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2. WPROWADZENIE – KWIECIEŃ 2019 
 

 

Witam Cię serdecznie! 

   

Z okazji zbliżających się wielkimi krokami świąt Wielkiej Nocy, chciałbym Ci życzyć, aby 

były one pełne nadziei i wiary. Radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego 

święconego jajka! Mam nadzieję, że te święta dodadzą Ci wiosennej radości, świeżości oraz 

przede wszystkim motywacji do działania.  

  Tymczasem prezentuję Ci kwietniowy raport z rynku kredytów hipotecznych i 

nieruchomości! Co w nim znajdziesz? Tradycyjnie, szczegóły najlepszych ofert pod różnych kątem, 

a także najnowszy przegląd sytuacji rynkowej. W tym miesiącu, warto zwrócić uwagę na artykuł 

partnera - Krystiana Suma, który przedstawi analizę rynku lokali mieszkalnych pod „FLIPy”.  

Zapraszam Cię również do zapoznania się z artykułem na temat przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego oraz z harmonogramem najbliższych wydarzeń. Wiosna zapowiada się 

obiecującą pod względem edukacyjnym!  

 

 

Zapraszam do lektury! 
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3.  HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

MAJ 

WARSZAWA   

  

PODCAST z Grzegorzem Grabowskim (Wynajmistrz) 

 

MAJ 

WARSZAWA  

PODCAST z Filipem Kowarskim (Moniter) 

 

23 MAJA 

GDAŃSK   

Wykład Mieszkanicznik, oddział Trójmiasto 

 

 

 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM  

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 
 

 
 

 

  
 

 

 

   

file:///C:/Users/katarzynapastor/Dropbox/Raporty/2018/2018.08/Raport%20wersja%20robocza/FACEBOOK.COM/RMKREDYTY
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4.  SŁOWNIK POJĘĆ KREDYTOWYCH 
 

OPROCENTOWANIE 

KREDYTU 
  marża + stopa procentowa (przykład dla PLN   2,37% + 1,73% = 4,10%) 

MARŻA 
  jest stała i niezmienna przez cały okres kredytowania. Na jej wysokość mamy wpływ 

poprzez wkład własny, źródło dochodów, cross sell ITP. 

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 w skali 

roku. Ustalana przez banki między sobą. Klienci i doradcy nie mają wpływu na jej 

wysokość. Np: WIBOR3M (dla PLN), LIBOR3M (dla CHF, USD, EUR), EURIBOR3M (dla EUR) 

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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5. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD SYTUACJI 

RYNKOWEJ 

Podczas posiedzenia, sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej zdecydowały 

o poprawkach do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma zmieniać zasady zwrotu wywłaszczonych 

nieruchomości. Senat zaproponował trzy poprawki, które od razu zostały zaakceptowane przez posłów.  

 Jedna z poprawek dotyczy skrócenia z trzech lat do roku terminu na wystąpienie z wnioskiem o zwrot nieruchomości, 

których dotyczy nowela. Poparta została również zmiana umożliwiająca złożenie żądania zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości przez poprzedniego właściciela lub spadkobiercę. Uznano również trzecią, ostatnią poprawkę, która 

usuwa zbędny fragment jednego z przepisów.  

Nowelizacja, przygotowana przez rząd, umożliwia każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości. Zadecydowano o 20 – letnim okresie, w którym będzie możliwe dochodzenie zwrotu 

nieruchomości. Oznacza to tym samym, że prawo zwrotu nieruchomości przedawni się po 20 latach1. 

Na podstawie ustawy, jeżeli w tym terminie nie zostanie złożony odpowiedni wniosek, uprawnienie do zwrotu 

nieruchomości wygaśnie. Jest to jednoznaczne z ograniczeniem w czasie możliwości dochodzenia zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości. Zaproponowane zmiany, spowodują ograniczenie liczby wniosków o zwrot 

wywłaszczonych nieruchomości przyjętych lub nabytych dawniej niż przed 20 laty. To rozwiązanie ma wychodzić 

naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego jak i organizacji zrzeszających lokatorów.  

 

 

 

                                                 
1 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1406396,ustawa-zmieniajaca-zasady-zwrotu-wywlaszczonych-nieruchomosci.html 



 

7 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, kwiecień 2019 

 

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 
 

 Obowiązek wyjaśnienia klientom powodów odmówienia kredytu. Według m.in. ustawy wdrażającej przepisy RODO, którą bez 

poprawek poparł Senat, bank ma obowiązek wyjaśnić, dlaczego nie przyzna kredytu danej osobie. Ustawa wprowadza także 

przepis nakazujący bankom przedstawienia klientowi wyjaśnienia dotyczącego tego, które dane osobowe miały ostateczny 

wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej2. Nakaz ten, będzie dotyczył zarówno sytuacji, w której decyzja zostanie 

podjęta w zautomatyzowanym procesie, jak i w sytuacji, w której w podejmowaniu decyzji brał udział człowiek. Do tej pory 

takie prawo przysługiwało przedsiębiorcom3. 

 

 W sprawie najmu nieruchomości mieszkalnych fiskus zmienił zdanie. Podmioty udostępniające mieszkania, jak i wszyscy 

przedsiębiorcy wynajmujący takie lokale, mogą być zmuszeni do zmiany sposobu rozliczeń podatkowych. Od dłuższego 

czasu, organy podatkowe prezentowały stanowisko, zgodnie z którym zwolniony z VAT był najem nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym na cele mieszkalne, w tym na rzecz podmiotów z własną działalnością gospodarczą. W styczniu 2019 roku, 

dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzał stanowisko w wydawanych przez siebie interpretacjach. Zgodnie z 

praktyką interpretacyjną, zwolnienia z VAT dotyczył np. wynajem nieruchomości mieszkalnych na rzecz podatników, którzy 

udostępniali te lokale swoim pracownikom. Organy podatkowe uznawały, że dla konieczności zwolnienia z VAT decydujący 

jest sam fakt wykorzystania nieruchomości na cele mieszkalne przez ich ostatecznych użytkowników, w tym przypadku 

pracowników podmiotów najmujących nieruchomość. Od lutego 2019 roku, podejście dyrektora KIS uległo jednak zmienia. 

Obecnie, organ ten uznaje, że zwolnieniu z VAT podlega wyłącznie najem na rzecz osób fizycznych, które to osoby powinny 

w najmowanej nieruchomości realizować własny cel mieszkalny.  

 

 Wywłaszczenie a zapłata PCC. Z interpretacji dyrektora KIS wynika, że w konsekwencji nieutrzymywania kupionej działki rolnej 

przez wymagane pięć lat można stracić zwolnienie z PCC, nawet jeśli gospodarstwo zostaje przejęte wbrew woli. Dotyczy to 

podatnika, który w grudniu 2016 roku, powiększył prowadzone przez siebie gospodarstwo, dokupując działkę rolną. Skorzystał 

wtedy ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o PCC.  

                                                 
2 http://wgospodarce.pl/informacje/61454-czy-klient-w-koncu-pozna-powod-odmowy-kredytu  
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Senat-zaglosuje-nad-ustawa-dzieki-ktorej-bank-wyjasni-powod-odmowy-kredytu-4213495.html 

http://wgospodarce.pl/informacje/61454-czy-klient-w-koncu-pozna-powod-odmowy-kredytu
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Istnieją dwa warunki takiego zwolnienia. Pierwszy to powiększenie gospodarstwa rolnego – powierzchnia nie mniejsza niż 11 

hektarów i nie większa niż 300 ha. Drugi wymóg to prowadzenie przez nabywcę powiększonego gospodarstwa przez co 

najmniej pięć lat od dnia nabycia.  
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6. KWIECIEŃ 2019. ARTYKUŁ PARTNERA – KRYSTIAN SUM – ANALIZA RYNKU 

LOKALI MIESZKALNYCH POD „FLIPY”. 
 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo popularne stały się inwestycje tzw. FLIPy mieszkaniowe, czyli zakup, 

następnie remont i sprzedaż mieszkania z odpowiednim zyskiem. Do takiego sposobu zarabiania na mieszkaniach 

zachęcają szkolenia, gdzie doświadczeni inwestorzy dzielą się wskazówkami, jak dobrze przygotować się do takiej 

inwestycji, jakimi kryteriami powinniśmy kierować się przy wyborze mieszkania oraz jak należy przeprowadzić analizę rynku, 

aby już przy zakupie oszacować możliwy do zrealizowania zysk przy jego odsprzedaży. Ale czy uczestnictwo w kilku 

szkoleniach wystarczy na efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości? 
 

ANALIZA RYNKU – DLACZEGO WARTO? Można 

powiedzieć, że przy obecnym dostępie do informacji, 

przeprowadzenie odpowiedniej analizy rynku, na którym 

chcemy zrobić FLIPa, to tylko kwestia poświęcenia kilku 

godzin. Niestety z doświadczenia wiemy, że początkujący 

inwestor ma problem z oceną, czy będzie w stanie 

sprzedać nieruchomość za określoną cenę po 

przeprowadzeniu remontu. Określenie powyższego 

poziomu sprzedaży mieszkania „po”, pozwala na 

oszacowanie, ile możemy zainwestować w daną 

nieruchomość (zakup + remont + marketing), żeby FLIP się 

udał i przyniósł założony zysk. Pracując na co dzień z 

inwestorami, w szczególności z warszawskiego rynku, 

wykonujemy analizy, które dostarczają kluczowych 

informacji do podjęcia ostatecznej decyzji o inwestycji na 

FLIPa. Jako rzeczoznawcy majątkowi pracujemy zarówno 

z osobami generującym na danym rynku podaż jak i 

popyt. Mamy kontakt z osobami indywidualnymi, które 

kupują mieszkania dla siebie (nie jako inwestycja), co 

pozwala na poznanie aktualnych upodobań kupujących. 

Dodatkowo nieocenioną pomocą przy analizie rynku są 

informacje z zawartych aktów notarialnych 

kupna/sprzedaży, udostępniane odpłatnie rzeczoznawcy 

majątkowemu z RCiWN. 

 

RCIWN – CO TO JEST? Rzeczoznawca majątkowy w 

przypadku typowych nieruchomości określa ich wartość 

rynkową w podejściu porównawczym, które polega na 
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określeniu wartości na postawie cen innych 

nieruchomości podobnych z lokalnego rynku. Ceny 

nieruchomości rzeczoznawcza odpłatnie pozyskuje z 

Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) 

prowadzonego przez każde Starostwo dla danego 

powiatu (dane pochodzą z informacji zawartych w 

aktach notarialnych kupna/sprzedaży). Znajdziemy tam 

takie informacje jak: 

 data transakcji, 

 cena nieruchomości, 

 lokalizacja nieruchomości (miejscowość, obręb, 

ulica, numer budynku/lokalu), 

 informacje o nieruchomości (powierzchnia, 

kondygnacja, liczba izb, sporadycznie 

udostępniane są szczegółowe informacje na temat 

standardu i wykończenia nieruchomości). 

Należy zauważyć, że RCiWN zawiera informacje na temat 

cen nieruchomości będących przedmiotem prawa 

własności. Jeżeli mamy do czynienia z mieszkaniem 

objętym spółdzielczym własnościowym prawem do 

lokalu, w RCiWN nie znajdziemy tych informacji. Jednak 

dla rzeczoznawcy nie jest to problemem. Ustawodawca 

umocował rzeczoznawcę do pozyskania tego rodzaju 

informacji bezpośrednio z zasobu danej spółdzielni 

mieszkaniowej. 
 

ANALIZA OFERT SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Analizę 

należy zacząć od zapoznania się z aktualną podażą 

nieruchomości na danym segmencie rynku mieszkań, a 

co za tym idzie z potencjalną konkurencją dla naszego 

mieszkania po remoncie. Pozwalają na to portale 

ogłoszeniowe. W każdym z miast inny portal może być 

mniej lub bardziej popularny, niemniej nie należy 

ograniczać się wyłącznie do jednego, i sugerujemy 

zajrzeć na kilka, z największą liczbą ofert sprzedaży. 

Oczywiście warto analizować oferty mieszkań 

o podobnym metrażu, ilości pokoi, standardzie 

wykończenia, lokalizacji. Zwracamy szczególną uwagę 

na budynek, w którym mieszkania są położone. Niekiedy 

w bezpośrednim sąsiedztwie mamy mieszkania w blokach 

z tzw. wielkiej płyty, a po sąsiedzku są mieszkania w 

przedwojennej kamienicy.  

Na przykładzie Warszawy możemy powiedzieć, że ceny 

mieszkań pomimo praktycznie identycznej lokalizacji ze 

względu na położenie w innym budynku, mają bardzo 

zróżnicowane ceny (różnica na poziomie 1-2 tys. zł/m2 

p.u.). Zdecydowanie inne jest też grono potencjalnych 

nabywców. Wynikiem takiej analizy powinno być 

zestawienie najbardziej podobnych ofert sprzedaży 
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mieszkań z okolicy. Na dalszym etapie wykorzystamy je do 

porównania z cenami transakcyjnymi. 
 

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH Na podstawie 

opisanego powyżej RCiWN jako rzeczoznawcy 

przeprowadzamy analizę cen transakcyjnych, dzięki 

której możemy porównać ceny ofertowe i ceny 

transakcyjne. Pozwala to na określenie trendów na rynku 

nieruchomości. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w 

której ceny ofertowe i ceny transakcyjne są do siebie 

zbliżone możemy mówić o równowadze popytu i podaży 

na rynku nieruchomości, jeżeli jednak ceny ofertowe 

znacznie przewyższają ceny transakcyjne, może 

oznaczać to trend wzrostowy (ceny rosną) na danym 

segmencie rynku nieruchomości. Dzięki doświadczeniu i 

ciągłej praktyce jesteśmy w stanie trafnie zdefiniować 

sytuację na rynku nieruchomości za początkującego 

inwestora, w dużym stopniu zmniejszając ryzyko inwestycji. 

Oczywiście ostateczną decyzję o zakupie mieszkania na 

FLIPa podejmuje inwestor, niemniej my dostarczamy 

informacje, które mogę być w tym bardzo pomocne. 

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest tabela z 

zestawieniem informacji na temat cen transakcyjnych 

nieruchomości podobnych wraz z komentarzem. Coraz 

częściej z analizy cen transakcyjnych wprost możemy 

zobaczyć inne FLIPy, tzn. widzimy transakcję tym samym 

mieszkaniem na przestrzeni kilku miesięcy, gdzie cena 

zakupu wynosiła 400 tys. zł, a trzy miesiące później cena 

sprzedaży to już 520 tys. zł. 
 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA ANALIZY 

Tak aby z jak największym prawdopodobieństwem 

wskazać w jakiej cenie po remoncie może sprzedać się 

nasze mieszkanie, musimy znać podstawowe parametry 

tj. adres budynku, położenie na kondygnacji, układ 

funkcjonalny (liczba pokoi), docelowy standard 

wykończenia i wyposażenia. Posiadając od inwestora 

powyższe informacje, możemy wykonać analizę 

najbardziej podobnych mieszkań w ofertach jak i cenach 

transakcyjnych. 

 

CZY KAŻDY FLIP JEST UDANY? Z doświadczenia możemy 

podać kilka przykładów nieudanych FLIPów, tzn. takich 

inwestycji, które po przeprowadzeniu remontu, nie 

uzyskały satysfakcjonującej ceny sprzedaży. Wynika to z 

braku znajomości rynku i rzetelnie przeprowadzonej 

analizy, co prowadzi do przeszacowania możliwej do 

uzyskania ceny ze sprzedaży nieruchomości czy 

wykończenia mieszkania w standardzie 

nieodzwierciedlającym potrzeb kupujących w danej 

okolicy. Dlatego naszym zdaniem, każda inwestycja 

powinna zaczynać się od dobrego rozpoznania rynku, czy 
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to we własnym zakresie czy też przy pomocy specjalisty. 

Koszty związane z przeprowadzeniem takiej analizy są 

niewspółmierne niskie z możliwością zminimalizowania 

ryzyka przy wyborze mieszkania na FLIPa. 

 

 

 

Autor: Krystian Sum (k.sum@sbdn.pl)  

http://www.sbdn.pl  

SUM Biuro Doradztwa Nieruchomości 

 Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 6784,  

 Pośrednik nr 22976 i zarządca nieruchomości nr 28126 PFRN, 

 Certyfikat 700/2017 wydany przez Związek Banków Polskich - Wycena nieruchomości dla potrzeb 

zabezpieczenia wierzytelności bankowych. 

 

Rzeczoznawca majątkowy, działa głównie w Warszawie i 

jej okolicach sporządzając wyceny nieruchomości m.in. 

do banków, ale także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 

wartość nieruchomości tj. podział majątku, amortyzacja, 

dział spadku, odszkodowania za wywłaszczone 

nieruchomości, wniesienie aportu, rozliczenia z US, 

wycena służebności itp. Cały czas się uczy, bo każda 

nieruchomość i sytuacja jest inna, a to wymaga 

indywidualnego podejścia. Dzieli pracę na czas spędzony 

w terenie na oględzinach nieruchomości, które 

szczególnie lubi, a także pracę „za biurkiem”. 

Współpracuje z inwestorami na rynku nieruchomości, 

pomagając w analizach rynku, kalkulacjach 

opłacalności inwestycji.  

Dla osób, które zastanawiają się czy nie przepłacają za 

nieruchomości pomaga w ocenie wartości rynkowej, dla 

osób sprzedających pomaga w określeniu realnej ceny 

sprzedaży, bazując na informacjach o cenach 

transakcjach. Członek Stowarzyszenia Właścicieli 

Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik", ekspert 

Stowarzyszenia od wyceny nieruchomości, analiz rynku i 

opinii o wartości nieruchomości.

mailto:k.sum@sbdn.pl
http://www.sbdn.pl/
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7. KWIECIEŃ 2019. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY Z 2018 

ROKU. 
 

Nawiązując do wpisu w marcowym raporcie z rynku kredytów hipotecznych pt. „Co dalej z nieruchomościami                                          

o nieuregulowanym stanie prawnym będących w stanie posiadania spółdzielni”, postanowiliśmy dokończyć temat związany 

z prawem własności gruntów. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, co dalej z użytkowaniem wieczystym? 

 

Na przełomie wielu lat podejmowane były próby 

dokonania przekształcenia użytkowania wieczystego w 

prawo własności w celu jego stopniowego wyeliminowania 

z obrotu prawnego. Poprzednia ustawa z 2005 roku o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) 

daje taką możliwość współużytkownikom wieczystym 

gruntów, lecz cała procedura przekształcenia jest bardzo 

utrudniona i skomplikowana.  Dopiero mocą ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą”, która weszła w życie 5 

października 2018 roku dokonano przełomu w tym zakresie, 

wprowadzając automatyzm przekształcenia z mocy prawa. 

W niniejszym artykule przybliżę istotę tego aktu 

normatywnego, odpowiadając na pytania, jakie 

nieruchomości zostały objęte przekształceniem, jakie 

obowiązki wynikają z przekształcenia dla nowych właścicieli 

tych gruntów, kto zobligowany jest do wnoszenia opłat 

przekształceniowych, jak można uzyskać bonifikatę oraz 

jakie znaczenie dla sprzedaży nieruchomości ma 

zaświadczenie o przekształceniu. 

KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE STOSOWANIA 

USTAWY, CZYLI JAKIE NIERUCHOMOŚCI I CZYJE PRAWO 

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ULEGNIE PRZEKSZTAŁCENIU? 

Zgodnie z ustawą istniejące w dniu 1 stycznia 2019 roku 

prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształca się w 

prawo własności tych gruntów. Ustawa, zatem ma 
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zastosowanie tylko i wyłącznie wobec gruntów 

spełniających ściśle określoną funkcję - są zabudowane na 

cele mieszkaniowe budynkami mieszkalnymi: jednorodzin-

nymi lub wielorodzinnymi, (w których co najmniej połowa 

liczby lokali stanowią lokale mieszkalne).  

Dodatkowo ustawa poszerza zakres przedmiotowy o 

garaże, budynki gospodarcze i inne obiekty budowlane lub 

urządzenia budowlane, które umożliwiają praktyczne 

korzystanie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 

wielorodzinnych, o których mowa powyżej.  

Jeżeli nieruchomość objęta przekształceniem jest 

zabudowana takimi urządzeniami i obiektami stają się one z 

mocy prawa częścią składową tego gruntu, co zgodnie z 

kodeksem cywilnym oznacza, że dzielą los prawny z 

nieruchomością gruntową i nie mogą być odrębnym 

przedmiotem własności ani innych praw rzeczowych. 

Ustawa nie wprowadza natomiast żadnego kryterium 

podmiotowych ograniczeń, co oznacza, że dla 

skutecznego przekształcenia nie ma znaczenia czy 

użytkownikiem wieczystym jest osoba fizyczna, osoba 

prawna czy spółdzielnia mieszkaniowa. 

OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWE OBCIĄŻAJĄCE AKTUALNEGO 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI Z chwilą przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

umowa, z której wynikał obowiązek uiszczania opłat przez 

dotychczasowego użytkownika wieczystego z tytułu 

użytkowania wieczystego wygasa. Nie oznacza to, jednak, 

że ustawodawca nie zabezpieczył interesów 

dotychczasowych właścicieli.  Z tytułu przekształcenia nowy 

właściciel gruntu zobowiązany jest do zapłacenia 

dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości opłaty, 

której wysokość równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu 

przekształcenia. Opłatę, co do zasady powinno się wnosić 

przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia. 

Ustawodawca przypisał obowiązek spłaty do 

nieruchomości, a nie do osoby będącej użytkownikiem 

wieczystym przed dniem przekształcenia, co oznacza, że 

aktualny w danym okresie właściciel nieruchomości 

przyjmuje na siebie dług związany z nieruchomością. 

Dlatego też Skarb Państwa i jednostki samorządu 

terytorialnego zostały zabezpieczone przez ustawodawcę w 

postaci wpisu roszczenia o uiszczenie opłat do działu III księgi 

wieczystej objętej nieruchomością, która uległa 

przekształceniu. Ogromnym udogodnieniem dla właścicieli 

przekształconych nieruchomości jest możliwość uiszczenia 

20 krotnej opłaty jednorazowo i uzyskanie w ten sposób 

wysokich bonifikat.  

Jednorazową opłatę można wnieść w każdym czasie 

trwania obowiązku jej wnoszenia, co należy zgłosić na 

piśmie właściwemu organowi. Wysokość opłaty 

jednorazowej obliczamy jako wysokość opłaty 

obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia 
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opłaty jednorazowej pomnożoną przez liczbę lat 

pozostałych do upływu lat 20, licząc od dnia 

przekształcenia. Organ w odpowiedzi na nasze zgłoszenie 

informuje nas na piśmie w terminie 14 dni o wysokości opłaty 

jednorazowej. W przypadku, gdy właściciel nie zgadza się z 

wysokością opłaty jednorazowej ma prawo złożyć do 

właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia 

doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty 

jednorazowej w drodze decyzji.  

KTO MOŻE UZYSKAĆ BONIFIKATY OD OPŁAT 

PRZEKSZTAŁCENIOWYCH? Bonifikaty od opłat mogą być 

udzielone wyłącznie osobom fizycznym na warunkach 

odmiennych w zależności od tego, do kogo należał 

przekształcony grunt czy do Skarbu Państwa czy do 

jednostek samorządu terytorialnego.  

W przypadku użytkowania wieczystego gruntów 

należących do Skarbu Państwa można skorzystać z 

maksymalnej 60% bonifikaty poprzez wniesienie 

jednorazowej opłaty już w pierwszym roku od 

przekształcenia. Wysokość tej bonifikaty gwarantu--

je ustawa. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie 

malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. Ten, 

kto nie zdąży z jednorazową spłatą użytkowania 

                                                 
4  K. Słomka „Nowe zasady przekształcenia użytkowania 

wieczystego w prawo własności”, LEX 

wieczystego w tym terminie, z maksymalnej bonifikaty nie 

skorzysta. W przypadku gruntów, które należały do jednostek 

samorządu terytorialnego wysokość bonifikat nie jest wprost 

gwarantowana w ustawie, gdyż decydują o tym organy 

uchwałodawcze tych jednostek. Warszawscy radni podjęli 

uchwałę, w której przyjęli bonifikatę w wysokości 98% za 

przekształcenie użytkowania wieczystego stołecznych 

gruntów.  

Dodatkową zaletą skorzystania z wysokich bonifikat 

jest uniknięcie ryzyka waloryzacji opłaty, która może 

nastąpić z urzędu nie częściej niż raz na 3 lata. Mimo, iż 

waloryzacja niesie ze sobą jednocześnie ryzyko 

podwyższenia opłaty jak i szansę jej obniżenia, z dużą dozą 

pewności należy uznać, że organy państwa mają tendencję 

do zwiększania wszelkich opłat, dlatego warto uiścić 

jednorazową opłatę za przekształcenie i uniknąć wszelkich 

wątpliwości czy nasza opłata nie zostanie za parę lat 

zwiększona, na co nie mielibyśmy wpływu.4 

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU:, CO POWINNO 

ZAWIERAĆ, GDZIE JE UZYSKAĆ I JAKIE ZNACZENIE MA W 

PRZYPADKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI? Kwestią, która 

początkiem roku 2019 częściowo zdezorganizowała obrót 

prawny nieruchomościami są zaświadczenia, o których 

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/uzytkowanie-wieczyste-warszawa-jaka-bonifikata-przy-przeksztalceniu-uzytkowania-wieczystego-aa-7Nvu-2itV-Qfc3.html
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mowa w art. 4 ustawy. Problemy związane z 

zaświadczeniami dotyczyły kwestii, czy notariusze mogą bez 

przedłożonego zaświadczenia sporządzać akty notarialne 

przenoszące własność nieruchomości, które uległy 

przekształceniu. Wątpliwości czy sąd wieczystoksięgowy 

oddali wniosek złożony przez notariusza powstały przez 

niejasne uregulowania prawne dotyczące tego 

zagadnienia. 

Ustawa nie określa wprost jak powinien zachować się 

notariusz, który w styczniu roku 2019, w praktyce nie miał 

możliwości otrzymać zaświadczenia od nowego właściciela 

nieruchomości (urzędy w tym terminie nie wydały jeszcze 

zaświadczeń), a potrzeba sporządzania takich aktów 

wynikająca z zachowania płynności obrotu prawnego 

nieruchomościami była pilna.  

Zgodnie z ustawą zaświadczenie jest jedynym 

dokumentem stanowiącym podstawę ujawnienia prawa 

własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji 

gruntów i budynków. Dokument ten powinien zawierać: 

oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według 

ewidencji gruntów i budynków oraz numery ksiąg 

wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości, 

informację o obowiązku wniesienia rocznej opłaty 

                                                 
5 Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z 

późn. zm.) 

przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty 

oraz możliwości wniesienia jednorazowej opłaty i zasadach 

jej wnoszenia.5 Co ciekawe z zaświadczenia nie dowiemy się 

kto jest rzeczywistym beneficjentem przekształcenia. 

Ustawodawca pominął te informację, aby nie obciążać 

urzędników obowiązkiem dochodzenia, kto faktycznie jest 

właścicielem, co byłoby utrudnione między innymi w 

przypadku toczących się postępowań spadkowych6 i 

znacznie wydłużyłoby okres wydawania zaświadczeń.  

Dokumenty te wydawane są przez organy właściwe 

w zależności od tego czyją własność stanowiły grunty 

podlegające przekształceniu. Co do zasady jest to starosta 

(jeżeli grunt należał do Skarbu Państwa) albo wójt, burmistrz 

Prezydent Miasta (jeżeli grunt należał do jednostek 

samorządu terytorialnego). Ustawodawca zastrzegł trzy 

terminy wydawania zaświadczeń przez wyżej wymienione 

organy, a mianowicie: 12 miesięcy od dnia przekształcenia, 

4 miesiące od dnia złożenia wniosku i 30 dni licząc do dnia 

złożenia wniosku. Pierwszy termin będzie obowiązywał urząd 

jeżeli właściciel przekształconej nieruchomości zachowa się 

biernie, tzn. nie złoży samodzielnie wniosku o wydanie 

zaświadczenia, drugi termin przyspiesza całą procedurę 

pod warunkiem, że jako nowy właściciel nieruchomości 

6 K.Słomka „Nowe zasady przekształcenia użytkowania wieczystego 

w prawo własności”, LEX 
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złożymy wniosek o wydanie zaświadczenia, natomiast trzeci 

termin - 30 dni musi być również poprzedzony złożeniem 

wniosku i jednocześnie musi być uzasadniony potrzebą 

dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal 

albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. 

Należy zaznaczyć, że wskazane terminy są terminami 

instrukcyjnymi (porządkowymi) dla urzędów, co oznacza, że 

niedochowanie ich nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. 

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyj-

nego organy są zobowiązane do załatwiania spraw bez 

zbędnej zwłoki – w czasie niezbędnym do załatwienia danej 

sprawy przy prawidłowej organizacji pracy, co rodzi pytanie, 

ile ostatecznie potrwa wydanie zaświadczenia przez urząd.  

Co ważne po uruchomieniu procedury związanej z 

wydaniem zaświadczenia organ wydający je przekazuje ten 

dokument do sądu wieczystoksięgowego w terminie 14 dni 

od dnia jego wydania, a sąd na podstawie zaświadczenia 

dokonuje wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o 

opłatę, które obciążają każdoczesnego właściciela 

nieruchomości. Wpisy te wolne są od opłat sądowych. Jeżeli 

właściciel nie zgadza się z treścią zaświadczenia może on w 

terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia mu zaświadczenia 

złożyć wniosek o ustalenie tych kwestii spornych w drodze 

decyzji.  

Ostatecznie wykształciła się praktyka, w której sądy 

nie wymagają, co do zasady zaświadczenia potwierdza-

jącego przekształcenie do wniosku o wpis w księdze 

wieczystej w sytuacji zbycia już istniejącej własności lokalu, 

w którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej 

stanowiącej prawo użytkowania wieczystego. Należy 

jednak podkreślić, że rozpoznawanie tego typu wniosków 

przez sądy wieczystoksięgowe jest świeżo stosowaną 

praktyką i żaden przepis prawa nie daje gwarancji 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotkniętego wadą w 

postaci braku zaświadczenia. Zgodnie z art. 6269 Kodeksu 

postępowania cywilnego sąd oddala wniosek 

wieczystoksięgowy o wpis, gdy brak jest podstaw albo 

istnieją przeszkody do jego dokonania.  

Należy pamiętać, że sąd jest niezależny, a każdy złożony 

wniosek jest rozpatrywany indywidualnie pod kątem 

odmiennych stanów faktycznych i prawnych, co 

uniemożliwia zajęcie przez sąd jednolitego stanowiska w tej 

sprawie.  

W przypadku zawierania umów sprzedaży 

nieruchomości, która posiadała udział w prawie 

użytkowania wieczystego, jako strona kupująca żądajmy 

okazania nam owego zaświadczenia, z którego dowiemy 

się, jaką wysokością opłat obciążona jest potencjalna 

nieruchomość, którą chcemy nabyć. Natomiast, jeżeli 

jesteśmy stroną sprzedającą takiej umowy postarajmy się                       

o możliwie jak najszybsze uzyskanie zaświadczenia, gdyż 

strona kupująca może nie zgodzić się na zawarcie umowy 
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sprzedaży bez tego dokumentu. Sprzedaż dokonana z takim 

zaświadczeniem jest bezpieczniejsza pod każdym 

względem zarówno dla komfortu strony kupującej jak i dla 

wykluczenia ryzyka oddalenia wniosku przez sąd 

wieczystoksięgowy.  

 

 

PODSUMOWANIE: Ideą ustawy było jak najsprawniejsze i 

stopniowe eliminowanie prawa użytkowania wieczystego z 

obrotu prawnego, stanowiącego zaszłość prymatu 

własności ogólnonarodowej obowiązującej w okresie PRL.7 

Zwróćmy uwagę, że ustawa nie obejmuje swym zasięgiem 

niezabudowanych nieruchomości, gruntów zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których 

większość liczby lokali stanowią lokale usługowe, gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na 

terenie portów i przystani morskich oraz gruntów oddanych 

w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 

oraz z 2018 r. poz. 756, 1496 i 1716), co 

pokazuje, że do całkowitej likwidacji 

prawa użytkowania wieczystego jest 

jeszcze długa droga legislacyjna. 

Trzeba pamiętać, aby nie zwlekać ze 

złożeniem wniosku o wydanie 

zaświadczenia o przekształceniu, a 

następnie postarać się o uzyskanie 

zwolnień, które zostały ustalone 

zgodnie z zasadą, że im szybciej 

dokonamy jednorazowej wpłaty tym 

większa przysługuje nam bonifikata.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 M.Gdesz, „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności w świetle ustawy z 2018 r.” ST 2019/1-2/5-15 
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8. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD 

RÓŻNYM KĄTEM – Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY, INWESTORA, 

EKSPERTA KREDYTOWEGO – OSOBY FIZYCZNE. 

Oto jak przedstawia się sytuacja na rynku bankowym w kwietniu 2019. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy 

oferty następujących banków: 

 PeKaO – kolejna wersja oferty promocyjnej (obowiązuje do 30.06.2019) 

 ING – kolejna odsłona oferty promocyjnej banku („Wiosenna wyprzedaż”, obowiązuje do 12.05.2019) 

Szczegóły ofert oraz nasze komentarze na ich temat, w zestawieniach poniżej.   

KRYTERIA WYBORU BANKU: 

 LTV 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. 

OFERTY DOBRANE SĄ POD NASĘTPUJĄCYM KĄTEM: 

 Inwestorów kupujących na wynajem 

 Inwestorów kupujących na FLIPA 

 najniższej marży 

 najlepszego liczenia zdolności kredytowej 

 najszybszego przebiegu procesu 

 osób osiągających dochód w walucie obcej 

 

 



 

21 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, kwiecień 2019 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE KRYTERIA) 

PKO BP - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   nie najlepiej liczona zdolność z działalności gospodarczej 

długi okres kredytowania  
 

dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w 

wariancie promocyjnym) 

brak opłaty za wcześniejszą spłatę    

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    

ZDANIEM EKSPERTA 

Naszym zdaniem niezmiennie nr 1. Bank z szybkim procesem 

kredytowym decyzja w około 3 tygodnie), umożliwiający 

zaciągnięcie kredytu z minimalnym wkładem własnym,                   

z dobrze liczoną zdolnością kredytową (uwaga na działalność 

gospodarczą, tu wygląda to dużo gorzej) oraz z opcją 

całkowitego braku produktów dodatkowych.   

Warto zwrócić uwagę na możliwość otrzymania decyzji bez 

podpisanej umowy przedwstępnej (konieczne dostarczenie 

druku oświadczenia nabywcy) oraz bezkosztowego wyjścia                    

z kredytu w dowolnym momencie (brak opłat za wcześniejszą 

spłatę).  

Największym minusem oferty banku (zarówno standardowej 

jak i promocyjnej) są dość wysokie koszty początkowe.                  

W zależności od wybranego wariantu, obowiązkowe są 

prowizja (od 2,00%) lub ubezpieczenie (3,25%).  
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę sporządzaną 

przez bank. Koszt dla mieszkań to 400 zł, płatne przy podpisaniu 

umowy kredytowej 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

Do 25% „na cel dowolny”, oczywiście po cenie 

kredytu na zakup, max do 90% LTV 
- 

UNWW 
Podwyżka marży kredytu o 0,25 p.p. do momentu, 

gdy poziom LTV spłacanego kredytu osiągnie 

wysokość 80%. 

- 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Nie jest wymagane - 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, realnie do 75 roku życia - 

PROWIZJA 
2,00% lub 0,00% w promocji "Pakiet 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. 

Marżę można obniżyć również poprzez zakup 

produktów dodatkowych takich jak: konto 

z określonymi wpływami czy kartę kredytową, ale 

obniżka jest nieznaczna… 

W promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" konto i karta kredytowa 

są obowiązkowe 

MARŻA 

Warunki standardowe: 

- od 2,36% (dla kredytu powyżej 200k zł) 

 

Warunki promocyjne: 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,08% (promocja: 

"Pakiet Własny Kąt hipoteczny") 

Przy LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu marża wynosi 2,61% 

w standardzie i w promocji 2,33% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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MILLENNIUM BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   restrykcyjne podejście do wycen w niektórych miastach 

długi okres kredytowania  
 

nie najlepszy proces kredytowy, zwłaszcza od momentu 

podpisania umowy kredytowej 

brak kosztów wejścia i wyjścia (ważne dla FLIP’ów)    

możliwość uzyskania decyzji kredytowej nawet w 7 dni    

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie    

ZDANIEM EKSPERTA 

Jedyny na rynku bank z jednoczesnym brakiem prowizji za 

udzielenie oraz brakiem prowizji za wcześniejszą spłatę. 

Dodatkowo, dość dobrze liczona zdolność kredytowa oraz 

akceptowalny cross - sell.  

Kolejnym wyróżnikiem oferty jest bardzo sprawny proces 

kredytowy (do wydania decyzji kredytowej) – aktualnie 

decyzję można uzyskać w około 7 dni roboczych. Niestety 

„schody” pojawiają się po wygenerowania umowy                             

i przekazaniu sprawy do oddziału. Tutaj tempo procesowania 

sprawy (podpisanie umowy, zdejmowanie warunków                         

i uruchomienie kredytu) bardzo często zdecydowanie 

zwalnia. 

Przy wyborze oferty zdecydowanie warto rozważyć opcję             

z cross - sellem. Wariant I (z kartą debetową z miesięcznymi 

obrotami w wysokości 500 zł) daje on co prawa 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").
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mBANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%  
 

ograniczenia LTV w przypadku 3 i kolejnych kredytów 

hipotecznych 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu 

własnego 
 

 
dość drogie ubezpieczenie na życie 

bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa    

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 
Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o wycenę 

dostarczoną przez klienta. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
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% 

miesięcznie 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 związanych z zakupem produktów dodatkowych: 

2,30% lub 2,50% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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ZDANIEM EKSPERTA 

Bank zdecydowanie wyróżniający się bardzo dobrze 

liczoną zdolnością kredytową i dość atrakcyjnymi warunkami 

marżowymi.  

Powyższe atuty oraz duża popularność oferty przekładają się 

na tempo procesowania. Jest wolno, można wręcz 

powiedzieć, bardzo wolno (decyzja w około 5 tygodni, 

czasem 6). 

Decydując się na warunki promocyjne trzeba liczyć się                    

z koniecznością zapłaty prowizji, wykupienia ubezpieczenia 

na życie oraz przeniesienia wpływów do banku. Na plus 

zaliczyć trzeba jednak brak opłat związanych z wcześniejszą 

(częściową) spłatą kredytu. 

Inwestorom przypominamy o ograniczeniach w wysokości 

maksymalnego LTV dla klientów posiadających więcej niż              

2 zobowiązania hipoteczne: przy trzecim kredycie max LTV to 

80% a przy czwartym 70%. 

Aktualna promocja – „We własnym domu najlepiej” 

obowiązuje do 17.04.2019. 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań to 300 zł, płatne 

przy uruchomieniu kredytu. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Nie udziela - 

UNWW Finansuje bank - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Koszt 0,0450% aktualnego salda kredytu miesięcznie, 

Wymagane w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej. 

Obowiązkowe przez 5 pierwszych lat kredytowania. 

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 
Warunki promocyjne: 0,50%  

 
- 

CROSS-SELL 
Wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenie na życie z oferty banku 

Posiadanie produktów dodatkowych wymagane jest przez 5 

lat 

MARŻA 
Warunki promocyjne: 

1,90% dla kredytów z LTV do 80%

2,05% dla kredytów z LTV powyżej 80% 

- 
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WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita 

spłata 2% przez pierwsze 3 lata, 

 następnie bez opłat 

 

 

SANTANDER BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

brak opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego  
 

wysoka prowizja za udzielenie kredytu (w opcji bez produktów 

dodatkowych) 

dobrze robione wyceny nieruchomości   wysokie marże bankowe 

szybka decyzja finansowa    

prosty cross - sell    

ZDANIEM EKSPERTA 

Dobre podejście do wycen, niewymagający cross - sell (jedynie 

przelewy wynagrodzenia w kwocie min 2000 zł) i całkiem nieźle 

liczoną zdolność kredytową (ale uwaga na dochód z działalności – 

w przypadku kredytów powyżej 300k wymogiem jest osiąganie 

dochodu od minimum 2 pełnych lat obrachunkowych).  

Dość dobre warunki cenowe dla klientów z grupy VIP/Select (marże 

od 1,89% do 2,09%), dużo drożej w pozostałych przypadkach (od 

1,99% do 2,39%).  Z naszych doświadczeń wynika, że proces 

kredytowy trwa obecnie około 4-5 tygodni.  

W przypadku działalności gospodarczej, bardzo ważne jest również 

to, że wszystkie dokumenty z nią związane muszą być podpisane 

przez księgowego! Brak takiego podpisu uniemożliwia przyjęcie 

dochodu do analizy!   

Ze względu na ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

hipotecznych – oferta przeznaczona jest dla początkujących 

inwestorów.
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 450 zł, dla domów 

800 zł, płatne przy uruchomieniu), lub operat dostarczony przez 

klienta. 

Uwaga! w przypadku operatu dostarczonego przez klienta osobą 

sporządzającą wycenę może być: 

- w przypadku klient posiada status VIP – dowolna osoba                  

z uprawnieniami 

- w pozostałych przypadkach – jedynie osoba z listy 

rzeczoznawców akceptowanych przez bank 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

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 

PROWIZJA 

Kwota poniżej 150k: 

-klient zewnętrzny: prowizja 2,50% 

- klient wewnętrzny: prowizja 2,00% 

 

Kwota powyżej 150k lub VIP/Select: 

- klient zewnętrzny 2,50% (bez konta) lub 1,50%            

(z kontem i wpływami) 

- klient wewnętrzny 2,00% (bez konta) lub 1,00%           

(z kontem i wpływami) 

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 0,5pp 

MARŻA 
Warunki standardowe: 

- od 1,99 do 2,39% zależnie od poziomu LTV                  

(pozostali klienci) 

Status VIP/Select – co najmniej jeden z wnioskodawców ma 

dochody na poziomie 10 000 zł netto lub posiada w banku 

aktywa w wysokości co najmniej 200 tyś. zł 
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- od 1,89 do 2,09% zależnie od poziomu LTV (dla osób 

ze statusem VIP/Select) 

 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo 

bez opłat w ciągu pierwszych 3 lat, później bez opłat 

Przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie3 lat powoduje, 

że bank pobiera opłatę 1% z tytułu nadpłaty 

 

PEKAO SA - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

szybki proces kredytowy   wysokie koszty wejścia i wyjścia 

elastyczne podejście do ilości kredytów posiadanych poza 

bankiem 
 

 
 

ZDANIEM EKSPERTA 

Bank z umiarkowanie szybkim procesem kredytowym (dla 

kredytów do 300 000 zł, wyższe kwoty trafiają do centrali co 

proces wydłuża), dość dobrze liczoną zdolnością kredytową 

(nie dotyczy działalności gospodarczej), niestety z wysokimi 

opłatami zarówno za wejście (prowizja lub ubezpieczenie) jak 

i za wcześniejszą spłatę.  

W przypadku wyboru oferty promocyjnej lista wymaganych 

produktów dodatkowych jest dość długa: ubezpieczenie 

nieruchomości, karta kredytowa, konto z kartą debetową 

ORAZ przelewami całości wynagrodzenia (co ważne, należy 

pamiętać, że zaprzestanie przelewu wynagrodzenia skutkuje 

podwyżką marży o 1,5 p.p. – co powoduje wzrost marży 

powyżej 3,00%).  

W aktualnej promocji bank oferuje również wersję                                

z ubezpieczeniem od utraty pracy (ubezpieczenie CPI). Klient 

otrzymuje w niej niższą prowizję (1,25% zamiast 1,99%) oraz 

marżę (niższą o 0,15pp), wiąże się to jednak z wyższymi 
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kosztami początkowym związanymi z udzieleniem kredytu 

(1,25% prowizji + 2,00% ubezpieczenia). 

Uwaga: Aktualna promocja obowiązuje do 30.06.2019.

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank (koszt dla 

mieszkań 167 zł dla kwot do 300k lub 479 zł dla 

kwot powyżej 300k), lub operat dostarczony 

przez klienta (wymagana płatna weryfikacja – 

koszt 167 zł). Płatne przed decyzją ostateczną. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
4 % (zwykle do pokrycia kosztów okołokredytowych) - 

UNWW 
Podwyżka marży kredytu o 0,20pp do momentu, gdy poziom LTV 

spłacanego kredytu osiągnie wysokość 80%. 
- 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Standardowo nie jest wymagane, obowiązek jego zakupu pojawia się 

jednak w sytuacji, gdy do kredytu przystępuje jedna osoba 

Minimalna wymagana suma ubezpieczenia to 

25% kwoty kredytu. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 70 roku życia - 

PROWIZJA 
1,99% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia CPI) 

1,25 % - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI, koszt 

ubezpieczenia wynosi 2,00% kwoty kredytu) 

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 – „Mieszkam spokojnie” (bez CPI) 

- 2,04% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 1,94% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 1,84% dla kredytów powyżej 400 tys. zł 

 

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie” (z CPI) 

- 1,89% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 1,79% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 



 

30 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, kwiecień 2019 

- 1,69% dla kredytów powyżej 400 tys. zł  

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. 

- 

 

ALIOR BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   cena 

dobrze liczona zdolność kredytowa    

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    

ZDANIEM EKSPERTA 

Elastycznie i szybko (decyzja w około 3 tygodnie), ale drogo.                  

Ze względu na 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.  
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 250 zł) lub operat 

dostarczony przez klienta. Płatne przed uruchomieniem. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po koszcie kredytu mieszanego Przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV 

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. 

- 
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NAJLEPSZY – BANK NA FLIPA (SZYBKI ZAKUP, SZYBKA SPRZEDAŻ) 

MILLENNIUM BANK, mBank - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

ING Bank Śląski  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania   krótka lista akceptowanych źródeł dochodu 

brak opłat za wcześniejszą spłatę,   duże restrykcje odnośnie długości okresu kredytowania. 

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej   LTV80% 

bardzo atrakcyjne warunki cenowe    

ZDANIEM EKSPERTA 

Bank z jedna z najatrakcyjniejszych ofert cenowych dla 

klientów posiadających 20% (lub więcej) wkładu własnego,            

z dość dobrze liczoną zdolnością kredytową (dotyczy również 

działalności gospodarczej, ale z wyjątkiem ryczałtu). 

Zwracamy uwagę na bardzo powolny proces. Na decyzję 

trzeba poczekać nawet do 5 tygodni.  

 Do atutów banku zaliczyć trzeba również możliwość 

otrzymania decyzji kredytowej (finansowej) bez podpisanej 

umowy przedwstępnej (wystarczy oświadczenie klienta 

odnośnie nabywanej nieruchomości).  

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. Jednocześnie z naszych doświadczeń wynika, że dla 

najmu rozliczanego na podstawie ryczałtu zdolność liczona jest 

źle.  
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Pozytywny obraz banku zaburzają jednak 2 istotne sprawy: 

bardzo wąska lista akceptowanych źródeł dochodu (umowy o 

pracę/powołanie, kontrakty managerskie/sportowe, 

emerytura/renta i działalność gospodarcza) oraz ograniczenia 

maksymalnego okresu kredytowania (upraszczając – 

maksymalnie do osiągnięcia wieku emerytalnego przez 

jednego z kredytobiorców). 

Uwaga: Aktualna promocja obowiązuje do 12.05.2019.

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 420 zł) lub operat 

dostarczony przez klienta. Płatne przed wydaniem decyzji 

ostatecznej. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
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, 

W przypadku, gdy przynajmniej 51% dochodu przyjętego do 

analizy osiąga kobieta maksymalny okres kredytowania nie 

będzie mógł przekroczyć jej 60 roku życia, jeżeli mężczyzna: 65 

roku życia, 

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

1,65% - 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 
1,80% - w wariancie „Łatwy start” 

1,65% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie na 

wysokość prowizji 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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NAJTAŃSZA MIESIĘCZNA RATA BANK 

Z NAJNIŻSZĄ MARŻĄ: 

PKO BP – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY 

– BANK DLA INWESTORA 

PEKAO SA – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 

NAJPEWNIEJSZY – BANK NAJLEPIEJ 

LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ: 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 

PKO BP (nie z „działalności”) – Szczegóły oferty znajdziesz 

na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

MILLENIUM – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA

NAJSZYBSZY– BANK Z NAJSZYB-

SZYM PROCESEM KREDYTOWYM 

(czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania 

decyzji kredytowej) 

MILLENNIUM – szybki proces do mementu wydania 

decyzji ostatecznej nawet 7 dni roboczych, później zwalnia.  

ALIOR BANK – decyzja ostateczna około 11 dni roboczych  

PEKAO SA – szybka decyzja wstępna około 10 dni 

roboczych, czas uzyskania decyzji ostatecznej około 3-4 

tygodnie 

PKO BP – decyzja maksymalnie w 21 dni roboczych. Bardzo 

dużo zależy od tego, gdzie składamy wniosek kredytowy. 

Często bywa tak, że im większy i bardziej znany oddział, tym 

dłużej czekamy. 

SANTANDER – decyzja wstępna przy umowie o pracę 2 

dni, przy działalności do 4 dni, czas uzyskania decyzji 

ostatecznej około 4-5 tygodni  
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mBank – około 5 tygodni na decyzję ostateczną, ostatnio 

zauważamy jednak wydłużenie okresu. 

 

BANK DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „WALUCIE OBCEJ” 

 

Bank, który udzieli kredytu osobie zarabiającej w EURO (lub innej walucie obcej). Kolejność alfabetyczna 

 

  ALIOR BANK PEKAO SA 

WALUTY KREDYTU EUR, USD, GBP EUR, GBP, USD, NOK, SEK 

LTV Max. LTV: 80% (dla EUR) i 76% (dla GBP          i USD) 
Max. okres kredytowania: 20 lat (przy 60% LTV) lub       15 lat (przy 

70% LTV) MAX OKRES 

KREDYTOWANIA 
30 lat 

MARŻA 

WARUNKI CENOWE 

3,30% marża i 1,00% prowizji, dla kredytów z 

dodatkowym zabezpieczeniem                 w postaci 

cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie (TU 

EUROPA ze składką jednorazową płatną z góry za          

5 lat), kwota max 1 000 000 pln. 

3,9% - 5,90% 

zależna od wielu czynników 

4,30% marża i 2,00% prowizji, dla kredytów bez 

ubezpieczenia, kwota max 1 000 000 pln. 

JAKIE ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW SĄ 

AKCEPTOWANE 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas nieokreślony 
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DOKUMENTY DO 

TŁUMACZENIA 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta z 6m 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta                                                                         z 12m pay 

slip 

odpowiednik polskiego PIT za ostatni rok 

DODATKOWE 

INFORMACJE 
- 

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. 

 

 

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?” 
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9. SŁOWNIK INWESTORA 

Dzierżawa - Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków 

przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (są to 

konieczne elementy tej umowy, essentialia negotii). 

Czynsz może być płatny w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części 

pożytków. 

 

Kto może być stroną umowy dzierżawy? 

Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca. Wydzierżawiającym może być: osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - będąca właścicielem gruntu lub posiadaczem (samoistnym lub 

zależnym) gruntu. Dzierżawcą może zaś być: osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej. Przedmiotem dzierżawy może być rzecz (ruchoma lub nieruchomość i części składowe, inwentarz żywy) albo 

prawo przynoszące pożytki. 

 

Co należy dokładnie określić w umowie? 

W umowie należy dokładnie opisać8: 

1. strony umowy, 

2. przedmiot dzierżawy (szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy może zostać umieszczony w załączniku do umowy dzierżawy), 

3. czas trwania umowy (umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, ale jeśli umowę zawarto na okres dłuższy 

niż 30 lat, wówczas po upływie tego terminu przyjmuje się, że umowę tę zawarto na czas nie oznaczony), 

4. rodzaj i wysokość czynszu (w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju), 

5. terminy świadczenia tych należności (jeżeli termin płatności czynszu nie zostanie w umowie oznaczony, czynsz będzie płatny z dołu 

w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z dołu - przykładowo można wskazać, że w przypadku 

dzierżawy gruntu rolnego, zwyczajowo czynsz opłacany jest po zbiorach). 

                                                 
8 https://e-prawnik.pl/artykuly/umowa-dzierzawy.html 
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10. BIBLIOTEKA INWESTORA, CZYLI CO WARTO, ABY PRZECZYTAŁ 

KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA / INWESTOR 
 

ROBERT KIYOSAKI 
 

„Bogaty ojciec, biedny ojciec”, „Kwadrant przepływu pieniędzy”, „Młody bogaty rentier” oraz wiele 

innych pozycji tego autora   

MICHAŁ SZAFRAŃSKI 
 „Finansowy Ninja” 

BRIAN TRACY  „Zjedz tę żabę”, „Psychologia osiągnięć”, „Maksimum osiągnięć”, „Psychologia sprzedaży” 

DALE CARNEGIE  „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” 

RONALD SZCZEPANKIEWICZ 
 „Tajna Broń Kredytobiorcy” 

TIMOTHY FERRIS 
 „4-godzinny tydzień pracy” 

WOJCIECH WOŹNICZKA  „Negocjuj, czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach”, „NEGOCJUJ 2. Czyli czego nauczyłem się,   

MARK FISCHER 
 „Sekret Milionera” 

GRZEGORZ GRABOWSKI  „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 2019.” 

ANDRZEJ FESNAK  „Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej” 

DANIEL SIWIEC  „Nowoczesny Inwestor”, „Nowoczesny Deweloper” 

KATARZYNA I JEREMIASZ 

GORZĘDOWSCY 
 „Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie” 

MARCIN MARCZAK  „Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej” 

SŁAWEK MUTURI 
 

„Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości”, „Zarządzanie najmem”, „Pomysł do 

wynajęcia” 

STEPHEN COVEY  „7 nawyków skutecznego działania” 

WOJCIECH ORZECHOWSKI 
 „Zarabiaj na nieruchomościach”, „10 Wskazówek jak podnieść wartość nieruchomości” 

BARTOSZ NOSIADEK  „Zarabianie prawdziwych pieniędzy” 
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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.TAJNABROŃKREDYTOBIORCY.pl 

 

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

Małgorzata Słowik-Zwiercan  Jakub Pastuszka 

Arkadiusz Fukowski          Monika Owsiany 

Katarzyna Sawicka         Agata Skubis 

Ilona Sobiech    Dorota Popiłowska 

Ilona Nowak                    Karol Owsiany 

Marek Jackiewicz         Artur Bajon 

Łukasz Nowak               Weronika Szwankowska 

Sandra Łazarska    Katarzyna Pastor 

Monika Korczak                                Paweł Karkula 

Katarzyna Olszewska 

 

 

 

mailto:kontakt@rmkredyty.pl
http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
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13. WSPÓŁPRACA 
 

Jeżeli pragniesz szybko i sprawnie skontaktować się z przedstawicielem RM Kredyty Pośrednictwo Kredytowe odpowiedzialnym za 

program afiliacyjny oraz współpracę z mediami zachęcamy do kontaktu: 

 

Rupert Aleksiejuk 

Dyrektor ds. Marketingu i PR 

+ 48 794 785 249 

rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl 

 

Dodatkowo, nasze internetowe biuro prasowe zapewnia zainteresowanym dziennikarzom dostęp do aktualnych komunikatów                     

i informacji prasowych, zdjęć oraz materiałów filmowych. 

 

 

 

 

tel:+%2048%20794%20785%20249
mailto:rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl


 

42 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, kwiecień 2019 

14. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW 

 
 

 

 

 

 

 

 

              13 - 14 KWI 2019 

               PIOTR HRYNIEWICZ  

94. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, Gdańsk 

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/gdansk/ 

              27 - 28 KWI 2019 

               PIOTR HRYNIEWICZ  

95. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, 

Warszawa 

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

               11 MAJ 2019 

                   MIESZKANICZNIK 

 

Remonty i Home Staging – Jeremiasz Gorzędowski, Martyna Szczawińska 

Link do wydarzenia https://crm.mieszkanicznik.org.pl/ 

11 - 12 MAJ 2019 

WOJCIECH WOŹNICZKA  

15. edycja warsztatów negocjacji, Warszawa 

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/negocjacje/ 

15 - 16 CZE 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

96. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, 

Warszawa 

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci 
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15. GŁÓWNI PARTNERZY 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
http://www.hryniewicz.pl/
http://www.bnipolska.pl/
http://globalinvestorclub.pl/
https://www.asbiro.pl/
https://moniter.pl/
http://mistrzwynajmu.pl/
http://www.bogatyojciec.pl/
http://mzuri.pl/
http://mateuszbrejta.pl/
http://www.wynajmistrz.pl/
http://mieszkanicznikodpodszewki.pl/
http://www.kontestacja.com/
http://marciniwuc.com/
https://swiat-inwestora.pl/
http://www.jakoszczedzacpieniadze.pl

