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Spis treści

pieniądze a Nieruchomości
W roku 2007 gwałtowny spadek cen nieruchomości w USA rozpoczął ten kryzys.
Wtedy, w lipcu 2007 ceny domów nagle
zaczęły spadać i zbankrutowały dwa największe fundusze inwestycje. Banki poważnie odczuły to załamanie rynku, bo
straty okazały się miliardowe. Były na tyle
duże, że wiosną 2008 upadły już same
banki. Niektóre z nich udało się jednak
dokapitalizować, ażeby zapobiec globalnej katastrofie finansowej. Kluczowe, jak się wydaje było wtedy uchronienie od upadku ogromnych struktur hipotecznych amerykańskich
firm pożyczkowych: Freddie Mac i Fannie Mae oraz ubezpieczeniowej – AIG. Bankructwo tych kolosów skutkowałby długim i głębokim
ogólnoświatowym kryzysem finansowym. Na cele ochrony uruchomiono w tamtym czasie setki miliardów dolarów.
Już jesienią, po załamaniu giełdy, kryzys trafił także do Europy.
Upadły główne banki Islandii oraz brytyjski Northenr Rock udzielający kredytów hipotecznych. W Belgii zachwiał się bank Fortis i ubezpieczeniowa Dexia. Upadł fundusz Belgravia, co wtedy i ja odczułem
tracąc kontrakt i pieniądze od upadającego belgijskiego dewelopera
przemysłowego operującego także na terenie polski. Banki totalnie
zaprzestały udzielać kredytów. Pojawiły się kłopoty Hiszpanii oraz
Grecji, Portugalii, na Węgrzech, Ukrainie i we Włoszech.
Minęły cztery lata. Okazuje się, że działania naprawcze przyniosły
poprawę płynności sektora finansowego. Co z tego mamy w Polsce?
Teraz recesję. Z uwagi właśnie na ostrożną politykę pieniężną zahamowało tempo wzrostu gospodarczego, o czym czytamy już w prawie
każdej gazecie codziennej. Na szczęście nie ma w tym wszystkim chaosu i wydaje się, że zjawiska pojawiają się zgodnie z przewidywaniami. Pieniędzy na rynku jest mniej. Nieruchomości tanieją. Nieuchronne dalsze obniżki cen towarów i usług, zmniejszenie dochodowości
firm, zwolnienia pracowników i bankructwa spowodowane brakiem
płynności. To dalsze odczuwalne skutki pogarszania się gospodarki.
Jesteśmy po wakacjach, jeszcze w dobrych nastrojach. Wygląda natomiast na to, że musimy przeczekać trudny okres, zaciskać
pasa. Obserwujmy indeksy giełdowe. One prawdę nam powiedzą o
tym, co dzieje się na rynku. O tym, jak się mają giełdowi deweloperzy i jak wykorzystać spadki cen nieruchomości (Lokata Deweloperska) w numerze. Zapraszam!
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spersonalizowana wysyłka (ok. 700 nazwisk) do osób zajmujących najwyższe stanowiska
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– ok. 120 placówek; Konferencja Biurowce w Polsce – Warszawa, 25 października, Hotel Marriott;
Polski Rynek Mieszkaniowy – Warszawa, 28 listopada, Hotel Marriott; XIII Ogólnopolski Turniej
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VOX, Terrano Centrum Ceramiki, Direct Floor – Poznań; inne placówki partnerskie,
m.in.: Echostar Studio, PST TAXI, cititravel.pl, Voyager Club, WSPON, Centrum Wyceny Mienia;
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych i opublikowanych materiałów. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo do nie publikowania części lub całości nadesłanego materiału. Niniejsza pozycja wydawnicza ma charakter
reklamowy, a zawarte w niej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie opublikowanie w
GAZECIE DEWELOPERSKIEJ materiały są objęte prawami autorskimi.
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Deweloperzy na giełdzie
Spośród ponad czterystu siedemdziesięciu spółek notowanych na rynku podstawowym warszawskiej Giełdy papierów Wartościowych, 27 to spółki skatalogowane w sektorze ,,Deweloperzy”. Deweloperzy giełdowi operują we wszystkich segmentach działalności inwestycyjnej: mieszkaniowym, biurowym, hotelowym, centrów handlowych i obiektów produkcyjno-magazynowych.
Najwięcej spółek ma swe siedziby w Warszawie i okolicy (Ząbki). Cztery funkcjonują na Dolnym Śląsku: po dwie we Wrocławiu
(LC Corp i Vantage Development) oraz w Legnicy (Rank Progress
i Gant Development). Dwóch przedstawicieli ma Trójmiasto: Inpro
w Gdańsku i Polnord w Gdyni. Po jednej z deweloperskich spółek
giełdowych znajdziemy w Krakowie (KCI), Kielcach (Echo Investment) i Lublinie (Wikana), zaś województwo łódzkie reprezentuje JHM Development ze Skierniewic. Na rynku akcji GPW nie ma
żadnego dewelopera z Poznania, ani z Wielkopolski (są poznańskie spółki notowane na rynku New Connect i papierów dłużnych).
Kilka spółek z warszawskiej giełdy ma swe główne siedziby w innych miastach europejskich: Amsterdamie, Rotterdamie, Luksemburgu, Wiedniu, czy na wyspie Guernsey. W Warszawie znajdują się ich polskie biura.
Większość uczestników giełdy legitymuje się co najmniej 5-letnim stażem. ,,Nestorem” w tej grupie jest Echo Investment, które
zadebiutowało w 1996 r. W ostatnich trzech latach przybyło kilku nowych ,,giełdowiczów”. W 2010 r. na warszawskiej GPW pojawił się Celtic Property Developments, ED invest, Rank Progress
oraz Robyg. W 2011 r. do grupy dołączyło Inpro i JHM Development.
Najmłodszym uczestnikiem giełdy jest Vantage Development,
notowany od marca 2012 r. Przez kolejne lata firmy deweloperskie dorobiły się własnego indeksu giełdowego WIG Deweloperzy.
Kilka deweloperskich spółek akcyjnych zajmuje się wyłącznie
budownictwem mieszkaniowym. Kilkanaście z nich ma zróżnicowany portfel ofert, prowadząc inwestycje w różnych segmentach
rynku nieruchomości. Plaza Centres to firma budująca wielkopowierzchniowe centra handlowe.

Liderzy rynku mieszkaniowego
Największym deweloperem mieszkaniowym jest J.W.Construction
z podwarszawskich Ząbków, obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także w innych miastach kraju: Łodzi, Gdyni i Katowicach oraz za granicą. Spółka jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność deweloperską
od 1993 roku. Firma, oprócz realizowania projektów deweloperskich, zajmuje się także działalnością budowlaną jako generalny wykonawca większości inwestycji. J.W. Construction jest też
właścicielem i operatorem sieci Hoteli 500, na którą składają się
4 hotele: w Zegrzu, Strykowie, Tarnowie Podgórnym, Cieszynie.
Łączna liczba mieszkań i domów jednorodzinnych w zakończonych oraz aktualnie realizowanych projektach obejmuje ponad
24.000. Na 2012 rok spółka zaplanowała uruchomić kolejnych 11
inwestycji mieszkaniowych na około 6000 lokali, a także 4 inwestycje komercyjne o łącznej powierzchni użytkowej równej ponad 114.000 m kw.
W ślad za JWC podąża drugi warszawski deweloper mieszkaniowy
– DOM Development – mający na swym koncie około 15.000 lokali.
Firma oferuje mieszkania i apartamenty w różnych segmentach
cenowych, od wysokiej jakości osiedli mieszkaniowych w przystępnych cenach, po luksusowe apartamenty czy rezydencje o podwyższonym standardzie w najatrakcyjniejszych lokalizacjach.
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Z kolei misją grupy Robyg jest dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym. Deweloper inwestuje
w Warszawie i Gdańsku oraz przygotowuje projekt we Wrocławiu.
Grupa Kapitałowa Gant Development SA z Legnicy jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność
deweloperską i budowlaną. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami.
Obecna jest w siedmiu polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Opolu i Polanicy Zdroju. Firma przedstawia się jako jedyny deweloper, którego działalność
można uznać za ogólnopolską.
Jedną z najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce jest gdyński Polnord. Powstała w 1977
roku jako biuro generalnego wykonawcy eksportu budownictwa.
Jej aktualne i przyszłe realizacje to budownictwo mieszkaniowe,
obiekty handlowe, hotele, budynki biurowe.
Polnord to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji
poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty
deweloperskie w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu. Horyzont czasowy
niektórych zadań sięga aż 2015 roku. Firma jest w posiadaniu
największego aktualnie wśród polskich deweloperów banku
ziemi, który pozwala zrealizować blisko milion metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej i użytkowej. Działa przede
wszystkim na rynku polskim, ale nawiązuje również współpracę z inwestorami zagranicznymi. Znaczące są m.in. jej plany
inwestycyjne w Rosji.

Spółka
ALTERCO
ATLAS Estates Lmt
BBI DEVELOPMENT NFI
CELTIC PROPERTY DEV.
DOM DEVELOPMENT
ECHO INVESTMENT
EDINVEST
GANT DEVELOPMENT
GLOBE TRADE CENTRE
INPRO
JHM DEVELOPMENT
J.W.CONSTRUCTION
KCI
LC CORP
NFI OCTAVA
ORCO PROPERTY GROUP
PLAZA CENTRES
POLNORD
REINHOLD POLSKA
RANK PROGRESS
ROBYG
RONSON EUROPE
TRITON DEVELOPMENT
TUP
VANTAGE DEVELOPMENT
WIKANA
WARIMPEX

Wartość
Na giełdzie
rynkowa
od:
w mln zł
Warszawa
02. 2005
19,26
Guernsey
02. 2008
70,95
Warszawa
06. 1997
151,69
Warszawa
12. 2010
376,55
Warszawa
10. 2006
601,71
Kielce
03. 1996
1520,4
Warszawa
10. 2010
49,55
Legnica
12. 1998
97,38
Warszawa
05. 2004
1340,37
Gdańsk
02. 2011
129,13
Skierniewice
08. 2011
28,75
Ząbki
06.2007
215,21
Kraków
01. 1998
16,38
Wrocław
06. 2007
510,22
Warszawa
02. 1997
437,94
Luxemburg
06. 2007
309,53
Amsterdam
10. 2007
612,18
Gdynia
12. 1998
306,76
Warszawa
12. 2007
3,08
Legnica
07. 2010
293,82
Warszawa
11. 2010
291,47
Rotterdam/Warszawa
11. 2007
201,55
Warszawa
11. 1998
35,64
Warszawa
01. 1999
30,73
Wrocław
03. 2012
59,6
Lublin
02. 1997
73,77
Wiedeń/Warszawa
01. 2007
162
Siedziba
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platforma deweloperska
niej rozwijających się rynków w Polsce.
Wokół tej idei koncentrują się jej działania polegające na realizacji dużych
projektów mieszkaniowych oraz biurowych. Jako ważny na rynku deweloper
pragnie nie tylko budować, ale również
kompleksowo kształtować przestrzeń
publiczną.
Wikana SA z Lublina jest podmiotem
dominującym Grupy Kapitałowej WIKANA i jednym z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Nazwa Wikana jest znana na
rynku mieszkaniowym województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego od 2005 roku. W tym czasie udało się zakończyć realizację kilkunastu
inwestycji, w których oddano do użytkowania przeszło 1300 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni przekraczającej 70.000 m kw. Ilość inwestycji
wprowadzanych na rynek zwiększa się
z roku na rok.

BBI DEVELOPMENT NFI
LC CORP
ECHO INVESTMENT
PLAZA CENTRES
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JHM DEVELOPMENT
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ATLAS Estates Lmt
INPRO
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KCI
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DOM DEVELOPMENT
POLNORD
GANT DEVELOPMENT
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ALTERCO

liczba

Jedną z liczących się firm budowlanych działających na Wybrzeżu i za granicą jest też Inpro z Gdańska istniejące od 1987 roku.
KCI SA z Krakowa to spółka giełdowa zajmująca się projektami
nieruchomościowymi związana ściśle z Grupą Gremi. Spółka korzysta z kilkunastoletniego doświadczenia na rynku deweloperskim firm związanych od lat z grupą. Firmy te dysponują bardzo
bogatym bankiem ziemi i prowadzą znaczące inwestycje w ścisłym centrum Krakowa jak choćby Kamienice Herbowe czy projekty na terenie krakowskiego Zabłocia w pobliżu Muzeum Sztuki
Współczesnej i Fabryki Schindlera. W związku z tym KCI koncentruje się na inwestycjach mieszkaniowych zlokalizowanych głównie w Krakowie i Warszawie. W zamierzeniach spółki jest poszerzenie oferty o powierzchnie biurowe, hotelowe i magazynowe.
Dawna nazwa spółki to Ponar SA.
Jeden z wiodących deweloperów to także Ronson Development. W Polsce działa już od 1999 roku. Głównymi udziałowcami grupy są Isreal Theatres Ltd., właściciel kilkudziesięciu multipleksów kinowych w Polsce, General Electric, który jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych marek biznesowych na świecie
jak również Otwarte Fundusze Emerytalne ING i Amplico. Firma koncentruje swoje działania głównie na rynku warszawskim,
ale podejmuje także działania prowadzące do
ekspansji
geograStrona
1
ficznej do innych obszarów miejskich w Polsce. Jest coraz bardziej aktywna w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. W przyszłości
zamierza rozszerzyć swoje działania również o inwestycje w innych krajach Europy Wschodniej i Środkowej.
Ambicją firmy Vantage Development jest zajęcie pozycji lidera w sektorze deweloperskim we Wrocławiu – jednym z najpręż-
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Zestawienie wyników przychodów netto ze sprzedaży zawartych w raportach
spółek za ostatnie trzy lata nie pozwala
na sformułowanie jednoznacznych tendencji. Dla części najlepszym rokiem
pod tym względem był 2009, część
swój najlepszy wynik osiągnęła w 2010 r., a na przykład Echo Investment przez te kolejne lata notuje wzrost przychodów. Podstawowym przedmiotem działalności Echo Investment SA jest
budowa i wynajem bądź sprzedaż powierzchni w budynkach
handlowych, handlowo-rozrywkowych, biurowych, hotelowych
i mieszkalnych oraz obrót nieruchomościami. Firma inwestuje
w Polsce, Rumunii i na Węgrzech.
Pod względem wielkości przychodów zdecydowaną czołówkę tworzą cztery spółki: Globe Trade Centre, Dom Development,
Echo Investment oraz J.W.Construction. Z wyjątkiem wspomnianego Echa dla pozostałej trójki najlepszy był rok 2009 (w przypadku GTC i JWC wynik przez kolejne lata maleje, zaś dla DD najsłabszy był rok 2010).
Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE,
obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Grupa powstała
w 1994 r. i prowadzi działalność na rynku nieruchomości od 18 lat.
Portfel nieruchomości Grupy obejmuje: nieruchomości komercyjne, tj. ukończone budynki biurowe i parki biurowe oraz centra
handlowo-rozrywkowe, projekty mieszkaniowe, a także grunty
przeznaczone pod zabudowę, tj. projekty planowane oraz projekty zawieszone. Od powstania Grupa wybudowała około 850
tys. m kw. powierzchni najmu netto (NRA) i około 290 tys. m kw.
powierzchni mieszkalnej. Grupa sprzedała około 258 tys. m kw.
NRA ukończonych nieruchomości komercyjnych i około 215 tys.
m kw. powierzchni mieszkalnej.
W 2011 roku GTC również musiał zmierzyć się z wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Można wśród nich wymie-
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nić takie zjawiska, jak ograniczenie podaży pieniądza przez banki,
zmniejszenie zainteresowania inwestorów Europą Południową,
ograniczenie ekspansji najemców obiektów komercyjnych, czy
mniejszą, w przypadku wybranych krajów, siłę nabywczą klientów. Ekspozycja GTC na rynki Europy Południowo-Wschodniej,
negatywnie odzwierciedlona w wycenie portfela nieruchomości, została częściowo zrównoważona przez szeroką obecność
na stabilnym rynku polskim, gdzie znajduje się ponad 40 proc.
portfela spółki. Obecnie w portfelu nieruchomości znajdują się
124 projekty (zarówno ukończone jak i na różnych etapach budowy) w głównych miastach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Rok 2011 przyniósł wzrost przychodów dla spółki Polnord, czy Rank Progress.
Rank Progress SA jest firmą inwestycyjno–deweloperską. Specjalizuje się w trzech rozwojowych segmentach: centra handlowe
i galerie, projekty dla globalnych operatorów, inwestycje mieszkaniowe i biurowe. W przypadku krótkoterminowych projektów
realizowanych na potrzeby dużych operatorów sieciowych Rank
Progress odpowiada za wszelkie czynności predeweloperskie
i przygotowanie inwestycji do szybkiej realizacji. Wśród najważArkusz1
niejszych partnerów znajdują się: IKEA, Carrefour, Leroy Merlin,
Jeronimo Martins, Knight Frank, Helical Poland.
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wodują obniżenie ich wartości. Jak czytamy w raporcie za 2011 r.
ograniczenie popytu na nieruchomości powodujące z jednej strony spadek dynamiki sprzedaży, a z drugiej wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętych oraz spadek czynszów uzyskiwanych
z wynajmowanych nieruchomości, miało wpływ na wyniki działalności Grupy. Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych
oraz sytuacji na rynku nieruchomości krajów CEE i SEE miało negatywny wpływ na gotowość i zdolność klientów do pozyskania
finansowania i nabycia lub najmu nieruchomości. Przy dalszym
spadku popytu Grupa może być zmuszona do sprzedaży lub wynajęcia swoich obiektów ze stratą lub może nie mieć możliwości
sprzedaży lub wynajęcia swoich obiektów w ogóle. Skutkiem pogorszenia ogólnych warunków gospodarczych i sytuacji na rynku nieruchomości w krajach CEE i SEE był także spadek wartości rynkowej nieruchomości Grupy.
Także Grupa Celtic zamknęła 2011 rok stratą netto w wysokości
286,2 mln zł. Czynnikami, które miały największy wpływ na ostateczną wysokość straty netto był ujemny wynik z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 214,7 mln zł oraz utrata wartości
firmy w kwocie 32,3 mln zł. Na obniżenie wyceny nieruchomości
będących w portfelu Grupy wpłynęły przede wszystkim warunki rynkowe, sytuacja makroekonomiczna skutkująca obniżeniem popytu na nieruchomości.
Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł
Straty w trzech ostatnich latach
poniosła
również Atlas Estates
GLOBE TRADE CENTRE
Limited – zarejestrowana na wyDOM DEVELOPMENT
spie
Guernsey spółka inwestująca
ECHO INVESTMENT
w
nieruchomości
w krajach EuroJ.W.CONSTRUCTION
py
Środkowo-Wschodniej.
Atlas
POLNORD
prowadzi obecnie działalność na
ATLAS Estates Lmt
rynkach nieruchomości w Polsce,
RANK PROGRESS
na Węgrzech, w Bułgarii i RumuROBYG
nii, inwestując w dochodowe akLC CORP
tywa i realizując przedsięwzięcia
ALTERCO
deweloperskie. Inwestuje i proINPRO
wadzi projekty deweloperskie
RONSON EUROPE
oraz
zarządza nieruchomościa2009
JHM DEVELOPMENT
mi.
Obecnie
najważniejsze inwe2010
BBI DEVELOPMENT NFI
stycje
Atlas
Estates
znajdują się
2011
EDINVEST
w Polsce – w Warszawie i GdańCELTIC PROPERTY DEV.
sku. Są to nieruchomości mieszkaniowe, biurowe i hotel Hilton.
WIKANA
W 2011 r. zarząd TUP SA pomiGANT DEVELOPMENT
mo czynionych starań nie odzyVANTAGE DEVELOPMENT
skał przeterminowanej wierzytelKCI
ności spółki Modena Park, która
TRITON DEVELOPMENT
dotyczy
drugiej części zapłaty za
REINHOLD POLSKA
nieruchomość
objętą projektem
TUP
Modena Park w Poznaniu. Zgodnie z polityką rachunkowości zarząd podjął decyzję o utworzeniu
odpisu aktualizującego należwartość
ność na dzień 31. 12. 2011 r. w kwoRachunek zysków i strat
cie 16.391 tys. zł. To jednorazowe wydarzenie miało wpływ na zaprezentowany jednostkowy i skonsolidowany wynik netto spółki
Globe Trade Centre tak jak lideruje grupie spółek deweloperskich i Grupy Kapitałowej.
pod względem przychodów, tak samo jest liderem (i to w stopniu
TUP SA jako firma inwestycyjna przejmuje lub tworzy firmy o dunieporównywalnym z pozostałymi) pod względem poniesionych żym potencjale wzrostu wspierając je swym kapitałem i doświadstrat w roku 2009 i 2011. Jedynie rok 2010 przyniósł wynik dodat- czeniem menadżerskim. Firma tworzy projekty komercyjne, biuni. Trwający globalny kryzys na rynkach finansowych i związane rowe, hotelowe i mieszkaniowe. Największym akcjonariuszem jest
z nim negatywne czynniki wpływają na rynek nieruchomości i po- rodzina Moritz, kontrolująca 65,3 proc. głosów na walnym zgro-
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madzeniu akcjonariuszy. W roku 2011, tak jak w latach poprzednich, realizowano rozpoczęte projekty urbanistyczne w Siewierzu, Katowicach, Bydgoszczy.
Liderem pod względem zysków netto w roku 2011 jest Rank
Progress z wynikiem ponad 150 mln zł. Czołówkę tworzą ponadto
Dom Development, Polnord i wrocławski LC Corp, którego większościowym akcjonariuszem jest dr Leszek Czarnecki, kontrolujący również m.in. grupę finansową GETIN Holding SA. LC Corp
SA kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości firmy są skoncentrowane między
innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz
ich okolicach. Misją jest inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne oraz grunty. Spółka dynamicznie poszukuje nowych nieruchomości i zakłada kolejne akwizycje.
Czołowa czwórka odnotowała w minionym roku wzrost osiągniętych zysków netto. I w zasadzie tylko ona, bo w niemal wszystkich
pozostałych spółkach nastąpił ich spadek w porównaniu do roku
poprzedniego. Wzrostem zysku, choć na nieporównywalnie niższym poziomie, może pochwalić się jeszcze tylko BBI Development.

BBI Development NFI prowadzi działalność inwestycyjną, koncentrując się na rynku nieruchomości i wyłącznie na przedsięwzięciach deweloperskich. Spółka przystępuje do finansowania
i zarządzania projektami inwestycyjnymi od etapu pozyskiwania
działki do etapu komercjalizacji (sprzedaży powierzchni użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego,
w szczególnych przypadkach poprzedzonej wynajmem). Głównym akcjonariuszem BBI Development NFI jest BB Investment
SA, prywatna spółka inwestycyjna z Poznania.
Omówione w artykule spółki deweloperskie notowane są na
rynku podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Oprócz tego deweloperzy występują na rynkach alternatywnych GPW: New Connect oraz rynku papierów dłużnych (Catalyst). Spółkom tym poświęcimy opracowania w następnych
wydaniach Gazety Deweloperskiej.
Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nieruchomości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
bk@deweloperska.com
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Pośrednik musi być odpowiednio przygotowany
rozmowa z Leszkiem A. Hardkiem, prezydentem polskiej Federacji rynku Nieruchomości
czy pośrednik w obrocie nieruchomościami to owoc pożądania dla ludzi pragnących wykazać się we własnej działalności biznesowej?
– Do zawodu w ciągu ostatnich 4 latach
napłynęło około 10 tysięcy osób i miało to związek z jednej strony z tym, że
w 2008 roku zniesione zostały egzaminy państwowe na uzyskanie licencji zawodowych, a z drugiej z czasem
boomu na rynku nieruchomości, który był zachętą do pracy w tej branży
dla liczących na duże zarobki, o których nierzadko mogliśmy przeczytać
w prasie. Niestety kiedy przyszedł
okres stagnacji na rynku nieruchomości wiele nowych osób, które weszły
do zawodu nie poradziło sobie z sytuacją i odeszły do innej branży. Dla pośredników, którzy od wielu lat pracują
w zawodzie, czasy stagnacji i kryzysu
nie są obce i wiedzą oni jak zabezpieczyć się na przyszłości i szybko potrafią przestawić się na tzw. „chude lata”.
Wśród osób, które ubiegają się o licencję są tacy, którzy zdobywają „dodatkowy papier”, który być może przyda się w przyszłości lub nie. Nierzadko
rzeczoznawcy majątkowi i zarządcy
nieruchomości starają się o uzyskanie licencji zawodowych pośrednika, żeby mieć możliwość wykonywania dodatkowych czynności przy zarządzaniu czy wycenie.
Tak samo jest zresztą z pośrednikami, wielu z nich ma również
licencję zarządcy lub uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
czy pośrednikiem może być każdy, czy też to ktoś szczególny? czy zawód wymaga specjalnych predyspozycji, umiejętności, szczególnych cech charakteru osoby wykonującej go?
– Pośrednik w obrocie nieruchomościami musi przede wszystkim stale dokształcać się. Przepisy finansowe, podatkowe zmieniają się tak często, że trudno za nimi nadążyć. Pośrednik musi
na bieżąco poznawać zmiany w przepisach, interpretacje organów skarbowych, orzeczenia sądu itp.
Powinien mieć łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. Musi
być empatyczny, poprawnie i jasno się wyrażać, nie może okazywać emocji i musi umieć słuchać klienta tak uważnie, aby wyłowić czasem z długiej opowieści istotne informacje. Do każdej
rozmowy z klientem powinien być przygotowany. To wszystko wymaga dobrego samoorganizowania się i wewnętrznej dyscypliny.
Kim są obecnie pośrednicy, kto przychodzi do zawodu? czy jest
on atrakcyjny dla ludzi młodych?

– Z danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który nadaje uprawnienia pośrednika w obrocie nieruchomościami wynika, że najwięcej osób posiadających licencję
jest w przedziale wiekowym 36–46 lat, ale porównywalna liczba
osób posiadających uprawnienia pośredników w obrocie nieruchomościami jest w przedziale wiekowym 25–35 lat. Także widać
wyraźnie, że do zawodu napływa dużo młodych osób. Pracujący w zawodzie najbardziej cenią sobie elastyczne godziny pracy, jak również mobilność, ponieważ praca pośrednika nie odbywa się tylko w biurze.
W okresie prL nie mieliśmy wolnego rynku nieruchomości. Zawód zaczął odradzać się w okresie transformacji ustrojowej. co
zmieniło się w pracy pośrednika przez te minione ponad 20 lat?
czy do praktyki wchodzą nowe technologie i metody działania?
– Przede wszystkim w 1997 roku zawód został prawnie uregulowany ustawą o gospodarce nieruchomościami a tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami jest prawnie chroniony. Zostały określone standardy zawodowe, powstał wymóg stałego
doskonalenia kwalifikacji zawodowych. W 1995 roku powstał
pierwszy system MLS, oparty na doświadczeniach amerykańskich pośredników, system służący do wymiany ofert nieruchomości na wyłączność.
promocje NIerUcHomoŚcI 2012
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Ekspansja internetu spowodowała również, że ogłoszenia nieruchomości z prasy przeszły do internetu, na rynku dostępne są
specjalne programy do obsługi biura nieruchomości. Smartfony,
tablety znalazły również swoje zastosowanie w branży nieruchomości. Pośrednicy swoją pracę wykonują głównie w terenie, więc
dostęp do bazy ofert, możliwość wpisania nowej oferty, podgląd
poczty e–mail itp. jest dla nich nieoceniony. W Polsce pojawiły się
pierwsze aplikacje mobilne, które pozwalają zarządzać ofertami
czy dokumentami, bez konieczności robienia tego na komputerze w biurze. Możliwość dodawania informacji zdalnie pozwala
zaoszczędzić ogromną ilość czasu.
Te wszystkie nowinki techniczne wspomagają i usprawniają pracę oraz czynią ją bardziej profesjonalną, natomiast nigdy nie zastąpią pośrednika. Bo pośrednictwo to wiedza i doświadczenie.
Na rynku nie ma dwóch takich samych transakcji, każda wymaga
indywidualnego podejścia.
jak pan zaznaczył przed kilku laty pośrednicy – wzorem amerykańskim – zaczęli korzystać z mLS, profesjonalnego systemu wymiany ofert między pośrednikami. W wielu regionach
powstały wspólne bazy ofert tworzone przez grupy biur pośrednictwa (przykład real Net czy Grupa 3000 w poznaniu).
czy to jest wymóg czasu dla pośredników?
– Systemy wymiany ofert w oparciu o wtedy istniejące technologie powstawały już w połowie lat 90–tych. Systemy (informatyczne) to jedynie odzwierciedlenie czasów, bo współpraca była
zawsze wymogiem. MLS to system wymiany ofert między biurami opierający się przede wszystkim na współpracy, wspólnym regulaminie i jednakowych standardach działania.
Główną zasadą funkcjonowania MLS jest zasada zawierania
przez biuro nieruchomości umowy o pośrednictwo z klientem
sprzedającym (wynajmującym) tylko jako umowy gwarantującej
pośrednikowi wyłączność. W ten sposób tylko to biuro odpowiedzialne jest za proces sprzedaży mieszkania, czy wynajmu nieruchomości, zapewniając jednocześnie reprezentowanie klienta
wobec całego rynku nieruchomości – tak klientów indywidualnych, jak i wobec wszystkich biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Proces sprzedaży jest natomiast prowadzony
przez wszystkie współpracujące w ramach systemu MLS biura.
W USA pierwszymi MLSami było drukowanie ofert nieruchomości w wersji gazetowej, którymi realtorzy wymieniali się między
sobą. Dziś w USA poprzez MLS sprzedaje (wynajmuje) się 95 procent nieruchomości przeznaczonych do obrotu i jest to podstawowe narzędzie amerykańskiego pośrednika. Każdy pośrednik
po zakończonej transakcji ma obowiązek zarchiwizować ofertę,
podając między innymi informacje o cenie transakcyjnej, wysokości zaciągniętego kredytu na nieruchomość itp. Z archiwum
korzystają wszyscy pośrednicy, a dane tam zawarte pozwalają im ustalić realną cenę przyjmowanej nieruchomości do obrotu na postawie cen transakcyjnych sprzedanych czy wynajętych
nieruchomości w danej lokalizacji, na przestrzeni ostatniego czasu. Dodatkowo dzięki archiwum każdy pośrednik może dokładnie prześledzić historię oferty.
W Polsce ciągle jeszcze mamy dwa rodzaje umów tzw. otwarte – gdzie klient–właściciel nieruchomości podpisuje z kilkoma
biurami nieruchomości umowę na obrotu jego nieruchomością,
a wynagrodzenie otrzymuje to biuro, które doprowadzi do transakcji. Niestety nierzadko w praktyce oznacza to, że biuro mając
taką ofertę ograniczy się jedynie do wrzucenia jej na stronę in-
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ternetową, ponieważ nie mając zagwarantowanego wynagrodzenia, nie chce ponosić nakładów finansowych na szeroką promocję takiej oferty.
Drugim rodzajem umów jest umowa z klauzulą wyłączności.
Umowa na wyłączność jest zamówieniem usługi u jednego, wybranego pośrednika i jest on zainteresowany, aby nieruchomość
wypromować, okazywać jak największej liczbie klientów, eksponować jej pozytywne cechy i zdobywać informacje, o które może
pytać potencjalny nabywca, na przykład co znajduje się w otoczeniu, uzasadnienie dla ceny (wskazując transakcje podobnych
nieruchomości) pomoc w uzyskaniu kredytu, wskazać perspektyw danej nieruchomości. Pośrednik, któremu „zlecamy” sprzedaż na wyłączność ma wówczas obowiązek być w stałym kontakcie z klientem, informować go, jakie uwagi zgłaszali potencjalni
nabywcy itp.
Dla sprawnego funkcjonowania systemu MLS w Polsce jest wymagane, aby większość lub najlepiej wszystkie zawierane umowy były z klauzulą wyłączności. Bardzo uporządkowałoby to rynek nieruchomości i pozwoliło ocenić sytuację na nim.
pośrednicy – podobnie jak pozostałe zawody nieruchomościowe – mają obowiązek szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Na
jakie zagadnienia kładzie się szczególny nacisk?
– Głównie na zmiany prawne – codzienna praca pośrednika wymaga od niego znajomości przepisów jak choćby znajomość różnych tytułów prawnych do nieruchomości, obciążeń, tematyki
związanej z hipotekami i prawami wieczysto–księgowymi, prawo o planowaniu przestrzennym czy choćby zagadnień podatkowych. Wśród tematów szkoleń, które cieszą się popularnością,
są również zagadnienia interpersonalne, jak również związane
z marketingiem na rynku nieruchomości, czy też wykorzystaniem nowoczesnych technologii w pracy pośrednika – między
innym aplikacje mobilne.
Licencjonowani nieruchomiści podlegają odpowiedzialności
zawodowej. czy nieprzestrzeganie zasad etyki do duży problem dla środowiska? czy komisje odpowiedzialności zawodowej mają dużo pracy?
– Według mojej, subiektywnej oceny do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej trafia może 1/4 spraw, część osób rezygnuje
z wniesienia skargi na nierzetelnego pośrednika. Uważam, że naganne zachowania na rynku należy eliminować, ponieważ szkodzą całemu środowisku pośredników. Oczywiście należy również
zaznaczyć, że do komisji wpływają też bezzasadne zażalenia na
działalność pośredników, które najczęściej pojawiają się na końcu transakcji, kiedy klient ma zapłacić wynagrodzenie dla pośrednika i wtedy zaczyna szukać powodów do nie uiszczenia zapłaty
za wykonaną pracę pośrednikowi. W ubiegłym roku Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wszczęła w stosunku do pośredników 82 postępowania, co w sumie na ponad 18 tysięcy licencji
nie wydaje się zbyt dużą liczbą. W 3 przypadkach KOZ pozbawiła pośredników możliwości wykonywania zawodu.
Martwi mnie jednak fakt, że w projekcie ustawy deregulacyjnej,
w której proponuje się likwidację licencji pośrednika, planowana jest również likwidacja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. To znacznie zmniejszy bezpieczeństwo klienta oraz zmaleje
skuteczność dochodzenia roszczeń w przypadku źle wykonanej
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usługi. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości nastąpi przeniesienie
dotychczas rozpatrywanych spraw przez organ administracji publicznej do kompetencji sądów powszechnych. Naszym zdaniem
spowoduje to natężenie spraw rozstrzyganych przez sądy, a dodatkowo zostanie zlikwidowana możliwość dochodzenia praw
przez konsumentów drogą prostego i taniego postępowania
administracyjnego, jaka istnieje dziś. Pokrzywdzonemu obywatelowi pozostanie tylko droga kosztownego postępowania sądowego z równie kosztownym radcowskim lub adwokackim zastępstwem procesowym.
No właśnie. W ostatnich miesiącach trwa burza wokół dążeń
ministra sprawiedliwości do uwolnienia zawodu pośrednika
i zarządcy nieruchomości oraz likwidacji licencji na ich wykonywanie. Dlaczego pFrN jest temu przeciwna? czy nie chcecie przypadkiem zawężać kręgu usługodawców i uniemożliwić
chętnym wykazania się swoją przedsiębiorczością?
– Zwolennicy teorii konieczności wprowadzenia deregulacji największy nacisk kładą na nieograniczony dostęp do niektórych
zawodów, co wymusi większą konkurencję i dzięki czemu konsumentom ma być lepiej. Złe firmy mają zniknąć, rynek zacznie
sam się regulować, a klienci będą zadowoleni z mnogości wyboru pomiędzy usługodawcami i coraz tańszych usług przez nich
oferowanych.
Afera z Amber Gold pokazała, że jednak nie o taki dostęp i wolność do świadczenia usług nam chodzi, że konsumenci oczekują
od państwa minimalnej ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa.
Oczywiście, że przed oszustwami trudno w 100 procentach się
ustrzec, ale państwo polskie nie może pozbawiać się odpowiedzialności za usługodawców działających na rynku. Przy deregulacji słyszymy argumenty, że rynek zweryfikuje usługodawcę,
tylko pytanie kto za to zapłaci… Na przykładzie Amber Gold widzimy, że jest to pytanie retoryczne.
Równocześnie doskonałym przykładem jest fala upadłości
biur turystycznych w tym roku. Po „deregulacji” w 2010 roku każdy mógł założyć i prowadzić biuro turystyczne. Dzisiaj słyszymy
już, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z Ministerstwem
Finansów szukają rozwiązania na zmianę przepisów w ten sposób, aby zapobiec sytuacjom w branży turystycznej, które masowo pojawiły się w tym roku.
W przypadku usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dziś każdy może być przedsiębiorczy i otworzyć działalność
z tego zakresu. Jednakże, aby czynności pośrednictwa były wykonywane zgodnie z prawem, musi je wykonywać osoba z licencją zawodową. Także przedsiębiorca musi zatrudnić pośrednika
w obrocie nieruchomościami.
Celem statutowym PFRN jest ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów zajmujących się profesjonalną obsługą
rynku nieruchomości i na tym nam głównie zależy, żeby zawód pośrednika był dobrze postrzegany, żeby wykonywały go osoby odpowiednio przygotowane i żeby klienci chętnie chcieli korzystać
z profesjonalnych usług. Bo to właśnie dla konsumenta ma wiele
zalet uregulowanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jeśli dana osoba ma tytuł chroniony prawnie, oznacza to,
że jest profesjonalistą i powinna wykonywać umowy stosownie

do charakteru prowadzonej działalności. Pośrednik jest zobowiązany do wykonywania czynności pośrednictwa zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego
charakteru tych czynności. Staranność to dokładność, pilność,
sumienność, dbałość o szczegóły.
Tak więc ustawodawca nałożył na pośrednika obowiązek wykonywania swojej pracy z wyjątkową, nieprzeciętną starannością.
Podyktowane to zostało troską o dbałość o interesy jego kontrahentów, którzy niejednokrotnie zawierzają pośrednikowi dorobek
życia. Pośrednicy za wykonywanie czynności ponoszą odpowiedzialność cywilną, a także zawodową. Ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiera katalog kar, które mogą być orzeczone
wobec pośrednika naruszającego ustawowe zasady wykonywania zawodu. Karą najsurowszą jest zakaz wykonywania zawodu.
Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami to zawód młody, został uregulowany w 1997 roku, a więc 15 lat temu, nie chcemy, aby wrócić do momentu, kiedy zaczynało się pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami w Polsce, czyli na początku lat 90–
tych. Każdy mógł wykonywać usługi bez żadnego przygotowania, wiedzy, więc robił to jak chciał i jak potrafił i uczył się na błędach. Niestety nieruchomości to towar zbyt ceny, by sam rynek
i procesy sądowe weryfikowały umiejętności pośredników. Nie
można poddawać świadczonych usług jedynie „weryfikacji rynkowej”. Konsument musi mieć narzędzia do egzekwowania „konstytucyjnej ochrony jego majątku”, a rząd musi zadbać o to, aby
narzędzia te były skuteczne.
co zatem czeka środowisko pośredników w nadchodzącym
czasie? czy coś się zmieni w sposobie wykonywania ich pracy,
jakich nowości można się spodziewać? czy trendy światowe
wieszczą jakieś nowinki i czy polskie środowisko nadąża za nimi?
– Duży wpływ na to co się wydarzy, będzie miała proponowana
deregulacja. Jeśli wejdzie w obecnym kształcie spowoduje, że obrotem nieruchomościami zajmą się osoby nieprzygotowane do
świadczenia usług, nad którymi nie będzie żadnej kontroli. Ta sytuacja negatywnie odbije się na konsumentach, a w konsekwencji na całej branży nieruchomości.
* Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) z siedzibą w Warszawie www.
pfrn.pl jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających
osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami. W chwili
obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 23 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających blisko 3500 osób. Od
lutego 2010 roku PFRN jest członkiem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.
Od 2004 roku jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Nieruchomości
– CEPI (Conseil Européen des Professions Immobilieres) z siedzibą w Brukseli.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nieruchomości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
bk@deweloperska.com
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Flauta na rynku sprzedaży mieszkań
Spiesz się powoli. Wydaje się, że tą maksymą w coraz większym stopniu kierują się nabywcy na poznańskim rynku nieruchomości. Sprzedaż mieszkań, zarówno na rynku wtórnym jak pierwotnym wyraźnie spowolniła w stosunku do analogicznego
okresu sprzed roku.
W sierpniu, aby sprzedać lokal mieszkalny na rynku wtórnym trzeba
było poczekać średnio prawie pół roku. Zatem mieszkanie na rynku wtórnym wystawione do sprzedaży w lutym ma szanse zmienić
właściciela dopiero w sierpniu. Sprzedaż mieszkań nowych rysuje
się nieco lepiej, ale również uwidacznia się wyraźne spowolnienie.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Proszeni o komentarz w tej kwestii przedstawiciele poznańskiej branży deweloperskiej wymieniali jednym głosem te same czynniki. Przede

tora roku. Szybciej sprzedają się mieszkania mniejsze (tańsze),
ale i tu trzeba poczekać co najmniej 2–3 miesiące. Zdaniem pytanych przedstawicieli branży deweloperskiej potencjał nabywczy poznańskiego rynku jest relatywnie niewielki. Osoby mające
wolne środki do zainwestowania zdecydowanie chętniej kupują
mieszkania np. w Warszawie niż w Poznaniu.
Rozmówcy podkreślali, że w związku z topniejącą zdolnością
kredytową tracą na znaczeniu takie cechy mieszkania jak lokali-

Projekt Maraton Gardens w Poznaniu hiszpańskiej firmy Restaura jest na rynku od początku 2008 r. Mimo bardzo dobrej lokalizacji przy ul. Królowej Jadwigi mieszkania nie sprzedają się. Cena uzgodniona w umowie z bankiem ,,już od 8000 zł/m kw.”. O wiele za wysoka na istniejące warunki

wszystkim zaostrzenie polityki kredytowej banków, które coraz
ostrożniej udzielają kredytów hipotecznych. Tak do niedawna popularne kredyty walutowe w obecnych warunkach makroekonomicznych, przy słabym kursie złotego są dla większości klientów
banków nieosiągalne.
Pozostają zatem kredyty złotówkowe, a i te przyznawane są
bardzo ostrożnie i po wnikliwej (i długiej) analizie zdolności kredytowej. Banki po części zapewne z obawy o jakość swojego portfela kredytów hipotecznych, a po części ze względu na działania
Komisji Nadzoru Finansowego, która w swoich rekomendacjach
(słynne rekomendacje S i T zaostrzające kryteria przyznawania
kredytów hipotecznych) dąży do ograniczenia akcji kredytowej
banków. Według ostrożnych szacunków pytanych rozmówców
ponad 90 proc. sprzedawanych przez nich mieszkań kupionych
było na kredyt. Zatem wyhamowanie akcji kredytowej musiało
odbić się na sprzedaży mieszkań.
Oprócz mniejszej liczby przyznawanych kredytów maleje również
relatywnie do zarobków kwota przyznanych pożyczek. Wszystko
to powoduje silną presję na deweloperów do obniżki ceny lokali mieszkalnych. Jednak nie jest to takie proste. Nasi rozmówcy
podkreślają, że nawet gdyby chcieli, to niejednokrotnie nie mogą
zmniejszyć ceny mieszkania. Na przeszkodzie znowu staje bank,
który kredytując przedsięwzięcie deweloperskie (realizowane
w warunkach wyśrubowanych stawek za grunty miejskie, materiały budowlane, robociznę itd.) nie chce wyjść z takiego interesu ze stratą. Zatem mieszkania zalegają na rynku.
W Poznaniu duże lokale mieszkalne sprzedają się nawet pół-
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zacja, układ funkcjonalny czy przysłowiowy widok z okna. Podstawowym kryterium jest cena. Z tego względu wybierają oni lokalizacje położone na rubieżach Poznania lub zupełnie poza miastem,
zyskując tym samym kilka dodatkowych metrów.
Nie bez znaczenia zapewne, jak niechętnie podkreślali pytani,
jest rosnąca podaż mieszkań. Deweloperzy mimo spadających
cen kończą rozpoczęte inwestycje i rozpoczynają nowe. Większa
oferta mieszkaniowa to większy wybór, co w naturalny sposób
wpływa na wydłużenie się okresu sprzedaży. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, gdy faktem stało się, że mieszkania tanieją
w tempie zbliżonym do 10 proc. licząc rok do roku, a docierające
zewsząd kasandryczne informacje o zbliżającej się kolejnej fali
kryzysu, który tym razem ma rzeczywiście odbić się na polskiej
gospodarce, powodują, że wśród potencjalnych kupców nasila
się presja na dalsze obniżki cen. W takich warunkach pojawia się
dobrze znany w naukach społecznych efekt samorealizującej się
prognozy. Prowadzi to do tego, że ostateczna decyzja o zakupie
mieszkania jest odkładana w nadziei na dalsze spadki.
Obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym wydaje się patowa.
Deweloperzy przyzwyczajeni do wiatru w żaglach w postaci dynamicznej akcji kredytowej i niesłabnącego popytu muszą chyba dostosować się do flauty, która obecnie zapanowała na rynku.
piotr Szczepański
magister gospodarki przestrzennej oraz socjologii
doktorant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
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Pośrednik – zawód stary jak świat
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami występowało już w starożytnym rzymie – zauważa Aleksander Scheller, pionier
odrodzonego rynku pośrednictwa w Wielkopolsce, były prezydent polskiej Federacji rynku Nieruchomości.
Kim jest dziś pośrednik w obrocie nieruchomościami? To zawód
polegający na kojarzeniu stron transakcji – także w formie doradztwa – przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie
dowolnego typu nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy.

Zawód regulowany
Zawody związane z obsługą nieruchomości: pośrednik w obrocie
nieruchomościami, zarządca nieruchomości i rzeczoznawca majątkowy działają na podstawie z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która określa podstawowe zasady prowadzania działalności zawodowej w tym zakresie. Są to zawody regulowane.
Wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W przypadku pośrednika w obrocie nieruchomościami jest to odpowiednia licencja.
Przepisy w zakresie uzyskania licencji pośrednika w obrocie
nieruchomościami w ostatnich latach kilkakrotnie się zmieniały. Do końca roku 2007, aby otrzymać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami wystarczyło posiadać średnie wykształcenie, odbyć kurs, półroczną praktykę no i na zakończenie zdać
egzamin państwowy (pisemny i ustny).
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z sierpnia 2007 r., między innymi kwestiami, zmieniła zasady uzyskiwania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencji
zarządcy nieruchomości. Począwszy od 1 stycznia 2008 r. o licencję taką ubiegać może się osoba, która ma:
• pełną zdolność do czynności prawnych;
• wyższe wykształcenie (nie ma znaczenia, jak w przypadku rzeczoznawców, jaki rodzaj studiów ukończyła);
• ukończone podyplomowe studium w zakresie pośrednictwa
w obrocie lub zarządzania nieruchomościami, uwzględniające
minimalne wymogi programowe (ustalane przez ministra właściwego ds. budownictwa);
• odbytą praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie
lub zarządzania nieruchomościami (6 miesięcy – 200 godzin –
potwierdzone w specjalnym dzienniku);
• niekaralność za przestępstwa skarbowe, gospodarcze, przeciwko mieniu, dokumentom, papierom wartościowym oraz inne
mogące mieć wpływ na wykonywanie tych zawodów.
Studiów podyplomowych nie muszą odbywać osoby posiadające
wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Postępowanie kwalifikacyjne dla każdej grupy osobno, w miejscu i terminach ustalanych przez ministra budownictwa, przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna, jednoetapowo, bez
zdawania egzaminów. Zespół kwalifikacyjny sprawdza czy kandydat spełnia wymogi ustawy, sporządza protokół odrębny dla
każdego kandydata i na tej podstawie wydaje świadectwo nadania licencji lub odmawia.
Szczegóły postępowania licencyjnego regulują stosowne przepisy wykonawcze do ustawy o gospodarce nieruchomościami.
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Założeniem ustawodawcy było z jednej strony ułatwienie dostępu kandydatom do zawodu, z drugiej zaś zwiększenie wymogów kwalifikacyjnych. W ślad za tymi założeniami zwiększone zostały także wymogi odpowiedzialności zawodowej oraz stałego
doskonalenia zawodowego.
Licencję nadaje minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami (na
koniec lipca 2012 r.) posiadało ponad 18,8 tysięca osób.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności pośrednika:
• stosować przepisy prawa,
• stosować standardy zawodowe,
• kierować się zasadami etyki zawodowej,
• czynności pośrednictwa wykonywać za szczególną starannością,
• kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności,
• posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
• stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.
Powyższe ogólne przepisy ustawy są uszczegółowione w wielu
źródłach i opracowaniach.

Licencje świadczą o wiedzy
i doświadczeniu pośredników
W opinii Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości reprezentującej
środowisko pośredników i zarządców interes społeczeństwa wymaga, by nieruchomości były w racjonalny i bezpieczny sposób
użytkowane, by obrót nieruchomościami nie napotykał na bariery, by problem był szybko i sprawnie rozwiązywany. Jeżeli obrót
nieruchomościami ma przynosić systematyczne i bezpieczne
dochody, musi być profesjonalnie i sprawnie obsługiwany. Dlatego 21 sierpnia 1997 roku Sejm uchwały ustawę o gospodarce
nieruchomościami, która porządkowała zagadnienia dotyczące
rynku nieruchomości, ale również sprecyzowała działalność zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz uregulowała sytuację
prawną osób zawodowo zajmujących się usługami w tym zakresie.
Ustawodawca w trosce o bezpieczeństwo obrotu oraz w celu
zapewnienia wysokiego poziomu usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wprowadził licencję dla osób świadczących usługi w tym zakresie. Licencje przede wszystkim miały na
celu poświadczenie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pośredników w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo ustawodawca poprzez wprowadzenie aktu określił dla wszystkich podmiotów obsługujących rynek nieruchomości jednakowe zasady
działania, standardy zawodowe oraz odpowiedzialność za ich
nieprzestrzeganie. Takie działanie państwa miało również na
celu zachęcenie inwestorów do zainteresowania tym sektorem
rynku poprzez zwiększenie bezpieczeństwa zainwestowanego
przez nich kapitału.
Uregulowanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami ma również wiele zalet dla konsumenta. Jeśli dana osoba ma

tytuł chroniony prawnie, oznacza to, że jest profesjonalistą i powinna wykonywać umowy stosownie do charakteru prowadzonej działalności. Pośrednik jest zobowiązany do wykonywania czynności pośrednictwa
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa
i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności. Staranność to dokładność, pilność, sumienność,
dbałość o szczegóły. Tak więc ustawodawca nałożył na
pośrednika obowiązek wykonywania swojej pracy z wyjątkową, nieprzeciętną starannością. Podyktowane to
zostało troską o dbałość o interesy jego kontrahentów, którzy niejednokrotnie zawierzają pośrednikowi
dorobek życia.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiera katalog kar, które mogą być orzeczone wobec pośrednika
naruszającego ustawowe zasady wykonywania zawodu. Karą najsurowszą jest zakaz wykonywania zawodu.
Według prowadzonego przez Instytut Rozwoju Miast
z Krakowa monitoringu polskiego rynku nieruchomości
kadra licencjonowana jest stosunkowo wysoko wykształcona. Najwyżej plasują się rzeczoznawcy, wśród których wyższym wykształceniem legitymuje się 96 proc., pośrednicy 76 proc., a zarządcy 58
proc. Wahania wojewódzkie są tu wyjątkowo niewielkie. Zarówno
wśród wykształconych na poziomie średnim i wyższym dominują budowlani, ekonomiści i różne specjalności techniczne. Jedna
czwarta ma różne wykształcenie, także humanistyczne i wyraźnie przekwalifikowała się w kierunku nowych zawodów obsługi.
Jeśli chodzi o staż pracy w obranych zawodach najdłuższym
legitymują się rzeczoznawcy majątkowi, którzy w 67 procentach uzyskali uprawnienia do 2000 roku. Najkrótszy staż mają
zarządcy, którzy w 80 proc. zaczęli uzyskiwać licencje po 2000
roku (dane z dnia 31.01.2010 roku).
Generalnie nowo ukształtowaną licencjonowaną kadrę można
ocenić jako dość młodą, dość wysoko wykształconą, zrównoważoną pod względem płci. Posiada ona – za wyjątkiem rzeczoznawców – na razie stosunkowo krótki staż w obranej specjalności.
Skoncentrowana jest w ośrodkach wielkomiejskich, co koreluje z wolumenem zawieranych tam transakcji nieruchomościami
i koncentracją obiektów wymagających profesjonalnej obsługi.

W USA narodził się realtor
Jak wspomnieliśmy działalność pośrednictwa jest długa jak istnienie zorganizowanych cywilizacji. Adam Henclewski, inny z pionierów poznańskiego środowiska, zaznacza, że w Polsce mieliśmy z nią do czynienia już w średniowieczu.
Zorganizowane formy działalności nieruchomistów zaczęły powstawać jako pierwsze w Stanach Zjednoczonych przed ponad
wiekiem. W 1908 roku w Chicago powstało The National Association of Realtors (NAR) – obecnie najstarsza, największa i najbardziej doświadczona organizacja specjalistów rynku nieruchomości. Wraz z nią powstał specyficzny termin ,,realtor” oznaczający
początkowo pośredników w obrocie nieruchomościami, będących
członkami stowarzyszenia. Dziś ma on szersze znaczenie i definiuje specjalistów nieruchomościowych. Określenie to (formalnie zarejestrowane i opatentowane w 1967 r.) przyjęło się również poza granicami USA – na przykład rosyjskie stowarzyszenie
pośredników nosi nazwę Rosyjska Gildia Realtorów. W 1913 roku
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przyjęto pierwszy kodeks etyki – będący od tego czasu wzorem
dla innych organizacji w świecie.
Siedzibę w Stanach Zjednoczonych ma Instytut CCIM (do końca 2000 r. Instytut Komercyjnego Inwestowania w Nieruchomości – CIREI). Prowadzi on programy edukacyjne i przyznaje tytuł
Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości (Certified Commercial Investment Member
– CCIM). Ruch CCIM został zapoczątkowany ponad 40 lat temu
przez praktyków, którzy pragnęli wznieść się na wyższy poziom
profesjonalizmu specjalistów rynku nieruchomości.
W Europie jedną z najbardziej liczących się jest Europejska Rada
Profesjonalistów Nieruchomościowych – CEPI (Conseil Europeen des Professions Immobilieres/European Real Estate Council).
Powołano ją do życia 24 kwietnia 1990 r. w Brukseli, gdzie nadal
znajduje się jej siedziba.
Profesjonalne usługi związane z rynkiem nieruchomości przyjęły różne formy w różnych krajach Europy. Pośrednictwo, wycena i zarządzanie nieruchomościami w niektórych krajach są zorganizowane w odrębne struktury, w innych zaś działają łącznie.
Dlatego też w oparciu o dwie główne organizacje – pośredników
i zarządców – powstała trzecia, właśnie CEPI. Jest ona organizacją organizacji – stowarzyszeń działających w krajach Unii Europejskiej. Podstawowym jej celem jest analiza przepisów Unii
Europejskiej, a w szczególności dyrektyw i innych regulacji wydawanych przez struktury unijne, łącznie z będącymi przedmiotem dyskusji propozycjami i projektami mającymi bezpośredni lub pośredni wpływ na rynek nieruchomości. Inne zadania to
dostarczanie informacji członkom stowarzyszeń oraz promocja
i obrona ich interesów wobec organizacji Unii.
Strukturę CEPI tworzą dwa oddziały: EPAG – Europejska Grupa Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (European Property Agents Group) i CEAB – Europejska Konfederacja Zarządców
Nieruchomości (European Confederation of Property Managers).
W czerwcu 2000 r. porozumienie z CEPI podpisała Polska Federacja Rynku Nieruchomości, na mocy którego stała się jej członkiem kandydatem.
Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości
(ICREA – International Consortium of Real Estate Association)
powstał w maju 2001 r. dla stworzenia globalnej sieci wiodących
krajowych organizacji nieruchomościowych i utworzenia wysopromocje NIerUcHomoŚcI 2012
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kich standardów usług na rynku nieruchomości na całym świecie. Głównym celem Aliansu jest stworzenie podstaw globalnej
współpracy w ramach uczestnictwa w witrynie internetowej oraz
stworzenia jednorodnych standardów technicznych w zakresie
przekazu informacji, kodeksu etyki zawodowej i standardów zawodowych. Alians tworzą 23 organizacje z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Z krajów europejskich oprócz
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości do Aliansu należą organizacje krajowe z: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Norwegii, Rosji, Irlandii, Grecji, Francji, Czech i Danii.

Pomogli Amerykanie
W Polsce w okresie powojennym pierwsze biura nieruchomości
zaczęły funkcjonować pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy
ustrój powoli zaczął się zmieniać. Na początku trudno było mówić o ruchu zawodowym, kształceniu czy standardach działania.
Raczej każdy starał się działać jak potrafił, a doświadczenie nabywał metodą prób i błędów.
Początek nowoczesnego pośrednictwa w Polsce zapoczątkowała wizyta przedstawicieli Wschodnioeuropejskiej Fundacji
Nieruchomości (IRPF) z USA w 1993 roku. Amerykańscy eksperci kładli główny nacisk na powołanie organizacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, które byłyby reprezentantami zawodu wobec władz oraz rynku. Istotnym zagadaniem,
które prezentowali przedstawiciele IRPF to ciągłe szkolenia i doskonalenie w zakresie wykonywanych czynności.
Dzięki wsparciu amerykańskiej organizacji jesienią 1993 roku
w Krakowie i w Gdyni powstały dwa pierwsze stowarzyszenia zrzeszające pośredników w obrocie nieruchomościami. Intencją było
stworzenie silnych organizacji lokalnych, które są najważniejsze
dla zawodu, tak bardzo związanego z terenem swojej pracy. Początek 1994 roku to czas powstawania kolejnych stowarzyszeń:
w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu, a także w okręgu obejmu-
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jącym Katowice, Bielsko-Białą i Częstochowę.
W maju 1994 roku odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie powołania ogólnopolskiej federacji. Dla wszystkich twórców federacji było jasne, że ma być ona platformą
porozumienia pomiędzy stowarzyszeniami
regionalnymi, a jej rolą ma być pomoc środowisku pośredników w obrocie nieruchomościami w każdym miejscu w Polsce. Jednym
z głównych zadań Polskiej Federacji Rynku
Nieruchomości od samego początku jej istnienia była kwestia aktywnego działania na
rzecz wprowadzenia w naszym kraju systemu
uprawnień zawodowych dla specjalistów rynku nieruchomości. Nikt nie miał wątpliwości,
że w rozwijającej się po transformacji Polsce,
postępującej prywatyzacji mienia i coraz bardziej aktywnym rynku nieruchomości należało przyjąć rozwiązania zapewniające wysoki
poziom obsługi tego rynku. Już w 1994 roku
został opracowany pierwszy projekt ustawy,
a przedstawiciele PFRN aktywnie uczestniczyli w pracach ministerialnych jak i następnie sejmowych.
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
zorganizowani są wraz z grupą zarządców nieruchomości w 24 stowarzyszeniach regionalnych, które to stowarzyszenia utworzyły Polską Federację Rynku Nieruchomości
z siedzibą w Warszawie. Federacja zawarła porozumienie z 21
kwietnia 1999 r. z prezesem ówczesnego Urzędu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast w sprawie organizowania postępowania kwalifikacyjnego związanego z nadawaniem licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz porozumienie z 22 grudnia 1999 r. w sprawie organizowania praktyk
zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wobec tego, że federacja ta zrzesza również zarządców
nieruchomości prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
zawarł z nią porozumienia w sprawie organizowania postępowania kwalifikacyjnego związanego z nadawaniem licencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i organizowania dla nich praktyk zawodowych. Obecnie, jak podaliśmy,
kwestie te rozstrzyga ustawa o gospodarce nieruchomościami.
Od 3 lat regularnie ze strony rządzących pojawiają się jednak
projekty zmian w przepisach prawnych, które mają na celu obniżenie standardów obsługi rynku nieruchomości. Ostatni projekt
przygotowany przez ministra sprawiedliwości zakłada wręcz likwidację licencji zawodowych oraz wszelkich wymogów w stosunku do osób, które będą chciały wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wykonujący zawód pośrednicy
oraz ich przedstawicielstwa mają nadzieję, że jednak proponowane zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie zostaną uchwalone.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nieruchomości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
bk@deweloperska.com
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Deweloperskie Igrzyska
Wycieczka, komórki, miejsca parkingowe, a przede wszystkim rabaty. Takie właśnie promocje przygotowują na Targi mieszkań
i Domów poznańscy deweloperzy.
Sportowe igrzyska olimpijskie już za nami. Przed nami dwudniowe zmagania poznańskich deweloperów na arenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Targów Mieszkań i Domów.
Wielu z nich liczy na zdobycze medalowe w postaci wyższych niż
przeciętna wyników sprzedaży w okresie potargowym. Dlatego
też wiele firm deweloperskich decyduje się na specjalne przygotowania do „deweloperskich igrzysk”.

padku deweloperów Chronos Development – ostatnie mieszkanie w Willi Jaśminowej oraz 5 pierwszych sprzedanych mieszkań w inwestycji przy Trakcie Napoleońskim w Rokietnicy, Jakon
Inwest – mieszkania z ul. Rolnej w Tarnowie Podgórnym oraz KM
Building – dom w zabudowie bliźniaczej w Brodowie. Inwestor
KM Building postanowił również obniżyć o 20 tys. zł cenę domów wolno stojących.

10 tysięcy złotych

VAT, RnS, procenty

Deweloperskie strategie, potencjalnie zwiększające szansę na
sukcesu podczas targów różnią się. Nie da się jednak ukryć, że
znaczna część deweloperów stawia na specjalne kwotowe i procentowe upusty cenowe. Największego upustu cenowego udziela PBG Erigo. Deweloper zdecydował się obniżyć cenę wyjściową
ostatnich 5 mieszkań z inwestycji przy ul. Złotowskiej 51 nawet
o 44 tys. zł. Domy tego dewelopera w Lusówku targowi klienci
mogą kupić do 24 tys. zł taniej niż w przypadku ceny wyjściowej.

Obniżkę cen specjalnie na targi planuje BRE.locum. Metr kwadratowy wybranych mieszkań na osiedlu Przylesie Marcelin może być
tańszy nawet o 900 zł. Cena niektórych mieszkań 2- i 3-pokojowych
zostanie dostosowana do progu programu Rodzina na Swoim.

Domy w Mrowinie - Rafloor

Promocję nawiązującą do kończącego się programu rządowego chce zorganizować także Agencja Inwestycyjna, która specjalnie na targi obniża cenę niektórych mieszkań z inwestycji
Żurawiniec Park.
Osiedle Zamkowa w Dąbrówce - Nickel Development

Casa Fonte - Agencja Inwestycyjna
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Nickel Development liczy na to,
że obniżenie ceny domów w Dąbrówce przy ul. Zamkowej o 40
tys. zł spowoduje wzrost zainteresowania inwestycją zlokalizowaną w zachodniej części aglomeracji Poznania.
Agencja Inwestycyjna stawia na
skuteczność upustów kwotowych
w przypadku inwestycji Casa Fonte przy ul. Źródlanej. Za mieszkanie 2-pokojowe klient z targów zapłaci o 10 tys. zł, za 3-pokojowe już
o 15 tys. zł, a za 4-pokojowe o 20
tys. zł mniej niż przed targami.
Kwota upustu na poziomie 10
tys. zł pojawia się także w przy-

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

Ecoria - PBG Erigo

Domy wolno stojące z ul. Kokoszczyńskiej w Mrowinie będzie
można kupić po 4 tys. zł za mkw. Inwestor Rafloor obniża wiec

platforma deweloperska
poziom cen budynków o około 9 tys. zł. Rabatu w wysokości 5
proc. na mieszkania przy ul. Hawelańskiej (mniejsze niż 45 m kw.)
udzieli Murapol.
Wspomniany już deweloper PBG Erigo będzie próbował zachęcać klientów do zakupu mieszkań w inwestycji Ecoria przy ul. Karpia poprzez obniżkę ceny o wartość VAT i system płatności 1585 proc. Na wrześniowe targi mieszkaniowe deweloper szykuje
specjalną pulę mieszkań z inwestycji Ecoria dostępnych w cenach umożliwiających skorzystanie klientom z programu Rodzina na Swoim.

Schody i narty
Nie tylko korekty cen mieszkań
są dla deweloperów sposobem
na zwiększenie
sprzedaży. Niektórzy z nich na
targi przygotowali promocje–
bonusy. Kalbud
Słoneczne Zacisze - Bau-Mix
do swoich mieszkań w Swarzędzu
dorzuca piwnicę o powierzchni 2 m kw. Murapol oprócz zabiegów
z obniżką ceny próbuje zachęcać potencjalnych nabywców 3-pokojowych mieszkań miejscem parkingowym za 15 tys. zł.
Bau-Mix – deweloper realizujący inwestycję na os. Słoneczne
Zacisze – w gratisie do domu dorzuca drewniane schody oraz
system centralnego odkurzacza.
Małe zawody typu „kto pierwszy ten lepszy” urządza RGR Developer. Dla pierwszych trzech klientów, którzy kupią do 30 września domy z Osiedla Tęczowego koło Kórnika, przygotował bony

Willa URBANO

na dodatkowe wyposażenie nabytych nieruchomości. W ofercie
URBANO Inwestycje pozostało ostatnich 7 mieszkań. Ci, którzy
zdecydują się na zakup mieszkania w budynku przy ul. Piątkowskiej 41A mogą liczyć na weekend w Hotelu Wierchomla Ski &
SPA Resort położonym w Wierchomli Małej w okolicach kurortu Piwniczna Zdrój.

Negocjuj
Promocyjne przygotowania deweloperów będą trwać do samego
otwarcia targów. Niewykluczone, że tak jak w przypadku każdej
imprezy sportowej, także w dniach 8 i 9 września można liczyć
na niespodzianki. Podczas targów warto spróbować indywidualnych negocjacji z deweloperami. Może przy okazji zakupu mieszkania uda się wyjechać na wrześniowe wakacje np. do Grecji i tam
odwiedzić kolebkę igrzysk olimpijskich.
Stefan ogorzałek
magister gospodarki przestrzennej
portal Deweloperzy.Info
so@deweloperska.com
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Ocieplanie wizerunku dewelopera
Spore zróżnicowanie form promowania się i ocieplanie wizerunku nie tylko w prasie. Dominacja społecznej odpowiedzialności
biznesu wśród poznańskich deweloperów. Inwestowanie w nowość, ale i korzystanie ze sprawdzonych metod. Tak pokrótce
wygląda reklama i promocja firm deweloperskich.
Reklama ma dość długą tradycję. Niegdyś reklamowały się tylko
produkty czyszczące, czy spożywcze. Jednak od dłuższego czasu na świecie i od niedawna w Polsce reklamy i promocji wymagają również przedsięwzięcia deweloperów.
Nie można zapominać, że kupno mieszkania, domu, czy lokalu
pod inwestycję to nie jest zakup masła. Najczęściej jest to jednorazowa decyzja w naszym życiu, więc i reklama powinna być
odpowiednia. Stąd też działania promocyjne i marketingowe
deweloperów są zróżnicowane. Przy czym nie od dziś wiadomo,
że dobry wizerunek to podstawa, ale nie zawsze łatwo o niego
skutecznie dbać, zwłaszcza gdy deweloper zajmuje się wieloma
przedsięwzięciami jednocześnie. Poza tym, nawet pomimo załamania gospodarczego wciąż powstają nowe budynki i dla niektórych firm deweloperskich nie istnieje nawet takie słowo jak kryzys, a przynajmniej nie taki, z jakim borykają się inni.
Często z zewnętrznych usług korzystają mniejsze firmy, które
nie posiadają własnego działu marketingowego, czy PR. Outsourcing to inna nazwa sytuacji, w której korzysta się z zewnętrznej
obsługi PR-wskiej. Ich zadania są różne, od zwykłego media relations, po bardziej skomplikowane czynności, wśród których wymienić warto organizowanie konferencji prasowych, bądź briefów,
czy różnych eventów, skupiających się na ocieplaniu wizerunku.
Duże firmy deweloperskie, jak na przykład Family House, czy
UWI Inwestycje posiadają własne, wewnętrzne działy. Strategia
wewnętrznego działu obsługi ma swoje zalety, między innymi
pracownicy doskonale znają firmę i jej strategię. Z drugiej jednak strony jeśli dana firma współpracuje z PR-owcem z zewnątrz
przez kilka lat, to niewiele się to różni od pracy w danej firmie.
No i nie wydaje się, by wewnętrzni specjaliści tracili jakąkolwiek
obiektywność ocen lub ich kontakty z mediami były słabsze. Deweloperzy muszą aktywnie dbać o swój wizerunek, zwłaszcza że
w Polsce krzywo patrzy się na firmy zarabiające pieniądze, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi.
W związku z tym jedną z elementarnych, ostatnimi czasy, form
promocji i ocieplania wizerunku jest CSR (Corporate Social Resposibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Funda-

Nickel Development budujący w Dąbrówce jest współorganizatorem biegów
o Koronę Księżnej Dąbrówki
fot. Maciej Nowaczyk
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mentem CSR jest przekonanie o odpowiedzialności firmy, a w tym
wypadku dewelopera, wobec mieszkańców miejsca, w którym
deweloper działa. To dialog, współpraca i pomoc. Firmy kierują
się zasadą „potrójnego E”, czyli etyka, ekonomia i ekologia. Firmy
nie chwalą się tymi działaniami w prasie, bo nie na tym to polega. Wieści raczej rozprzestrzeniają się na zasadzie marketingu
szeptanego, czyli ludzie–ludziom. Zresztą marketing szeptany
staje się coraz popularniejszy. Zaletą CSR firm deweloperskich
jest ich jakość i wielkość. Wystarczy wspomnieć o akcji „Deweloperzy dzieciom”, w której brały udział takie firmy deweloperskie
jak: Agencja Inwestycyjna, Agrobex, Dom-Eko, Family House, Kalbud Deweloper, Linea, Long Bridge, Nickel Development, Ronson
Development, Skaland, Villa, Virke.
CSR jest prowadzony na różną skalę. Agrobex wspiera akademię
piłkarską w Swarzędzu, czy Teatr za Jeden Uśmiech oraz można
powiedzieć, że poleca się swoim przyszłym pracownikom, gdyż
sponsorował Olimpiadę Logistyczną. Natomiast UWI Inwestycje odtwarza wspaniałe zabytki Poznania, jakimi są rzeźby i figury przy rynku, czy organy w katedrze. Inni deweloperzy stawiają
kościoły, oddają grunty pod szkoły, jak na przykład Linea. Kalbud
Deweloper zaoferował pomoc dla domu dziecka, przywracając
uśmiechy na wielu buziach. Dzieciom pomógł również Family House wysyłając w te wakacje 40 dzieci na kolonie oraz wspierając
fundację Bogdana Smolenia. Złośliwi powiedzą, że firmy te celowo robią sobie publicity i mydlą oczy. Ale przecież to jest pomoc jak najbardziej realna i tak bardzo przydatna!
Na początku XX wieku nie istniało pojęcie CSR, tacy ludzie, czy
firmy były kojarzone (pozytywnie) z filantropią. Obecnie takie
świadome funkcjonowanie na rynku jest wręcz normą. To już nie
są czasy, gdy deweloperzy znikają zaraz po oddaniu kluczy do lokalu. Mało tego, istnieje również szereg usług posprzedażowych,
które także mają udowadniać, że klient nie ma do czynienia z ludźmi pozbawionymi uczuć, tak postępuje między innymi Nickel Development. CSR wymaga stałego zaangażowania ze strony firm
deweloperskich, ponieważ tak, jak jedno posadzone drzewo nie
powstrzyma efektu cieplarnianego, tak i jednorazowa pomoc nie
będzie zbyt dobra. Na szczęście tak nie jest.
Firmy deweloperskie zachęcają przyszłych klientów do inwestycji na różne sposoby. Są to między innymi promocje deweloperskie. Taką promocję do końca sierpnia ma Family House.
– Gdy klient wpłaci kwotę o wysokości 10 procent wartości lokalu, wtedy zyskuje 8 procent, więc cena netto staje się ceną
brutto. Innymi słowy – wakacje bez VAT – mówi Joanna Rogulska z Family House.
Poza tym często można się zetknąć z innymi promocjami zakupowymi, to jest do mieszkania można otrzymać taniej miejsce
w garażu, parkingowe. Ale zdarzają się też ciekawsze zachęty, podobne do tych, które dominują w USA.
– Jeszcze do niedawna częstym zabiegiem deweloperów były
gratisy w postaci wakacyjnej wycieczki, motocykli czy nawet samochodów. Obecnie są to komórki lokatorskie czy garaż w cenie
lokalu. Nie ukrywajmy jednak, że nic tak nie przyciąga jak promocja cenowa – zdradza Marek Szewczak, właściciel Mission Public Relations, obsługujący firmy deweloperskie.
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W dobie kryzysu tym bardziej potrzebne są takie promocje, by
zachęcić klienta. Mieszkanie lub dom kupujemy często raz w życiu i lepiej nie popełnić w tej materii błędu. Poza tym obecna sytuacja finansowa tym bardziej nie zachęca do swobodnego przerzucania ofert lokali. Raczej klienci wybierają ofertę najtańszą,
bądź też najkorzystniejszą.
Deweloperzy angażują także tradycyjne media i metody w celach promocyjnych. Chodzi tu o radio, telewizję, prasę i internet,
czy szeroko pojęty outdoor. Aczkolwiek skala także i tutaj bywa
różna. Skaland reklamuje się w Gazecie Wyborczej, Głosie Wielkopolski i prasie branżowej. Natomiast inni deweloperzy wybierają najbardziej poczytne tytuły, takie jak Fakt lub Super Express,
zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki, Polacy masowo czytują
te tytuły. Sam dobór mediów świadczy o pewnym ukierunkowaniu.
- Skaland woli dotrzeć do ludzi młodych, wykształconych poszukujących pierwszego mieszkania, zwłaszcza takich, którzy idą
z duchem czasu i lubią nowoczesną architekturę i niekoniecznie
chodzi tu o mieszkańców Poznania, ale i okolic – mówi Natalia
Rajewska z firmy Skaland.
Natomiast oferta Family House, czy UWI jest rozszerzona, nie
tylko chodzi o ludzi młodych i wykształconych, ale tych, których
stać na zakup mieszkania, a ofert jest dużo od modernistycznych
po normalne. Rzutuje to na budżety reklamowe. W związku z tym
Skaland na reklamę wydaje około 8000 zł miesięcznie, a Family House już dużo więcej, gdyż są to kwoty rzędu kilkudziesięciu
tysięcy złotych. Budżety na reklamy są uzależnione od wyników,
wiec są dość elastyczne. Ponadto zmieniają się wraz z ewentualnymi zniżkami na reklamy w mediach.
Poza tym firmy deweloperskie reklamują się w radiu, tutaj
prym wiodą Eska i Eska Rock, z racji tego, jak dużo mają słuchaczy. Trzeba pamiętać, że promocja powinna być długoterminowa. Między innymi dlatego, że należy uświadomić potencjalnych
klientów o istnieniu danej inwestycji i zakorzenić w ich świadomości chęć zakupu. Teoretycznie pomimo komercyjnego charakteru w tej materii reklamy deweloperów przypominają kampanię społeczną. Głównie z racji na długotrwałą ekspozycję i fakt,
że reklama nie zawsze osiąga zamierzony efekt oraz dość ciężko o możliwość zmierzenia sukcesu. Zwłaszcza w obecnym roku,
który nie jest zbyt korzystny dla osób chcących brać kredyty. Ale
zmusza to przynajmniej do konkurencji na rynku, a to ma już jakieś pozytywne strony, zarówno dla firm, jak i potencjalnych nabywców nieruchomości.
Wracając jednak do klasycznych form promocji, to łatwo można
zobaczyć wiele billboardów reklamujących firmy deweloperskie.
Niektóre firmy, takie jak UWI Inwestycje posiadają własne nośniki outdoorowe i jedynie płacą za druk. Inne firmy wynajmują powierzchnie reklamowe. Przeważnie jest to uzależnione od nakładów finansowych przeznaczanych na promocję. Teraz naturalnie
ilość reklam jest intensyfikowana i ma to związek ze zbliżającymi się targami, które będą miały miejsce w dniach 8 i 9 września.
Niektóre firmy deweloperskie decydują się na wykupienie reklamy w MPK – plansza na tramwaju, czy autobusie z boku lub z tyłu.
Aczkolwiek jest to w miarę kosztowne przedsięwzięcie, nie tylko
ze względu na cenę, ale ciekawe „kruczki” w umowie, jak taki, że
gdy podczas ściągania reklamy uszkodzi się pojazd (lakier), to zleceniodawca reklamy pokrywa koszty naprawy. Najpewniej w takiej sytuacji byłoby to lakierowanie całego autobusu. O tyle dobrze, że taką reklamą nie można przebić opony lub zbić reflektora.
Poza klasycznymi metodami promocji, które pewnie jeszcze
przez wiele lat będą obecne na świecie i w Polsce, deweloperzy
korzystają z najnowszych dobrodziejstw cywilizacji – internetu

Foldery reklamowe przybierają bardzo różne style

i social media. Bo o ile sam internet młody to już nie jest, to social
media są swoistą nowością w Polsce. Głównie chodzi tu o strony takie jak Facebook, czy Twitter, gdyż zdaje się, że dni świetności Naszej Klasy przeminęły. Poprzez media społecznościowe
łatwo się promować i angażować do aktywności ludzi, co jednocześnie pozwala ocenić, ile osób byłoby zainteresowanych kupnem mieszkania. Ciekawym przykładem nietypowej promocji był
blog Piotra Kupichy, wokalisty zespołu Feel, zachęcający do zamieszkania na nowym katowickim osiedlu. Poza tym firmy deweloperskie czasem wykorzystują środki takie jak product placement (lokowanie produktu), czy marketing wirusowy. Poza tym
kolejnym elementem reklamy bywają artykuły sponsorowane,
które subtelnie umieszczane w prasie potrafią całkiem skutecznie przykuwać uwagę czytelników, którzy mogą być potencjalnymi klientami. Jako ciekawostkę w tym miejscu warto przytoczyć
wyniki badań amerykańskich prasoznawców, które wskazują, że
od 40 do 70 proc. pochodzi z biur PR i marketingowych. W Polsce aż tak źle nie jest.
Obowiązkowe jest pozycjonowanie stron internetowych. Przy
takiej konkurencji sprawą kluczową jest, czyja strona internetowa pojawi się po wpisaniu w wyszukiwarce google frazy „mieszkanie Poznań”. Reklama bez wątpienia jest dźwignią handlu i od
zysków firm deweloperskich uzależnione są pieniądze wydawane na promocje, dlatego ciągle poszukuje się nowych form reklamy. Family House sponsoruje klub piłkarski Warta Poznań,
jest to na tyle zauważalna reklama, że firma może sobie pozwolić na ograniczanie innych form reklam – które do tej pory były
wszechobecne – skupiając się na sponsorowaniu klubu i jednoczesnej promocji siebie.
Patrząc w przyszłość można jedynie wróżyć, że coraz bardziej
popularne staną się kody QR i temu podobne rzeczy, zwłaszcza,
gdy obejrzy się materiały dotyczące takich nowinek technicznych, jak okulary google, czy geolokalizacja. Zresztą, wystarczy
poczytać tegoroczny Trendbook, by być ze wszystkim na bieżąco. Czas pokaże jak to będzie, ale form promocji przybywa, a deweloperzy na pewno je wykorzystają by wciąż się promować.
Wojciech Wicherski
student politologii na UAM
kierunek reklama i promocja
ww@deweloperska.com
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NOWY dylemat: STARY Rynek czy STARY Browar?
czy galerie handlowe stały się współczesnymi centrami miast? Wciąż ciągnie nas do centrum! Ale zaraz – jakiego centrum!?
polis czy handlowego?
Serce Poznania – centralne założenia miasta lokacyjnego lokowanego w 1253 roku na lewym brzegu Warty – zajmuje obszar
dwóch hektarów i jest prawie regularnym kwadratem o boku 141
m. Otaczają go przeważnie dwupiętrowe kamienice, które swego czasu były – oprócz mieszkań – także warsztatami i sklepami.
Dziś warsztaty i większość sklepów zniknęła z panoramy Rynku
– pozostały mieszkania i mnóstwo restauracji, kawiarni, pubów
i dyskotek. W imieniu tutejszych studentów i innych ,,nocnych marków’’ mogę stwierdzić, iż bezsprzecznie Stare Miasto w Poznaniu
nigdy nie śpi! Biorąc sobie do serca okrzyknięcie go ,,miastem studentów’’, serce Poznania wydaje się odsypiać wraz ze studentami za dnia spędzone razem
noce – nikt już nie handluje na
straganach, poza sprzedawcami pamiątek lub w czasie Jarmarku Świętojańskiego, który
odbywa się w czerwcu.
Na środku Starego Rynku
znajduje się najważniejszy swego czasu budynek w mieście
– ratusz, który uosabiał władzę polityczno–ekonomiczną.
I choć codziennie w południe
rozbrzmiewa z jego wieży poznański hejnał, towarzyszące
mu koziołki – symbol Poznania – jakoś tak rachitycznie się
ostatnio bodą. To serce powinno wciąż bić rytmem miejskiego
życia. Obecnie jednak popularniejszy jest rytm gry rynkowej
– oczywiście w ekonomicznym
znaczeniu.
Wciąż ciągnie nas do centrum! Ale zaraz – jakiego centrum!? Polis czy handlowego?
Na pytanie gdzie jest centrum w mieście – domniemam – Pan
Ryszard Grobelny, czy też prezydent, czy burmistrz każdego innego miasta, odpowie podobnie: o tam, na tym placu, gdzie jest
ratusz, pomnik, fontanna. Dobra odpowiedź. Tylko dlaczego ludzie swój wolny czas spędzają głównie w centrach handlowych,
a nie na ulicach, placach, rynkach?
Z badań przeprowadzonych przez socjologów Uniwersytetu
Śląskiego wynika, że respondenci bezpieczniej niż w centrum
miasta czują się w galerii handlowej. Paradoksalnie niebezpieczny wniosek. Ponad 31 procent ankietowanych przychodzi do centrum handlowego coś zjeść, 28,1 procent zadeklarowało, że wybiera się na wystawy, dla 19 procent jest to idealne miejsce spotkań
z przyjaciółmi, 14 procent przyznało z kolei, że centra handlowe
są czystsze i bezpieczniejsze od tych miejskich. Można by więc
powiedzieć, że życie nam się niebezpiecznie komercjalizuje…
Przestrzeń symboliczna Starego Miasta traci na znaczeniu.
Za to rozbłysła nowa – Stary Browar. Ponad stuletnia nieruchomość – podupadły huggerowski zakład, którego początki sięga-

ją 1844 roku – stał się polską – ba, europejską, a nawet światową gwiazdą architektury! Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar
jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień przyznanych przez instytucje Polskie i międzynarodowe. Między innymi
w grudniu 2005 roku w Phoenix (Arizona, USA) otrzymał on od
Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (International Council of Shopping Centers) nagrodę za najlepsze centrum handlowe na świecie w kategorii obiektów handlowych średniej wielkości. Chęć szybkiego zysku, brak wizji gospodarzy powodują, ze
polskie miasta czy też przestrzenie miejskie – w przeciwieństwie

Koziołki – symbol Poznania – jakoś tak rachitycznie się ostatnio bodą

do powyższego reprezentanta centrów handlowych – nie mają
szans na pojawienie się w żadnym rankingu, mimo że nie o rankingi tu przecież chodzi.
Stary Browar zrewitalizował istotny obszar miasta, ale przy
okazji wpłynął na dzisiejsze oblicze i charakter jego historycznego centrum. Stare Miasto przestało pełnić rolę chętnie odwiedzanej przez poznaniaków przestrzeni publicznej, bo nie mają
oni specjalnych powodów, żeby tam chodzić. Kawiarnie i restauracje nastawione są na turystów, a nieco podupadły Arsenał na
samym środku placu, choć wciąż widnieje w czołówce rankingu
najlepszych w kraju galerii sztuki współczesnej, może być co najwyżej celem samym w sobie, ale raczej nie generuje życia wokół.
Stary Browar jest połączeniem obiektu handlowego oraz galerii artystycznej, co znacząco podnosi prestiż tego miejsca.
Ponad 200 sklepów, 15 restauracji, 13 kawiarni, teatr, sala koncertowa, kilkanaście wnętrz wystawienniczych, 8 sal kinowych,
pięciogwiazdkowy hotel, 3 kluby muzyczne i zabytkowy park –
a wszystko to w ścisłym centrum Poznania, w niezwykłym otopromocje NIerUcHomoŚcI 2012
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Stary Browar jest połączeniem obiektu handlowego oraz galerii artystycznej; na pierwszym planie rzeźba Igora Mitoraja

czeniu architektury o historycznym kontekście sięgającym XIX–
wiecznego browaru Huggera.
Dacie wiarę, że ma on również do zaoferowania – uwaga –
zwiedzanie obiektu z przewodnikiem? Potencjalni konsumenci proszeni są o ustalenie terminu takiej pieszej wycieczki z wyprzedzeniem. Dwutygodniowym. Swego czasu zaniedbana ulica
Półwiejska, wyłączona dla ruchu samochodowego, zamieniła się
nie tyle w reprezentacyjny deptak miasta, ile w istny pasaż. To
wszystko dobitnie wskazuje, że centrum miasta Poznania sytuuje się nie na Starym Rynku, ale między nim a Wildą – przy ulicy
Półwiejskiej. Życie, ruch i energię w mieście zdaje się tu tworzyć
galeria handlowa, czyli Stary Browar, który poznaniacy od początku wprost pokochali.
W Poznaniu, jak i innych większych i mniejszych polskich miastach, życie nie toczy się w przestrzeni publicznej. Czy stereotypem jest stwierdzenie, że polskie miasta o przestrzenie publiczne
nie dbają? Światowej sławy duński architekt i urbanista Jan Gehl,
który – na zaproszenie prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego – 23 sierpnia uczestniczył w posiedzeniu Rady Strategii Rozwoju Miasta Poznania, tak wypowiedział się o naszym mieście:
– Gdy ostatnim razem byłem w Poznaniu, widziałem tylko mój
hotel i okolice targów. Tym razem spaceruję po mieście i mam
wrażenie, że władze miasta pracują bardzo ciężko, by poprawić
jakość życia w mieście.
Sam Gehl zapytany z kolei o to, co zmieniłby w Poznaniu, w kontekście Starego Rynku odpowiedział:
– Bruk. Jeśli chcecie, by na Stary Rynek przychodziły wszystkie pokolenia, zmieńcie nawierzchnię na bardziej przyjazną.
Strategia opracowana przez Gehla polega na ograniczaniu ruchu samochodowego, tworzeniu kolejnych placów, parków, deptaków, tras rowerowych i pieszych, jednym słowem — czynieniu
miasta bardziej przyjaznym użytkownikom. Kopenhaga, w której
ją wdrożono, już została okrzyknięta miastem idealnym do życia.
Pisanie, że władza samorządowa winna potrafić zarządzać własnymi zasobami i nie doprowadzać do sytuacji, w której zamiast
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w otoczeniu prawdziwych zabytków spędzamy czas w komercyjnej scenografii, która udaje coś, czym nigdy nie była, to wypisywanie truizmów. Kończąc ten akapit, pozostaje mi pozostawić
nas z pełnym nadziei pytaniem: czy – w związku z wizytą samego Gehla w Poznaniu – nadszedł również czas na jego zmiany?
Na pejzaż polskich miast w istotny sposób wpływają – jeszcze do
niedawna lokowane przy obwodnicach czy na peryferiach – galerie handlowe. Ostatnio – nie dziwiąc już chyba nikogo, a nawet
ciesząc – pojawiają się w ścisłych centrach miast, zmieniając często oblicze i charakter jego historycznego centrum. Można nawet
zaryzykować tezę, że centrów współczesnych miast nie tworzą
już rynki, ale galerie handlowe. To fakt i trudno z nim polemizować. Wystarczy zastanowić się, jaką rolę w kształtowaniu tożsamości miasta wywarły takie obiekty jak figurujący wyżej Stary Browar w Poznaniu, Manufaktura w Łodzi, niedawno otwarta
Kaskada w Szczecinie, Złote Tarasy w Warszawie, Galeria Krakowska w Krakowie, Silesia City Center w Katowicach i cały szereg innych centrów rozrywkowo–handlowych. Jesteśmy świadkami przemiany, w której historyczne centrum miasta traci na
znaczeniu na rzecz konsumpcyjno–kulturowej hybrydy.
Sam Gehl mówi: My kształtujemy miasta, a one kształtują nas.
O tym decydują mieszkańcy i władze lokalne, które legitymizują ten proces. Co robić? Stworzyć ramy prawne, w których jasno
byłoby napisane, w których konkretnych miejscach można budować przestrzenie komercyjne w postaci galerii handlowych,
by spełniły one swoje miastotwórcze funkcje i nie konkurowały z żywą historyczną tkanką miasta? A może – w nawiązaniu do
jednego ze wspomnianych w poprzednim akapicie cytatów Jana
Gehla – problemem tkwi w tym, że mamy Stary Rynek wyłożony
kostką brukową, innymi słowy mówiąc mamy serce z kamienia?
Katarzyna Formela
studentka
architektury i urbanistyki
na Politechnice Poznańskiej
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Za co płacimy pośrednikowi?
od czego uzależnione jest wynagrodzenie pośredników w obrocie nieruchomościami? Kto powinien płacić? Usługa pośrednictwa w polsce vs. kraje Ue.
Większość ludzi planując dokonanie transakcji na rynku nieruchomości staje przed dylematem sprzedać, kupić, wynająć
nieruchomość bezpośrednio, czy przez pośrednika. W obliczu
stagnacji, czy nawet recesji rynku nieruchomości sprzedaż bezpośrednia wymaga przynajmniej zaangażowania i czasu. Kierując natomiast swoje kroki do pośrednika należy liczyć się z dodatkowym kosztem.
Wynagrodzenie pośrednika pozostaje w sferze swobodnego
uznania i nie jest w Polsce uregulowana prawnie, choć w 1997 roku
wprowadzono regulacje ustawowe samego zawodu.
Zatem na rynku ukształtowały się stawki zwyczajowo pobierane przez pośredników. Ich jednostkowa wysokość zależy od wielu czynników m. in. sposobu pozyskania klienta, położenia nieruchomości i jej ceny, zakresu podejmowanych czynności, zgody na
klauzulę wyłączności, ,,atrakcyjności” oferty itp.
Na początku lat 90., gdy kształtował się zawód pośrednika, zwyczajowo płacił klient kupujący i sprzedający, jak również najemca i wynajmujący, czyli klient każdej strony transakcji. Wysokość
wynagrodzenia wynosiła zwyczajowo 3 proc. wartości transakcji plus należny podatek VAT, natomiast z tytułu najmu, zarówno najemca, jak i wynajmujący płacili jednomiesięczny czynsz.
W ciągu ostatnich 20 lat sytuacja się nieco zmieniła, gdyż zmienił się rynek nieruchomości i istnieją różne warianty pobierania
wynagrodzenia uzależnione często od typu umowy jaka jest zawierana:
1. Przy umowach pośrednictwa otwartych, które umożliwiają sprzedającemu zgłoszenie nieruchomości nieograniczonej
liczbie biur obrotu nieruchomościami, ustala się następujące
warunki pobierania wynagrodzenia:
• jednocześnie od sprzedającego i kupującego;
• od sprzedającego lub kupującego (dość rzadko).

2. W przypadku umów zamkniętych najczęściej wynagrodzenie
pobierane jest:
• jednocześnie od sprzedającego i kupującego;
• wyłącznie od sprzedającego.
Wysokość pobieranych przez pośredników wynagrodzeń na wtórnym rynku mieszkaniowym kształtuje się w granicach netto od
1–3 proc. wartości transakcji (do kwoty należy doliczyć 23 proc.
VAT), przy czym prowizje 3 proc. pobierane są dość rzadko. Większość umów oscyluje w granicach 1.5–2.5 proc. netto wartości
transakcji. Niekiedy w umowach stosuje się dodatkowe procentowe premie za sprzedaż w wyznaczonym okresie np. 2 miesięcy.
Należy podkreślić, że do pośredników często trafiają oferty,
których właściciele nie zdołali sami sprzedać ze względu na niewłaściwy marketing, zawyżoną cenę lub do sprzedaży których
należy przeprowadzić postępowania spadkowe, znieść współwłasność, ustalić sposób użytkowania, czy pozyskać dodatkowe dokumenty. Zatem rzadko są to proste i szybkie sprzedaże.
W Poznaniu za sprzedaż 50–metrowego dwupokojowego mieszkania w centrum miasta o wartości 300 tys. PLN zapłacimy pośrednikowi wynagrodzenie ok. 8000 PLN.
Jeśli porównamy stawki obowiązujące w Polsce z sytuacją u naszych zachodnich sąsiadów to okaże się, że nasze należą do niskich. Za zbycie mieszkania w atrakcyjnej dzielnicy Monachium
w cenie 400.000 euro sprzedający zapłaci prowizję w wysokości 28.500 euro.
W Niemczech podobnie jak w Polsce brakuje jednolitej regulacji co do prowizji od sprzedaży, zatem istnieje różnorodność
opłat w zależności od poszczególnych landów. W Austrii natomiast ustawodawca wyznaczył stawkę maksymalną przy sprze-

Wynagrodzenie
od sprzedaży/kupna w % netto
(plus 19% podatek VAT)
6

sprzedający 3 / kupujący 3

Bayern

6

sprzedający 3 / kupujący 3

Berlin

6

kupujący 6

Brandenburg

6

kupujący 6

Bremen

5

kupujący 5

Hamburg

5

kupujący 5

Hessen

5

kupujący 5

Mecklenburg–Vorpommern

5

sprzedający 2 / kupujący 3

Niedersachsen

6

sprzedający 3 / kupujący 3

Nordrhein–Westfalen

6

sprzedający 3 / kupujący 3

Rheinland–Pfalz

6

sprzedający 3 / kupujący 3

Saarland

6

sprzedający 3 / kupujący 3

Sachsen

6

sprzedający 3 / kupujący 3

Sachsen–Anhalt

6

sprzedający 3 / kupujący 3

Schleswig–Holstein

5

sprzedający 3 / kupujący 3

Thüringen

6

sprzedający 3 / kupujący 3

Bundesland
Baden–Württemberg

Zobowiązany
do wynagrodzenia/% netto

* Możliwe są regulacje nieznaczne odbiegające od powyższych reguł w ramach Regionów/Landów. Tabela bazuje na wynikach ankiet.
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platforma deweloperska
daży w wysokości 3 proc. ( plus VAT 20 proc.), która może być pobierana zarówno od kupującego, jak i sprzedającego.
Coraz częściej na rynku niemieckim pojawiają się firmy, które pośredniczą za wynagrodzeniem stałym określonym na poziomie
np. 1000 euro za sprzedaż/najem nieruchomości bez względu na
jej parametry. Wybrane portale internetowe umożliwiają klientom sortowanie ofert po wysokości prowizji, choć często może
być ona ukryta już w cenie nieruchomości.
Wynagrodzenia pośredników przy sprzedaży nieruchomości
w innych krajach :
francja: 4–10 proc. płaci strona w zależności od wzajemnych
uzgodnień
wielka Brytania: 1.5–4 proc. płaci zleceniodawca
Holandia: 1–2 proc. płaci zleceniodawca, możliwe wynagrodzenie tylko z jednej strony
szwecja: 3–5 proc. płaci zleceniodawca
dania: powyżej 2.5 proc. różne modele, możliwe wynagrodzenie
tylko z jednej strony
szwajcaria: 1–5 proc.
włochy: 2–4 proc. płaci sprzedający lub kupujący (Rzym 5 proc.)
luksemburg: 3 proc. płaci sprzedający
Belgia: 3–5 proc. płaci sprzedający
finladia: 4 proc. płaci sprzedający
Grecja: 2 proc. płaci sprzedający i dopuszczalne wynagrodzenie od kupującego
węgry: 1–3 proc. płaci sprzedający
austria: 3–6 proc. płaci zleceniodawca
Źródło: dr H. Hagemann – Leistungen un Provisionen transparent

Udział transakcji przeprowadzanych
przez pośredników

Północnej od 87 do 95 proc. transakcji realizowanych jest z wykorzystaniem agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W Niemczech około 30–40 proc.
W zakresie pośrednictwa w najmie nieruchomości podobnie jak
w przypadku sprzedaży w Polsce brak jest regulacji prawnych, jak
ma to miejsce w Niemczech, czy Austrii. Wysokość wynagrodzenia w Polsce pozostaje w zasadzie niezmienna od wielu lat – wynajmujący płaci wynagrodzenie w wysokości jednomiesięcznego
czynszu, podobnie najemca. Coraz częściej pojawiają się firmy
świadczące usługi za 50–80 proc. jednomiesięcznego czynszu,
jednak usługa ta często powiązana jest z jednoczesnym zarządzaniem taką nieruchomością lokalową.
poniższa tabela pokazuje jak kształtują się wynagrodzenia
w przypadku najmu w innych krajach Ue
Kraj

Wynagrodzenie – % czynszu rocznego
netto ( bez podatku VAT)
płatne przez najemcę

Austria

22,70

Holandia

bez wynagrodzenia

Belgia

bez wynagrodzenia

Wielka Brytania

bez wynagrodzenia

Irlandia

bez wynagrodzenia

Norwegia

bez wynagrodzenia

Szwecja

1,75

Niemcy

13,10

Finnlandia

8,33

Francja

4,50

Luxemburg

4,17

Włochy

3,50

http://de.wikipedia.org

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane za 2008 rok mówiące o ilości transakcji przeprowadzonych w Polsce przez agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z około 400.000
transakcji rynkowych, 32 proc. zrealizowanych było z wykorzystaniem usług pośrednictwa. W Stanach Zjednoczonych Ameryki

austria wprowadziła w 2010 roku ustawową regulację maksymalnego wynagrodzenia możliwego do pobierania przez pośredników w przypadku najmu:

Pośrednictwo w najmie mieszkań i domów (Pośrednik nie jest jednocześnie zarządcą budynku)
Czas trwania umowy

Wynajmujący

Najemca

czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej lat 3

3 MCB (miesięczny czynsz brutto)

2 MCB

czas oznaczony do lat 3

3 MCB (miesięczny czynsz brutto)

1 MCB + 1/2 MCB przy przedłużeniu
(gdy uzgodniono)

Pośrednictwo w najmie mieszkań i domów (Pośrednik jest jednocześnie zarządcą budynku)
czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej lat 3

2 MCB (miesięczny czynsz brutto)

1 MCB

czas oznaczony do lat 3

2 MCB (miesięczny czynsz brutto)

1/2 MCB + 1/2 MCB przy przedłużeniu
(gdy uzgodniono)

czas oznaczony do lat 2

1 MCB (miesięczny czynsz brutto)

1/2 MCB + 1/2 MCB przy przedłużeniu
(gdy uzgodniono)

czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej lat 3

3 MCB (miesięczny czynsz brutto)

3 MCB

czas oznaczony do lat 3

3 MCB (miesięczny czynsz brutto)

2 MCB + uzupełnienie do 3 MCB
przy przedłużeniu (gdy uzgodniono)

czas oznaczony do lat 2

3 MCB (miesięczny czynsz brutto)

1 MCB + uzupełnienie do 3 MCB
przy przedłużeniu (gdy uzgodniono)

Pośrednictwo w najmie lokali użytkowych

Źródło: BGBl. Nr. II 268/2010: Änderung der Verordnung über Standes– und Áusübungsregeln für Immobilienmakler
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W Niemczech stosuje się dla najmu wynagrodzenie:
W przypadku nieruchomości mieszkaniowych do 2–krotności
czynszu netto (orzeczenie Bundesgerichtshof Az.:OLG Monachium 7 U 4005/90)
Dla nieruchomości użytkowych wynagrodzenie jest indywidualnie ustalane
przykład:
Koszt najmu mieszkania dwupokojowego w Poznaniu wynosi 1200
PLN plus opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w wysokości
400 PLN. Wynagrodzenie pośrednika wynosi jeden czynsz miesięczny, tj. 1200 PLN netto ( plus 23 proc. VAT)
Jeśli chcemy takie mieszkanie wynająć w Berlinie za dwa pokoje zapłacimy 450 euro, a wynagrodzenie pośrednika wyniesie 2–
krotność czynszu, czyli 1800 euro (plus 19 proc. VAT).
Pośrednik ze swojego wynagrodzenie musi pokryć koszty samochodu, benzyny, biura, pracowników, telefonu, oprogramowania, ogłoszeń prasowych i internetowych, ogólne koszty biurowe, ubezpieczenie, ZUS, podatki.
Co więcej nie dla każdej nieruchomości znajdzie się kupiec. Pomimo to każda oferta wymaga stałego nakładu czasowego i finansowego (reklama, czas przeznaczony na oględziny itp.), dlatego działalność ta jest obarczona znacznym ryzykiem.

Przeciętne wynagrodzenie netto pośrednika w Niemczech,
pomimo znacznie wyższych stawek prowizyjnych, wynosi brutto 2982 euro, natomiast średnie wynagrodzenie w gospodarce
brutto 3545 euro. Dane te pokazują, że rentowność branży obrotu nieruchomościami nie jest wysoka na tle innych sektorów
gospodarki.
W wielu krajach europejskich pojawiają się głosy co do konieczności ustawowego wyznaczenia maksymalnych stawek pobieranych wynagrodzeń przez pośredników dla rynku mieszkaniowego (konsumenckiego), podobnie jak uregulowane są maksymalne
stawki notariuszy. Postuluje się również, aby wynagrodzenie pośrednika było płatne zarówno przez kupującego i sprzedającego
w tej samej wysokości.
Jest wiele argumentów za i przeciw tym regulacjom – z jednej
strony pozwoliłyby one zwiększyć transparentność rynku i stworzyłyby prawnie dopuszczalne ramy działalności, z drugiej jednak
ograniczyłyby zasadę swobody umów.

jarosława ejsymont
prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami,
prezes WSPON
jaroslawa.ejsymont@real24
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platformaAPARTAMENTY
deweloperska
W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Nowa inwestycja
w Poznaniu

APARTAMENTY
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

APARTAMENTY
W WILLACH MIEJSKICH

28

BIURO SPRZEDAŻY NICKEL DEVELOPMENT, ul. Piątkowska 110, 61-649 Poznań
T. +48 61 639 76 50, E. sprzedaz@nickel.com.pl, www.nickel.com.pl
promocje NIerUcHomoŚcI 2012

60

-

113

88

89

29

75

ul. Szamotulska I etap
Baranowo k/Poznania

ul. Wojskowa, Poznań
(Grunwald) (Lofty Ułańskie)

Poznań, ul. Morawskiego 2

Poznań, ul. Przemysłowa/
Robocza Dębowy Skwer II

Sol De Levante–Wrocław

Zimowe Ogrody–Wrocław

Sarbinowo, ul.
Nadmorska 75

34

14

72

50

1

8

30

75

21

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

75

os. Władysława
Zamoyskiego IV etap
(Swarzędz–Zalasewo)

29

114

os. Władysława
Zamoyskiego III etap
(Swarzędz–Zalasewo)

59

51

informacja
u dewelopera

86

44

Liczba
dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

168

Liczba
mieszkań/
domów
w inwestycji

ul. Wilczak 20,
Winogrady (I etap)

Apartamenty Atmosfera,
Warszawa

Apartamenty Pańska,
Warszawa

Lokalizacja

33–92

34,66–99,3

30,89–79,89

27–132

76,81

65,8–162,5

43–62,3

28,91–69,27

47,69–61,59

32,08–69,45

55–138

43,01–157,15

Metraż (m2)

Informacje dodatkowe

7200–12000

5400

5225

Od 5.500

7250

7411

3997

4450

3933

Od 6159

6100–9300

Apartamenty wykończone w wersji budowlanej : – łazienka – glazura, terakota hiszpańskiej
firmy Saloni, montaż biały, lustro
– podłogi – panel z wysoką klasą ścieralności
– drzwi wewnętrzne DRE
– drzwi zewnętrzne– antywłamaniowe Gerda.
– ściany – gładzie, pomalowane na kolor biały możliwość zakupu całkowicie
wyposażonego mieszkania

Zimowe ogrody wyróżniają się nowoczesną, niebanalnie zaprojektowaną
bryłą budynku, z elewacją wykonaną z różnorodnych materiałów, od drewna
do szkła. Wszystkie mieszkania posiadają przestronne tarasy, balkony, lub
ogrody zimowe. Szczególnie te ostatnie dają poczucie komfortu, świetnie
sprawdzają się u rodzin z dziećmi, pozwalając na utrzymywanie w mieszkaniach
przyjaznego mikroklimatu tak niezbędnego w rozwoju najmłodszych.

Sol De Levante to kilkadziesiąt przestronnych lokali o różnym metrażu.
Atutem mieszkań usytuowanych na parterze są przyjazne, zielone ogródki,
natomiast lokale na 2–piętrze posiadają antresole. Poczucie komfortu
zapewniają cichobieżne windy znajdujące się w każdej klatce.

platforma deweloperska

Atrium–Apartamenty Biuro
Sprzedaży Sarbinowo
ul. Nadmorska 75
tel. 604 52 00 00

Atrium Projekt SDL Sp. Z o.o.
Biuro sprzedaży
ul. Rogowska 5
54–440 Wrocław
biuro@atrium.net.pl

ASMA–PRO Sp. Z o.o.
Biuro sprzedaży:
Poznań ul. Przemysłowa 46a/
lokal U8
tel. 61/222 53 66
883 352 636
www.asma.com.pl

Nowoczesne mieszkania w centrum Poznania. II etap inwestycji Dębowy
Skwer w doskonałej lokalizacji – tylko 10 min. pieszo od Starego Browaru
i nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Szybki dostęp
do komunikacji miejskiej. Teren zamknięty i monitorowany.

Agrobex
ul. Kochanowskiego 7
60–845 Poznań
mieszkania@agrobex.pl
61 84 64 060/67

Acciona Nieruchomości
Biuro sprzedaży
ul. Pańska 96/105
+ 48 22 40 225 75
+ 48 22 40 225 95

Adres kontaktowy

Lokal na parterze w stanie deweloperskim

Deweloper

Towarzystwo Gospodarcze
Meblopol Sp. z o.o.
60–214 Poznań
ul. Bogusławskiego 11
tel. (61) 864 77 169

Bliskość centrum, unikalna architektura, ciche, zamknięte
i monitorowane 24h na dobę osiedle, odkurzacz centralny, ogrzewanie
podłogowe w łazienkach, klimatyzacja, wideodomofon.

Bliskość jeziora Kierskiego i terenów rekreacyjnych, szybka i dogodna
komunikacja z centrum Poznania, możliwość wynajmu lub zakupu, możliwość
odliczenia podatku VAT przy zakupie lokalu na cele inwestycyjne.

Dogodny dojazd do Poznania, w okolicy dostępne wszelkie udogodnienia usługowe,
oświatowe, medyczne, w przyszłości planowany plac zabaw na terenie osiedla.

Dogodny dojazd do Poznania, w okolicy dostępne wszelkie udogodnienia usługowe,
oświatowe, medyczne, w przyszłości planowany plac zabaw na terenie osiedla.

Osiedle ogrodzone, podziemna hala garażowa, lokale usługowe
na terenie osiedla, dogodny dojazd do centrum.

Apartamenty na parterze będą mieć własne ogrody, które wraz z dużym dziedzińcem
zapewnią wszystkim mieszkańcom dostęp do jakże cennej zieleni. Nie zapomnieliśmy
także o handlu i usługach. W parterach budynków znajdzie się kilkanaście lokali, które
zaspokoją Twoje codzienne potrzeby. Windy osobowo–towarowe w każdej klatce
i parkingi podziemne dla wszystkich mieszkańców to kolejne atuty naszej inwestycji.

Apartamenty Pańska to dwa niezależne budynki składające się łącznie ze 168
informacja
apartamentów o doskonałych, funkcjonalnych aranżacjach. Projekt przewiduje
u dewelopera
apartamenty typu studio, dwupokojowe, trzypokojowe, jak i większe.

Cena zł/m2
(z VAT)

113

inf. u dewelopera

Osiedle Wólczyńska,
Bielany, Warszawa

12

6

120

informacja
u dewelopera

informacja
u dewelopera

4

70

145

Nowe Kamienice Jeżyckie
przy ul. Kościelnej 30/
Mylnej 40 w Poznaniu

Os. Wellhome Zacisze,
Targówek, Warszawa

Os. Magneta, Rembertów,
Warszawa

ulica Jagodowa, Dąbrówka
/ Palędzie, 800 metrów
od osiedla Linea–Osada
Leśna w Dąbrówce, 6
km od Poznania.

Osiedle Zodiak III, ul.
Abpa W. Dymka, Poznań

Małe Naramowice Pod
Klonami– budynki
wielorodzinne

39

61

4

40

57

Dębowa Polana–Wrocław

25

51

inf. u dewelopera

Apartamenty MURANO,
Śródmieście, Warszawa

Lokalizacja

Liczba
dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

Liczba
mieszkań/
domów
w inwestycji

30
Cena zł/m2
(z VAT)
Informacje dodatkowe

47,30–93,6

31,6–78,7

140 m2
powierzchni
użytkowej plus
strych, spiżarnia i garaż, 435
m2 działki

169

218–268

50,50 – 88,30

41–100

Mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe w standardzie deweloperskim, gotowe do
odbioru, miejsca postojowe w hali garażowej w cenie 28.000 zł brutto.

5234–6252*
* cena pakietu
z komórką
lokatorską oraz
naziemnym
miejscem
postojowym

od 5832

3464

Echo Investment S.A
Biuro sprzedaży mieszkań
ul. Rubież 14/44
61–612 Poznań
tel 61 82 44 701/702
info–poznan@echo.com.pl

– osiedle zlokalizowane pomiędzy ulicami Rubież i Czarnucha
– 10 trzypiętrowych budynków ,
– architektura nawiązująca do willi miejskich,
– każdy z budynków wyposażony w cichobieżną windę,
– pierwszy etap składa się z 50 mieszkań,
– drugi etap składa się z 44 mieszkań,
– trzeci etap składa się z 51 mieszkań,
– do mieszkań parterowych przynależą ogródki, na
pozostałych kondygnacjach loggie lub balkony,
– cały kompleks jest ogrodzony i objęty ochroną.

www.domfinezja.pl
Tel. 519823604

DOLCAN
ul. Łodygowa 26
06–687 Warszawa
Tel. (22) 512–33–11/15
lodygowa@dolcan.com.pl

Constructa Plus
Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Małopolska 8
Poznań ul. Kościelna 30/36
tel.: 61 869 03 04
kom. 512 440 350

BUDUS DEWELOPERS Biuro
sprzedaży mieszkań:
Ślężna 86 53–306
Wrocław
71 337 12 05
developer@budus.pl

BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI
Warszawa
ul. Pokorna 2
Lokal nr 15A na parterze
od ul. Stawki
Tel. 022 402 64 36
lub 022 402 64 35

Adres kontaktowy

DOM–EKO Biuro Sprzedaży
Mieszkań w Poznaniu
ul. Kaliska 22A
tel 61 824 41 16
www.dom–eko.com.pl

Inwestor

2 budynki 4–piętrowe z windami, w pobliżu Jeziora Maltańskiego; garaże w hali
garażowej; balkony, loggie lub tarasy; termin realizacji: III kwartał 2013.

Dom w zabudowie bliźniaczej – ogród, garaż, dwa miejsca postojowe, duży salon
z kominkiem, prestiżowe otoczenie (niska zabudowa jednorodzinna), cisza i komfort
w cenie średniej wielkości mieszkania. Dom znajduje się kilkadziesiąt metrów od
ściany pięknego lasu i jednocześnie w odległości kilku minut piechotą od centrum
handlowego, szkoły, kościoła i punktów usługowych. Szybki dojazd do centrum
Poznania z różnych stron (kilkanaście minut samochodem). Dom zbudowany z bardzo
dobrych, markowych materiałów: ciepłej cegły ceramicznej firmy Roben, niemieckiej
ceramicznej dachówki firmy Creaton oraz drewnianych okien firmy Gebauer
wyposażonych w zewnętrzne, aluminiowe rolety. Super układ pomieszczeń–duża
kuchnia z osobną spiżarnią, duży ustawny salon z kominkiem i wyjściem do ogrodu,
wszystkie łazienki posiadają okna, możliwość dowolnej aranżacji ścianek działowych na
piętrze. Elegancki projekt domu podkreśla murowane ogrodzenie z elementami cegły
klinkierowej. Dom sprzedawany w stanie deweloperskim. Bardzo atrakcyjna cena.

Projekt naszej inwestycji położonej w Rembertowie obejmuje kompleks 15 domów
informacja w szeregowej, bliźniaczej zabudowie. Proponujemy Ci dwukondygnacyjne segmenty
u dewelopera o powierzchni 169 m2, z poddaszem i garażami w obrębie budynku. Każdy segment
posiada 1 salon, 4 sypialnie, 2 łazienki, garderobę oraz pomieszczenia gospodarcze.

Osiedle Wellhome Zacisze to ekskluzywne osiedle domów jednorodzinnych, położone
informacja w spokojnej, willowej okolicy, monitorowane i zamknięte.
u dewelopera Proponujemy Ci mieszkanie w zabudowie szeregowej z o zróżnicowanej powierzchni od
218 m2 do 268 m2, na działkach w cenie mieszkania o powierzchni od 230 do 600 m2.

od 4950

4700–5800

Osiedle Dębowa Polana to zespół dwóch budynków wielorodzinnych o nowoczesnej
architekturze na malowniczych Maślicach. Ta wrocławska dzielnica znana jest
głównie z rozległych terenów zielonych o wysokich walorach rekreacyjnych.

W dwóch budynkach o wysokości od pięciu do czternastu pięter powstaną
przyjazne mieszkania od jednego do pięciu pokoi i metrażach od 30 do 107
informacja m2. Przemyślane, funkcjonalne rozkłady, przestronne balkony, windy i miejsca
49,52–107,43
u dewelopera postojowe w podziemnych halach – to wszystko zapewni wygodę mieszkania na
Osiedlu Wólczyńska. Najmłodszych mieszkańców ucieszy kolorowy plac zabaw. Dla
bezpieczeństwa lokatorów inwestycja będzie ogrodzona oraz monitorowana.

Murano to znakomita oferta dla osób aktywnych zawodowo, które pragną wolny czas
spędzać w ciekawy sposób, czerpiąc z różnorodnych możliwości, jakie daje im życie
informacja w mieście. Położona niedaleko stacja metra Dworzec Gdański pozwala na szybkie
37,72–170,23
u dewelopera i łatwe dotarcie w dowolne miejsce. W sąsiedztwie znajdują się dwa centra handlowe:
Arkadia i Klif, a na parterze trzeciego etapu Murano powstanie elegancki pasaż
handlowo–usługowy, który połączy ulice Stawki i Pokorną z nowym placem miejskim.

Metraż (m2)

platforma deweloperska

140

141

78

1

60

-

32

197

Małe Naramowice Rynek

Kasztanowa Aleja

Dom Pod Słowikiem–
Kraków

Lea–Kraków

Klimt–House

Osiedle Zeusa–Warszawa

Rezydencje Leśne–
Warszawa

Przy Słowiańskim
Wzgórzu–Wrocław

31

15

docelowo 35
w sprzedaży
aktualnie 21

Małe Naramowice Pod
Klonami– domy szeregowe

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

-

-

-

-

-

-

43

1

Liczba
dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

Liczba
mieszkań/
domów
w inwestycji

Lokalizacja

41–97

300–700

–

41–190

66

38 – 96

52–94

145

132–141

Metraż (m2)

– Osiedle docelowo będzie składało się z dwóch niezależnie funkcjonujących
budynków. Każdy z nich będzie posiadał wewnętrzny dziedziniec,
na którym zaprojektowano teren zielony oraz plac zabaw.
– W pierwszej kolejności został zrealizowany budynek
B, w którym znajduje się 141 mieszkań.
– Trzy skrzydła budynku są 5–piętrowe, jedno zachodnie 3–piętrowe.
– Szczególnie atrakcyjne są dwa mieszkania na ostatniej kondygnacji niższego skrzydła,
ze względu na duże tarasy (ok. 150 mkw.) z indywidualną klatką schodową.
– Mieszkania parterowe posiadają ogródki oraz rolety antywłamaniowe.
– W hali garażowej zaprojektowano myjnię bezdotykową do dyspozycji lokatorów.
– Każde z mieszkań zostało wyposażone w kolorowy video–domofon.
– Budynki doskonale wkomponują się w architekturę ulicy Wojskowej.
– Projekt osiedla został wykonany przez poznańskie Biuro Architektoniczne – Studio Lisiak

– kompleks mieszkaniowy, którego charakterystycznym elementem jest rynek
miejski z ogólnodostępną zielenią, fontanną oraz placem zabaw,
– pierzeje rynku tworzą kolorowe, frontowe elewacje budynków.
– w budynkach tworzących rynek dostępne są wygodne
mieszkania z przeszklonymi balkonami, loggiami
– szczególnie atrakcyjne są lokale dwupoziomowe z poddaszem do
własnej adaptacji położone na ostatnich kondygnacjach.

– nowoczesna architektura,
– jasna, stonowana kolorystyka elewacji,
– konstrukcja budynków zapewniająca swobodę aranżacji domów,
– zróżnicowana powierzchnia działek dająca dowolność aranżacji ogrodu.

Informacje dodatkowe

Mieszkania w centrum Wrocławia przy ul. Jedności Narodowej. W ofercie
znajduje się 197 mieszkań o powierzchni od 41 do 97 m2. Każde posiada balkon,
informacja taras lub loggię. Na poziomie „0” i „–1” znajduje się parking z wydzielonymi
u dewelopera miejscami postojowymi. Zaprojektowano także dodatkowe pomieszczenia
do przechowywania wózków i rowerów. Na parterze znajdą się lokale
użytkowe o powierzchni od 51 do 124 m2 z wejściami z poziomu ulicy.

Osiedle zlokalizowane w warszawskich Młocinach. Rezydencje Leśne w Warszawie
to kompleks 32 uzbrojonych działek o powierzchniach od 1 209 do 2 210 m2. Na
informacja
działkach zaprojektowano domy o charakterze rezydencjalnym o powierzchniach
u dewelopera
od 300 do 700 m2. Oferta obejmuje gotowe zaplecze do rozpoczęcia budowy
domu – uzbrojona działka z infrastrukturą i pozwolenie na budowę domu.

Osiedle Zeusa w Warszawie to ogrodzony i strzeżony zespół czterech
dwupiętrowych budynków apartamentowych, zlokalizowany pomiędzy
informacja dwoma osiedlami domów jednorodzinnych. Na podziemnych kondygnacjach
u dewelopera każdego budynku znajdują się miejsca parkingowe. Teren osiedla jest
ogrodzony i strzeżony. Budynki są monitorowane i chronione przez całą dobę.
W ofercie znajdują się ostatnie mieszkania w atrakcyjnych cenach.

Apartamenty na Starym Mokotowie w Warszawie. W budynku zaprojektowano
60 klimatyzowanych mieszkań o powierzchni od 41 do 190 m2. Każdy
informacja z apartamentów ma balkon, loggię lub taras. Na dwóch ostatnich kondygnacjach
u dewelopera zaprojektowano dwupoziomowe apartamenty o bardzo atrakcyjnym wnętrzu
i funkcjonalnym układzie. Mieszkańcy mają do dyspozycji 82 miejsca parkingowe
w garażu podziemnym, zielony dziedziniec oraz strefę fitness i relaksu.

Gotowe mieszkania przy ul. Lea w Krakowie. W ofercie posiadamy 1 trzypokojowe
informacja
mieszkanie w nowoczesnym kompleksie o pow. 66 m2. Doskonały dojazd do centrum
u dewelopera
miasta, funkcjonalne rozwiązania architektoniczne, ogrodzony i monitorowany teren.

Mieszkania na krakowskim Starym Podgórzu. Kompleks składający się z dwóch
sześciokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych. W ofercie znajduje się 78
informacja mieszkań o powierzchni od 38 do 96 m2, wyposażonych w balkony lub tarasy.
u dewelopera Parterowe mieszkania posiadają ogródek. Każdy z budynków ma dwie klatki
schodowe z windami i jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Pod budynkami zaprojektowano jednokondygnacyjny garaż podziemny.

5258–7896*
* cena z
komórką
lokatorską

3490*
* cena pakietu
z komórką
lokatorską oraz
naziemnym
miejscem
postojowym

5263–5706
standard
deweloperski
4.550–4.928
standard
surowy

Cena zł/m2
(z VAT)

Echo Investment S.A.
Biuro sprzedaży mieszkań
tel. kom. +48 664 900 444
info-wroclaw@echo.com.pl

Echo Investment S.A.
Biuro sprzedaży mieszkań
tel. +48 22 4 300 000
tel. kom. +48 664 900 404
info-warszawa@echo.com.pl

Echo Investment S.A Biuro
sprzedaży mieszkań telefon:
+48 12 637 81 18 tel. kom.
+48 664 900 414 infokrakow@echo.com.pl

Echo Investment S.A
Biuro sprzedaży mieszkań
ul. Rubież 14/44
61–612 Poznań
tel 61 82 44 701/702
info–poznan@echo.com.pl

Adres kontaktowy

platforma deweloperska

Inwestor

-

47

18

4

Osiedle Parkowe Mosina,
ul. Krotowskiego 16A

Osiedle Marianowskie
Tarnowo Podgórne,
ul. Rolna

Willa Miejska Poznań,
ul. Dobrzyckiego 6

informacja
u dewelopera

Future City, Bronowice,
Kraków

Osiedle Klimaty–
Gdańsk, Morena

94

TOPAZ –ul.Bosa/
Myśliwska w Poznaniu

84

58

94

PERŁA–ul. Kosińskiego
w Poznaniu

Osiedle Hokejowa–Gdańsk

94

98

Osiedle Leśne V
ul.Gromadzka w Czapurach

2

10

35

-

34

5

81

84

91

2

133

Osiedle Oliwa Park–ul.
Krzywoustego, Gdańsk

158

Grazioso, ul. Chodkiewicza

33

2

174

Violino, ul. Chodkiewicza 3

Liczba
dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

Osiedle Pana
Tadeusza–Kielnieńska
125/127, Gdańsk

Liczba
mieszkań/
domów
w inwestycji

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

Lokalizacja

32

154

149,65

31–67

–

29,5–73,0

36,75–127,38

25–55

36–70

51–75

39,20–204,20

44,86–174,11

57–187

27–303

Metraż (m2)

Informacje dodatkowe

Od 6067

od 3334

od 3600

5610–6804

3996–5290

Gotowe od odbioru mieszkania dwukondygnacyjne w Willi Miejskiej
z dwustanowiskowymi garażami Lokalizacja w centrum miasta Poznania.
Nowoczesny budynek dla ludzi ceniących komfort i bezpieczeństwo,
wykonany z najwyższej klasy materiałów.

Gotowe do odbioru domy w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym
w bryłę budynku oraz działką o powierzchni od 312 m² do 333 m².

Jakon Inwest
Sp. Z o. o. Sp.K.
ul. Sowia 4
62-080 Tarnowo Podgórne,
tel. 61 655 04 26,
tel. 603 655 840,
kom. 603 560 522
www.jakon.pl

INWESTING Sp. Z o.o.
Sprzedaż Mieszkań
Tel. 58 326 34 71
tel./fax: 58 326 34 70
mieszkania@
inwesting.com.pl

Osiedle „Klimaty” zaprojektowane na południowym, nasłonecznionym stoku morenowego
wzgórza, opadającego z kierunku ul. Myśliwskiej do Potoku Siedlickiego, na terenie
objętym tzw. Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), a więc
objętym rygorami ograniczającymi gęstość zabudowy oraz ingerencję w powierzchnię
terenu. Dzięki temu stanowić ono będzie najlepsze miejsce do zamieszkania.
Budynek wielorodzinny mieszkalny z lokalami użytkowymi na parterze.
Mieszkania 2,3– pokojowe. Dogodny i szybki dojazd do Poznania (ok. 30 min)
,bezpośrednia bliskość centrum miasta oraz obiektów użyteczności publicznej.

Osiedle Hokejowa
Biuro sprzedaży
ul. Hokejowa
(róg Wielkopolskiej)
tel. (58) 333 30 30
tel. (58) 333 30 31
biuro@hokejowa.pl

Gdańsk deweloper, Osiedle Hokejowa, to nowoczesna inwestycja
mieszkaniowa zlokalizowana w Gdańsku – Łostowicach przy ulicy
Hokejowej. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie wysoki
komfort, a zarazem zwracających uwagę na cenę nieruchomości.

od 4200 zł
netto/m2

6050–8000

Mieszkania 1–,2– i 3–pokojowe, wysoki standard wykończenia,
podziemna hala garażowa, odbiór IV kwartał 2013 r.

od 4200 zł
netto/m2

Family House Sp. z o.o.
ul. Półwiejska 28/5
61–888 Poznań
tel. 61 853 41 00
kom. 503 038 578
info@familyhouse.pl

EURO STYL SP. Z O.O.
ul. Leszczynowa 6
80–175 Gdańsk
tel.: 58 770 14 00
faks: 58 770 14 87
biuro@eurostyl.com.pl

Eko–Park S.A.
ul. Chodkiewicza 11
02–525 Warszawa
Biuro Sprzedaży
tel. (22) 513 01 00

Adres kontaktowy

FUTURE CITY
Biuro Sprzedaży
ul. Stańczyka 10/51
30–126 Kraków
tel. +48 12 353 09 66
+48 12 353 03 84
sprzedaz@futurecity.com.pl

Mieszkania 1–, 2–, 3–pokojowe; bliskość centrum; wysoki standard
wykończenia;podziemna hala garażowa; termin realizacji IV kwartał 2012 r;

od 2800 zł
netto/m2

Inwestor

Osiedle składa się z siedmiu budynków o wysokościach od pięciu do jedenastu pięter.
Szeroki wachlarz dostępnych metraży od 32 do 127 m2 sprawia, iż w ofercie znajdują
się zarówno niewielkie przytulne mieszkania dla rozpoczynających nowe życie
młodych mieszkańców Krakowa jak i większe apartamenty oraz penthouse’y dla osób
poszukujących docelowego miejsca zamieszkania dla siebie i całej rodziny. Również
świat biznesu z chęcią zagląda na nasze osiedle nabywając lub wynajmując lokale dla
swojej kadry zarządzającej, będąc tym samym dla nas prawdziwym dowodem uznania.

Mieszkania 2–,3–,4–,5–pokojowe występujące w w różnorodnych opcjach:
z ogrodem, balkonem, garażem, miejscem postojowym lub kotłownią;
wysoki standard wykończenia; termin realizacji IV kwartał 2013 r.

6950–12560

Osiedle Pana Tadeusza to zespół czterech trzykondygnacyjnych
budynków, otoczony od strony południowej szpalerem modrzewi, a od
zachodu – zamknięty panoramą doliny Jeziora Wysockiego.
Oliwa Park to prestiżowe, niewielkie osiedle, charakteryzujące się nowoczesną
architekturą, subtelną kolorystyką elewacji i starannie dobranymi ekskluzywnymi
elementami wykończeniowymi. Na uwagę z pewnością zasługuje mieszczące
się na osiedlu ponad 400–metrowe wewnętrzne Centrum Rekreacji wyposażone
między innymi w siłownię, kilka rodzajów saun oraz kort do squasha.

5600–5731

W części wspólnej budynków zostały zastosowane naturalne materiały: szlachetne
drewno, naturalny kamień, wysokiej klasy ceramika i ślusarka aluminiowa. Elementem
informacja
wyróżniającym są zielone dachy i ogrody na dachach. Lokale oferowane są
u dewelopera
w standardzie deweloperskim. Każdy z apartamentów posiada miejsce parkingowe
w podziemnym garażu. Apartamenty na ostatnim piętrze posiadają wspaniałe tarasy.

Inwestycja Violino to apartamenty o wysokim standardzie z obszernymi loggiami
i balkonami. Osiedle składa się z 5 połączonych budynków tworzących kształt
informacja meandry, o różnych wysokościach od 3 do 7 pięter. Każde mieszkanie wyposażono
u dewelopera w standardzie w taras lub loggię. Dodatkowo na parterze i na dachu budynku
zaprojektowano ogródki. Dla szczególnie wymagających klientów przygotowane zostały
apartamenty o podwyższonym standardzie z dużymi sufitowymi przeszkleniami.

Cena zł/m2
(z VAT)

platforma deweloperska

35

Willa Hortensja
Międzywodzie na wyspie
Wolin ul. Szkolna 11

153

294

Zefirowa–Wrocław

Apartamenty przy
Kościelnej, Poznań,
ul. Kościlena 33

33

-

60

-

153

82

266

136

24

10

28

34

45

Liczba
dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

-

87

Krzycka/Przyjaźni–Wrocław

Luxor Residences–
ul.Wynalazek 2 Warszawa

266

Dąbrówka–Leśna Polana
Dopiewiec

-

136

Dąbrówka–Osada Leśna

Przy Pałacu–Warszawa
Pruszków

24

Szamotuły Wille Parkowe

144 + 2 lok.usł.

46

Księżycowa Poznań
ul. Księżycowa

Bogdanowo Osiedle
Słoneczne

72

Liczba
mieszkań/
domów
w inwestycji

„Tarnowo Centrum”
Tarnowo Podgórne,
ul. Szkolna

Lokalizacja

5500

32–145

43–78

45–80

Biuro sprzedaży:
ul. Wynalazek 4b,
02-677 Warszawa
tel. 022 310 13 59
tel.022 487 52 60
tel. 022 487 52 70
luxor@longbridge.pl
Projekt Luxor Residences zlokalizowany jest przy ul. Wynalazek 2 w Warszawie
informacja w sąsiedztwie Galerii Mokotów oraz Centrum Biznesu przy ul. Wolskiej. Jest to
u dewelopera nowoczesny projekt oparty o najnowsze trendy architektury, wykorzystujący nowatorskie
rozwiązania techniczne jest doskonałą ofertą dla osób ceniących styl i jakość.

platforma deweloperska

Longbridge 100 Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 77
05-800 Pruszków
tel.: 22 758 64 81 – 82 tel.:
608 51 22 23
sprzedaz@longbridge.pl

informacja „Przy Pałacu” to projekt usytuowany w samym centrum Pruszkowa, a doskonała
komunikacja z samym centrum Warszawy, sąsiedztwo PKP i WKD stwarza idealne warunki
u dewelopera nie tylko dla zmotoryzowanych. Parki wokół osiedla tworzą naturalną zieloną otulinę.

LOCUS Sp. Z o.o.
Biuro sprzedaży
ul. Poranna 43a
53–026 Wrocław
tel: 71 79 85 141
biuro@locus.wroc.pl

Linea 62–070
Dąbrówka,
ul. Platanowa 2
tel. 61 890 12 12

Lepiko Developer Sp.z o.o.
ul. Skórzewska 19
60–185 Poznań

Jakon Inwest
Sp. Z o. o. Sp.K.
ul. Sowia 4
62-080 Tarnowo Podgórne,
tel. 61 655 04 26,
tel. 603 655 840,
kom. 603 560 522
www.jakon.pl

Adres kontaktowy

informacja Nowoczesne apartamenty doskonale nasłonecznione, ustawne, przeszklone,
u dewelopera balkony i tarasy, na parterach ogródki, sąsiedztwo parków.

Inwestor

Longbridge Development
Sp. z o.o.
ul. Kościlena 33
Poznań 60–537
poznan@longbridge.pl
www.przy–koscielnej.pl

Zespół budynków umiejscowionych pomiędzy ulicami Zefirową i Burzową na Krzykach.
Budynki składają się z 5 kondygnacji naziemnych oraz 1 kondygnacji podziemnej.
informacja W inwestycji przewidziano 153 mieszkania z garażem podziemnym a w nim miejsca
postojowe i komórki lokatorskie. Inwestycja będzie usytuowana blisko terenów
27,29–101,41
u dewelopera zielonych (tj. Park Południowy, Górka Skarbowców, Park Grabiszyński). W pobliżu
znajdziemy również szkoły, przedszkola, sklepy, ośrodki zdrowia oraz basen. Położenie
obiektu zapewnia dobre połączenie zarówno z centrum jak i węzłem bielańskim.

35–102

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze oraz garażem podziemnym
z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi. Inwestycja jest usytuowana
w prestiżowej dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. Położenie obiektu zapewnia doskonałe
połączenie z centrum miasta czy też z Bielanami Wrocławskimi.
W dzisiejszych czasach ważnym aspektem przy zakupie mieszkania jest bliskość terenów
zielonych – w tym przypadku Park Kleciński czy też innych terenów rekreacyjnych.
W pobliżu znajdziemy również przedszkola, przychodnie i sklepy.
Budynek został podzielony na cztery segmenty z klatka schodową
i windą każdym z nich. Jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Osiedle Dąbrówka–Leśna Polana oferuje domy typu PIANO (dwupoziomowy
dom szeregowy z ogrodem, 4 pokoje), ETIUDA (jednopoziomowy dom
w zabudowie szeregowej, 4–5 pokoi, ogród), SONATA (dwupoziomowy dom
w zabudowie łańcuchowej, 4–6 pokoi, ogród) oraz mieszkania typu FORMA
(dwupoziomowe mieszkanie szeregowe z ogrodem, 3 lub 4 pokoje).

od 3.900 do
4.770

od 72 do 105

Osiedle Dąbrówka–Osada Leśna oferuje w swojej sprzedaży mieszkania
typu OPTI (jednopoziomowe mieszkanie z ogrodem lub tarasem, 2 lub 3
pokoje), FORMA (dwupoziomowe mieszkanie szeregowe z ogrodem, 3 lub 4
pokoje), PATIO (dwupoziomowe mieszkanie z ogrodem, 3 pokoje) oraz domy
typu PIANO (dwupoziomowy dom szeregowy z ogrodem, 4 pokoje).

od 4.010 do
5.400

od 39,50
do 87

Dwie wille miejskie w prestiżowej dzielnicy miasta.

Promocja na ostatnie mieszkania nawet do 10 tys zł rabatu.

Gotowe do odbioru apartamenty wykończone pod klucz w Międzywodziu na wyspie
Wolin. Atrakcyjna lokalizacja inwestycji – 300 m od morza przyciąga wszystkich
miłośników nadmorskiego klimatu. W najbliższej okolicy znajdują się liczne atrakcje
m. in. pole golfowe Abber Baltic, rezerwat żubrów, liczne szlaki piesze i rowerowe.

Inwestycja Księżycowa usytuowana jest w prestiżowej dzielnicy Poznania Grunwald.
Niewielka odległość od centrum miasta (ok. 10 minut samochodem od Starego
Rynku), możliwość szybkiej i bezkolizyjnej komunikacji oraz bezpośrednia bliskość
terenów zielonych. Atrakcyjna architektura, wysoki standard wykończenia.

Atutem inwestycji Tarnowo Centrum jest atrakcyjna lokalizacja, zaledwie 15 min.
samochodem od Poznania. Wygodne i komfortowe mieszkania w trzykondygnacyjnych
budynkach z przestronnymi balkonami oraz ogródkami na parterach. Osiedle
wyróżnia przestrzenny układ budynków oraz ciekawa architektura.

Informacje dodatkowe

4190

3400

Od 7391

od 6665

od 4284

Cena zł/m2
(z VAT)

60–68

47–68

29 – 90

35 –78

36–94

Metraż (m2)

100

170

127

Warzelnia

Kamienica za Teatrem

Zamkowa

174

Hevelia

6

35

Mieszkania na Sokoła

Gołuski

38

Kamienica Wildecka

5

87

Prądnik Biały–Osiedle
Ogrody Żabińca

Gowarzewo

9

Wzgórze Akacji
gm. Zielonki Bibice
Kraków, Na Czekaj

Liczba
mieszkań/
domów
w inwestycji

235

Lokalizacja

29

67

90

6

5

170

17

27

49

7

-

Liczba
dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

Alfa Park–Gdańsk

34

62–100

32–83

54–202

96–170

96–150

24–93

29–62

29–61

28,99–41,75

122,71

–

Metraż (m2)

Osiedle Alfa Park powstaje w pobliżu jeziora, gdzie miejsca zabudowa graniczy
z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Dogodne usytuowanie osiedla Alfa Park
zapewni jego mieszkańcom łatwy dostęp, zarówno do sieci handlowych jak
i wielu miejsc rekreacyjnych – ścieżek rowerowych, pieszych, placów zabaw.

Informacje dodatkowe

Od 4250

od 6300

od 6000

3350–4400

3500–4100

6100

6900

6700

Dąbrówka pozwala swoim mieszkańcom połączyć korzystanie z uroków życia
w Poznaniu ze spokojem i zielenią, które gwarantują przedmieścia. Dzięki zachodniej
obwodnicy, dojazd do centrum jest teraz bardzo wygodny i zajmuje tylko parę
minut. Okolica Dąbrówki jest bardzo malownicza. Las Zakrzewski oraz pobliskie
jeziora zachęcają do aktywnego wypoczynku. Liczne szlaki rowerowe zapraszają
na rodzinną wycieczkę. Wygoda mieszkania w Dąbrówce wynika także z bogatej
z infrastruktury. Położona po sąsiedzku Galeria Handlowa Dąbrówka to miejsce
idealne na codzienne zakupy. Tutaj mieści się Biedronka, piekarnia, apteka, czy
kwiaciarnia. W okolicy znajduje się też szkoła, kościół, przystanek autobusowy oraz
stacja kolejowa. Nowością w ofercie są mieszkania wykończone „pod klucz”.

Stoi tu majestatyczny, stary browar, przypominając o bogatej historii tych ziem.
Projekt okalających go budynków apartamentowych jest fascynującym połączeniem
nowoczesnej, prostej formy, z tradycyjnymi materiałami – czerwoną cegłą oraz szkłem.

Warzelnia to kompleks stu apartamentów ukryty wśród starych drzew, na
malowniczej skarpie nad Stawem Browarnym. To niezwykłe zacisze, położone
pomiędzy ulicami Majakowskiego, Browarną i Wilczą, w miejscu znanym
pod nazwą Kobylepole. Ta lokalizacja daje komfort izolacji od zgiełku miasta,
pozwalając jednak dotrzeć do centrum Poznania w zaledwie parę minut.

Domy jednorodzinne.

Domy jednorodzinne.

Kameralne osiedle mieszkaniowe na Grunwaldzie, w bezpośrednim
sąsiedztwie parku. Mieszkania z dużymi przeszkleniami, balkonami
i tarasami dachowymi. Plac zabaw, teren ogrodzony monitorowany.

Kameralny budynek wielorodzinny z podziemną halą garażową. Atrakcyjna
lokalizacja, nowoczesna architektura. Tarasy dachowe, ogródki, drewniane okna.

Nowoczesna kamienica położona na Wildzie, naprzeciwko skweru im. Kurczewskiego,
w odległości spaceru od poznańskich uczelni, PKS i Starego Browaru.

Osiedle Żabiniec znajduje się na Prądniku Białym w rejonie Al. 29–listopada i jest oddalone
zaledwie 2,5 km od Rynku. Osiedle zostało wybudowane w swojej obecnej formie 10
informacja lat temu i jest obecnie uważane za tzw. „najlepszy adres” na Prądniku Białym. Na osiedlu
u dewelopera znajduje się pełna infrastruktura jak sklepy, banki, przedszkola.
Wyjątkowe położenie budynku w zabudowie bliźniaczej jaki powstaje przy u. Żabiniec
zapewni poczucie kameralności, ale również doskonałą komunikację z centrum miasta.

– łatwy dojazd do centrum Krakowa,
– technologia tradycyjna,
informacja
– stan deweloperski,
u dewelopera
– własne ogródki,
– videodomofony.

Od 4500

Cena zł/m2
(z VAT)
Inwestor

Nickel Development
sp. z o. o.
Biuro Sprzedaży
60–649 Poznań
ul. Piątkowska 110
T. 61 639 76 50
E. sprzedaz@nickel.com.pl

Firma Budowlana
„MYTKOWSKI”
Karol Mytkowski
ul. Poznańska 150
62–052 Komorniki

Monday DEVELOPMENT
Monday Development
Biuro Sprzedaży
ul. Piątkowska 116
60-649 Poznań
sprzedaz@
mondaydevelopment.pl
tel.61 670 50 50

METROPOLIS
ul. Czapińskiego 2
(boczna od ul. Lea)
Kraków 30–048
tel. 12 631 11 55
tel. 668 269 625
biuro@metropolis.org.pl
info@metropolis.org.pl

M1–Alfa Osiedla Sp. Z o.o.
Biuro sprzedaży:
CH Manhattan 3 piętro,
lokal 368 al.
Grunwaldzka 82
80–244 Gdańsk
tel.: 58 500 01 01
58 500 01 02
alfapark@jwkgrupa.pl

Adres kontaktowy

platforma deweloperska

90

96

61

75

89

-

-

44

2

-

-

Luboń, ul. Armii
Poznań/Jachtowa

Plewiska ul. Strażewicza/
Miętowa

Złotowska 51

Quadro House

Ecoria

Dolina Potęgowska–Gdańsk

Mieszkania na sprzedaż
w Świnoujściu

Mrowini (k. Rokietnicy)
ul. Kokoszczyńska

Kmrowino ul.
Kokoszczyńska 49 i 49a

Pasłęcka–Wrocław

Reszelska–Wrocław

42

36

2

33

-

37

72

50

5

64

90

51

146

Liczba
dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

123

Luboń, ul. Armii
Poznań/Jachtowa

35

146

Liczba
mieszkań/
domów
w inwestycji

DKF Mokotów

Lokalizacja

33,7–81,8

34,7–80,3

110

74 i 78,8

47 – 57,3

33,49–79,82

39,88–87,63

41,43–117,45

65,35–108,53

35–57

30–130

50–112

27,97 – 84,07

Metraż (m2)

Informacje dodatkowe

informacja Do wszystkich mieszkań przypisane są bezpłatne piwnice. Wszystkie
mieszkania mają balkony. Rolety antywłamaniowe w mieszkaniach na
u dewelopera parterze. Budynek czterokondygnacyjny z nowoczesnymi windami.

platforma deweloperska

Spółdzielnia Budowlano–
Mieszkaniowa „Maślice”
ul. Pilczycka 196D
54–144 Wrocław
e–mail: maslice@maslice.pl

www.domy–rafloor.pl
tel. 501–420935

W odróżnieniu od innych ofert deweloperów proponujemy Państwu za podobną
cenę dom z zagospodarowanym ogrodem, granitowymi podjazdami i ścieżkami.
Dom wyposażony jest także w system alarmowy, monitoringu, sieć komputerową,
TV SAT i sieć telefoniczną. Zastosowane materiały są gwarancją najwyższej jakości.

PBG Erigo Sp. Z o.o. ul.
Potęgowska 12
80-174 Gdańsk
tel.: +48 58 308 24 41
mieszkania.gdansk@
pbg-erigo.pl

PBG Erigo sp. z o.o.
ul. Gorecka 1
60–201 Poznań
tel.61 855 22 19
mieszkania.poznan@
pbg–erigo.pl

Pajo sp. z o.o
Biuro Sprzedaży Mieszkań
ul. Armii Poznań 58
62–030 Luboń
tel. 61/899–47–50
e–mail: mieszkania@pajo.pl

Nickel Development
sp. z o. o.
Biuro Sprzedaży
60–649 Poznań
ul. Piątkowska 110
T. 61 639 76 50
E. sprzedaz@nickel.com.pl

Adres kontaktowy

Osiedle ogrodzone, dojazd drogą asfaltową, wjazd na osiedle
pozbruk, drogi będą oświetlone, wszystkie mieszkania z ogrodami,
dodatkowo zapewniamy prywatny plac zabaw ok. 500 m2.

Inwestor

PLASTBUD SP. Z O.O.
64–000 Kościan
ul. Składowa 2 c
tel. 500–106–750
Jakub Mojzykiewicz,
tel: 602–294–378
Sebastian Parafinowicz.
plastbud@aluplast.com.pl

Osiedle Dolina Potęgowska to zespół siedmiu funkcjonalnych budynków,
zlokalizowanych w dynamicznie rozwijającej się zachodniej części
Gdańska, na terenie malowniczej kotliny nieopodal jeziora Jasień.

Budynek wielorodzinny z windami, halą garażową, komórkami lokatorskimi
oraz miejscami naziemnymi. Szeroki wybór mieszkań w ustawnych
układach od kawalerek aż po mieszkania czteropokojowe. Duża część lokali
spełnia kryteria programu Rodzina na Swoim, również dla singli.

W ofercie dostępne mieszkania 1, 2, 3 i 4 pokojowe zarówno jedno jak i dwupoziomowe.
Do mieszkań parterowych przypisane są ogródki, a na wyższych kondygnacjach
przestronne tarasy lub balkony. W podziemnej hali garażowej zlokalizowane są miejsca
postojowe jedno i dwustanowiskowe oraz komórki lokatorskie. Bezpieczeństwo
zapewnia całodobowa ochrona, monitoring oraz ogrodzone osiedle.

Osiedle zlokalizowane z sąsiedztwie os. Bajkowego i Lasku Marcelińskiego.
Kameralna, dwupiętrowa zabudowa. Dogodny dojazd do centrum miasta.
W ofercie posiadamy 1 mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 108
m2. Istnieje możliwość dokupienia miejsc postojowych w podziemnej hali
garażowej. Dostępne mieszkania w programie Rodzina na Swoim!

Termin realizacji sierpień 2013 r.

II etap inwestycji termin realizacji grudzień 2013 r.

I etap inwestycji–mieszkania gotowe do odbioru.

informacja Do wszystkich mieszkań przypisane są bezpłatne piwnice. Wszystkie
mieszkania mają balkony. Rolety antywłamaniowe w mieszkaniach na
u dewelopera parterze. Budynek czterokondygnacyjny z nowoczesnymi windami.

4000

3600,00 z
działką

–

3 999–5 146

5 259–6 510

5 800–7 314

5 190–5 490

3990

2670–3900

3800–4500

Położenie inwestycji pozwala szybko dotrzeć do centrum; blisko szkoły przedszkola, sklepy,
informacja
przychodnie oraz parki. Oryginalnie zaprojektowane tereny zielone. Szklane elewacje,
u dewelopera
duże drewniane okna, przestronne tarasy, ciekawie zaaranżowane wnętrza budynku.

Cena zł/m2
(z VAT)

1

66

48

71

Poznań, ul. Antoniego
Kosińskiego 21

ul. Borkowska, Kliny, Etap
VII, Kraków, Budynek
D2 / od 5199zł

ul. Mochnackiego, Kraków

20 bliźniaków

Poznań, ul. Piątkowska 41A

Wrocław, Ołtaszyn, ul.
Admirała Józefa Unruga

105

Wrocławska 80, ul
Wrocławska, Kraków

Liczba
mieszkań/
domów
w inwestycji

192

Lokalizacja

54

11

44

7

31

83

59

Liczba
dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

Lea Residence, ul.
J. Lea, Kraków

36
Cena zł/m2
(z VAT)
Informacje dodatkowe

29.10–89.19

36,86–66,29

od 24 do ok. 80

34 –131

74,58–118,30

35,48–94,94

5699–7299

5299–5833

od 5.425

od 6060

Inwestycja przy ul. Mochnackiego w Krakowie to kameralny kompleks dwóch
nowoczesnych, czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. W każdym z nich
zaprojektowano dwie klatki schodowe prowadzące do funkcjonalnych, jasnych mieszkań
o zróżnicowanych powierzchniach i układach. W ofercie posiadamy zarówno małe lokale
o powierzchni około 30 m2, jak i duże, dwupoziomowe na górnych kondygnacjach.
Wszystkie mieszkania posiadają balkony, a część tych, znajdujących się na parterze–
zielone tarasy. Każdy budynek wyposażony jest w wielostanowiskowy garaż podziemny.

Millenia Fort Etap VII to kolejny krok harmonijnej rozbudowy cieszącego się dużym
zainteresowaniem osiedla przy ul. Borkowskiej. W ramach realizacji kompleksu powstaną 3
czterokondygnacyjne budynki mieszkalne oraz Klinika na Klinach.
Budynki tworzyć będą w swym wzajemnym układzie kwartały zabudowy
ograniczając tym samym wewnętrzne dziedzińce wypełnione zielenią.
Przemyślany układ ciągów spacerowych, place zabaw dla dzieci i wydzielone
ogródki przyległe do mieszkań usytuowanych na parterze, zaprojektowane
zostały tak, aby mieszkało się tutaj bezpiecznie i komfortowo.

Zakończenie inwestycji III–IV kwartał 2013 r.

Przy kupnie mieszkania miejsce parkingowe za 1 zł.

Osiedle Unruga to 20 bliźniaczych domów jednorodzinnych mieszczących
informacja po 2 przestronne 3 i4 pokojowe mieszkania. Każde mieszkanie posiada
u dewelopera przydomowy ogródek lub obszerny taras. Na planie osiedla powstanie
wielofunkcyjne boisko, nowoczesny plac zabaw i wiaty rowerowe.

5950–8200

Inwestycja przy ul. Wrocławskiej 80 to nasz najnowszy projekt, którego budowa została
rozpoczęta. Posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę.
Przy ul. Wrocławskiej 80 powstanie elegancki budynek charakteryzujący się nowoczesną
architekturą. W budynku zaprojektowano 105 lokali mieszkalnych.
W kondygnacji podziemnej znajdować się będzie garaż wielostanowiskowy. Jak we
wszystkich naszych inwestycjach elewacja zostanie wzbogacona o elementy kamienne.
Inwestycja skierowana jest do osób ceniących sobie nowoczesność i wysoki standard.

Lea Residence przy ulicy Juliusza Lea jest nową, wyjątkową inwestycją.
Trzy sześciokondygnacyjne budynki: 2 bliźniacze od strony ulicy Lea i wewnętrzny
zamykający atrakcyjny dziedziniec tworzą Lea Residence.
25,72–201,22 6.950–11.927 Do dyspozycji mieszkańców są podziemne miejsca postojowe i cichobieżne windy.
Teren Lea Residence jest ogrodzony i monitorowany.
Doskonały dojazd i komunikacja zarówno do centrum miasta jak i na
zewnętrzną obwodnicę czynią z Lea Residence świetną inwestycję!

Metraż (m2)

Inwestor

Patrycja Korzonek
tel.: (12) 628 06 00
p.korzonek@wawel–service.
com.pl
Paulina Warzecha
tel.: (12) 628 06 01
p.warzecha@wawel–
service.com.pl

VILLA Sp. Z o.o.
Poznań
ul. Klasztorna 26
tel. 61/8510 167
tel. 508 106 830
tel. 602 527 269

URBANO INWESTYCJE
Sp. z o. o. Poznań ul.
Wawrzyniaka 19 tel.
61 221 25 21

Wrocław tel. 512 471 918
winarski@unruga.com.pl

TĘTNOWSKI DEVELOPMENT
30–011 Kraków
ul. Wrocławska 43A
Telefony kontaktowe:
+48 12 630–99–11
+48 12 630–99–33

Adres kontaktowy

platforma deweloperska

platforma deweloperska

Odpowiedzialność
pośrednika w obrocie nieruchomościami
ewa r. nawiązała kontakt z biurem obrotu nieruchomościami w celu najmu mieszkania dla córki. Biuro reprezentowała Anna
B. – pośrednik w obrocie nieruchomościami i jednocześnie współwłaścicielka biura. Doszło do wydania przez biuro „listy wskazań adresowych” potwierdzonej podpisami obu stron. Dokument ten nie nosił znamion umowy pośrednictwa (brak elementów
przedmiotowo istotnych). Był to dokument pomocniczy w stosunku do umowy pośrednictwa.
W „liście wskazań adresowych” podano adres jednej nieruchomości i kwotę czynszu. Umowa pośrednictwa nie została zawarta z potencjalnym najemcą w formie pisemnej, doszło jedynie do
jej omówienia. Pośrednik Anna B. nie zawarł również umowy pośrednictwa z właścicielami lokalu. Wskutek dalszych działań pośrednika doszło do kilku spotkań Ewy R., pośrednika i właścicieli
lokalu. Oferta została zaakceptowana, warunki najmu uzgodnione, podpisanie umowy najmu miało nastąpić po przyjeździe z zagranicy córki klientki.
Ze względu na opóźnienia przyjazdu córki Ewa R. wpłaciła 600
zł tytułem opłaty czynszu oraz 400 zł tytułem zaliczki za usługę
pośrednictwa. Do podpisania umowy najmu nie doszło. Według
pośrednika przyczyną tego było nieposiadanie przez córkę dowodu osobistego lub ważnego paszportu. Zdaniem Ewy R. powodem niezawarcia umowy najmu było podwyższenie czynszu o 140
zł przez właścicieli lokalu. Ewa R. zwróciła się zatem do pośrednika o zwrot 400 zł wpłaconych jako zaliczka za wykonane czynności pośrednictwa. Pośrednik odmówił. Ewa R. złożyła skargę,
zarzucając pośrednikowi, że pobrał pieniądze i nie wywiązał się
ze swoich obowiązków.
Komisja Odpowiedzialności Zawodowej uznała, że pośrednik
Anna B. naruszyła art. 180 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami poprzez wykonywanie czynności pośrednictwa bez zawarcia w formie pisemnej umowy pośrednictwa. Komisja nie miała wątpliwości, że w przedmiotowej
sprawie pośrednik Anna B. wykonywała na rzecz skarżącej Ewy
R. czynności pośrednictwa polegające m. in. na uzgodnieniu warunków najmu, przygotowaniu projektu umowy najmu, wydaniu

lokalu i pobraniu czynszu za pierwszy miesiąc. Ponadto pośrednik pobrał od skarżącej kwotę 400 zł jako zaliczkę na poczet należnego wynagrodzenia.
Komisja podkreśliła, że stosownie do art. 180 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 73 pkt 1 kodeksu cywilnego brak umowy pośrednictwa w formie pisemnej
prowadzi do nieważności stosunku prawnego i w konsekwencji
brak jest podstaw do żądania i pobrania wynagrodzenia. Nie było
umowy pośrednictwa w formie pisemnej – nie ma wynagrodzenia, jest odpowiedzialność zawodowa.
To tylko jeden z przykładów spraw, które rozpoznaje Komisja
Odpowiedzialności Zawodowej przy ministrze transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (poprzednio Ministerstwo Infrastruktury). Na stronie ministerstwa można znaleźć zestawienie wszczętych i zakończonych spraw z tytułu odpowiedzialności
zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Na podstawie wyników przeprowadzonych przez KOZ postępowań wyjaśniających wydano 180 decyzji, z czego umorzono 69 postępowań i wydano 111 decyzji o zastosowaniu wobec pośredników
następujących kar dyscyplinarnych:
• upomnienie – 41,
• nagana – 48,
• zawieszenie na okres 6 miesięcy – 10,
• zawieszenie na okres 9 miesięcy – 1,
• zawieszenie na okres 1 roku – 9,
• zawieszenie do czasu ponownego zdania egzaminu – 1,
• pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ubiegania się
o ponowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia jej pozbawienia – 1.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że pośrednik w obrocie nieruchomościami jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych zgodnie
z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych, ze szczególną starannością
właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami
etyki zawodowej. Jest również zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Pośrednik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.
Jeżeli pośrednik wykonuje czynności przy pomocy innych osób,

Certyfikaty posiadane przez biuro nieruchomości zwiększają gwarancję rzetelnej obsługi. Wiele spraw przeciwko
pośrednikom rozstrzyganych jest przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej lub przed sądem
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działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
Wobec pośrednika mogą być orzeczone z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne: upomnienie,
nagana, zawieszenie licencji zawodowej na okres od 3 miesięcy
do 1 roku, pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie, pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ubiegania się o ponowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia pozbawienia.
Pozbawienie licencji zawodowej następuje w przypadku: utraty zdolności do czynności prawnych; skazania za przestępstwa
przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze,
za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa
skarbowe; wydanie sądowego zakazu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami; wydanie sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, a następnie przekazuje sprawę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Postępowanie wyjaśniające odbywa się z udziałem osoby, wobec której wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności
zawodowej. Osoba ta ma również prawo do obrońcy.

13 kroków do sprawiedliwości

Na stronie ministerstwa transportu, budownictwa i gospodarki morskiej można zapoznać się z najczęściej pojawiającymi się
pytaniami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
1. kto podlega odpowiedzialności zawodowej?
Odpowiedzialności zawodowej podlega rzeczoznawca majątkowy nie wypełniający obowiązków, o których mowa w art. 175
ustawy. Rzeczoznawcą majątkowym, w myśl art. 174 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. A zatem odpowiedzialności
zawodowej podlega wyłącznie osoba fizyczna posiadająca stosowną licencję lub uprawnienia zawodowe, a nie przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami.
2. od kiedy osoba uprawniona podlega odpowiedzialności
zawodowej?
Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości podlega odpowiedzialności zawodowej z dniem uzyskania prawa do wykonywania działalności zawodowej, czyli z dniem wpisu do centralnego rejestru odpowiednio
rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (art. 193 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami).
3. kto prowadzi centralne rejestry rzeczoznawców majątkowych,
pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców
nieruchomości?

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami centralne rejestry rzeczoznawców majątkowych, pośredników
w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Obecnie działem administracji rządowej: budownictwo gospodarka przestrzennej i mieszkaniowej
kieruje minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.
4. Gdzie można sprawdzić czy dana osoba posiada uprawnienia
lub licencję zawodową?
Wyciągi z centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych,
pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz publikacji na stronach internetowych
urzędu obsługującego ministra (art. 193 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Publikowane wyciągi zawierają następujące dane:
• numer kolejny wpisu;
• datę wpisu;
• imię i nazwisko;
• imiona rodziców;
• adres zamieszkania;
• wykształcenie;
• numer uprawnień lub licencji zawodowych.
5. Co powinna zawierać skarga na działalność rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości? do kogo należy ją złożyć?
Skarga złożona na działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami powinna zawierać:
• imię i nazwisko pośrednika w obrocie nieruchomościami, którego dotyczy skarga,
• zarzuty dotyczące niewłaściwego wykonywania przez niego
czynności zawodowych,
• dowód wskazujący, że pośrednik swym postępowaniem mógł
naruszyć przepisy prawa, standardy zawodowe oraz zasady
etyki zawodowej,
• umowę pośrednictwa zawierającą zakres czynności pośrednictwa, które powinien wykonać pośrednik.
6. Jakie błędy najczęściej popełniają osoby składające skargi?
Najczęściej popełniane błędy przy składaniu skarg to:
• złożenie skargi na osoby nie posiadające uprawnień lub licencji zawodowych;
• przedstawienie zarzutów nie dotyczących czynności zawodowych wykonywanych przez osobę uprawnioną;
• zarzuty dotyczą okresu sprzed uzyskania licencji lub uprawnień zawodowych;
• nieudokumentowanie zarzutów;
• błędna interpretacja przepisów prawa przez skarżących;
• złożenie skargi w cudzym imieniu bez załączenia stosownych
pełnomocnictw;
• złożenie skargi przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień
(w przypadku kwestionowania czynności szacowania wykonanych przez biegłego sądowego w postępowaniu przed sądem
powszechnym, ze skargą może wystąpić jedynie sąd).
7. kto wszczyna postępowanie z tytułu odpowiedzialności
zawodowej? w jakich przypadkach nie dojdzie do wszczęcia postępowania?
promocje NIerUcHomoŚcI 2012
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Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna z urzędu minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po uzyskaniu udokumentowanej informacji, że pośrednik w obrocie nieruchomościami
wykonując czynności zawodowe, mógł naruszyć obowiązki określone w art. 181 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie
wszczyna się postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej również w przypadku, gdy sprawa dotyczy osób powołanych lub ustanowionych przez sąd, chyba, że skargę na czynności biegłego złoży sąd.
8. kto jest stroną postępowania z tytułu odpowiedzialności
zawodowej? Jakie uprawnienia przysługują osobie skarżącej czynności zawodowe wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami
albo zarządcę nieruchomości?
Stroną postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej
jest wyłącznie osoba uprawniona, czyli pośrednik w obrocie nieruchomościami, wobec którego toczy się przedmiotowe postępowanie. Przymiotu strony, w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie posiada natomiast osoba, która
negatywnie oceniła czynności zawodowe wykonane przez osobę uprawnioną. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej nie rozstrzyga bowiem o prawach czy obowiązkach osoby skarżącej, tylko pośrednio zainteresowanej rozstrzygnięciem
w sprawie i legitymującej się wyłącznie interesem faktycznym
w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym osoba skarżąca nie bierze czynnego udziału w postępowaniu z tytułu odpowiedzialność zawodowej. Uzyskuje jedynie informację o sposobie zakończenia tego postępowania.
Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej polega
na zbadaniu czy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonując czynności zawodowe nie naruszył obowiązków określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Postępowanie
to dotyczy wyłącznie uprawnień lub licencji zawodowych, umożliwiających prowadzenie osobom uprawnionym działalności zawodowej z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
9. Z jakich etapów składa się postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej?
Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej dzieli się
na dwa etapy:
• postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej,
• postępowanie przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, który na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję
o zastosowaniu kar dyscyplinarnych lub o umorzeniu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
10. Na czym polega postępowanie wyjaśniające prowadzone
przez komisję odpowiedzialności Zawodowej?
Postępowanie wyjaśniające polega na ustaleniu czy pośrednik
w obrocie nieruchomościami wykonując czynności zawodowe nie
naruszył obowiązków określonych w ustawie o gospodarce nie-
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ruchomościami. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, a właściwie trzyosobowy
zespół wyznaczony przez wiceprzewodniczącego Komisji spośród członków Komisji.
11. Jakie prawa przysługują osobie, wobec której wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w trakcie postępowania wyjaśniającego?
1. Prawo do udziału w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej (art. 195
ust. 1 stawy o gospodarce nieruchomościami);
2. Prawo do ustanowienia obrońcy (art. 195 ust. 2 stawy o gospodarce nieruchomościami);
3. Prawo zwrócenia się do przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej o wyznaczenie obrońcy z urzędu (art.
195 ust. 1 stawy o gospodarce nieruchomościami, § 9 ust. 2
rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej…);
4. Prawo zwrócenia się do przewodniczącego Komisji z prośbą
o wyznaczenie nowego obrońcy z urzędu, w miejsce dotychczasowego (§ 9 ust. 3 ww. rozporządzenia);
5. Prawo do złożenia wyjaśnień.
12. w jaki sposób kończy się postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej? Jakie mogą być orzeczone wobec
osoby uprawnionej kary dyscyplinarne?
Na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej,
a w szczególności wniosków zawartych w protokole końcowym,
minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydaje decyzję o zastosowaniu kary dyscyplinarnej lub o umorzeniu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami mogą być
orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie uprawnień zawodowych na okres
od 3 miesięcy do 1 roku;
4) zawieszenie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym;
4a) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie;
5) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania
się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia pozbawienia.
13. kto określa standardy zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami?
Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych
zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
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Kodeks Światowej Egzekucji
rozmowa z komornikiem markiem jessą, prezesem poznańskiej Izby Komorniczej i wiceprezesem Krajowej rady Komorniczej o XXI międzynarodowym Kongresie Komorników Sądowych
Dlaczego poleciał pan aż do
Kapsztadu?
– Reprezentowałem środowisko polskich komorników na
XXI Międzynarodowym Kongresie Komorników Sądowych,
który odbył się w w Kapsztadzie w Republice Południowej
Afryki. Była to także okazja do świętowania okrągłej 60. rocznicy powstania UIHJ.
Tego typu kongresy to nie tylko towarzyskie spotkania, ale i
analiza obowiązującego prawa.
– Kongres jest miejscem przedstawiania nowych projektów i rozwiązań prawnych – co do zasady innowacyjnych, wręcz rewolucyjnych. UIHJ stworzyła Radę Naukową, w skład której wchodzą
pracownicy naukowi z całego świata. Od kilku lat Rada Naukowa
współpracuje z Kongresem nad opracowaniem Światowego Kodeksu Egzekucji, którego krótka prezentacja została przedstawiona podczas obrad kongresu w Kapsztadzie, zaprezentowany
został również zestandaryzowany status afrykańskiego organu
egzekucyjnego oraz afrykański tytuł wykonawczy.
Jako temat przewodni tegorocznego XXI Międzynarodowego
Kongresu UIHJ wybrane zostało hasło ,,Komornik Sądowy XXI
wieku”. Rola generalnego sprawozdawcy Kongresu została powierzona Mathieu Chardonowi, pełniącemu funkcję pierwszego
sekretarza UIHJ. Zgodnie z jego zamierzeniem, prace przygotowawcze kongresu były swoistym ukoronowaniem dokonań i działań poprzednich Międzynarodowych Kongresów UIHJ.
czeka nas jeden wspólny światowy kodeks egzekucyjny?
– Każde państwo ma własny system prawny i jest rzeczą niemożliwą stworzenie jednolitego kodeksu egzekucyjnego dla wszystkich. Ten kodeks to owoc paroletniej pracy komorników z całego
świata. Księga Światowej Egzekucji daje odpowiedź na pytania

jak działają organy egzekucyjne w poszczególnych krajach, jak
przeprowadza się egzekucję. Natomiast nie będzie to kodeks –
bo, jak mówiłem, jest to niemożliwe – który regulowałby w jednolity sposób zasady egzekucji. Chodzi nam o wyznaczenie celów
i zasad postępowania, kierunków, do których winniśmy zdążać.
A polska egzekucja? Idziemy z duchem czasów, czy pod prąd?
– Od kilku lat staramy się mocniej angażować w te prace, bo chcemy mieć wpływ na to, co nas bezpośrednio dotyczy. Trwają prace
nad egzekucjami z kont bankowych i trudno się tym nie interesować, skoro prawo unijne i tak będzie u nas obowiązywać. Dzięki
naszym pracom mamy wpływ na to, jak to prawo będzie sformułowane. Lepiej zawczasu monitorować zmiany i wprowadzać zasady, które mogą nam ułatwiać pracę.
czy pozycja polski na kongresie była silna?
– Można to mierzyć liczbą głosów, którymi dysponuje każda delegacja. Zależy ona od liczby komorników w danym kraju. Polska
miała 7 głosów. Nasi sąsiedzi, Czesi i Słowacy po jednym.
Gdzie odbędzie się kolejny kongres i dlaczego nie w polsce?
– W Polsce już odbył się taki kongres. W 1994 roku. Idea światowych władz komorników jest taka, aby kongresy odbywały się
w krajach dopiero co przyjętych. To dlatego w Warszawie mogli
spotkać się komornicy z całego świata. Niekiedy jednak odchodzi się od tych zasad. Od wielu lat o zorganizowanie kongresu
ubiegała się Hiszpania i w 2015 roku komornicy z całego świata
spotkają się w Madrycie.
Warto dodać, że prezydentem UIHJ na kolejną kadencję został
wybrany Leo Netten.
Kazimierz Brzezicki
prawnik i dziennikarz
redaktor naczelny portalu poPRAWNY.pl
kb@deweloperska.com
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O sprawnym prowadzeniu egzekucji sądowej
rozmowa z rafałem Fronczkiem,
prezesem Krajowej rady Komorniczej
Trybunał Konstytucyjny ponownie odrzucił wniosek komorników w sprawie powołania do zawodu. Skoro prawo jest tak dobre, to dlaczego jest tak źle?
– Krajowa Rada Komornicza uchwałą z marca 2010 roku postanowiła wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego kwestionując zgodność z Konstytucją RP między innymi przepisów
o pozaaplikacyjnej ścieżce do przystąpienia do egzaminu zawodowego. W uzasadnieniu podniesiono, że samorząd komorniczy
zostaje całkowicie pozbawiony wpływu na przebieg kształcenia
zawodowego osób ubiegających się o powołanie na stanowisko
komornika sądowego, a tym samym pewnego zakresu wpływu na
sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu przez komornika sądowego. Wskazano również na problemy dotyczące interpretacji kwestionowanych przepisów, a tym samym naruszenie
zasady poprawnej legislacji.
Podobne stanowisko zajął prokurator generalny ustosunkowując się do wniosku. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lipca uznał jednak, że kwestionowane przepisy są zgodne ze wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi uzasadniając, że weryfikacja
merytoryczna kandydata na komornika następuje w procedurze
egzaminacyjnej, a wątpliwości interpretacyjne mogą zostać usunięte przy zastosowaniu odpowiedniej wykładni.
Oceniając to uregulowanie z perspektywy czasu można powiedzieć, że nie sprawiło ono kłopotów, albowiem jak dotąd nie znalazły się osoby, które chciałyby z tej ścieżki skorzystać. Może się
to jednak zmienić, albowiem projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów skraca okres wykonywania czynności wymagających wykonywania wiedzy prawniczej uprawniający do przystąpienia do egzaminu zawodowego
nie tylko w przypadku zawodu komornika, ale wszystkich zawodów prawniczych.
Z naszego punktu widzenia, przy planowanej dodatkowo rezygnacji z egzaminu ustnego, konieczne jest takie uregulowanie egzaminu pisemnego, które pozwoli na rzetelne sprawdzenie wiedzy kandydata. Komornicy wykonują władzę publiczną, dlatego
państwo nie może pozwolić sobie na jakiekolwiek zaniedbania
w zakresie dopuszczania do wykonywania tego zawodu. Oczywiście pewnym wentylem bezpieczeństwa jest obowiązek pracy w charakterze asesora przez co najmniej 2 lata, który w jakimś
stopniu pozwala na dalszą weryfikację przydatności do zawodu.
mówiąc o prawie. Kwestie egzekucji są porozrzucane w kilkunastu aktach prawnych. czy nie nadszedł czas na jedną precyzyjną ustawę o egzekucji?
– Jakoś udaje nam się funkcjonować w istniejącym stanie prawnym, ale faktycznie obecne regulacje pozostawiają wiele do życzenia. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa rozpoczęcie prac nad zmianami w ustawie lub zupełnie nową ustawą
o komornikach sądowych. We wstępnych założeniach ustawa
obejmowałaby wyłącznie kwestie ustrojowe i organizacyjne zawodu komornika sądowego.

Ponadto rozważa się również kompleksowe uregulowanie opłat
egzekucyjnych w oddzielnym akcie prawnym. Samorząd komorniczy jest naturalnym partnerem przy pracach nad tymi zmianami, ma kompleksowe propozycje rozwiązania wielu problemów
promocje NIerUcHomoŚcI 2012

43

platforma deweloperska
i mamy nadzieję, że tak jak w przypadku zmian w kodeksie postępowania cywilnego, których założenia zostały niedawno przekazane do konsultacji społecznych będziemy współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości.
rok temu w Wielkopolsce dłużnik oblał benzyną i podpalił policjantów asystujących komornikowi. miesiąc temu dłużnik zastrzelił komornika w Niemczech. czy ktoś w ogóle myśli o bezpieczeństwie komornika podczas czynności egzekucyjnych?
– Zawód komornika to niestety zawód niebezpieczny, czego dowodzą przypadki wskazane w pytaniu pana redaktora. Oczywiście istnieją stosowne przepisy, zgodnie z którymi komornik może
wezwać pomocy organów policji, która to pomoc jest udzielana
przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli komornik natrafia na opór. Polega ona na zapewnieniu komornikowi bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca wykonywania tych
czynności i porządku w tym miejscu.
Jednakże sama regulacja nie wystarcza do zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących czynności i biorących w nich
udział, albowiem pomoc winna być adekwatna do zagrożenia,
jakie może powstać. Duże znaczenie mają też umiejętności zachowania się osób wykonujących czynności egzekucyjne w sytuacjach trudnych. Dlatego coraz częściej organy samorządu
komorniczego organizują szkolenia dla komorników, asesorów
i aplikantów z tego zakresu i trzeba przyznać, że cieszą się one
dużym zainteresowaniem.
media pokazują wyłącznie rzekome uchybienia w pracy komornika. Dlaczego każda informacja o komorniku nie zaczyna się
od stwierdzenia, że komornik dokonuje egzekucji wyroków sądowych wydanych w majestacie rp.
– Tak było przez wiele lat, ale muszę powiedzieć, że od pewnego czasu mamy do czynienia z diametralną zmianą. Prowadzimy
monitoring mediów i wyraźnie widać, że obraz pracy komornika wygląda obecnie zupełnie inaczej. Na łamach ogólnopolskiej
prasy rzetelnie przedstawiane są problemy dotyczące egzekucji,
a przedstawiciele naszego zawodu bardzo często wypowiadają
się w tym zakresie. Problemy służby zdrowia nie są już kojarzone z komornikami, ale z wadliwym systemem, a eksmisje przedstawiane są w kontekście usuwania osób naruszających ład i porządek oraz niepłacących czynszu.
Pojawiło się w świadomości społecznej przekonanie, że zawód
komornika to zawód niezbędny do prawidłowego funkcjonowania państw. Media coraz częściej obiektywnie przedstawiają sytuacje dotyczące wykonywania tego zawodu. Dobrym przykładem
jest tu zrealizowany i wyemitowany ostatnio przez telewizję TVN
reportaż na temat zawodu komornika i osób, które go wykonują,
który zresztą, z tego co wiem, cieszył się bardzo dużą widownią.
Dobiegł końca Kongres Komorników w Kapsztadzie. czy jego
uchwały i prace mogą mieć wpływ na prace polskich komorników?
– Tegoroczny Kongres Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych odbył się pod hasłem „Komornik sądowy XXI wieku”, a prace
uczestników odbywały się na trzech obszarach: „Zharmonizowana
profesja” – zmierzające do opracowania kierunków mających na
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celu zharmonizowanie zawodu komornika między innymi w Europie, „Wielowymiarowy komornik sądowy” – zmierzające do wskazania korzyści związanych z wykonywaniem przez komornika
czynności nieegzekucyjnych oraz „Komornik sądowy – profesjonalista przyszłości” – wskazujące na korzyści płynące ze stosowania nowych technologii w pracy komornika.
Ustalenia kongresu będą z pewnością brane pod uwagę w działaniach Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), która opracowała wytyczne dotyczące funkcjonowania zawodu komornika sądowego, a to w jakiejś perspektywie
może mieć wpływ na pracę polskich komorników. Ponadto dzięki
tego rodzaju spotkaniom mamy szansę wymieniać się doświadczeniami i korzystać z najlepszych wzorców tam, gdzie jest to zależne od nas samych lub postulować wprowadzenie określonych
rozwiązań tam, gdzie jest to zależne od ustawodawcy.
polski system egzekucji jest jak hybryda – trochę kanonu francuskiego, trochę niemieckiego. czy nie czas, aby zdecydować
się na któryś z modeli egzekucyjnych?
– W obecnym stanie prawnym komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który na własny rachunek wykonuje powierzone mu przez państwo czynności. Jako funkcjonariusz publiczny
komornik podlega szczególnej ochronie prawnokarnej, ale z drugiej nałożona jest na niego szczególna odpowiedzialność. Trzeba pamiętać, że komornicy sądowi wykonują władzę publiczną,
wobec czego wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla odejścia od
statusu komornika jako funkcjonariusza publicznego.
Wykonywanie na własny rachunek działalności egzekucyjnej
oznacza, że to na komornikach spoczywa ciężar finansowania egzekucji sądowej. Model ten ma swoje zalety, ale musi uwzględniać,
że finansowanie egzekucji odbywa się z uzyskiwanych opłat egzekucyjnych, a te są systematycznie przez ustawodawcę zmniejszane. Dodatkowo wprowadzono do ustawy mechanizm, który
nie jest znany w żadnym innym kraju, umożliwiający dłużnikowi wystąpienie do sądu z wnioskiem o obniżenie opłaty egzekucyjnej w konkretnej sprawie ze względu nakład pracy komornika
lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów. Taka regulacja zaburza cały system finansowania egzekucji, albowiem z opłat w sprawach skutecznych pokrywane
są koszty prowadzenia spraw bezskutecznych, w tym na przykład alimentacyjnych.
Mając na względzie systematyczne tworzenie nowych stanowisk komorniczych trzeba jednoznacznie wskazać, że nie ma już
miejsca na jakiekolwiek obniżanie opłat egzekucyjnych. Ponadto
należy zastanowić się nad powierzeniem komornikom możliwości wykonywania dodatkowych czynności, zgodnie z wytycznymi
Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości
(CEPEJ), jak choćby ugodowego dochodzenia należności od dłużników oraz umożliwieniem prowadzenia działalności w formie
spółek. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w wielu
krajach Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że przy ewentualnych
pracach nad nową ustawą będzie szansa na gruntowne przeanalizowanie tych kwestii.

Kazimierz Brzezicki
prawnik i dziennikarz
redaktor naczelny portalu poPRAWNY.pl
kb@deweloperska.com
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Oferta REBANK Nieruchomości
Salon reBANK Nieruchomości powstał pod egidą portalu poznańskie Nieruchomości wiosną 2011 roku. Dziś jest jedną z marek platformy Deweloperskiej. od tamtego czasu bezpłatnie doradzamy klientom w zakupie produktu deweloperskiego.
W ofercie znajduje się kilka tysięcy pozycji nowych mieszkań i domów, garaże, piwnice, działki budowlane, lokale handlowe oraz
apartamenty wakacyjne. Doradzamy przy wyborze kredytu. Kupujący nie płaci prowizji. Przywilejem jest bezpłatna pomoc rad-

cy prawnego, doradcy hipotecznego, projektanta wnętrz oraz voucher na przeprowadzkę!
Poniżej przedstawiamy przegląd ofert REBANK Nieruchomości

Mieszkania 1-pokojowe
Foto

Miasto

Dzielnica

Pow.w m2

Cena brutto

Opis

Termin
odbioru

Kontakt

Poznań

Wilda

30

195.000

Nowa kamienica z windą
i garażem.

III kwartał 2012

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Jeżyce

45

294.000

Luksusowy apartamentowiec,
duże loggie,garaż,ochrona.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Sołacz

33,56

225.000

Ładna kawalerka w cichej
dzielnicy blisko Centrum.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Piątkowo

32,49

181.944

Nowoczesna architektura,
nowe osiedle, dobry dojazd do
centrum.

XII 2012

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Grunwald

42

287.980

Nowoczesne osiedle, niebanalna architektura, włoski design.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Wilda

27

Mieszkanie, na które Cię stać,
146.802 znakomity dojazd komunikacją
miejską.

III kwartał 2013

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Centrum

25

171.000

Ścisłe centrum. Kamienica po
całkowitej rewitalizacji. Idealne
na wynajem.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań Naramowice

34

184.000

Przy rezerwacie Żurawiniec,

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań Naramowice

41

259.000

Zamieszkaj na wyjątkowym
osiedlu, żyj zgodnie z naturą.

III kwartał 2013

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Mieszkania 2-pokojowe
Foto

Miasto

Poznań

46

Dzielnica

Pow.w m2

Wilda

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

38

Cena

251.000

Opis

Nowa kamienica z windą
i garażem.

Termin
odbioru
III kwartał 2012

Kontakt
T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

platforma deweloperska

52

315.000

Luksusowy apartamentowiec,
duże loggie, garaż, ochrona.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

50

220.000

Kameralne osiedle, duże tarasy.

IV kwartał 2012

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Piątkowo

44,63

249.928

Nowoczesna architektura,
nowe osiedle, dobry dojazd do
centrum.

XII 2012

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań Naramowice

46

248.315

Zamieszkaj na wyjątkowym
osiedlu, żyj zgodnie z naturą .

III kwartał 2013

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

59

383.955

Nowoczesne osiedle, niebanalna architektura, włoski design.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

51

190.000

Mieszkania w zabudowie wielorodzinnej nad Wartą .

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

53

257.000

Przy rezerwacie Żurawiniec,

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

59

231.221

Nowe mieszkania w spokojnej
lokalizacji pod Swarzędzem.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Jeżyce

Plewiska

Poznań

Grunwald

Luboń

Poznań Naramowice

Swarzędz

Mieszkania 3-pokojowe
Foto

Miasto

Dzielnica

Pow.w m2

Cena

Opis

Termin
odbioru

Kontakt

Poznań

Sołacz

55,15

346.000

Mieszkanie z ogródkiem i garażem blisko centrum.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Piątkowo

64,84

363.104

Przestronne mieszkanie, nowoczesna architektura, nowe
osiedle.

XII 2012

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań Naramowice

71,2

391.600

Nowoczesne mieszkanie z dużym balkonem w willi miejskiej.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań Naramowice

61

442.852

Zamieszkaj na wyjątkowym
osiedlu, żyj zgodnie z naturą .

III kwartał 2013

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

64

415.350

Nowoczesne osiedle, niebanalna architektura, włoski design.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Grunwald

promocje NIerUcHomoŚcI 2012
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Mosina

48

167.000

3 pokoje z ogródkiem na I kwartał
zamkniętym osiedlu.
2013

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Mrowino

78

271.000

Mieszkania w nowoczesnej
architekturze, budynki w za- I kwartał
budowie bliźniaczej, wszystkie
2013
z ogródkami od 113-300 m2.

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Luboń

58

243.600

Mieszkania w pobliżu Wielkopolskiego Parku narodowego.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Swarzędz

58

251.220

Dla osób ceniących wypoczynek na łonie natury.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Plewiska

68

250.000

Nowoczesne, zamknięte osiedle, także z ogródkiem.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Centrum

48

246.000

Ścisłe centrum. Kamienica po
całkowitej rewitalizacji. Idealne
na wynajem.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań Naramowice

57

305.000

Przy rezerwacie Żurawiniec,

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań Stare Miasto

58

438.000

Apartamentowiec nad Wartą.
Okolice Starego Rynku.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Mieszkania ponad 3 pokoje
Foto

48

Miasto

Dzielnica

Pow.w m2

Cena

Opis

Termin
odbioru

Kontakt

Poznań Naramowice

125,9

642.090

Przestronne, luksusowe, 2 poziomowe mieszkanie, z dużym
tarasem w willi miejskiej na
cichym osiedlu.

Poznań Naramowice

83

454.818

Zamieszkaj na wyjątkowym
osiedlu, żyj zgodnie z naturą .

III kwartał 2013

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Grunwald

95

617.061

Nowoczesne osiedle, niebanalna architektura, włoski design.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Grunwald

160

1.194.320

Apartamenty jedno- i dwukondygnacyjne w zabytkowej
architekturze.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Grunwald

66

514.699

Apartamenty dla wymagających klientów.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

promocje NIerUcHomoŚcI 2012

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl
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Centrum

67

342.000

Ścisłe centrum. Kamienica po
całkowitej rewitalizacji. Idealne
na wynajem.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań Stare Miasto

80

562.000

Apartamentowiec nad Wartą.
Okolice Starego Rynku.

XII 2012

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Domy
Foto

Miasto

Dzielnica

Pow.w m2

Cena

Opis

Termin
odbioru

Kontakt

Kórnik

Mościenica

220

Dom z 2000 roku ,100 m od
czystego jeziora i lasu. Dojazd
630.000
od Poznania drogą ekspresową
15 min!

Poznań

Strzeszyn
Grecki

176

888.000

Nowoczesny dom na Strzeszynie Greckim z 2008 roku,
wysoki standard wykonania, 3
sypialnie.

gotowe

T. 72 76 39 366
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

178

Dom z 2002 roku, duża działka
1380 m2, z której można wydzielić drugą działkę budowla700.000
ną( ok. 500 m2) lub rozbudować
budynek na 19 kawalerek - wydane pozwolenie na budowę.

gotowe

T. 72 76 39 366
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

141/480

505.000

Atrakcyjna propozycja domu
w zabudowie bliźniaczej.
Propozycja dla osób ceniących
spokój, a zarazem bliskość
aglomeracji poznańskiej.

gotowe

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

102

356.000

Nowoczesne zamknięte osiedle w Mosinie blisko Wielkopolskiego Parku Narodowego.

III kwartał 2013

T. 61 67 10 100
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Poznań

Lusówko

Wola

Rozalin

Mosina

gotowe

T. 72 76 39 366
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

Grunty
Foto

Miasto

Dzielnica

Gortatowo

Green field

Poznań Stare Miasto

Green field

Poznań

Green field

Sarbinowo

Kotowo

gm. Mielno

Pow.w m2

Cena

Opis

Termin
odbioru

Kontakt

420 – 904

250zł/m2

Działki budowlane 12 km od
centrum Poznania, blisko las.
Na działce prąd, woda, gaz.

T. 78 37 25 667
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

628

1.850.000

Wydana decyzja o wz. Przeznaczenie : budownictwo wielorodzinne, biurowiec lub hotel. Ok.
700 m od Starego Rynku.

T. 78 37 25 662
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

2700

1.900.000

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Ok. 30 domów
w zabudowie szeregowej.

T. 78 37 25 662
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

4.800.000

Kilkaset metrów od morza.
Koncepcja architektoniczna
przewiduje realizację 6 apartamentowców na ok. 160 mieszkań, w ramach zamkniętego
osiedla z pełną infrastrukturą.

T. 78 37 25 662
kontakt@
salon-mieszkaniowy.pl

ok.13000
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Przeźmierowo
Wystawcy:
Beko, Biuro Przedstawicielskie J.Kuźmiński, Blum, Forner, Frontpol, Furnika, Gamet,
Hettich, Hafele, Homag, Hranipex, Kronospan, Laguna, Nomet, PH Kruger, PPHU
Szymsiak, Rehau, Schwinn, Siro, Thermoplast, Union-Knopf, Wiech, Zobal,
oraz
Mercedes, Honda, Neronit, BS Duszniki, Platforma Developerska, Movo Production
Program imprez towarzyszących:
Michał Józwiak – w-ce mistrz świata w Taekwondo i Klub Szakal Jeżyce - pokaz
Mieszko Włodarczyk – mistrz polski w koszykarskim freestyle - show
Lili Fijałkowska, Jan Wojciech Malik, Janusz Argasiński Robert Andre, Sergiusz Sachno, Mira Rewers,
Wiesław Fijałkowski – Arcydzieła Polskiego Decentryzmu - finisaż
Paweł Baranowski – Stowarzyszenie Metal Merge - O neuroestetyce i sztuce decentryzmu - wykład
Zuzanna Misiak – Jedwabne pejzaże - wystawa abstrakcji
Studenci poznańskiej architektury – Idee, wizje, rzeczywistość…cd - wystawa prac
Uniwersytet Przyrodniczy - Mebel na przestrzeni ostatniego wieku - wystawa fotograficzna
Instruktorzy indoor cycling’u – Sposób na kondycję - pokaz
Polscy alpiniści – W drodze na szczyty - wystawa fotograficzna
Mercedes-Benz Duda-Cars - ekspozycja samochodów
Honda - ekspozycja motocykli
Prowadzący - Marta Trybura
Patroni - Strefa płyt, Platforma Deweloperska,
dwumiesięcznik Produkcja Mebli
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Nowomowa ogłoszeniowa, czyli Orwell wiecznie żywy
można odnieść czasem wrażenie, że całkiem sporo ogłoszeń mieszkań i domów na rynku pierwotnym jest pisane przez jedną
osobę. czy to tylko subiektywne odczucie czy jednak rzeczywiście istnieje stały zestaw pojęć zachwalających nowe lokale? ot
jak na przykład osiedle Di Trevi, fontanna na którym ma nawiązywać do tej słynnej, rzymskiej.
Warto się przyjrzeć tekstom owych ogłoszeń, czy też opisom inwestycji na stronach internetowych deweloperów. Można się jedynie obawiać, że po dłuższym zastanowieniu wszyscy już zawsze
będziemy wychwytywać takie „kwiatki”. Z drugiej strony jak wyglądałyby ogłoszenia bez pewnych sztywnych opisów czy stwierdzeń. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie opisywał mankamentów mieszkań i domów. Nie o to w tym biznesie chodzi. Wszak
celem podstawowym jest sprzedaż. Niemniej przydałby się pewien powiew świeżości w języku ogłoszeń deweloperów. Zdaje
się, że powstała z tego specyficzna nowomowa.
By mieć jakieś pokrycie na tak odważne słowa, to warto przytoczyć niektóre z przykładów, które raczej potwierdzają powyż-

Kamienica zlokalizowana
w ścisłym centrum daje możliwość
spokojnego odpoczynku w środku
tętniącego życiem miasta
szą tezę. Można zacząć bardzo łagodnie, od stwierdzeń, pokroju „okolica dla aktywnych”, czy „dla lubiących łono natury”. Ma to
swoje plusy, ale częściej to oznacza absolutne obrzeża i odludzie. Ewentualne walki z dzikami o przeżycie wliczone w pakiet.
Choć na Ligocie w Katowicach to norma.
Kolejne ciekawe fragmenty to teksty pokroju „10 minut do centrum” lub „dobry dojazd do centrum”. Zdaje się, że 10 minut to magiczna liczba. Może i dziesięć, ale często taki wynik można tylko
osiągnąć jadąc Ferrari z nogą na gazie o 3 rano. Czasem powstają
małe absurdalne koszmarki typu „ciche i piękne miejsce na obrzeżach miasta, ale koło centrum”, zdaje się, że poza miejscowościami o liczbie ludności 5000 osób ciężko to osiągnąć.
Bardzo często można się uśmiać, gdy weryfikuje się stwierdzenie pokroju „mała uliczka osiedlowa”, które bywa zgodne z prawdą, ale po co wspominać, że po drugiej stronie bloku jest droga
wojewódzka? Kiedyś łatwo było tworzyć takie miłe dla oka teksty.
Ale dziś klienci mogą sobie zweryfikować pewne fakty. Nie zapominajmy, że od niedawna możemy zwiedzać największe polskie
miasta za pomocą usługi Google Street View. Z tą pomocą łatwo
odkryć wszelkie przekłamania, które czekają na ludzi.
Dowcipne są również ogłoszenia dotyczące nowych lokali na
warszawskiej Pradze. Dla niewtajemniczonych: prawy brzeg Wisły do tej pory wykazywał tendencje do „rozrabiania”. Jeśli ktoś
lubił trenować boks, Praga oferowała (i czasem oferuje) tę atrakcję bez jakichkolwiek opłat. W związku z tym niektóre z ogłoszeń
bawią: „W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przyszli mieszkańcy znajdą liczne sklepy, hipermarket oraz jeden z najlepszych
bazarków spożywczych na Pradze Południe” lub „Praga staje
się zaś coraz modniejsza, tętni życiem i jest miejscem wielu inicjatyw kulturalno-artystycznych”, brzmi niewinnie, ale na zdjęciach nie jest tak pięknie. Zresztą internauci w Polsce potrafią
skupić się i coraz częściej powstają liczne fora dyskusyjne, gdzie
ludzie dowiadują się, jak dane inwestycje wyglądają naprawdę.
Warto takie rzeczy wiedzieć, gdyż czasem można się „przeje-
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chać” i to dosłownie. W stolicy firma deweloperska proponowała mieszkania w „cichej i spokojnej okolicy”, a niecałe 100 metrów
dalej znajdują się tory kolejowe dla pociągów towarowych (5–10
dziennie). Brakuje jedynie ogłoszeń, gdzie proponuje się ciche
miejsce przy ulicy Hutniczej, Robotniczej. Prawdziwa „enklawa
spokoju” (w centrum miasta?).
Nie można zapomnieć o słynnych „osiedlach strzeżonych 24/7”
czy „zamkniętym osiedlu z ochroną”, gdzie naszym osiedlowym
bodyguardem okazuje się poczciwy „pan Wiesio” z grupą inwalidzką, bądź na emeryturze. Raczej nie ma krewkości Clinta Eastwooda, ale przynajmniej dobrze taka ochrona wygląda (na papierze).
Zastanowić się można, co mają znaczyć enuncjace, gdy wymienia się jedną banalną zaletę, a potem dorzuca stwierdzenie „to
jedna z wielu zalet”, by na jednej poprzestać. Brakuje jeszcze dorzucenia linijki „oferta cieszy się olbrzymim zainteresowaniem”.
Chociaż nie, takie zdania często występują parami. Piszący to
muszą być znudzeni.
Poza tym wszystkim dochodzą jeszcze coraz powszechniejsze
makaronizmy, czyli zapożyczenia. Obecnie człowiek nie będzie
jadł obiadu w salonie czy też „dużym pokoju”, ale będzie spożywał lunch w swoim living roomie, koniecznie w mieszkaniu typu
studio, bo przecież kawalerka to zbyt proste słowo. Już nie mówi
się bloki, tylko wille miejskie (nawet jeśli maja 50 mieszkań) lub

Ty siedzisz na tarasie ze
szklaneczką i ulubioną książką.
Soczysta zieleń, śpiewające ptaki,
spokój, komfort psychiczny...
apartamenty. Komuś może się to wydać zabawną zamianą, ale
wbrew pozorom to sprytny zabieg językowy, który odmienia postrzeganie miejsca. Socjotechnika deweloperów!
Warto też zwrócić uwagę na wizualizacje deweloperskie. Wszystko jest takie piękne i luksusowe. Prawie nigdy nie pojawiają się
tam samochody, jakimi jeździ większość społeczeństwa. Ten zabieg również ma sens i nie chodzi też o to, by pokazywać rudery
w okolicy przypominającej Sarajewo w latach 90. Jednak trochę
normalności też by się przydało. Poza tym czasem nie warto się
silić na bogate porównania i kilku wodnych natrysków porównywać do rzymskiej fontanny Di Trevi.
Może niebawem ogłoszenia zyskają na świeżości, w końcu łatwiej kontrolować ich zgodność z prawdą. Tyle, że sprawa nie jest
tak prosta. Jak tchnąć nowość w takie ogłoszenia? Przecież to
oznacza wysiłek intelektualny. Na razie założenia związane z nowomową spełniają się same – zawęzić słownik, usunąć negatywy.
Brawo, Orwell byłby dumny!

Wojciech Wicherski
student politologii na UAM
kierunek reklama i promocja
ww@deweloperska.com
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Projekt gwarantujący sukces
Sukces przedsięwzięcia deweloperskiego to szybka sprzedaż produktów w założonej cenie. jak go osiągnąć? Kompleksowo
projektując przedsięwzięcie deweloperskie, które wpisuje się w potrzeby, możliwości i preferencje lokalnego rynku. Tak, aby
sprzedawać bez uciekania się do szalonych promocji.
Projektowanie inwestycji deweloperskiej powinno odbywać się
zawsze etapowo, z zachowaniem określonej kolejności w podejmowaniu działań i decyzji, i zawsze z uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań. Taki sposób działania pozwala na zminimalizowanie
ryzyka i zwiększenie szans na powodzenie inwestycji. Pominięcie
któregokolwiek z etapów projektowania inwestycji, w tym złe wyważenie cen sprzedaży jest najczęstszym, lecz nie jedynym powodem lawiny szalonych promocji mających na celu jak najszybsze zamknięcie inwestycji, nierzadko na granicy jej rentowności.

Badanie rynku nieruchomości
Projektowanie inwestycji deweloperskiej rozpoczyna się już na
etapie badania nieruchomości planowanej pod przedsięwzięcie. Na tym etapie powinny zostać przeprowadzone kompleksowe procedury związane z uzgodnieniami i wyceną wartości nieruchomości, które pozwolą na zbadanie i przeanalizowanie celu
nieruchomości w kontekście wykonalności danego zadania inwestycyjnego. Zasadnym jest przeprowadzenie analizy i charakterystyki rynku nieruchomości podobnych.
Zdobyta na tym etapie wiedza o lokalnym rynku nieruchomości,
jego możliwościach i potencjale, jest podstawą do zaplanowania takiej inwestycji deweloperskiej, która ma szanse powodzenia. Badanie rynku nieruchomości powinno obejmować przede
wszystkim analizę realizowanych inwestycji, cen sprzedawanych mieszkań, popytu i podaży oraz tendencji na rynku. Ceny
mieszkań są zawsze wypadkową wielu czynników: ceny nabycia
działki budowlanej, kosztów budowy, lokalizacji uwzględniającej dostępność komunikacyjną miejsca, wyposażenia w punkty
usługowe i handlowe umożliwiające zaspokajanie codziennych
potrzeb, bliskości terenów zielonych czy rekreacyjnych, ewentualnych konfliktów funkcji, np. bliskości uciążliwych obiektów
w postaci zakładów produkcyjnych, tras natężonego ruchu kołowego czy oczyszczalni ścieków, jak również standardu budynku
i standardu wykończenia mieszkań. To powyższe czynniki określą cenę produktu i rodzaj jego odbiorcy.

Planowanie i projektowanie inwestycji
deweloperskiej
Wykonanie analizy chłonności i wykonalności przedsięwzięcia deweloperskiego na danym terenie, a następnie uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień, w dalszej kolejności
umożliwią podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości i przystąpienie do zasadniczych prac projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Sposób zagospodarowania nieruchomości determinowany jest
przez obowiązujące dokumenty planistyczne. W przypadku ich
braku warunki zabudowy nieruchomości uzyskuje się w drodze
decyzji administracyjnej, gdzie najważniejszym z punktu widzenia opłacalności inwestycji jest wskaźnik zabudowy działki. Niejednokrotnie projekty budowlane maksymalnie wykorzystujące
chłonność inwestycyjną działki tak znacznie obniżają atrakcyj-

ność produktu, że wprowadzane przez dewelopera kolejne obniżki cen nie powodują znacznego wzrostu zainteresowania inwestycją. Doskonała lokalizacja budynku z dostępem do pełnej
infrastruktury miejskiej i terenów zielonych nie zachęci do zakupu kawalerki, której jedyne okno wychodzi na ścianę budynku sąsiadującego w odległości kilku metrów, a bliskość tarasów
i okien innych mieszkań umożliwia sąsiadom podawanie sobie
ręki na dzień dobry. Dotyczy to również sposobu i jakości zagospodarowania terenu wokół budynku.
Kredyty hipoteczne na zakup mieszkań nie są już tak łatwo dostępne jak chociażby rok temu. Udzielane na 30 lat towarzyszą
właścicielom do późnej starości. Mając to na uwadze klienci tym
bardziej nie będą chcieli decydować się na zakup lokalu o znacznie obniżonej jakości zamieszkania i funkcjonalności. Cierpliwie
poczekają na kolejne inwestycje lub zdecydują się na zakup z istniejącej oferty, ale już po znacznie niższej cenie, którą deweloper nie zawsze jest w stanie zaoferować. Inaczej ma się oczywiście rzecz z produktami ekskluzywnymi.
Budowanie dobrej strategii cenowej i katalogów mieszkań jest
kluczowe dla powodzenia sprzedaży. Konstruowanie optymalnych
cen odbywa się na podstawie istniejących uwarunkowań rynkowych i społeczno–ekononicznych oraz przewiduje ich ewentualne zmiany. Taka strategia cenowa jest gwarantem sukcesu dla
dewelopera, jednocześnie daje możliwość negocjacji cen przez
zainteresowanych klientów.
Projektowanie urbanistyczne i architektoniczne, o których już
wspomniano, powinno odbywać się z uwzględnieniem potrzeb
przyszłych mieszkańców. Oczywistym jest, że standard zamieszkania jest różny w zależności od rodzaju inwestycji, a każdy produkt ma inną wartość i skierowany jest do innego odbiorcy. W każdym przypadku funkcjonalność lokali mieszkalnych nie powinna
być pogarszana na rzecz na przykład ciekawszych rozwiązań architektonicznych czy wyglądu bryły budynku.
Przy spełnieniu powyższych warunków jedyną promocją jaką
ewentualnie wprowadzi deweloper podczas całego okresu sprzedaży będzie ta dotycząca ostatnich lokali mieszkalnych dostępnych w jego ofercie.
Agata Ziarkowska
planistka, kierownik biura projektów
az@deweloperska.com
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Lokata Deweloperska
ostatnio wyraźnie głośno mówi się o inwestowaniu. Słychać w radio, dużo na ten temat piszą gazety. Telewizja emituje również
o tym wiele informacji w godzinach największej oglądalności. Sprawa Amber Gold miała także stać się tematem sejmowej
komisji śledczej. polacy kolejny już raz źle zainwestowali i powierzyli pieniądze piramidzie finansowej. pewnie nie raz ostatni.
Chęć inwestowania i osiągania wysokich zysków jest wielką pokusą. Osoby lub firmy posiadające wolne środki zwykle lokują
w bankach, nieruchomościach lub na giełdzie. Jest wiele różnych
form inwestowania kapitału. Nieruchomości od wieków stanowią oczywistą formę lokowania. Jest to inwestowanie mądre ze
względu na interesujący charakter przypadków oraz wysokie
bezpieczeństwo lokaty. Inwestycje w nieruchomości chronią inwestorów przed inflacją oraz zapewniają długoterminowe użytkowanie przy minimalnym zużyciu. Rozróżnia się kilka kierunków
inwestycji w nieruchomości: spekulacje, użytkowanie, najem lub
dalsza zabudowa (development).
Kilkaset tysięcy złotych (300-600 tys.) możemy zainwestować
w mieszkania. Taka inwestycja jest bardzo popularną formą inwestowania w nieruchomości. Zwykle zwrot z inwestycji następuje w okresie od 8-14 lat, na co ma wpływ pochodzenie środków
pieniężnych, które lokujemy, wielkość miasta i jakość lokalizacji,
standard budynku, w którym inwestycja się znajduje oraz tempo wzrostu gospodarczego w tym okresie. Oferta mieszkaniowa
wielu deweloperów, którą będziemy mogli bezpłatnie porównać
dostępna jest w biurach ofert deweloperskich oraz u brokerów
nieruchomości. Oczywistym minusem tej inwestycji jest bardzo
długi okres zwrotu (zwykle więcej niż 10 lat) oraz szeroko rozbudowane prawa najemcy, które w nieszczególny sposób chronią
właściciela nieruchomości. W zasadzie nie zapewniają ochrony własności.
Od pół do miliona złotych wyniesie inwestycja w dom jednorodzinny lub kompleks mieszkań w domu bliźniaczym. Inwestycja w dom należy do trudniejszych i bardziej wymagających inwestycji. Rynek domów jest mniej popularny od rynku mieszkań.
Przychody z wynajmu domów są wyższe, a zwrot z inwestycji jest
szybszy. Mniejszy rynek powoduje większą konkurencyjność standardu ofert i cen w segmencie popularnym. Dom możemy kupić od

dewelopera lub wybudować samemu, czego nie możemy zrobić
przy inwestowaniu w mieszkania. Zakup od dewelopera będzie
szybszy i pewniejszy. Własna budowa będzie tańsza, ale obarczona ryzykiem małej skali oraz długotrwała. Potrzebna będzie nam
odpowiednia działka budowlana, zapewnienia dotyczące infrastruktury technicznej i drogowej, projekty i pozwolenia na budowę, kierownik budowy, kontrakt z wykonawcami.
Kupując od dewelopera gotowy produkt wynajmujemy od zaraz. Całą pracę wykona za nas firma specjalistyczna. Budując
sami możemy sporo zaoszczędzić, ale musimy przygotować się
na niespodzianki. Wynajmowanie domu o powierzchni 150 m kw.
w zależności od lokalizacji i standardu może nam przynieść od
2-3 tysięcy złotych miesięcznie. Ubezpieczone aktywa są zawsze
bezpieczne. Omija nas inflacja. Dom nabiera wartości w zależności, jak i gdzie zainwestowaliśmy. Ryzyko jest wysokie po stronie pustostanu.
Jeden milion złotych możemy zainwestować w grunty. Jest to
inwestycja średnioterminowa i w tym znaczeniu korzystniejsza
od lokowania w mieszkania czy domy pod wynajem. Jest to forma inwestycji w nieruchomości coraz bardziej popularna. Okazje w tym segmencie rynku nieruchomości zdarzają się częściej
i są bardziej atrakcyjne niż przeceny mieszkań czy domów. Przy
spadkach cen mieszkań i domów nieruchomości gruntowe utrzymują się dalej na poziomie rosnącym. Braki w dostępności nieruchomości gruntowych w pewnych województwach kreują ten
segment na wysoko opłacalny i bardzo bezpieczny. Planowane
wzrosty szacuje się na poziomie nawet kilkuset procent.
Szeroka specyfika nieruchomości gruntowych definiuje grunty rolne, komercyjne, przemysłowe, budowlane oraz nieużytki.
Sama nieruchomość gruntowa jest dobrem niepowtarzalnym
i ograniczonym, co zapewne także wpływa na korzystne lokowanie środków w tym segmencie. Na gruntach przy spekulacji
można w okresie roku lub dwóch uzyskać dwukrotne przebicie
na cenie przy minimalnych opłatach związanych z zarządzaniem,
administrowaniem itd. Samo posiadanie nieruchomości gruntowej w pewnych przypadkach nie pozwoli nam na bezpośrednie
uzyskanie wysokiej marży.
Nieruchomość należy przygotować do sprzedaży, umożliwiając kolejnym inwestorom bezpieczne i korzystne lokowanie kapitału. Mówimy wtedy o podziałach nieruchomości gruntowych
na mniejsze działki, uzyskanie dojazdu, zapewnieniu podłączenia
mediów czy zmiany planów miejscowych z terenów rolniczych na
tereny budowlane. Te usługi powierzamy firmom specjalistycznym: biurom urbanistycznym, kancelariom urbanistyczno-prawnym czy biurom dokumentacji projektów deweloperskich.
LOKATA DEWELOPERSKA to inwestycja w nieruchomości gruntowe z opcją inwestycji w procesie budowlanym. Nieruchomość
gruntowa potraktowana jako podstawowy element procesu inwestycyjnego pozwala nam na kreowanie zwrotu zainwestowanych środków nie tylko z marży na dobrze ulokowanych środkach w samą nieruchomość, ale i marży budowlanej w procesie
deweloperskim.
Dokończenie na stronie 55
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Coworking Nieruchomości
coraz trudniej na rynku o pracę, klienta, zlecenia. Niestety. Najprawdopodobniej już wkrótce wszyscy odczujemy mocniejsze
hamowanie naszej gospodarki. polska w tym względzie przypomina dzisiaj ogromny transport kolejowy, bo taki mamy potencjał, który jedzie po torach we właściwym kierunku, ale wolniej niż przed rokiem czy dwoma. prawa jest taka, że remont
rozległego torowiska jest procesem ciągłym, a zużycie wagonów wynika z obłożenia.
Konsolidacja sił i środków oraz chęć zbudowania platformy możliwości zachęciła nas do opracowania oferty skierowanej do uczestników rynku usług nieruchomości. Oferta jest aktualna od zaraz.
Właśnie teraz, kiedy optymalizacja kosztów, zrównoważenie wydatków i bieżąca możliwość realizacji usług jest najważniejsza.
Dzisiaj najważniejsza jest sprzedaż. Platforma Deweloperska posiada aktualnie w ofercie apartamenty, mieszkania i domy już blisko 30 deweloperów. To oferta ponad 3.000 pozycji, starannie
aktualizowana i popularyzowana przez nasze biuro sprzedaży
REBANK Nieruchomości oraz wydawnictwo GREMEDIA. Świadczenia Platformy Deweloperskiej na rzecz inwestorów oferowane są w postaci marketingu nieruchomości oraz public relations,
na sprzedaży w salonie mieszkaniowym kończąc.
Deweloperzy korzystają chętnie z obsługi kancelarii urbanistyczno-prawnej, z usługi abonamentowej czy oferty opracowania wizualizacji, prospektów informacyjnych, katalogów mieszkań, strategii cenowych. Mniejsi deweloperzy powierzają nam działania
kompleksowe wyrażone w umowie w postaci sucess fee, wtedy
całokształt działań promocyjno–handlowych poza prowadzeniem
budowy i obsługą spółki dewelopera realizuje Platforma Deweloprska. Inną formą współpracy z rynkiem nieruchomości jest Lokata Deweloperska. To marka, która reklamuje zainwestowanie
środków w nieruchomości i procesy budowlane przez osoby nie
związane z rynkiem. Tutaj obok Platformy pojawia się Kompania
Deweloperska jako budulec spółek celowych klientów Platformy Deweloperskiej. Do tych pomysłów, marek i usług potrzebni
są ludzie. Bez ludzi nie ma firmy. Bez firmy nie ma marek. Nasze
oferty są tworzone przez ludzi i marki.
W naszych firmach od lat spotykamy się z praktykantami i stażystami. Jesteśmy z natury życzliwi dla ich potrzeb. Chętnie po-

magamy z zdobywaniu koniecznego do podjęcia pracy doświadczenia. Teraz przyszła pora na coś więcej. Nasza oferta dojrzała,
staje się bardziej widoczna i kompleksowa. Widzimy także możliwości na jej implementację poprzez kadry szkolone i zarządzane
przez naszych wieloletnich, etatowych pracowników. W związku
z powołaniem Centrum Usług Coworkingowych Nieruchomości
Poznań zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą
z Platformą Deweloperską na polu obsługi prawnej i urbanistycznej,
projektowej i technicznej, marketingowej, handlowej i sprzedaży
produktów finansowych oraz sprzedaży i najmie nieruchomości.
Z wyrazami szacunku,
Rafał Gorączniak
T 783REBANK
M rg@deweloperska.com
W www.deweloperska.com
Zapewniamy odpowiedni program szkoleń.
Formularz aplikacyjny można przesłać przez stronę:
www.reCREW.pl
Więcej informacji na stronach:
www.prospekt-informacyjny.pl
www.lokata-deweloperska.pl
www.coworking-nieruchomosci.pl
rafał Gorączniak
broker, wydawca
właściciel Platformy Deweloperskiej
rg@deweloperska.com

Lokata Deweloperska
Dokończenie artykułu ze strony 54
Wybierając nieruchomość, inwestorzy zastanawiają się ile mogą
zarobić, w jakim czasie? Korzystają z ogólnie dostępnej wiedzy
w postaci informacji na temat nieruchomości w miejskich lub
powiatowych ośrodkach dokumentacji kartograficznej, miejskich pracowniach urbanistycznych lub wydziałach planowania
przestrzennego danej gminy. Robią mniejszy lub większy rekonesans w postaci rozeznania jak wygląda zabudowa na terenach
sąsiednich itd.
Platforma Deweloperska posiada dostęp do wyselekcjonowanych nieruchomości, których nabycie umożliwia realizację sensownych inwestycji. Spółka posiada odpowiednie wydziały umożliwiające ocenę i weryfikację potencjału danej nieruchomości,
akwizycję nieruchomości, opracowanie studium wykonalności,
zaprojektowanie i uzyskanie decyzji administracyjnych, przygotowanie katalogu mieszkań, promocję i marketing nieruchomo-

ści oraz sprzedaż. Oferta jest skierowana do osób chcących zainwestować korzystnie w nieruchomości przeznaczone do dalszej
zabudowy. Platforma Deweloperska oferuje inwestorom pełną
obsługę urbanistyczną, prawną, architektoniczną, inżynierską,
marketingową oraz handlową. Inwestorzy prywatni na zasadzie
lokaty w nieruchomości deweloperskie zostają pasywnymi inwestorami w przedsięwzięciach deweloperskich. Spółka w ramach
obsługi formalno-prawnej inwestycji umożliwia złożenie i obsługę spółki celowej w ramach podmiotu Kompania Deweloperska
dla danego przedsięwzięcia.
Więcej informacji na stronie www.lokata-deweloperska.pl
rafał Gorączniak
broker, wydawca
właściciel Platformy Deweloperskiej
rg@deweloperska.com
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platforma deweloperska
Nowy Tomyśl

Słowik k.Zgierza
Inwestycje

Inwestycje

0%

0%

ji

ji

wiz
pro

21 000 m2

wiz
pro

128 000 m2

3 500 000 zł
| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: osiedlowa | dostępność komunikacyjna:
z drogi gruntowej | sąsiedztwo pożądane: las, zabudowa mieszkaniowa | sąsiedztwo
uciążliwe: zakład produkcyjny | przeznaczenie: budownictwo wielorodzinne |
| Opis: Wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiająca budowę
do 150 mieszkań. Możliwość etapowania. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REBank

Do uzgodnienia

| woj. Łódzkie | typ lokalizacji: przy węźle komunikacyjnym | dostępność
komunikacyjna: z drogi gruntowej| sąsiedztwo pożądane | węzeł autostrady
A2 i drogi krajowej nr 1 | sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: zabudowa
produkcyjno-magazynowa | Opis: Uchwalono miejscowy plan Zagospodarowania
Przestrzennego umożliwajacy budowę obiektów produkcyjno-magazynowych. |
Rafał
Gorączniak

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REBank

Poznań - Krzesiny

Rafał
Gorączniak

Radom

Inwestycje

Inwestycje

0%

0%

ji

ji

wiz
pro

16 000 m

2

wiz
pro

3 764 m2
3 300 000 zł

Do uzgodnienia

| woj. mazowieckie | typ lokalizacji: śródmiejska | dostępność komunikacyjna:
z drogi utwardzonej | sąsiedztwo pożądane: dworzec PKP, zabudowa
mieszkaniowa i usługowa -śródmiejska | sąsiedztwo uciążliwe: brak
| przeznaczenie: galeria handlowo- usługowa z parkingiem podziemnym |
Opis: Wydano decyzję o warunkach zabudowy umożl iwiającą
realizację inwestycjo o łacznej powierzchni użytkowej 8700 mkw. |

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: peryferyjna | dostępność komunikacyjna:
z drogi gruntowej | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa,
grunty rolne | sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: budownictwo
jednorodzinne | |Opis: W t rakcie uzyskiwania decyzja o warunkach zabudowy
umożliwiającej budowę 27 domów. |
Michał
Urbański

REbank | mu@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 724URBANO

REbank | az@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 725URBANO

Poznań - Strzeszyn Grecki

Agata
Ziarkowska

Żyrardów
Inwestycje

Domy

0%

0%

ji

ji

wiz
pro

495 m2

wiz
pro

9 400 m2

899 000 zł

Do uzgodnienia

| Dom przy ulicy Literackiej | W pobliżu aż 3 jeziora ! | Dobry dojazd do centrum
miasta | typ bliźniak 2008 r | Stan Idelany |

| woj. mazowieckie | typ lokalizacji: miejska | dostępność komunikacyjna:
z drogi utwardzonej | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa
i magazynowa | sąsiedztwo uciążliwe: tereny kolejowe | przeznaczenie: zabudowa
usługowa – retail park, stacja paliw, motel | Opis: Uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego umożliwiający budowę obiektów usługowych. |

Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REBank

Chorzów – Katowicka 104

Rafał
Gorączniak

Poznań - ul. Wawrzyniaka

Inwestycje

Inwestycje

0%

ji

0%

ji

wiz
pro

| woj. śląskie | typ
lokalizacji: śródmiejska |
dostępność komunikacyjna:
z drogi utwardzonej |
sąsiedztwo pożądane:
zabudowa wielorodzinna
- kamienice, stacja paliw
płynnych,linia tramwajowa
| sąsiedztwo uciążliwe:
zakłady produkcyjne |
przeznaczenie: działalność
usługowa | Opis:
Uchwalono miejscowy
plan zagospodarowania
przestrzennego
umożliwiający budowę
obiektów produkcyjno-magazynowych. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REBank

wiz
pro

3500 m2

778 m2

6 700 000 zł

2 900 000 zł
| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: śródmiejska | dostępność komunikacyjna:
istniejący wjazd z ul. Wawrzyniaka | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa |
sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny |
| Opis: Nieruchomość zabudowana 1-2 kondygnacje | W trakcie uzyskiwania decyzja
o warunkach zabudowy: kamienica z oficyną. |

Rafał
Gorączniak

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REBank

Rafał
Gorączniak

platforma deweloperska
Drzonów k. Zielonej Góry

Kotlina Kłodzka

Grunty

Grunty

0%

0%

ji

ji

wiz
pro

2 500 000 m2

wiz
pro

3 284 788 m2

Do uzgodnienia

|woj. lubuskie | typ lokalizacji: wiejska | dostępność komunikacyjna: z dróg
utwardzonych oraz gruntowych | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa,
tereny niezabudowane,las | sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: brak MPZP
| Opis: Wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą
budowę bazy magazynowo-logistycznej wraz z bocznicą kolejową. |

Do uzgodnienia

| woj. dolnośląskie| typ lokalizacji: wiejska | dostępność komunikacyjna:
drogi utwardzone i nieutwardzone | sąsiedztwo pożądane: lasy, grunty rolne |
sąsiedztwo uciążliwe: brak| przeznaczenie: rola | Opis: Oferowany teren składa się
z trzech nieruchomości gruntowych |

REbank | mu@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 724URBANO

Michał
Urbański

REbank | so@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 726URBANO

Poznań - Morasko

Stefan
Ogorzałek

Poznań - Morasko
Grunty

Grunty

0%

0%

ji

izji

w
pro

30 000 m

2

wiz
pro

10 000 m2

Do uzgodnienia

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: peryferyjna | dostępność komunikacyjna:
z drogi utwardzonej | sąsiedztwo pożądane: Rezerwat „Morasko”, tereny
niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa | sąsiedztwo uciążliwe: zakład
usług gospodarki odpadami | przeznaczenie: budownictwo jednorodzinne
| Opis: Etap przedwstępnych prac związanych ze złożeniem wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy. |

REbank | az@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 725URBANO

Do uzgodnienia

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: peryferyjna | dostępność komunikacyjna:
z drogi gruntowej |sąsiedztwo pożądane: Rezerwat „Morasko”, tereny
niezabudowane,zabudowa mieszkaniowa | sąsiedztwo uciążliwe: zakład
usług gospodarki odpadami | przeznaczenie: budownictwo jednorodzinne
| Opis: Etap przedwstępnych prac związanych ze złożeniem wniosku
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. |
Agata
Ziarkowska

REbank | mu@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 724URBANO

Częstochowa

Michał
Urbański

Mościenica k.borówca

Domy

Domy

0%

0%

ji

ji

wiz
pro

wiz
pro

547 m2

495 m2

490 000 zł
| woj. śląskie| typ lokalizacji: miejska | dostępność komunikacyjna:
z drogi utwardzonej - odnowionej | sąsiedztwo pożądane: domy
jednorodzinne | sąsiedztwo uciążliwe: brak| przeznaczenie: budynek mieszkalny
jednorodzinny |Opis: Dom jednorodzinny o powierzchni 100 m2 położony
na działce z zadrzewieniami i garażem dwustanowiskowym.
Salon + 2 pokoje + kuchnia + łazienka + WC. Własność. |

REbank | ob@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 785URBANO

630 000 zł
| woj. wielkopolskie| typ lokalizacji: wiejska | dostępność komunikacyjna: z drogi
utwardzonej |sąsiedztwo pożądane: domy jednorodzinne, jez. Skrzyneckie
| sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: budynek mieszkalny jednorodzinny
| Opis: Dom jednorodzinny o powierzchni 220 mkw położony z ogrodem.
Trzy kondygnacje (użytkowe poddasze). Umeblowana kuchnia + 6 dużych pokoi .
Własność. |

Olga
Bystrzycka

Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

Poznań - Karpacka

baranowo

Inwestycje

Nowe

0%

0%

ji

wiz
pro

ji

1 380 m

2

wiz
pro

Od 43 do 62 m2
Od 4100
do 4700 zł / m2

700 000 zł
| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: peryferyjna | dostępność komunikacyjna:
z drogi utwardzonej | sąsiedztwo pożądane: domy jednorodzinne,
północno- zachodni klin zieleni | sąsiedztwo uciążliwe: linia kolejowa | przeznaczenie:
budownictwo wielorodzinne | Opis: Wydano decyzję o warunkach zabudowy
umożliwiającą rozbudowę istniejacego budynku i uzyskanie 696 m2 p.u.m |

| Apartamenty w pobliżu jeziora Kierskiego | również wynajem | Realizacja: gotowe

Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

Małgorzata
REbank | mr@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON3 Romaniszyn

| Polecamy: 2 pokoje, balkon, 43m2 – 201.000 zł. |

platforma deweloperska
Luboń

Mosina

Nowe

Nowe

0%

ji

0%

ji

wiz
pro

Od 50
do 112 m2

wiz
pro

Od 48
do 53 m2

Od 3800 do
5000 zł / m2
| Osiedle nad Wartą | dobry dojazd do Poznania
| Realizacja: I etap-gotowe II etap – marzec 2013 r.

| Mieszkania i domy w programie Rodzina na Swoim | Bogata infrastruktura
| Realizacja: I kw 2013 r.

| Polecamy: Kawalerka 30,7m2 128.000zł. |

REbank | mr@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON3

4100 zł / m2

| Polecamy: 3 pokoje z ogrodem, 199.000zł. |
Małgorzata
Romaniszyn

Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

Plewiska

Poznań - Centrum

Nowe

Nowe

0%

ji

0%

ji

wiz
pro

Od 69
do 100 m2

wiz
pro

Od 49
do 67 m2

Od 3900 zł
do 4200 zł / m2

Od 6600 zł
do 6900 zł / m2

| Gotowe 3 pokojowe mieszkania z dużym balkonem | Znakomite wykończenie
budynków | Realizacja: gotowe

| Nowa kamienica w ścisłym centrum miasta | znakomite sąsiedztwo w secesyjnej
okolicy | Realizacja: gotowe

| Polecamy: 3 pokoje, taras 69m2, 266.000 zł. |

| Polecamy: 2 pokoje, 2 balkony, 66m2, 446.000zł. |

Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

Poznań - Dąbrówka

Poznań- Strzeszyn Grecki

Nowe

Nowe

0%

ji

0%

ji

wiz
pro

Od 50
do 80 m2

wiz
pro

Działka
467 m2

4650 zł / m2

| Znakomita infrastruktura | duże loggie | ogrody zimowe | niektóre mieszkania
z kominkiem | Realizacja: gotowe

888000 zł

| Woj.wielkopolskie | Typ lokalizacji: miejska | Dostępność komunikacyjna: droga
asfaltowa | Sąsiedztwo: domy jednorodzinne | Nowoczesny dom bliźniaczy
z 2008 roku, 3 sypialnie

| Polecamy: 2 pokoje, oddzielna kuchnia, duży balkon10m2, 63m2, 292.000zł. |
Małgorzata
REbank | mr@deweloperska.com | 61 671 01 00 | 783SALON3 Romaniszyn

Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

Poznań - Grunwald

Mrowino

Nowe

Nowe

0%

ji

wiz
pro

0%

ji

Od 41
do 75 m2

wiz
pro

Od 6400 zł
do 6800 zł / m2
| Znakomita architektura | wielkie loggie | tuż przy tramwaju | Realizacja: gotowe

3 pokoje
78 m2
283000 zł

| Polecamy: Kawalerka, loggia, 42m2, 269.000. |

| Mieszkania w atrakcyjnej, spokojnej lokalizacji w otoczeniu lasów, blisko jeziora
Kiekrz, 15 km od Poznania (pętla Ogrody) | 7 km od lotniska Ławica | Do sprzedaży
mieszkania 3-pokojowe z ogrodami, wiatami garażowymi i miejscami parkingowymi
| Termin realizacji: IV kwartał 2012 r.

Marek
REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON2 Andrzejewski
promocje NIerUcHomoŚcI 2012

Małgorzata
REbank | mr@deweloperska.com | 61 671 01 00 | 783SALON3 Romaniszyn

platforma deweloperska
Poznań - Jeżyce

Poznań - Wilda

Nowe

Nowe

0%

ji

0%

ji

wiz
pro

Od 45
do 69 m2

wiz
pro

Od 35
do 60 53 m2

Od 5900 zł
do 6800 zł / m2

Od 6800 zł
do 7300 zł / m2

| Zespół apartamentów | okolice ścisłego centrum | Realizacja: gotowe

| Nowa kamienica na Wildzie | winda | paryskie klimaty | Realizacja: III kw 2012 r.

| Polecamy: 3 pokoje,balkon, 68m2 386.000zł. |

| Polecamy: 2 pokoje, 2 balkony 41m2 277.000zł. |

REbank | jw@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON7

Jarosław
Wiśniewski

Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

Poznań - Naramowice

Poznań - Naramowice

Nowe

Nowe

0%

0%

ji

wiz
pro

ji

wiz
pro

Od 69
do 90 m2

Od 33
do 69 m2

Od 5700 zł
do 5900 zł / m2

| Promocja dewelopera
| obniżona cena gotowych
mieszkań
| Realizacja: gotowe

| Znakomita architektura | mieszkania na parterze z ogródkiem | Realizacja: gotowe

| Polecamy: 2 pokoje,
balkon 259.000zł. |

| Polecamy: 3 pokoje, ogród, 90m2 531.000zł. |

REbank | iz@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON1

Od 3990 zł
do 4200 zł / m2

Izabela
Zakrzewska

REbank | iz@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON1

Poznań - Naramowice

Izabela
Zakrzewska

Poznań - Piątkowo

Nowe

Nowe

0%

ji

0%

ji

wiz
pro

Od 80
do 100 m2

wiz
pro

Od 4700 zł
do 4800 zł / m2

5600 zł / m2

| Duże mieszkania blisko rezerwatu Żurawiniec | niska cena za m2 | Realizacja: gotowe

| Nowoczesny apartamentowiec na Piątkowie | duże balkony | Realizacja: III kw 2012 r.

| Polecamy: 3 pokoje,balkon, 88m2 387.000zł. |

| Polecamy: Kawalerka, balkon 33m2 181.000zł. |

REbank | iz@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON1

Izabela
Zakrzewska

Od 28
do 75 m2

REbank | jw@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON7

Poznań - Sołacz

Jarosław
Wiśniewski

Poznań - Stare Miasto

Nowe

Nowe

0%

ji

wiz
pro

0%

ji

Od 34
do 66 m2

wiz
pro

Od 6000 zł
do 6700 zł / m2

Od 7500 zł
do 7800 zł / m2

| Projekt wzorcowy dla branży deweloperskiej na Sołaczu | Realizacja: gotowe

| Nowa kamienica | historycznym centrum miasta, na wyspie | Realizacja: gotowe

| Polecamy: 3 pokoje, osobna kuchnia, 55m2 340.000zł. |

| Polecamy: 2 pokoje, 56m2 438.000zł. |

REbank | az@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 725URBANO

Agata
Ziarkowska

Od 64
do 80 m2

Marek
REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON2 Andrzejewski

platforma deweloperska
Poznań - Winogrady

Rokietnica

Nowe

Nowe

0%

ji

0%

ji

wiz
pro

Od 48
do 69 m2

wiz
pro

Od 44
do 75 m2

Od 5300 zł
do 6150 zł / m2
| Inwestycja na Winogradach | wysoka jakość wykonania | Realizacja: III kw 2013 r.

4100 zł / m2
| Gotowe mieszkania w willach miejskich | balkony narożne na 2 strony świata
| Realizacja: gotowe

| Polecamy: 2 pokoje,balkon, 48,5m2 355.000zł. |

| Polecamy: 4 pokoje, balkon, 77m2 306.000zł. |

Marek
REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON2 Andrzejewski

Marek
REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON2 Andrzejewski

Swarzędz - Zalasewo

Sarbinowo

Nowe

Nowe

0%

ji

0%

ji

wiz
pro

Od 27
do 61 m2

wiz
pro

Od 4500 zł
do 4800 zł / m2
| Mieszkania z dużymi balkonami | parterowe z własnym ogródkiem
| Realizacja: II kw 2012 r.

Od 33
do 97 m2
Od 6000 zł
do 9100 zł / m2

| Apartamenty | tuż przy morzu | kameralna miejscowość | Realizacja: gotowe
| Polecamy: 3 pokoje, balkon, taras, 97m2, 1.068.000zł. |

| Polecamy: 2 pokoje, ogród, 57m2, 240.000zł. |
Jacek
REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727NEWDOM Gabryelewicz

Września

REbank | iz@deweloperska.com | 616 710 100 | 783SALON1

Izabela
Zakrzewska

Zaprezentuj Nieruchomość

Inwestycje

0%

ji

wiz
pro

ok. 4 ha
14 900 000 zł

| woj. wielkopolskie|typ lokalizacji: miejska | dostępność komunikacyjna:
z utwardzonych dróg publicznych | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa
i usługowa | sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: usługi handlu
wielkopowierzchniowego| Opis: teren po byłych zakładach firmy TONSIL
| obowiązujący miejscowy plan zagospodawania przestrzennego. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REBank

Nakład 24.000 egzemplarzy
trafia rocznie na podatny grunt.
Skontaktuj się z redakcją:

Rafał
Gorączniak

reklama@deweloperska.com | 61 670 61 50

platforma deweloperska

Triada witruwiańska wciąż aktualna?
ponad dwa tysiące lat temu marcus Vitruvius pollio w jedynym zachowanym w całości antycznym traktacie o architekturze
– De architektura libri decem (O architekturze ksiąg dziesięć) – podał cechy konieczne dla istnienia architektury. Witruwiańska
triada: firmitas, utilitas, venustas – trwałość, użyteczność, piękno, panowała w architekturze przez długie wieki i była powszechnie akceptowana.
W XXI wieku wciąż uznawana jest za jedną ze sztandarowych definicji architektury. Teoria ta określa wartości ponadczasowe w
projektowaniu i budowie budynków, jednakże dzisiaj może mieć
znaczenie dwojakie: możemy przyjąć ją jako bezsprzeczny zbiór
reguł do praktycznego zastosowania lub też jako punkt odniesienia służący refleksji nad własnym pojmowaniem architektury. W tym drugim przypadku nie chodzi o to, co we współczesnej
architekturze pozostało z Witruwiusza, lecz o to czy refleksja o
jej zasadach jest jeszcze potrzebna?

Firmitas, czyli trwałość
Pojęcie firmitas wydaje się najbardziej oczywiste: budynek trzeba wznieść po prostu tak, by się nie zawalił. Trwałość oznacza
trwałość konstrukcji i użytych materiałów. Witruwiusz dowodził,
że jest ona jedną z zasadniczych cech budowli, a w opisach dzieł
architektonicznych zwykło się mówić o sposobach konstruowania. Starożytne budowle projektowane z solidnych materiałów
przetrwały w lepszym bądź gorszym stanie do dnia dzisiejszego, zadziwiając swoją trwałością.
Choć współczesna wiedza techniczna i technologiczna pozwala precyzyjnie określić czas trwania budynku, dziś architektura
staje się coraz mniej trwała. Trwałość nabrała znaczenia kulturowego – wynika z potrzeby szacunku dla wartości przeszłości, z
potrzeby zatrzymania przemijania. Trwałość i użyteczność stanowią o materialnym wymiarze architektury.

Utilitas, czyli użyteczność
Użyteczność czy też funkcjonalność oznacza rozplanowanie
przestrzeni budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, uwzględniając przy tym komfort użytkownika wynikający z warunków klimatycznych, orientacji względem stron świata, oświetlenia i akustyki. Architekt winien znać potrzeby użytkowników, dla których
tworzy projekt – ci przecież dokonają jego rzeczywistej weryfikacji. W związku z tym, że kontemplujemy nad triadą, warto zapamiętać rozwinięcie skrótu w postaci potrojonej litery F, a mianowicie: FFF – Form follows function (forma podąża za funkcją)!
Choć rzeczywistość często rozumiała i rozumie ten skrót trojako – form follows fiction (forma podąża za fikcją) czy też form
follows finance (forma podąża za finansami), warto przyjąć wywodzenie formy z funkcji jako dogmatyczne. Kształt budynku lub
obiektu powinien opierać się przede wszystkim na jego zamierzonej funkcji czy też przeznaczeniu.

niającym się w zależności od kontekstu. De gustibus est non disputandum – o gustach się nie dyskutuje. Choć piękno często
sprowadza się do percepcji wrażeń mierzonych w kategoriach
masowych, nie ma definicji piękna, która odpowiadałaby wszystkim. Raz za piękne uznawano to, co stare – innym razem tylko to,
co nowoczesne.
Normą formy stała się moda opisywana w periodykach architektonicznych jako nieprzekraczalny wzorzec akceptacji. Wszystko, co wykracza poza te granice, łatwo może być nazwane kiczem.
Dziś sztuka jest odzwierciedleniem lub komentarzem do aktualnych wydarzeń współczesności. Tam, gdzie forma nie ma znaczenia – gdzie znaczenie sprowadzono do wartości rynkowej obiektu i działki, na której on stoi – zdarzają się przypadki architektury
z różnych powodów uważanej za zużytą i burzonej po to, by uzyskać miejsce na nowe inwestycje.

Te same pryncypia
Podsumowując, pomimo innego rozkładania akcentów, architektura dawna i dzisiejsza opiera się na tych samych pryncypiach –
firmitas, utilitas i venustas to wartości, których doszukać możemy się w każdym z dzieł architektury, jednakże często w bardzo
różnych proporcjach… Interpretacja Triady Witruwiusza powinna prowadzić do odtworzenia ludzkiego języka architektury jako
narzędzia odnajdywania relacji – umiejętności dojścia do porozumienia – czy też, jakże często, znalezienia kompromisów – architektów pomiędzy architektami, konstruktorami, inwestorami
i publicznością. Nieprzypadkowo te trzy witruwiuszowskie zasady zostały wymienione na medalu współczesnej nagrody Pritzkera*. Witruwiańska triada odniesiona do ogólnych wartości wiąże
się z inną antyczną triadą: pięknem, dobrem i prawdą. Czyż rozumienie Witruwiusza to nie dążenie do piękna formy, dobra użyteczności i prawdy konstrukcji?
* Nagroda Pritzkera – największe światowe wyróżnienie architektoniczne; nagroda przyznawana corocznie od 1979 roku (przez Fundację Hyatt) architek-

Venustas, czyli piękno

tom, którzy mieli znaczący wkład w rozwój środowiska człowieka
Katarzyna Formela

Pomiędzy pięknem a formą we współczesnej architekturze stworzyła się przepaść. Piękno jest pojęciem subiektywnym i zmie-

studentka Architektury
i Urbanistyki na Politechnice Poznańskiej
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g a z e ta

DEWELOPERSKA
g a z e t a - d e w e l o p e r s k a . p l n r 2 ( 0 8 ) w r z e s i e ń 2 0 1 2 r. K w a r t a l n i k P l a t f o r m y D e w e l o p e r s k i e j

REBANK
Nieruchomości
• 30 deweloperów • 25 banków • 0% prowizji

Deweloperzy na GPW
Sekrety zawodu
pośrednika
Deweloperskie
Igrzyska
Egzekucje komornicze
rozmowa z prezesem rafałem fronczkiem

Lokata deweloperska

Coworking

nieruchomości

Triada witruwiańska
INDEKS 286370
CENA 11,00 zł
w tym 8% VAT

Nowomowa ogłoszeniowa
Stary Rynek
czy Stary Browar

PromocjeNieruchomości2012
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