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1. WPROWADZENIE – STYCZEŃ 2018 
 

Witam Cię bardzo serdecznie!  

 Miło mi powitać Cię w Nowym Roku. Mam nadzieję, że świąteczny czas minął Ci w rodzinnej, 

zdrowej, spokojnej i pełnej uśmiechu atmosferze. Ja osobiście naładowałem swoje baterię i jestem gotów 

na to co przyniesie rok 2018. Jednak nie warto pozostawiać wszystkiego ot tak, losowi. Nowy rok to świetny 

moment na podsumowanie zeszłego roku oraz wprowadzenie zmian w tym nadchodzącym. Zamiast 

spisywać długą listę planów i celów na rok 2018, warto określić jak dojdziesz do danego rezultatu - miesiąc 

po miesiącu i rozpisać to na łatwiejsze zadania, które Cię do tego zbliżą. Jeszcze raz, już w Nowym Roku, 

życzę Ci wytrwałości w realizacji tych celów! 

Skoro zmiany, to co powiesz na założenie działalności gospodarczej? Jeśli jesteś świeżo upieczonym 

Inwestorem na rynku nieruchomości i nie posiadasz zbyt dużego doświadczenia, do tej pory pewnie 

wystarczał Ci ryczałt. Jednak w poniższym artykule zwrócimy Twoją uwagę na to, dlaczego warto rozpocząć 

działalność gospodarczą właśnie wraz z nowym rokiem. Zdradzę Ci, że głównym powodem jest tutaj 

budowanie zdolności kredytowej i to, że w ten sposób możesz szybciej ją uzyskać, a także kupić większą ilość 

mieszkań przy pomocy kredytu hipotecznego. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule na                     

stronie 9. 

Nowy rok to również nowe zmiany w opodatkowaniu najmu i sposobie jego rozliczania. Specjalnie 

dla Was, zaprosiliśmy do naszej eksperckiej sekcji Grzegorza Grabowskiego, eksperta w swoim fachu i autora książki „Podatek od najmu i rozliczenia 

z najemcami. Poradnik 100% praktyczny. Edycja 2018”, która miała swoją premierę 14 grudnia 2017 roku. W artykule znajdziecie podstawowe 

zagadnienia i najważniejsze zmiany jakie wprowadzi ze sobą rok 2018. Zapraszam na stronę 12.  

 

PS Już w ten weekend, na pierwszym Zjeździe Absolwentów Akademii Sourcingu™ w Warszawie będzie możliwość pierwszego w tym roku 

spotkania, wysłuchania mojego wykładu oraz rozmowy ze mną. To oczywiście nie jedyne wydarzenie, na którym będę obecny w tym roku.                          

W lutym i marcu będę uczestniczył w spotkaniach Mieszkanicznika – sprawdź poniżej, czy to Twoje miasto lub okolice.  Mam nadzieję do 

zobaczenia!   

Ronald Szczepankiewicz 
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2. HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WYKŁADÓW I SZKOLEŃ RM KREDYTY  
 

● 19-21.01.2018 r. – Zjazd Absolwentów Akademii Sourcingu™, Warszawa 

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

Link do wydarzenia: https://www.pawelalbrecht.com/zjazd-absolwentow/ 

 

● 21 luty 2018 r. – Stowarzyszenie Mieszkanicznik, oddział Bielsko-Biała 

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

 

● 22 luty 2018 r. – Stowarzyszenie Mieszkanicznik, oddział Wrocław  

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

 

● 13 marzec 2018 r. – Stowarzyszenie Mieszkanicznik, oddział Toruń 

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

 

 

Więcej bieżących informacji znajdziesz na naszym profilu facebookowym: https://www.facebook.com/RMKREDYTY/  

https://www.pawelalbrecht.com/zjazd-absolwentow/
https://www.facebook.com/RMKREDYTY/
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3. Z CZEGO SKŁADA SIĘ OPROCENTOWANIE KREDYTU? 
 

 

Marża - jest stała i niezmienna przez 

cały okres kredytowania. Na jej 

wysokość mamy wpływ poprzez: 

- wkład własny 

- wybór waluty (PLN, EUR, CHF) 

- typ kredytowanej nieruchomości 

- źródło dochodów 

- raport BIK 

- cross sell (dokupienie dodatkowych 

rozw. finansowych) 

- zmianę banku (na tańszy) 

- inne 

+ 

Stopa procentowa - jest zmienna. 

Pożyczamy pieniądze z banku, ten sam 

najczęściej ich nie posiada, pożycza je od 

innego banku na procent. Stopa pr. to 

wysokość tej pożyczki. Ustalana przez 

banki między sobą. Klienci i doradcy nie 

mają wpływu na jej wysokość. 

- dla PLN WIBOR 

- dla EUR EURIBOR lub LIBOR 

- dla CHF LIBOR 

= Oprocentowanie w skali roku. 

 

 

 

    

Przykład dla PLN 

2,37% + 1,73% = 4,10% 

 

 

LTC = Loan (dług) To (do) Cost (koszt, np. zakupu, remontu, ale również notariusza prowizji bankowej itd.) 

LTP = Loan (dług) To (do) Price (cena transakcyjna) 

LTV = Loan (dług) To (do) Value (wartości, np. z operatu szacunkowego) 

Cashflow = to co nam zostanie z przychodu po odjęciu wszystkich kosztów związanych z inwestycją. 

Cashback = jeżeli po całej inwestycji nasz wkład własny jest równy zero, a jeszcze dodatkowo zostaje nam gotówka, której wcześniej 

nie mieliśmy, to ta gotówka jest cashbackiem.  
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4. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD SYTUACJI 

RYNKOWEJ 

Nowy rok, a wraz z nim wiele zmian. O rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych projektowania budynków, który 

wszedł w życie wraz z 31 grudnia 2017 r. wspominaliśmy w naszym poprzednim raporcie. Warto również zaznajomić się ze zmianami 

w rozliczaniu najmu, które wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule na stronie 12. 

Wraz z rozpoczęciem 2018 roku ostatni raz 

wystartował rządowy program Mieszkanie dla Młodych.                 

Z dniem 2 stycznia uruchomiona została ostatnia pula 

środków dofinansowań MdM. Przewidywane 

zainteresowanie przerosło oczekiwania, dopłaty o łącznej 

wartości 381 mln zł zostały zarezerwowane w przeciągu                  

2 dni. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 3 stycznia 

ogłosił, że środki na rok 2018 zostały wykorzystane. Z dniem 

4 stycznia banki wstrzymały przyjmowanie nowych 

wniosków1. Osobom, którym udało się uzyskać taki kredyt 

w tym roku, lub w poprzednich latach mają szanse jeszcze 

na dodatkową dopłatę 5%2.  Może otrzymać ją rodzina, 

w której urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w przeciągu 

5 lat od wzięcia udziału w programie MdM. Zakończenie 

programu z pewnością zmniejszy popyt na nieruchomości 

                                                 
1 https://www.bgk.pl/aktualnosci/dofinansowanie-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-2216/ 
2 https://www.bgk.pl/aktualnosci/dofinansowanie-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-2216/ 

 

        Średnia zdolność kredytowa w PLN  
         Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tyś zł netto 
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i uniemożliwi zakup nieruchomości pewnym osobom. Deweloperzy mogą odczuć spadek ilości klientów, jednak może wzrosnąć tutaj 

popyt na wynajmowane lokale. Do czasu, aż w pełni nie zacznie działać rządowy program Mieszkanie Plus, który dotychczas 

przydzielił lokale rodzinom tylko w jednym mieście. Jako zastępstwo dla MdMu rząd planuje wprowadzić również Indywidualne Konta 

Mieszkaniowe (IKM). Obecnie trwa proces legislacyjny, jednak z dotychczasowych informacji wiadomo, że IKM ma być wsparciem 

w oszczędzaniu pieniędzy w celach mieszkaniowych. Środki z tego konta będzie można przeznaczyć m.in. na zakup mieszkania, 

pokrycia wkładu własnego, budowę domu czy remont lub wykończenie nieruchomości. Każda osoba, w zależności od progu 

dochodowego, będzie miała możliwość oszczędzania na koncie IKM i otrzymania premii od państwa. Dodatkowo konta będą 

zwolnione z tzw. „podatku Belki” czyli z 19% podatku od zysków kapitałowych. Z obecnych planów minimalny czas, aby pozyskać 

dofinansowanie będzie wynosił 5 lat. Jeśli program zostanie wprowadzony jeszcze w tym roku, prawdopodobnie pierwsze dopłaty 

pojawią się dopiero na przełomie 2023/2024 r.  

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 Stopy procentowe. Jak co miesiąc, odbyło się posiedzenie 

Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która w dalszym ciągu 

pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. 

W komunikacie Narodowego Banku Polskiego możemy 

przeczytać „W ocenie Rady w nadchodzących 

kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej 

gospodarce, choć dynamika PKB będzie 

prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 r. Natomiast 

w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu 

inflacyjnego”3. Dzięki niskim stopom procentowym kredyty 

nadal pozostaną łatwo dostępne. Raty kredytów 

prawdopodobnie nie zmienią się do końca 2018 roku. Jeśli 

RPP nie zmieni w najbliższym czasie swojej decyzji, popyt 

na nieruchomości nie powinien ulec zmianie w stosunku 

do 2017 roku.  

                                                 
3 http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2018_01_10.pdf 

                         Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M 
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 Ministerstwo Infrastruktury.  Wraz ze zmianami w rządzie, zmieniła się struktura Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jak podaje 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – „Ze względu na szczególny priorytet, jakim dla rządu jest program Mieszkanie Plus, 

zaplanowano wydzielenie części zadań dotyczących budownictwa z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa i przekazanie ich do nowych struktur powstałych po zmianach w działach administracji rządowej. Na czele 

nowego Ministerstwa Infrastruktury stanął Andrzej Adamczyk.”4 Kilka dni później Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie 

określające szczegółowy zakres działania, włączając w to, mimo wcześniejszych informacji również budownictwo5.

 

                                                 
4 https://premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-oglosil-sklad-rzadu.html 
5 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/101/1 

Dotyczy kredytu na kwotę 300 tyś zł, wkład własny 25%. 

Średnie marże kredytowe w PLN 

Dotyczy kredytu na kwotę 300 tyś zł, wkład własny 25%. 

Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN 
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5. ARTYKUŁ RM KREDYTY – BUDOWANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 

A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ JĄ 

W STYCZNIU? 

Rozpoczynając swoją przygodę jako inwestor na rynku nieruchomości, z pewnością zaczniesz rozliczać swój najem poprzez 

ryczałt. Jest to najtańsza forma opodatkowania – 8,5%. Na początku drogi do wolności finansowej jest wystarczająca. Jednak jeśli 

Twoje plany zawierają zakup co najmniej 3-4 nieruchomości, to prędzej czy później założenie działalności gospodarczej  i tak 

dojdzie do skutku. Z punktu widzenia budowania zdolności kredytowej, warto zrobić to wcześniej. W poniższym artykule 

przedstawimy Ci, dlaczego warto zarejestrować działalność gospodarczą już na samym początku Twojej przygody 

z nieruchomościami. 

Planując zakup kolejnych mieszkań na kredyt hipoteczny, musisz liczyć się z tym, że będzie coraz trudniej go uzyskać. 

Otrzymanie pierwszej, drugiej a nawet trzeciej pozytywnej decyzji kredytowej nie powinno sprawić aż tak dużych problemów (o ile 

posiadasz odpowiednią zdolność kredytową). Jeśli po zakupie trzeciej nieruchomości, wciąż rozliczasz się za pomocą ryczałtu, to 

w banku mogą zacząć się kłopoty, zwłaszcza jeśli jest to przeważająca część Twojego dochodu. Instytucje finansowe mogą zacząć 

traktować Cię jako inwestora i zaproponują Ci kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej. Jest on niestety udzielany na krótszy czas,                  

a wymagany wkład własny jest wyższy – wynosi ok. 30%. Również sam Urząd Skarbowy, może zwrócić uwagę, że wynajmując trzy 

nieruchomości jest to działalność gospodarcza, a nie nasz dodatkowy dochód. Banki przy obliczaniu zdolności kredytowej nie wezmą 

również pod uwagę całego przychodu rozliczanego poprzez ryczałt, tylko pewien procent - ok. 70%. Mając te rzeczy na uwadze, 

czy nie lepiej założyć działalność gospodarczą już po zakupie pierwszego lub drugiego mieszkania? Ma to z pewnością duże 

znaczenie przy budowaniu zdolności kredytowej. 

Kiedy założyć działalność gospodarczą? 

O działalności gospodarczej warto zacząć myśleć już przy kupnie pierwszej nieruchomości. Jednak z punktu widzenia budowy 

zdolności kredytowej, ważną kwestią jest czas jej założenia. Banki najczęściej opierają się na średniej z ostatniego zeznania 

podatkowego (PIT). W przypadku budowania dochodu z działalności gospodarczej najlepszym momentem na jej rozpoczęcie jest 

styczeń (lub pierwszy kwartał roku). W takiej sytuacji należy poczekać 12 miesięcy od momentu jej otwarcia i możesz składać wniosek 

o kredyt (zdecydowana większość banków akceptuje ten dochód dopiero po roku). Bank obliczając Twoją zdolność kredytową 

spojrzy na PIT za ubiegły rok. Otwierając działalność na początku roku, przez 12 miesięcy pracowałeś/aś na swój dochód netto. 
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Gorszy scenariusz przedstawia poniższy rysunek. Zakładając działalność np. w czerwcu, bank spojrzy na nasz PIT dopiero po                               

12 miesiącach. Nie będzie go interesowało, że w poprzednim roku Twoja firma funkcjonowała dopiero od połowy roku i cały dochód 

z PIT-a podzieli na 12 miesięcy. Co gorsza, ta zła średnia będzie się za  Tobą ciągnąć aż do rozliczenia kolejnego roku 

obrachunkowego i złożenia następnej deklaracji. Dlatego z punktu widzenia banku bardzo ważne jest, aby wykazywać dochód od 

razu, zaraz po otwarciu działalności. 

 
Rodzaj działalności a zdolność? 

Przed założeniem działalności gospodarczej, warto pamiętać, że analitycy w banku sprawdzają główne kody PKD (Polska 

Klasyfikacja Działalności). Istnieją te bardziej lubiane i mniej. Do działalności o najwyższym ryzku, przez które możesz otrzymać decyzję 

negatywną należą między innymi: 
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 szeroko pojęta branża budowlana i deweloperska, 

 handel materiałami budowlanymi, 

 działania związane z hazardem, 

 pośrednicy kredytowi, 

 pożyczki gotówkowe, 

 działalność gospodarcza polegająca na obrocie nieruchomościami oraz ich wynajmie. 

Jeżeli faktycznie prowadzisz tego typu działalność oraz jeżeli jest to jedyne lub główne źródło dochodu, problem murowany! Skoro 

zawodowo zajmujesz się obrotem i wynajmem nieruchomości, to bank może zakwestionować ich zakup na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych. Wyjściem z tej sytuacji jest udowodnienie, że jest inaczej. Pomoże w tym większa liczba osób w gospodarstwie 

domowym w stosunku do liczby posiadanych nieruchomości. Jeżeli jest inaczej, szukaj banków, które nie patrzą na ilość 

nieruchomości. 

O czym warto pamiętać? 

Posiadając już działalność gospodarczą, pamiętaj aby jej nie zawieszać, ani nie zamykać. Dla banku może to oznaczać, że sobie 

nie radzisz. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zażąda od Ciebie dokumentów finansowych Twojej byłej działalności 

gospodarczej, aby sprawdzić prawdziwy powód jej zawieszenia lub zamknięcia. Dla części banków zawieszenie działalności 

gospodarczej przez jednego z wnioskodawców automatycznie oznacza decyzję negatywną. W tych bankach zazwyczaj do starania 

się o kredyt można przystąpić najwcześniej po12 miesiącach od daty zawieszenia lub zamknięcia działalności gospodarczej, choć 

bywają przypadki, że trzeba czekać nawet 18 miesięcy. 

Natomiast straty w działalności w zasadzie przekreślą szanse na uzyskanie zdolności kredytowej. Dlatego jeśli masz możliwość, staraj 

się wykazać chociaż minimalny dochód na plusie. Straty z ubiegłego roku będą negatywnie wpływać na Twoją zdolność kredytową 

przez cały obecny rok. 

Starając się o kredyt, przemyśl czy warto w Twoim przypadku stosować amortyzację. Nie pomoże Ci ona w uzyskaniu wyższej zdolności 

kredytowej. Przez to, że jest ona kosztem, a nie wydatkiem, płacisz mniejszy podatek dochodowy. A więc, choć dochód netto jest 

mniejszy niż przed amortyzacją, więcej pieniędzy zostaje u Ciebie w kieszeni. Jednak  w wypadku osoby fizycznej obniżenie dochodu 

netto obniża także zdolność kredytową. 
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6. ARTYKUŁ PARTNERA – GRZEGORZ GRABOWSKI, ZMIANY W 

OPODATKOWANIU NAJMU W 2018 ROKU.

Przełom roku to dla osób inwestujących w mieszkania na wynajem dobry moment na przemyślenie swojej sytuacji 

podatkowej, zaplanowanie oraz ewentualne dokonanie odpowiednich zmian w rozliczaniu swoich podatków od najmu, na 

kilkanaście kolejnych miesięcy. W poniższym artykule Ekspert prowadzący biuro księgowe wyspecjalizowane w obsłudze osób                        

i podmiotów zajmujących się nieruchomościami – Grzegorz Grabowski, nakreśli najnowsze zmiany, które weszły w życie wraz                            

z nowym rokiem. 

Dla osób rozliczających najem swoich mieszkań, jako oddzielne źródło przychodów istotny jest termin 22 stycznia 2018 roku. Tego 

dnia mija nieprzekraczalny termin na ewentualne złożenie do urzędu skarbowego: 

 oświadczenia o wyborze formy opodatkowania,  

 oświadczenia dotyczącego kwartalnego rozliczania ryczałtu (o ile rozliczasz się tym sposobem), 

 oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów/dochodów z najmu współwłasności małżeńskiej przez jednego ze 

współmałżonków. 

W mojej opinii najważniejsze wydaje się być to pierwsze, czyli wybór formy opodatkowania. Z kolei osoby rozliczające najem poprzez 

działalność gospodarczą powinny jeszcze rozważyć następujące ewentualności:  

 zmianę formy opodatkowania działalności (podatek liniowy lub zasady ogólne),  

 wybór zaliczek uproszczonych,  

 wybór rozliczania podatku dochodowego w trybie kwartalnym lub miesięcznym, 

 i zapewne inne kwestie, mniej lub bardziej istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.  

Jakie są podstawowe formy opodatkowania najmu? 

Najem mieszkań można rozliczać jako odrębne źródło przychodów (tzw. najem prywatny) oraz w ramach działalności gospodarczej. 
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W przypadku najmu prywatnego możemy wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 

100 000 zł – zwracam uwagę, że stawka 12,5% od kwoty ponad 100 000 zł pojawiła się właśnie w 2018 roku) lub zasady ogólne (18% 

i 32% od dochodu). Działalność gospodarcza, w ramach której opodatkowujemy najem, może być z kolei rozliczana na zasadach 

ogólnych (18% i 32% od dochodu) lub podatku liniowego (19% od dochodu). 

Jak wybrać formę opodatkowania najmu? 

Podstawowym kryterium wyboru formy opodatkowania jest oczywiście wysokość podatku, który będziemy mieli do zapłacenia. Nie 

jest to złe podejście, ale oprócz jego wysokości należy też wziąć pod uwagę inne kryteria, a także jaką mamy „strategię 

inwestowania” w nieruchomości czy też na jakim etapie naszego planu inwestycyjnego się znajdujemy. Inaczej podejdziemy do 

wybierania formy opodatkowania, jeśli mamy już stworzony portfel nieruchomości i chcemy wyłącznie minimalizować zobowiązania 

podatkowe, a inaczej, gdy dopiero planujemy ich kupno i chcemy zadbać o naszą zdolność kredytową.  

Czynniki, które moim zdaniem warto wziąć pod uwagę (oczywiście, oprócz wysokości podatku), to: 

 formalności, których musimy dopełnić na początku najmu; 

 konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i ewentualnie kosztów; 

 sposób rozpoznawania przychodów – w najmie prywatnym stosujemy zasadę kasową, w działalności gospodarczej podstawą 

określenia przychodu są kwoty należne; 

 konieczność odprowadzania składek ZUS; 

 dopuszczalna skala najmu prywatnego. 

A jak oszacować i porównać wysokość podatku do zapłacenia? Spójrzmy na przychody oraz koszty naszego najmu z poprzedniego 

roku (tego, który właśnie się skończył) i spróbujmy oszacować, jakie będziemy mieli przychody i koszty oraz, w konsekwencji, podatek,  

w kolejnym roku. Należy też uwzględnić nasze plany inwestycyjne np. zakup kolejnego mieszkania oraz inne zmiany, które mogą 

nastąpić np. podwyżkę czynszu dla najemców, którą planujemy. 

Dodatkowo, trzeba też wziąć pod uwagę zmiany przepisów, które weszły bądź za chwilę wejdą w życie. Czasami nowe zasady są 

kluczowe i mogą mocno wpłynąć np. na to, która forma opodatkowania najmu będzie dla nas najkorzystniejsza. Tak mamy, niestety, 

w 2018 roku, ponieważ zmiany dotyczące amortyzacji odziedziczonych i darowanych nieruchomości mogą nieźle namieszać 

osobom, które wynajmują takie lokale. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj. 

http://wynajmistrz.pl/amortyzacja-nieruchomosci-nabytych-w-spadku-poprzez-darowizne
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Kiedy wybrać ryczałt, a kiedy zasady ogólne 

Przede wszystkim - każdy przypadek jest inny i dla każdego z nich należy to po prostu policzyć. Można jednak wskazać pewne 

generalne zasady. Gdy występują wysokie koszty np. wysoka amortyzacja, odsetki od kredytu, najczęściej bardziej opłacalne jest 

rozliczanie się według skali podatkowej (podatek płacimy od dochodu). Gdy tych kosztów nie ma (mieszkanie jest spłacone, ma 

niską wartość początkową), ryczałt najczęściej daje niższy podatek (płacony od przychodu). Rozliczanie się tym sposobem najmu 

ma też inną cechę – jest najprostszą metodą z możliwych do wyboru.  

Opodatkowanie najmu poprzez specjalnie do tego zarejestrowaną działalność gospodarczą rzadko ma sens ze względu na 

występujące dodatkowo koszty prowadzenia tej firmy oraz większą ilość wymaganej pracy i formalności.  

Wynajem rozliczany jest często w ramach działalności gospodarczej, gdy wynajmujący tak czy inaczej musi ją zarejestrować, albo 

już prowadzi własną firmę (choć w mojej opinii również wtedy trzeba decyzję o wciągnięciu najmu do działalności dobrze rozważyć). 

Jedna z sytuacji, gdy warto pomyśleć o wciągnięciu wynajmu do działalności to, gdy najem generuje tarczę podatkową (księgową 

stratę spowodowaną wysoką amortyzacją i kosztami odsetek) i chcemy ją wykorzystać do obniżenia dochodu generowanego przez 

inne aktywności w ramach tej działalności.  

Przykład kalkulacji wysokości podatku, ułatwiającej podjęcie decyzji, znajdziesz w artykule na moim blogu pod TYM linkiem. 

Działalność gospodarcza wydaje się być też dobrym wyborem, gdy posiadamy więcej mieszkań. Eliminujemy wówczas ryzyko, że 

urząd skarbowy stwierdzi, że przy takiej liczbie mieszkań nie możemy już rozliczać się poprzez najem prywatny (bo nasz najem spełnia 

definicję działalności gospodarczej). Artykuł na ten temat znajdziesz tutaj. 

Oświadczenie dotyczące formy opodatkowania 

Wybór formy opodatkowania najmu prywatnego poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do naczelnika US właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania możliwy jest tylko raz w roku: 

 na jego początku (do 20 stycznia, a w 2018 roku termin przesunął się na 22 stycznia) bądź 

 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu (jeśli 

rozpoczynamy wynajem w trakcie roku podatkowego), albo 

http://wynajmistrz.pl/podatek-od-najmu-w-2018-ryczalt-czy-na-zasadach-ogolnych-miesiecznie-czy-kwartalnie
http://wynajmistrz.pl/kiedy-najem-rozliczac-w-ramach-dzialalnosci-gospodarczej
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 do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód pojawił się w grudniu. 

W przypadku, gdy nie złożymy oświadczenia w odpowiednim terminie, automatycznie rozliczamy się według skali podatkowej, 

chyba, że w poprzednim roku wybraliśmy ryczałt. W tej sytuacji możemy kontynuować tę formę opodatkowania bez powiadamiania 

US. Oznacza to, że wynajmujący dopiero zaczynający rozliczać najem, którzy wybrali skalę podatkową, nie muszą składać 

oświadczenia.  

Pisemną deklarację do US powinniśmy złożyć, jeśli w poprzednim roku rozliczaliśmy się według skali podatkowej, a chcielibyśmy 

przejść na ryczałt bądź odwrotnie.  

Od 2018 roku oświadczenie można złożyć z wykorzystaniem oficjalnego wzoru. Wg mojej wiedzy, możemy, ale nie musimy z niego 

korzystać. Możesz zastosować również wzór załączony do mojego poradnika w wersji na 2018 rok. 

Kwartalne rozliczanie ryczałtu oraz opodatkowanie całości przychodu/dochodu z najmu współwłasności przez jednego ze 

współmałżonków 

Szczegóły dotyczące kwartalnego rozliczania ryczałtu (kto i w jaki sposób może z tego mechanizmu skorzystać) oraz dotyczące 

opodatkowania całości przychodu z najmu współwłasności małżeńskiej przez jednego ze współmałżonków znajdziesz we 

wspomnianym już wyżej artykule na blogu.  

Kasa fiskalna i najem w 2018 roku 

Pod koniec grudnia 2017 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 

przy zastosowaniu kas fiskalnych. 

Na szczęście, zdefiniowane w podpisanym dokumencie zwolnienia dla najmu nie różnią się od tych z zeszłego roku. W ogóle 

rozporządzenie niewiele się zmieniło, bo obiecywanej rewolucji w kasach fiskalnych nie zdążyli jeszcze zrobić, więc po prostu 

„skopiowali” ustalenia z zeszłego roku. 

Mamy więc tak samo działające 3 sposoby na uniknięcie kasy fiskalnej przez wynajmującego: 

 obrót poniżej 20 tysięcy złotych, 

 dokumentowanie obrotu z najmu fakturą, 
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 wpłaty od najemców na konto. 

Pod TYM linkiem znajdziesz artykuł opisujący te zwolnienia dokładniej. 

Zmiany w 2018 roku 

Podobnie jak w 2017 roku, w 2018 roku zmienia się wiele przepisów. Z punktu widzenia wynajmujących (i nie tylko) najwięcej zmian 

wprowadziła Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne. Nowym regulacjom „zawdzięczamy” m.in. wspomniane wcześniej wprowadzenie drugiej stawki ryczałtu od 

przychodów z najmu od nadwyżki ponad 100 000 zł, zmianę dotyczącą amortyzacji majątku otrzymanego tytułem darmym (poprzez 

spadek lub darowiznę), wzrost kwoty wolnej (z 6600 zł do 8000 zł), możliwość nie wpłacania zaliczki, gdy nie przekracza ona 1000 zł 

(dostępne tylko działalności gospodarczej), ale także zmianę limitu dla nisko cennych środków trwałych - z 3500 zł do 10 000 zł (tę 

ostatnią zmianę, jako jedną z nielicznych, oceniam pozytywnie). Oczywiście, ta ustawa wprowadziła również bardzo dużo zmian 

w innych obszarach systemu podatkowego. 

Sporo zmian dotknęło w 2017 roku także podatek od towarów i usług. Ustawodawca dalej pracuje i zapowiada się, że rok 2018 – 

podobnie zresztą, jak i rok ubiegły – będzie rokiem uszczelniania systemu podatkowego, przede wszystkim właśnie w obszarze 

podatku VAT. Jest on przecież głównym źródłem dochodów budżetowych, a także jest szczególnie podatny na wyłudzenia.  

Przykładowo, 1 lipca 2018 pojawi się mechanizm podzielonej płatności (prezydent już podpisał ustawę). Rząd pracuje także m.in. 

nad tym, żeby do wymogu płatności wyłącznie przelewem przy transakcjach między przedsiębiorcami powyżej 15 000 zł 

(obowiązującego od 2017 roku) dołożyć jeszcze wymóg płatności na zarejestrowane w wykazie podatników VAT czynnych konto 

bankowe (w przypadku, gdy dokonujemy płatności na rzecz podatnika VAT czynnego). Jeśli nie zapłacimy przelewem na właściwe 

konto, ten wydatek nie będzie naszym kosztem uzyskania przychodu.  

Nie można także zapomnieć o tym, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązek wysyłania JPK_VAT dotyczy już wszystkich podatników VAT 

czynnych, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Natomiast od lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą wysyłać na żądanie 

także inne struktury JPK (nie tylko te dotyczące VAT-u). 

Istotną zmianą dla płatników składek ZUS jest wprowadzenie od stycznia indywidualnych rachunków składkowych – zamiast na 4 

konta płacimy już składki na jedno indywidualne konto przypisane do płatnika. 

http://wynajmistrz.pl/kasa-fiskalna-wynajem-2018
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Wymienione wyżej zmiany to tylko mój subiektywny wybór tych kwestii, na które powinien zwrócić uwagę inwestor w mieszkania na 

wynajem. Nie twierdzę, że są to jedyne zmiany (niestety, jest ich sporo więcej) i zapewne dla Twojej sytuacji prawno-podatkowej 

istotne mogą być jeszcze inne modyfikacje prawa podatkowego. 

 

Powyższy artykuł bardzo skrótowo opisuje rozliczanie podatków od 

najmu i kluczowe zmiany przepisów w 2018 roku. Więcej informacji 

znajdziesz w mojej książce "Podatek od najmu i rozliczenia                                

z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 2018.”  

 

Grzegorz Grabowski 

 

 

 

  

http://podatekodwynajmu.pl/
http://wynajmistrz.pl/
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7. SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD RÓŻNYM KĄTEM – Z NASZEJ 

PERSPEKTYWY, Z KONKRETNĄ CENĄ. OSOBY FIZYCZNE 

Bez owijania w bawełnę, przechodzimy do sedna. ☺ 

Oto jak przedstawia się sytuacja na rynku bankowym w styczniu 2018. 

Kryteria wyboru banku: 

• LTP min. 80%, najlepiej 90% i to w LTV, 

• Okres kredytowania do 35 lat (najlepiej), 

• Jeżeli to możliwe, brak prowizji lub możliwość jej skredytowania, 

• Brak cross-sell’u - dodatkowych rozwiązań finansowych (ubezpieczeń, programów regularnego oszczędzania oraz innych 

Inwestorowi niepotrzebnych bzdur), 

• Dopiero na samym końcu, ale również ważna - najniższa marża kredytowa. 

Przedstawiamy najlepsze banki pod kątem: 

● Inwestorów, 

● kredytów na FLIPa, 

● najniższej marży, 

● najlepszego liczenia zdolności kredytowej, 

● najszybszego przebiegu procesu, 

● hipoteki łącznej, 

● osób osiągających dochód w walucie obcej. 
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NAJLEPSZY– Bank dla Inwestora (spełniający powyższe kryteria) 

1. BZWBK  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, dobrze robione 

wyceny, prosty cross-sell, szybka decyzja finansowa. 

Okiem eksperta: Bank dla początkującego inwestora (ze względu ograniczenia w ilości udzielanych kredytów hipotecznych), 

z dość szybkim procesem, niewymagającym cross-sellem (jedynie przelewy wynagrodzenia w kwocie 2 000 zł) i dobrym 

podejściem do wycen. Nieco rozczarowujący stosunek do kosztów początkowych - wysoka prowizja. W przypadku dochodu 

z działalności gospodarczej, warto zwrócić uwagę na konieczność osiągania dochodu od 2 pełnych lat obrachunkowych 

(dla kredytów powyżej 300 tys.) i konieczność podpisywania druków z nią związanych przez księgowego. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% 
wycena robiona przez bank, płatna przed wydaniem 

decyzji ostatecznej, koszt dla mieszkań to 360 zł 

Środki na cel 

dowolny 

max. 30% kwoty celu podstawowego kredytu do 90% wartości 

określonej przez bank 
- 

UNWW finansuje bank - 

Ubezpieczenie 

na życie 
wymagane, jeżeli klient w okresie spłaty przekroczy 70 rok życia - 

Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, brak limitu wiekowego  

jeżeli okres spłaty przekroczy 70 r.ż. bank wymaga 

ubezpieczenia na życie w dowolnym TU 
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Prowizja 
- prowizja 3,00% dla klienta zewnętrznego, LTV>80% 

- prowizja 2,50% dla klienta wewnętrznego, LTV>80% 

klient wewnętrzny to klient posiadający konto osobiste 

w BZWBK spełniające następujące warunki: nie jest 

oznaczone jako niepracujące (nie posiada statusu 

default) i w ciągu ostatnich trzech miesięcy na koncie 

tym zostały zarejestrowane co najmniej trzy transakcje 

lub bieżące saldo rachunku w analizowanym miesiącu 

jest większe niż 100 zł 

Cross-sell 

konto z wpływami wynagrodzenia w wysokości 2000 zł 

miesięcznie przez 84 miesiące (brak zadeklarowanego wpływu 

wynagrodzenia – marża +0,2 p.p.) 

jeśli klient zadeklaruje w umowie wpływ wynagrodzenia 

a nie spełni tego warunku marża wzrasta o 0,5 p.p. 

Marża 

1,99 - 2,39% zależne od poziomu LTV 

1,79 - 2,19% dla osób ze statusem VIP lub pracowników 

finansowych 

Status VIP - jeden z wnioskodawców ma dochody na 

poziomie 10 000 zł netto lub posiada w banku depozyt 

na min. 100 tys. zł 

Wcześniejsza 

spłata 

wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo bez opłat 

w ciągu pierwszych 3 lat, później bez opłat 

przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie 3 lat 

powoduje, że bank pobiera opłatę 1% z tytułu nadpłaty 

2. PKO BP  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania, brak kosztów wyjścia, możliwy brak cross-sell, możliwa 

decyzja bez umowy przedwstępnej. 

Okiem eksperta: Bank z umiarkowanie szybkim procesem kredytowym, z opcją całkowitego braku produktów dodatkowych 

oraz dobrze liczoną zdolnością (UWAGA: dla klientów z działalnością gospodarczą niestety wygląda to dużo gorzej). Warto 

zwrócić uwagę na możliwość otrzymania decyzji finansowej bez podpisanej umowy przedwstępnej (konieczne dostarczenie 

druku oświadczenia nabywcy) oraz bezkosztowego wyjścia z kredytu w dowolnym momencie (brak opłat za wcześniejszą 

spłatę). Dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w wariancie promocyjnym).  

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% nie przyjmuje operatu szacunkowego klienta(!) 
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Środki na cel 

dowolny 

do 25% „na cel dowolny”, oczywiście po cenie kredytu na 

zakup, max. do 90% LTV 
- 

UNWW 
marża podnoszona jest o 0,25 p.p. do czasu aż saldo kredytu 

spadnie poniżej 80% LTV 
- 

Ubezpieczenie 

na życie 
nie wymagane  - 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, realnie do 75 roku życia - 

Prowizja 2,00% lub 0,00% w promocji "Własny kąt hipoteczny" 

aby uzyskać prowizję 0% wymagane jest jednorazowe 

wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy (3,25% od 

kwoty kredytu) 

Cross-sell 

obniżka marży o 0,15 p.p. dla klienta posiadającego ROR w 

banku od min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami 

wynagrodzenia. Dodatkowo marżę można obniżyć poprzez 

produkty dodatkowe takie jak: konto z określonymi wpływami 

czy kartę kredytową, ale obniżka jest nieznaczna… 

w promocji "Własny kąt hipoteczny" konto i karta 

kredytowa są obowiązkowe 

Marża 

Standardowa: od 2,26% (dla kredytu powyżej 200 000 zł) 

Promocja: 1,10% w pierwszym roku, następnie 1,98% (promocja: 

"Własny kąt hipoteczny") 

Przy LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu marża 

wynosi 2,51% w standardzie i w promocji 2,23% 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 

3. Millennium  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, dług okres kredytowania, brak kosztów wejścia i wyjścia, możliwa decyzja bez 

wykonywania operatu szacunkowego, atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie. 

Okiem eksperta: Jedyny na rynku bank z opcją 0% za wejście 0% za wyjście (brak zarówno prowizji za udzielenie jak i za 

wcześniejszą spłatę), do tego z dość szybkim procesem kredytowym. Warto rozważyć opcję z cross-sellem (zalecamy wybór 

wariantu I zawierającego jedynie kartę debetową z miesięcznymi obrotami w wysokości 500 zł, daje on co prawda 

niższą obniżkę marży, ale ze względu na brak konieczności przeniesienia wpływów wynagrodzenia jest zdecydowanie mniej 
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uciążliwy). Warto zwrócić uwagę na możliwość otrzymania decyzji finansowej bez konieczności dostarczania operatu 

szacunkowego (należy go jednak dostarczyć po tym etapie), oraz atrakcyjną stawkę ubezpieczenia na życie (podnosi ona 

co prawda koszty całkowite, ale wyróżnia się na tle ofert konkurencji). Dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą 

istotnym będzie fakt uwzględniania amortyzacji wyliczaniu zdolności kredytowej (jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy 

działalność jest "na plusie"). Uwaga: z naszych doświadczeń wynika, że proces przebiega sprawnie tylko do momentu 

wygenerowania umowy (do tego czasu wnioski procesowane są centralnie), kolejne etapy, czyli podpisanie umowy, 

spełnienie ewentualnych warunków i uruchomienie kredytu tempo zdecydowanie zwalnia. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% - 

Środki na cel 

dowolny 
tak, po koszcie kredytu mieszanego 

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel 

dowolny 

UNWW finansuje bank - 

Ubezpieczenie na 

życie 

wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z 

oferty banku, bo jest tanie - 0,02% od salda kredytu) 
- 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 75 roku życia - 

Prowizja 0,00% - 

Cross-sell 
konto z kartą debetową i wpływ wynagrodzenia może obniżyć 

marże 0,5 pp., bez wpływu o 0,3 p.p. 
- 

Marża marża standardowa dla LTV 90% = 2,80%  po obniżkach 2,30% lub 2,50% 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 
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4. mBank 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania (ale uwaga na wiek w momencie zakończenia kredytu), 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, procesowanie wniosku bez podpisanej umowy 

przedwstępnej, bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa, brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych. 

Okiem eksperta: Bank zdecydowanie wyróżniający się bardzo dobrze liczoną zdolnością kredytową (nawet przy posiadaniu 

wielu zobowiązań) i przyzwoitymi warunkami cenowymi (konkurencyjne marże i niska prowizja okupiona jednak koniecznością 

zakupu ubezpieczenia na życie). Do zalet należy zaliczyć również możliwość procesowania wniosku kredytowego bez 

podpisanej umowy przedwstępnej oraz brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych (uwaga, w przypadku 

uwzględniania w zdolności dochodów z najmu, mogą pojawić się ograniczenia). Warto pamiętać jednak, że bank nie 

przyjmuje, jako zabezpieczenia kredytu nieruchomości mających status lokali spółdzielczo-własnościowych oraz rezygnuje 

z transakcji, gdzie formą nabycia jest przetarg lub licytacja komornicza. Z naszych doświadczeń wynika również, że ostatnio 

bank cechuje się niską elastycznością oraz dłuższym niż średnia rynkowa procesem. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% bank akceptuje tylko pełną własność 

Środki na cel 

dowolny 
nie udziela - 

UNWW  finansuje bank  - 

Ubezpieczenie na 

życie 
 wymagane w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej 

do wyboru jeden z dwóch pakietów, najtańsza wersja 

to koszt 0,0208% aktualnego salda kredytu 

miesięcznie, wymagane przez okres 5 lat 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 67 roku życia (w chwili spłaty ostatniej raty)  

kredyt powyżej 30 lat można zaciągnąć tylko dla 

LTV≤85% 

Prowizja  1,00% - 

Cross-sell 
 wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz ubezpieczenie 

na życie z oferty banku  
wymagane przez 5 lat 
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Marża  1,99% (promocja: Kredyt z widokiem na przyszłość) 
wysokość marży niezależna od poziomu wkładu 

własnego  

Wcześniejsza 

spłata 

 częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 

2% przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat 
- 

4. Pekao SA  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, umiarkowanie szybki proces (dla kredytów do 300 000 zł). 

Okiem eksperta: Bank z bardzo dobrym i szybkim procesem kredytowym, ale wyłącznie dla kredytów do 300 000 zł, niestety 

z wysoką opłatą za wcześniejszą spłatę i nie najlepiej liczoną zdolnością z działalności gospodarczej. Polecany raczej dla 

pierwszego kredytu (w przypadku drugiego i kolejnego bardzo często pojawia się żądanie wyższego wkładu własnego 

15 - 20%). Warto zwrócić uwagę, że dla klientów posiadających minimum 15-20% wkładu własnego bank nie wprowadza 

ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych. UWAGA: W przypadku wyboru oferty promocyjnej (wymagane 

produkty dodatkowe to: ubezpieczenie nieruchomości, karta kredytowa, konto z kartą debetową ORAZ przelewami całości 

wynagrodzenia), gwarantującej dość dobre warunki cenowe (zarówno marża jak i prowizja poniżej 2%) należy pamiętać, że 

zaprzestanie przelewu wynagrodzenia skutkuje podwyżką marży o 1,5 p.p. – co skutkuje wzrostem marży powyżej 3,00%. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

max. LTV 90% -  

Środki na cel 

dowolny 
4 % (zwykle do pokrycia kosztów około kredytowych) - 

UNWW płatne z góry za cały okres! - 

Ubezpieczenie na 

życie 

bank na 100% zażąda ubezpieczenia na życie, gdy do kredytu 

przystępuje jedna osoba 

trzeba się ubezpieczyć na min. 25% kwoty kredytu, 

małe składki, opłaca się 

Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, do 70 roku życia -  



 

25 | S t r o n a  

 

Raport z rynku Kredytów Hipotecznych i Nieruchomości, styczeń 2018. www.RMKREDYTY.pl 

RM KREDYTY NIEZALEŻNE POŚREDNICTWO KREDYTOWE, +48 503 804 619, kontakt@rmkredyty.pl 

Prowizja 1,90% 
płatne gotówką (można kredytować, jeśli pozwala na 

to LTV) 

Cross-sell 
ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia + karta 

kredytowa i ubezpieczenie nieruchomości w banku 

produkty dodatkowe wymagane przez cały okres 

kredytowania 

Marża Promocyjna: 1,90% (dla kredytu od 200 tys. zł i LTV powyżej 80%) - 

Wcześniejsza 

spłata 

pobierana przez pierwsze 3 lata, jej wysokość to mniejsza z kwot: 

3% od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu.  

 

Po 3 latach nadpłaty i spłata częściowa są bezpłatne. 

- 

6. Alior Bank  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, szyki proces, dobrze liczona zdolność kredytowa, procesowanie bez umowy 

przedwstępnej, brak limitów posiadanych kredytów hipotecznych, remont rozliczany zdjęciami. 

Okiem eksperta: Trzeba to powiedzieć wprost – elastycznie, ale drogo. Ze względu na szybki proces, brak ograniczeń w ilości 

podsiadanych kredytów hipotecznych, dobrze liczoną zdolność kredytową oraz spore możliwości negocjacyjne odnośnie 

odstępstw bank dla zaawansowanego i świadomego inwestora. Teoretyczne niewielki cross-sell (konto), ale w praktyce 

w większości decyzji pojawia się konieczność zakupu bardzo drogiego ubezpieczenia na życie. Nie należy zapominać również 

o podwyżce oprocentowania (przez cały okres kredytowania!) za brak wymaganego wkładu własnego, marży 

zdecydowanie powyżej 3% oraz opłacie za wcześniejszą spłatę pobieranej przez 3 pierwsze lata.  Elastyczność ma swoją cenę. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

max. LTP 90% 
można dostarczyć operat zewnętrzny, ale ostateczna 

wartość uzależniona jest od decyzji analityka 

Środki na cel 

dowolny 
tak, po koszcie kredytu mieszanego przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV 
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UNWW 
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi marżę o 0,2% 

(liczone od ceny transakcyjnej, przez cały okres kredytowania) 
w przypadku kredytów walutowych liczone od 70% LTV 

Ubezpieczenie na 

życie 

w większości przypadków klient otrzymuje „promocję 

Megahipoteka z Ubezpieczeniem na życie TU Europa”. Koszt tego 

ubezpieczenia to 5 (słownie pięć (sic!) % od kwoty kredytu), a 

realnie sporo powyżej 5%, ponieważ płacisz ubezpieczenie od 

ubezpieczenia 

w sytuacji, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden 

kredytobiorca, gdy występuje duża dysproporcja 

dochodów kredytobiorców lub gdy klient otrzyma 

negatywną ocenę scoringową bank żąda wykupienia 

ubezpieczenia na życie 

Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, do 80 roku życia - 

Prowizja od 1,00% do 5,00% - 

Cross-sell wymagany ROR – bezpłatny  - 

Marża 

ustalana jest na podstawie oceny scoringowej klienta 

przy LTV 90% i ofercie z ubezpieczeniem na życie od 2,49%, bez 

ubezpieczenia 3,30% 

marża na LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu = 

3,50%!  

Wcześniejsza 

spłata 

pobierana przez pierwsze 3 lata, jej wysokość to mniejsza z kwot: 

 3% od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu.  

 

Po 3 latach nadpłaty i spłata częściowa są bezpłatne. 

- 

7. Raiffeisen 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, możliwy brak kosztów wejścia, dobre warunki cenowe, brak opłat związanych 

z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, prosty cross-sell. 

Okiem eksperta: Bank z przystępnymi warunkami cenowymi, umiarkowanie szybkim procesem kredytowym, dobrze liczoną 

zdolnością z działalności oraz wymagającym, ale nie uciążliwym cross-sellem (konto z zasileniem, karta kredytowa, 

ubezpieczenie na życie opłacane przez min. 5 lat oraz ubezpieczenie nieruchomości). Oferta raczej dla wyższych kwot kredytu 

(LTV powyżej 80% i kwota powyżej 400 tys.: marża 2,09%, prowizja 0%) lub klientów z wkładem własnym na poziomie minimum 

20% (niezależnie od kwoty: marża 1,89%, prowizja 0%). Z naszych doświadczeń wynika, że na szybkość procesowania ogromy 
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wpływ ma kompletność wniosku oraz dołączenie operatu na etapie wnioskowania. W przypadku działalności gospodarczej 

bardzo istotne jest by dochód z niej uzyskiwany był stabilny (nie lubią różnic między okresem bieżącym a pitem z roku 

poprzedniego). Ze względu na ograniczenia w ilości udzielanych kredytów (maksymalnie 2 kredyty na 90% LTV, kolejne 

max. 60%) ofertę rekomendujemy początkującym inwestorom. 

Uwaga: do końca stycznia 2018 r. w Banku obowiązuje promocja polegającą na możliwości negocjacji obniżki marży 

wyjściowej o 0,2 p.p. Promocja obowiązuje dla kredytów hipotecznych (mieszkaniowych i konsolidacyjnych, gdy cel nie 

mieszkaniowy stanowi max. 10%) z LTV poniżej 80%, przy czym minimalna marża po cross sellu nie może być niższa niż 1,69%. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

max. LTP 90% - 

UNWW finansuje bank - 

Ubezpieczenie na 

życie 
dobrowolne (jest elementem cross-sell) 

Jeśli wybrane jednocześnie obniża marżę o 0,4% oraz 

prowizję do 0,00%. Wymagane przez pierwsze 5 lat 

kredytowania, rezygnacja po tym okresie nie wpływa 

na zmianę warunków cenowych. 

Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, do 70 roku życia - 

Prowizja 2,00% 

Możliwość obniżenia do 0,00% w przypadku 

skorzystania z ubezpieczenia na życie lub 

ubezpieczenia od utraty pracy (z oferty banku) 

Cross-sell 

- konto, 

- karta kredytowa 

-ubezpieczenie na życie 

- ubezpieczenie nieruchomości 

Konto, karta i ubezpieczenie na życie wymagane są 

przez cały okres kredytowania. Wcześniejsza 

rezygnacja z dowolnego produktu skutkuje podwyżką 

marży każdorazowo o 0,1 p.p. 

 

W przypadku ubezpieczenia na życie – wymóg 

opłacania wnosi 60 miesięcy, wcześniejsza rezygnacja 

to podwyżka marży o 0,4 p.p. 
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Marża 
1,89% - dla LTV poniżej 80% i dowolnej kwoty kredytu 

2,09% - dla LTV powyżej 80% i kwoty powyżej 400 tys. 

Marża dla kredytów z LTV powyżej 80%: 

- 2,39% dla kwot poniżej 400 tys. 

-2,49% dla kwot poniżej 200 tys. 

Wcześniejsza 

spłata 
1,50% 

Pobierana przez pierwsze 3 lata, po tym okresie 

bezpłatnie. 

NAJLEPSZY– Bank na FLIPA (szybki zakup, szybka sprzedaż) 

1. Millennium 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania, brak kosztów wejścia i wyjścia, możliwa decyzja bez 

wykonywania operatu szacunkowego, atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie. 

Okiem eksperta: Jedyny na rynku bank z opcją 0% za wejście 0% za wyjście (brak zarówno prowizji za udzielenie jak i za 

wcześniejszą spłatę), do tego z dość szybkim procesem kredytowym. Warto rozważyć opcję z cross-sellem (zalecamy wybór 

wariantu I zawierającego jedynie kartę debetową z miesięcznymi obrotami w wysokości 500 zł, daje on co prawda 

niższą obniżkę marży, ale ze względu na brak konieczności przeniesienia wpływów wynagrodzenia jest zdecydowanie mniej 

uciążliwy). Warto zwrócić uwagę na możliwość otrzymania decyzji finansowej bez konieczności dostarczania operatu 

szacunkowego (należy go jednak dostarczyć po tym etapie), oraz atrakcyjną stawkę ubezpieczenia na życie (podnosi ona 

co prawda koszty całkowite, ale wyróżnia się na tle ofert konkurencji). Dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą 

istotnym będzie fakt uwzględniania amortyzacji wyliczaniu zdolności kredytowej (jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy 

działalność jest "na plusie"). Uwaga: z naszych doświadczeń wynika, że proces przebiega sprawnie tylko do momentu 

wygenerowania umowy (do tego czasu wnioski procesowane są centralnie), kolejne etapy, czyli podpisanie umowy, 

spełnienie ewentualnych warunków i uruchomienie kredytu tempo zdecydowanie zwalnia. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% - 

Środki na cel 

dowolny 
tak, po koszcie kredytu mieszanego 

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel 

dowolny 
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UNWW finansuje bank - 

Ubezpieczenie na 

życie 

wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z 

oferty banku, bo jest tanie - 0,02% od salda kredytu) 
- 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 75 roku życia - 

Prowizja 0,00% - 

Cross-sell 
konto z kartą debetową i wpływ wynagrodzenia może obniżyć 

marże 0,5 p.p., bez wpływu o 0,3 p.p. 
- 

Marża marża standardowa dla LTV 90% = 2,80%  po obniżkach 2,30% lub 2,50% 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 

2. ING Bank Śląski  

Wyróżniki na tle konkurencji: długi okres kredytowania, brak opłat za wcześniejszą spłatę, atrakcyjne warunki cenowe, dobrze 

liczona zdolność, brak limitów odnośnie ilości posiadanych kredytów, procesowanie na podstawie oświadczenia klienta. 

Okiem eksperta: Bank dla klientów posiadających minimum 20% wkładu własnego, ale z bardzo ciekawą ofertą cenową 

(marża nawet 1,69% oraz możliwość wyboru pomiędzy brakiem prowizji a wyższą marżą lub odwrotnie). Do atutów banku 

zaliczyć trzeba również możliwość otrzymania decyzji kredytowej (finansowej) bez podpisanej umowy przedwstępnej 

(wystarczy oświadczenie klienta odnośnie nabywanej nieruchomości) oraz dobrze liczoną zdolność z działalności 

gospodarczej (w tym możliwość uwzględnienia przy jej wyliczaniu amortyzacji). Jednocześnie z naszych doświadczeń wynika, 

że dla najmu rozliczanego na podstawie ryczałtu zdolność liczona jest źle. W przypadku inwestorów należy zwrócić uwagę, że 

bank nie posiada limitów sztukowych (jeśli chodzi o ilość kredytów na jednego klienta), jednak zgodnie z procedurami 

maksymalny wolumen kredytów udzielonych pojedynczemu klienta (tzw. zaangażowanie banku)nie może przekroczyć kwoty 

4 mln złotych. 
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Uwaga: Chcielibyśmy zwrócić uwagę na coraz większą nieprzewidywalność banku, wynikającą z faktu podziału klientów na 

3 grupy ryzyka. Klasyfikacja ta dokonywana jest automatycznie przez system w trakcie analizy wniosku, a nasze doświadczenia 

pokazują, że każda klasa inna niż pierwsza, kończy się decyzją negatywną, bądź drastycznym zmniejszeniem kwoty kredytu. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 80% - 

Środki na cel 

dowolny 
tak, po cenie kredytu mieszkaniowego 

maksymalnie do wysokości podstawowej kwoty 

kredytu, ale nie więcej niż 30% LTV 

UNWW nie występuje - 

Ubezpieczenie na 

życie 

wymagane minimum przez 3 lata - 0,035% od aktualnego salda 

kredytu 

z ubezpieczenia można zrezygnować od razu, skutkuje 

to wzrostem marży o 0,4 p.p. 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 70 roku życia - 

Prowizja 
0,00% - w wariancie „Łatwy start” 

1,69% -  w wariancie „Lekka rata” 

wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie 

na wysokość marży 

Cross-sell konto z wpływem 2000 zł/mies. (nie musi być wynagrodzenie) 
brak realizacji tego warunku, skutkuje wzrostem marży 

o 0,4 p.p.   

Marża 
1,85% - w wariancie „Łatwy start” 

1,69% - w wariancie „Lekka rata” 

wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie 

na wysokość prowizji 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 

3. mBank 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania (ale uwaga na wiek w momencie zakończenia kredytu), 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, procesowanie wniosku bez podpisanej umowy 

przedwstępnej, bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa, brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych. 
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Okiem eksperta: Bank zdecydowanie wyróżniający się bardzo dobrze liczoną zdolnością kredytową (nawet przy posiadaniu 

wielu zobowiązań) i przyzwoitymi warunkami cenowymi (konkurencyjne marże i niska prowizja okupiona jednak koniecznością 

zakupu ubezpieczenia na życie). Do zalet należy zaliczyć również możliwość procesowania wniosku kredytowego bez 

podpisanej umowy przedwstępnej oraz brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych (uwaga, w przypadku 

uwzględniania w zdolności dochodów z najmu, mogą pojawić się ograniczenia). Warto pamiętać jednak, że bank nie 

przyjmuje, jako zabezpieczenia kredytu nieruchomości mających status lokali spółdzielczo-własnościowych oraz rezygnuje 

z transakcji, gdzie formą nabycia jest przetarg lub licytacja komornicza. Z naszych doświadczeń wynika również, że ostatnio 

bank cechuje się niską elastycznością oraz dłuższym niż średnia rynkowa procesem. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% bank akceptuje tylko pełną własność 

Środki na cel 

dowolny 
nie udziela - 

UNWW  finansuje bank  - 

Ubezpieczenie na 

życie 
 wymagane w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej 

do wyboru jeden z dwóch pakietów, najtańsza wersja 

to koszt 0,0208% aktualnego salda kredytu 

miesięcznie, wymagane przez okres 5 lat 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 67 roku życia (w chwili spłaty ostatniej raty)  

kredyt powyżej 30 lat można zaciągnąć tylko dla 

LTV≤85% 

Prowizja  1,00%  

Cross-sell 
 wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz ubezpieczenie 

na życie z oferty banku  
wymagane przez 5 lat 

Marża  1,99% (promocja: Kredyt z widokiem na przyszłość) 
wysokość marży niezależna od poziomu wkładu 

własnego  

Wcześniejsza 

spłata 

 częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 

2% przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat 
- 



 

32 | S t r o n a  

 

Raport z rynku Kredytów Hipotecznych i Nieruchomości, styczeń 2018. www.RMKREDYTY.pl 

RM KREDYTY NIEZALEŻNE POŚREDNICTWO KREDYTOWE, +48 503 804 619, kontakt@rmkredyty.pl 

NAJLEPSZY – Bank z najniższą marżą: mBank, PEKAO, PKO BP, Millennium, Raiffeisen, ING (ale LTV tylko 80%)  (szczegółowo 

przedstawione wyżej) 

NAJPEWNIEJSZY– Bank najlepiej liczący zdolność: mBank, Millenium, PKO BP (kiepsko liczą niestety dochody z działalności), Alior 

NAJSZYBSZY– Bank z najszybszym procesem (czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania decyzji kredytowej): 

1. BZWBK- decyzja wstępna przy umowie o pracę 2 dni, przy działalności do 4 dni, 

2. Millennium – może być bardzo szybko ale i bardzo wolno – wszystko zależy na jakiego analityka trafi, 

3. Alior Bank - decyzja ostateczna do 10 dni kalendarzowych, 

4. Pekao SA - szybka decyzja wstępna do 10 dni roboczych, 

5. mBank - do 4 tygodni na decyzję ostateczną, 

6. PKO BP -  do 4 tygodni. Bardzo dużo zależy od tego, gdzie składamy wniosek kredytowy. Często bywa tak, że im większy 

i bardziej znany oddział, tym dłużej czekamy. 

BANK NA HIPOTEKĘ ŁĄCZNĄ– Bank, który zabezpieczy się jednorazowo na więcej niż jednej nieruchomości: BZWBK, DB, ING, PKO BP, 

Raiffeisen 

BANK DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W WALUCIE OBCEJ – Bank, który udzieli kredytu osobie zarabiającej w EURO (lub innej 

walucie obcej). Kolejność alfabetyczna.  

UWAGA! W tym przypadku, starając się o kredyt, trzeba zadać pytanie, nie „na jakich warunkach”, a „czy i gdzie, w ogóle dostanę 

kredyt w euro?”. 

ALIOR BANK 

● Max. LTV: 80% (dla EUR) i 76% (dla GBP i USD) 

● Max. okres kredytowania: 30 lat  

● Marża – 4,45% - 5,25% (uzależniony od grupy scoringowej klienta oraz od skorzystania z oferty ubezpieczenia na życie)  

● Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EUR, USD, GBP 
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● Dokumenty, które muszą być przetłumaczone (chyba że są po angielsku, wówczas nie trzeba tłumaczyć): 

o raport odpowiednika BIK-u 

o wyciąg z konta za 6 miesiące (przy umowie o pracę) 

o umowa o pracę / kontrakt 

● Uwaga: od 21.11.2017 zmianie ulegają wymagania odnośnie minimalnego dochodu netto. Zgodnie z procedurą bankową, 

kredyty indeksowane walutami GBP/USD/EUR, udzielane będą wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walucie 

indeksacji, którzy osiągają dochody netto, stanowiące równowartość min. 7,5 tys. PLN miesięcznie (było 20 tys.), w przypadku 

dochodów w kilku walutach bierze się pod uwagę walutę właściwą dla największej części dochodów). W przypadku kilku 

kredytobiorców, powyższy warunek musi być spełniony przez minimum jednego kredytobiorcę. 

Deutsche Bank 

● Max. LTV: 90% (Polak pracujący w Polsce zarabiający w walucie), 70% (Polak za granicą w UE)  

● Max. okres kredytowania: 30 lat 

● Oprocentowanie = EURIBOR 3M + Marża ok. 2,40% - 4,10% (w zależności od oferty i dodatkowych produktów oraz kwoty 

kredytu) 

● Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EUR, GBP 

● Dokumenty, które muszą być przetłumaczone: 

o raport odpowiednika BIK-u 

o umowa o pracę 

o wyciąg z konta z 6 miesięcy (przy umowie o pracę) 

o payslipy z 12 miesięcy 

● Dokumenty, które nie muszą być przetłumaczone: 

o zaświadczenie o dochodach (Bank ma druki PL, ENG, DE) 

o wszystkie - jeśli są w języku angielskim bądź niemieckim 

● Aby uzyskać kredyt w EUR, obowiązkowo należy: przy pakiecie standardowym założyć konto w banku, kartę kredytową  

● Aby obniżyć ofertę cenową można skorzystać z ubezpieczenia na życie – 1,8 % od kwoty kredytu za 2 lata płatne od razu 

(zamienne z programem regularnego oszczędzania, 120 zł składki na każde 100 000 zł kredytu, płatne za rok z góry). Oba 

produkty można skredytować, jeśli pozwala na to wartość nieruchomości. DROGO! 
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● Mówiąc ogólnie trudno jest otrzymać kredyt w EUR w tym banku, za utrzymanie 1 osoby za granicą bank policzy 1 300 

euro/mies.! Także dochód minimalny to 2 500 euro/mies. 

● Bank jako jedyny może zaakceptować dochód z działalności gospodarczej, ale tylko tej prowadzonej na terenie Niemiec. 

PEKAO S.A. 

● Max. LTV: 70% 

● Max. okres kredytowania: 20 lat (przy 60% LTV) lub 15 lat (przy 70% LTV) 

● Marża około 3,9% - 5,9%  

● Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EUR, GBP, USD, NOK, SEK 

● Dokumenty, które muszą być przetłumaczone: 

o raport odpowiednika BIK-u 

o umowa o pracę 

o payslipy (odpowiednik RMUA) 

o wyciąg z konta z 12 miesięcy (przy umowie o pracę) 

o zeznanie roczne 

● Bank ma sankcje przewidziane wobec niektórych krajów, na które nie może udzielić kredytu. 

● Bank będzie potrzebował PIT-ów, więc jeśli klient nie rozlicza się na podobnych zasadach co w Polsce, to bank nie udzieli 

kredytu. 

● Jeśli klient nie rozlicza się w Polsce, wówczas powinien do wniosku złożyć oświadczenie, że nie jest zobowiązany do składania 

deklaracji podatkowych w Polsce, ani za granicą i że nie otrzymuje od swojego pracodawcy rozliczeń podatkowych. 

 

Na ten moment nie jest tanio. Bank wymaga dość dużego wkładu własnego i przyznaje kredyt na dość krótki okres. 
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8. SZKOLENIE „FINANSOWANIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI PRZY UDZIALE 

BANKÓW” 

 W poprzednich raportach wspominałem o gruntownym seminarium nt. kredytów hipotecznych, na którym wraz z moją 

wspólniczką Magdaleną Łyczko-Hałaszczyk oraz Piotrem Hryniewiczem dokładnie omówimy wszystkie istotne zagadnienia 

dotyczące finansowania nieruchomości przy udziale banków, osobiście doradzimy i pomożemy w zbudowaniu długoterminowego 

planu inwestowania na lata.  

Pierwsza oficjalna edycja tego szkolenia odbyła się w weekend 13-14 maja w Warszawie, uczestniczyło w niej około                          

20 uczestników. Wszyscy byli absolwentami Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza. Sobotę 

spędziliśmy na intensywnym przekazywaniu wiedzy natomiast niedzielne południe przeznaczyliśmy na analizowanie i indywidualne 

opracowywanie przypadków uczestników szkolenia. Jak się okazało wielu z doświadczonych inwestorów popełnia podobne błędy 

na poziomie planowania i przygotowania strategii finansowania swoich inwestycji, co prowadzi do znacznego ograniczenia swoich 

możliwości. Im dokładniej opracujemy strategię inwestowania na trzy-cztery laty do przodu, tym więcej nieruchomości będziemy                        

w stanie legalnie nabyć szczególnie jeżeli planujemy posiłkować się kredytami. Cytując klasyka „Każda minuta poświęcona na 

przygotowaniu planu działania oszczędza aż 10 minut czasu potrzebnego do wykonania danego przedsięwzięcia”.  

Tych z Was, którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniu w terminie majowym lub nie wiedzieli o rejestracji informujemy, że 

odbędzie się jeszcze niejedno takie szkolenie.  Dostaję od was dużo pytań dotyczących szkolenia – odpowiedzi na wiele z nich 

znajdziecie na stronie internetowej z możliwością rejestracji - pod TYM linkiem. Znajdują się tam wszelkie informacje na temat szkolenia, 

zakresu zagadnień jakie będziemy poruszać oraz przykładowy harmonogram z I edycji szkolenia. Możecie zapisać się tam na listę 

chętnych na najbliższe szkolenie realizowane wspólnie z Piotrem, planujemy je już niebawem. Kiedy ruszy oficjalna rejestracja 

otrzymacie informację jako pierwsi.  Jeżeli masz dodatkowe pytania, pisz śmiało na naszego e-maila: szkolenia@rmkredyty.pl 

PS Zapraszamy również do zapoznania się z krótką prezentacją i opiniami uczestników szkolenia na naszym kanale YouTube – link 

TUTAJ. 

Mamy nadzieję, do zobaczenia na szkoleniu!  

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/finansowanie-zakupu-nieruchomosci/
mailto:szkolenia@rmkredyty.pl
https://youtu.be/Jo5mpvc7Do0
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I edycja szkolenia ”Jak zaplanować i legalnie zrealizować zakup i wynajem 7 nieruchomości na kredyt 

mieszkaniowy”, czyli Finansowanie zakupu nieruchomości przy udziale banków, Warszawa 13-14 maja 2017 



 

37 | S t r o n a  

 

Raport z rynku Kredytów Hipotecznych i Nieruchomości, styczeń 2018. www.RMKREDYTY.pl 

RM KREDYTY NIEZALEŻNE POŚREDNICTWO KREDYTOWE, +48 503 804 619, kontakt@rmkredyty.pl 

9. SŁOWNIK INWESTORA 

WIBOR - (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) inaczej stopa procentowa w ofertach bankowych. Jest to stawka 

oprocentowania pieniędzy, po jakiej banki pożyczają je między sobą. W Polsce ich wysokość jest uzależniona pośrednio od stóp 

Narodowego Banku Polskiego. Co miesiąc Rada Polityki Pieniężnej ustala je na swoim posiedzeniu. Należy jednak wiedzieć, że stopy 

procentowe ustalane są przez banki komercyjne, należące do panelu WIBOR. Ani kredytobiorca, ani ekspert kredytowy nie mają 

wpływu na ich wysokość – nie są one podjęte negocjacjom. W każdym banku wysokość stóp procentowych jest niemalże 

identyczna. Różnice zazwyczaj wynoszą nie więcej niż około 0,3%. Należy zatem pamiętać, że pomimo takiej samej marży między 

bankami oprocentowanie kredytu może się różnić. Powodem tego są właśnie różnice w wysokości stóp procentowych. Stopa 

procentowa jest zmienna! Dla znacznej części osób, z którymi się spotykamy , jest to spore zaskoczenie. Otóż oznacza to, że pomimo 

zaciągnięcia kredytu w walucie, w jakiej generowane są dochody kredytobiorcy, rata kredytu nie będzie stała. Stopa procentowa, 

w zależności od waluty, której dotyczy, ma różne nazwy:  

• dla PLN jest to WIBOR, 

• dla EUR jest to EURIBOR (najczęściej) lub LIBOR (bardzo rzadko), 

• dla CHF, USD, YEN, GBP jest to LIBOR. 

Czym różni się WIBOR3M od WIBOR6M? 

Ta reguła dotyczy w zasadzie każdej stopy procentowej, nie tylko tej dla PLN. Jak sama nazwa wskazuje, różnica polega na 

częstotliwości, z jaką stopa jest uaktualniana. 3M dotyczy okresu trzymiesięcznego, a 6M okresu sześciomiesięcznego. Są jeszcze inne, 

np. 1, 12M itd. Zdecydowanie najczęstszym, preferowanym przez banki wyborem terminu dla stóp procentowych jest okres 

trzymiesięczny. W praktyce oznacza to, że jeżeli zaciągniesz kredyt, w którym na oprocentowanie wpływa WIBOR3M, jego 

oprocentowanie będzie zmieniało się zgodnie ze zmianami wysokości WIBOR, ale tylko raz na trzy miesiące. Jeżeli miną trzy miesiące 

od momentu wypłaty kredytu, a WIBOR3M zmieni swoją wartość, bank będzie miał obowiązek przesłać ci nowy harmonogram spłat 

kapitału i odsetek. Jeżeli natomiast wysokość stopy procentowej pozostanie na tym samym poziomie, oprocentowanie, 

a w konsekwencji rata, również się nie zmienią. 
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10. BIBLIOTEKA INWESTORA, CZYLI CO KAŻDY INWESTOR PRZECZYTAĆ 

POWINIEN 

1) Andrzej Fesnak - „Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej” 

2) Anthony Robins - „Obudź w sobie olbrzyma” 

3) Bartosz Nosiadek - „Zarabianie prawdziwych pieniędzy” 

4) Brian Tracy - „Zjedz tę żabę”, „Psychologia osiągnięć”, „Maksimum osiągnięć”, „Psychologia sprzedaży” 

5) Daniel Siwiec - „Jak skutecznie zarabiać na nieruchomościach” 

6) Grzegorz Grabowski - „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami 2017”, „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 

100% praktyczny. Edycja 2018.” 

7) Katarzyna i Jeremiasz Gorzędowscy - „Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie” 

8) Kim Kiyosaki - „Bogata kobieta” 

9) Maciej Samcik - „Jak inwestować i pomnażać oszczędności” 

10)  Marcin Marczak - „Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej” 

11)  Mark Fischer - „Sekret Milionera” 

12)  Mark Victor Hansen, Robert G. Allen - „Jednominutowy milioner” 

13)  Michał Szafrański - „Finansowy Ninja” 

14)  Robert Kiyosaki - „Bogaty ojciec, biedny ojciec”, „Kwadrant przepływu pieniędzy”, „Inwestycyjny poradnik bogatego ojca”, 

„Młody bogaty rentier” oraz wiele innych pozycji tego autora 

15)  Ronald Szczepankiewicz - „Tajna Broń Kredytobiorcy” 

16)  Sławek Muturi - „Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości”, „Zarządzanie najmem”, „Pomysł do wynajęcia” 

17)  Stephen Covey - „7 Nawyków skutecznego działania” 

18)  Tim Ferris - „4-godzinny tydzień pracy” 

19)  Wojciech Orzechowski - „Zarabiaj na nieruchomościach”, „10 Wskazówek jak podnieść wartość nieruchomości” 

20)  Wojciech Woźniczka - „Negocjuj, czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach”, „NEGOCJUJ 2. Czyli czego nauczyłem się, 

negocjując dla siebie i dla innych” 
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11. INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! 
 

 

Jeśli w dalszym ciągu nie czytałeś mojej książki 

„Tajna broń kredytobiorcy” to zachęcam Cię 

do skorzystania ze specjalnego kuponu 

rabatowego dla czytelników raportu. Chcąc 

uzyskać rabat na zakup papierowej wersji 

książki w wysokości 15% należy przy zakupie 

podać kod rabatowy - „raport”.  

Pod TYM linkiem możesz zapoznać się                    

z darmowym fragmentem mojej książki  Jeśli 

chcesz sfinansować zakup nieruchomości na 

kredyt i maksymalnie oszczędzić na tym 

procesie, to zdecydowanie pozycja dla Ciebie 

- dowiesz się z niej jak zwiększać swoje 

możliwości kredytowe, zmniejszać prowizje 

bankowe, a także jak kupować nieruchomości 

na cele inwestycyjne!  

Życzę przyjemnej lektury!  
 

 

 

 

 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl  

http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/img/products/tajna-bron-kredytobiorcy-fragment.pdf
http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
http://WWW.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.PL


 

40 | S t r o n a  

 

Raport z rynku Kredytów Hipotecznych i Nieruchomości, styczeń 2018. www.RMKREDYTY.pl 

RM KREDYTY NIEZALEŻNE POŚREDNICTWO KREDYTOWE, +48 503 804 619, kontakt@rmkredyty.pl 

12. PODSUMOWANIE 
 

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości za kredyt lub wzięciem kredytu pod 

nieruchomość, refinansowaniem, konsolidacją kredytów pod nieruchomość, ale nie wiesz: 
 

 Czy masz zdolność kredytową, 

 Jaka będzie rata,  

 Jak skredytować daną nieruchomość, 

 Jak się za to zabrać, 

 Nie masz czasu na chodzenie bo bankach, 

 Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie, 
 

lub masz inne pytania, pisz / dzwoń, chętnie pomożemy!  

Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników finansowych w Polsce. 

 
 

RM KREDYTY 

Niezależne Pośrednictwo Kredytowe 

 

Specjalizacja Kredyty Hipoteczne 

Obszar działalności – cała Polska 

telefon: +48 503 804 619 

e-mail: kontakt@rmkredyty.pl 

www.RMKREDYTY.pl 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl 

 

 

 

  

NASZ ZESPÓŁ 
 

Ronald Szczepankiewicz 

Magdalena Łyczko-Hałaszczyk 

Rupert Aleksiejuk 

Karolina Parowicz 

Jarosław Mądraszewski 

Karol Wójcik 

Marcin Bubiłek 

Małgorzata Słowik-Zwiercan 

Jakub Pastuszka 

Arkadiusz Fukowski 

Bartłomiej Świć 

Katarzyna Sawicka 

Bartosz Nowak 

Wojciech Izdebski 

Karol Świetlicki 

Agata Skubis 

Ilona Sobiech 

Roman Gutowski 

Krzysztof Baranowski 

Marta Kawka 

Jadwiga Mikuła 

Weronika Szwankowska 

Sandra Łazarska 
 

mailto:kontakt@rmkredyty.pl
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13. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW 

● 19-21.01.2018 r. – Paweł Albrecht - Zjazd Absolwentów Akademii Sourcingu™, Warszawa 

Link do wydarzenia: https://www.pawelalbrecht.com/zjazd-absolwentow/ 

● 20-21.01.2018 r. – Piotr Hryniewicz – Flipowanie, czyli optymalizacja handlu mieszkaniami, Łódź 

Link do wydarzenia: http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/flipowanie-mieszkaniami/ 

● 25.01.2018 r. – Józef Kajta i Alex Wzorak – Licytacje komornicze i inne źródła pozyskiwania mieszkań, Kraków 

Link do wydarzenia: http://mistrzwynajmu.pl/produkt/licytacje-komornicze/ 

● 03-04.02.2018 r. – Piotr Hryniewicz - Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości, Poznań 

Link do wydarzenia: http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/ 

● 03.02.2018 r. – Paweł Albrecht - Akademia Sourcingu™, Wrocław 

Link do wydarzenia: https://www.pawelalbrecht.com/akademiasourcingu/ 

● 09.02.2018 r. – Paweł Albrecht – Szkolenie z podnajmu mieszkań, Wrocław 

Link do wydarzenia: https://www.pawelalbrecht.com/podnajem/ 

● 17-18.02.2018 r. – Mateusz Brejta - Szkolenie z podnajmu „Jak osiągnąć dochód 6.000 zł miesięcznie w ciągu roku”, Warszawa 

Link do wydarzenia: http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/  

https://www.pawelalbrecht.com/zjazd-absolwentow/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/flipowanie-mieszkaniami/
http://mistrzwynajmu.pl/produkt/licytacje-komornicze/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
https://www.pawelalbrecht.com/akademiasourcingu/
https://www.pawelalbrecht.com/podnajem/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/
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14. GŁÓWNI PARTNERZY 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://www.jakoszczedzacpieniadze.pl
http://www.hryniewicz.pl/
http://www.mieszkanicznik.org
https://www.asbiro.pl/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
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http://droga-do-bogactwa.pl/
http://www.bnipolska.pl/
http://globalinvestorclub.pl/
https://moniter.pl/
http://mistrzwynajmu.pl/
http://www.bogatyojciec.pl/
http://mzuri.pl/
http://mateuszbrejta.pl/
https://www.pawelalbrecht.com/
http://www.wynajmistrz.pl/
http://mieszkanicznikodpodszewki.pl/
http://www.kontestacja.com/
http://marciniwuc.com/

