwszym okresem funkcjonowania rynku po 
rządowej deregulacji zawodów pośrednika i zarządcy 
nieruchomości. Polacy coraz częściej weryfikują ich 
kompetencje zawodowe w Centralnym Rejestrze 
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN  
i Zarządców Nieruchomości PFRN.

- Więcej i drożej - I kwartał 2014 r. -

Z danych uzyskanych w trakcie cyklicznego sondażu 
„Puls rynku PFRN” wynika, że u 53% pośredników 
wzrosła liczba transakcji zrealizowanych w pierw- 
szych miesiącach 2014 r. w porównaniu do I kwartału 
2013 r. Mediana wzrostu liczby przeprowadzonych 
transakcji wyniosła 30%. Niemal połowa podmiotów 
ankietowanych przez Polską Federację Rynku 
Nieruchomości zanotowała jednoczesny wzrost kwot 
transakcji – w tym przypadku mediana utrzymała się 
także na poziomie 30%. Mniej transakcji zrealizowało 
27% pośredników w obrocie nieruchomościami,  
a 20% badanych zaraportowało stabilizację w tym 

obszarze. Dla niecałej jednej trzeciej podmiotów 
zmalały kwoty przeprowadzonych transakcji, dla 
24% - pozostały bez zmian.

 - Rozmiar ma (większe) znaczenie -

Choć nadal zdecydowana większość Polaków 
najchętniej wybiera na rynku wtórnym mieszkania 
2-pokojowe o metrażach nie przekraczających 50 
mkw. to na rynku coraz silniej zaczyna zaznaczać się 
nowy trend, mogący świadczyć o ożywieniu. Powoli 
wzrasta popyt na inwestycje wymagające większego 
zaangażowania finansowego: na większe mieszkania 
(3, 4-pokojowe) usytuowane często w ścisłym 
centrum metropolii, domy na obrzeżach miast  
i grunty przeznaczone pod budownictwo jedno- lub 
wielorodzinne. 

Inwestuj w nieruchomości 
w 2014 roku 
– spodziewane lekkie ożywienie

Partner merytoryczny

Biorąc pod uwagę lekkie ożywienie 
rynku w I kwartale, na dalszą część 
roku pośrednicy prognozują delikatną 
tendencję wzrostową, obserwują pierwsze 
oznaki poprawy koniunktury w różnych 
sektorach nieruchomości w zależności od 
regionu.

Rok 2014 powinien być 
zdecydowanie lepszym rokiem. 
Zaobserwowaliśmy zwiększony 

popyt. Klienci wycofują gotówkę 
z banków ze względu na niskie 
oprocentowanie i inwestują w 
nieruchomości. Deweloperzy 

poszukują nowych nieruchomości 
gruntowych 

– ocenia Jarosław Kopeć, 
Metropolia Nieruchomości w Krakowie. 
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- MdM na razie bez wpływu -

Klienci są coraz bardziej wymagający również co do 
stanu mieszkania. Ładnie wyremontowane w dobrej 
lokalizacji zaczynają się sprzedawać coraz częściej, 
mimo wysokiej ceny – zauważa Tomasz Płonka  
z Brokerson Gliwice.

Obserwuję takie samo zainteresowanie ofertami 
z rynku wtórnego, jak dotychczas. Jest duża grupa 
Klientów, która chce się wprowadzić do gotowego 
mieszkania i nie chce ponosić dodatkowych kosztów 

związanych z wykończeniem lokalu w stanie 
deweloperskim lub nie chce czekać kilkunastu 
miesięcy na oddanie mieszkania przez dewelopera 
– mówi Jacek Formański, Forma-T Nieruchomości  
z Gdyni.

- Tylko rzetelni pośrednicy i zarządcy -

W Polsce po 15 latach funkcjonowania przepisów 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, które 
określały dostęp do zawodów pośrednika w obrocie 
nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, 
nastąpiła całkowita deregulacja rynku. Oznacza 
to, że nie obowiązują już żadne wymogi dotyczące 
poziomu wykształcenia, odpowiednich kwalifikacji, 
niekaralności czy przestrzegania standardów 
zawodowych. 

Mimo że nowe realia funkcjonują dopiero  
3 miesiące, obserwujemy, że Polacy mają coraz 
większą świadomość potrzeby potwierdzania 
kompetencji zawodowych pracowników 
nieruchomości, o czym świadczą liczne zapytania od 
klientów kierowane do PFRN w tej sprawie – mówi 
Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji 
Rynku Nieruchomości.

Leszek A. Hardek
Prezydent PFRN 
Polska Federacja

Rynku Nieruchomości

Najbliższe miesiące na polskim 
wtórnym rynku nieruchomości 
będą istotne ze względu 
na nowości wprowadzone 
przez rząd od stycznia 2014 
roku - inauguracja programu 
„Mieszkanie dla młodych”  
i całkowita deregulacja rynku 
pośredników  
i zarządców nieruchomości. 
Program MdM, który obejmuje 
jedynie dopłaty do mieszkań 
kupowanych na rynku 
pierwotnym jak na razie pozostaje 
niemal bez wpływu na sektor 
mieszkania „z drugiej ręki”.

Redaktor Naczelna
Iwona Polok

ipolok@dziennikprzedsiebiorcy.pl

Dyrektor Biura Reklamy 
Marcin Peranowski
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