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ZDaniem eKsperta

Pod uwagę należy wziąć wiele czynni-
ków niematerialnych: stabilizacja, bez-
pieczeństwo i poczucie posiadania 

„własnego M”, a z drugiej strony mobilność, 
płynność finansowa oraz mniej zobowiązań. 
Przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub wy-
najmie najważniejszy jest jednak najczęściej 
czynnik finansowy. W czasach rekordowo ni-
skich stóp procentowych wydaje się, że kup-
no jest znacznie bardziej atrakcyjne od wy-
najmu. Koszty zakupu są jednak bardziej 
zróżnicowane i ich skład jest bardziej złożony 
od najmu, trudno więc ocenić wprost co się 
bardziej opłaca. 

Można przyjąć, że kupno jest tym bar-
dziej atrakcyjne, im dłużej mieszka się w na-
bytym lokum. W krótkim terminie często nie 
ma sensu blokowanie kapitału przeznacza-
nego na wkład własny. Ponadto, w początko-
wych latach raty kredytu składają się głównie 
z odsetek. Jeżeli nabywca planuje sprzedaż 
mieszkania kilka lat po zakupie, daje zaro-
bić wyłącznie bankowi. Nie przybliża go to 
do posiadania własnego mieszkania, a blo-
kuje posiadane środki finansowe. Jeżeli ceny 
mieszkań wzrosną, strata odsetek może nie 
mieć większego znaczenia. Jednak w czasach 
stagnacji cen, może mieć ona istotny wpływ. 
W obecnej sytuacji nie ma finansowych ar-

gumentów za zakupem przez młodych lu-
dzi małych mieszkań, które zostaną sprze-
dane za pięć lat, gdy rodzina się powiększy 
– zwłaszcza gdy sprzedaż mieszkania ma sfi-
nansować zakup nowego. Sytuacja jest inna, 
jeżeli uda się zatrzymać stare mieszkanie na 
wynajem. 

Rozważając zakup mieszkania zapomi-
namy często o wielu czynnikach. Najczęściej 
porównujemy wyłącznie wysokość miesięcz-
nych rat do wysokości czynszu. A przecież 
najemca poza czynszem ponosi jeszcze inne 
koszty, np. prowizji agencji czy kaucji. Kosz-
ty zakupu są z kolei dużo wyższe niż suma 
rat kredytu. Przede wszystkim zapominamy 
jednak o koszcie alternatywnym. Ten koszt 
to potencjalny zysk nabywcy z zainwesto-
wania wkładu własnego oraz wszelkie inne 
przychody odpowiadające wysokością stopie 
zwrotu z wybranej inwestycji, pomniejszone 
o podatek od zysków kapitałowych. Decydu-
jąc się na zakup nie tylko blokujemy na kil-
ka lat kapitał, ale pozbawiamy się zysku, jaki 
mógłby zostać wypracowany po jego zainwe-
stowaniu. Pamiętać należy również o kosz-
tach ponoszonych w momencie zakupu i 
przy sprzedaży: m.in. prowizja pośredniczą-
cej agencji i inne opłaty powiązane oraz po-
została kwota kapitału, który należy zwrócić 
bankowi. Trzeba również wziąć pod uwagę 
podatek od nieruchomości, opłatę za użyt-
kowanie wieczyste (jeżeli dotyczy), opłaty na 
rzecz wspólnoty lub spółdzielni oraz opłaty 
na fundusz remontowy. Posiadanie mieszka-
nia wiąże się z zaskakująco wieloma wydat-
kami, których nie ponoszą osoby wynajmu-
jące, np. wykończenie wnętrz, umeblowanie, 
remont, ubezpieczenie, itp. Profesjonalne 
firmy zarządzające dużymi portfelami miesz-
kań na wynajem zawsze uwzględniają koszty 
ewentualnych remontów w ich rachunku fi-
nansowym, prywatne osoby rzadko to robią.  

Na całym świecie podejmowano już pró-
by analizy porównawczej wynajmu i zakupu. 
Zdaniem ekspertów wybór konkretnej opcji 
zależy przede wszystkim od indywidualnej 
sytuacji osoby lub gospodarstwa domowe-

go oraz od sytuacji na lokalnym rynku miesz-
kaniowym. Przeanalizujmy to na przykładzie 
najlepiej sprzedającego się obecnie w War-
szawie dwupokojowego mieszkania o po-
wierzchni 45 m². 

Nasz model1 obejmuje przede wszyst-
kim typowe wydatki związane z zakupem 
lub najmem, lecz również ich zmianę w cza-
sie – uwzględniono w nim ceny nieruchomo-
ści, czynszów za wynajem, stóp inflacji oraz 
stóp procentowych. Model uwzględnia rów-
nież koszt alternatywny, który omówiono już 
wcześniej. 

Załóżmy, że mieszkanie o powierzchni 45 
m² oferowane jest po średniej cenie rynko-
wej, czyli za ok. 8 tys. zł/m² (całkowita cena 
brutto wynosi 360 tys. zł). Na rynku najmu 
tego typu mieszkanie w lokalizacji uznawa-
nej za przeciętnie atrakcyjną można wyna-
jąć za ok. 2,3 do 2,7 tys. zł miesięcznie brutto 
(bez opłat licznikowych), załóżmy więc, że w 
naszym przypadku będzie to 2,5 tys. zł.

Aby obliczyć koszt zakupu, zaczynamy 
od ceny mieszkania 360 tys. zł. Zakładamy 
wkład własny w wysokości 72 tys. zł, co od-
powiada wskaźnikowi LTV na poziomie 80%. 
Następnie musimy opłacić taksę notarialną. 
Kolejnym kosztem jest wykończenie wnętrza 
i umeblowanie, załóżmy 1,2 tys. zł/m². Kapi-
tał, którym powinniśmy dysponować to ok. 
130 tys. zł. Pozostałe koszty to koszty kre-
dytu hipotecznego w wysokości 290 tys. zł o 
stopie oprocentowania 5%, prowizji 1% oraz 
okresie kredytowania wynoszącym 25 lat. 
Miesięczna rata w tym przypadku wyniesie 
ok. 1,7 tys. zł, a we wczesnym okresie spła-
ty zdecydowana większość raty posłuży do 
spłaty odsetek, nie kapitału. Przez 25 lat od-
damy bankowi 290 tys. zł oraz łącznie około 
220 tys. zł odsetek. Do tego świeżo upieczony 
właściciel mieszkania musi ponosić comie-
sięczne koszty opłat do wspólnoty lub spół-
dzielni, uiszczać podatek od nieruchomości 
(nie uwzględniamy opłaty z tytułu użytkowa-
nia wieczystego) oraz koszty remontów i mo-
dernizacji (zakładamy, że w formie wpłaty na 

poczet utworzonego funduszu rezerwowego 
w kwocie nieco poniżej 100 zł/mc). 

Aby obliczyć koszt wynajmu, zaczynamy 
od czynszu w wysokości 2,5 tys. zł/mc. Doda-
jemy zysk, jaki uzyskamy z lokaty oprocento-
wanej na 2% w skali roku, czyli w wariancie 
konserwatywnym. Lokowany przez nas ka-
pitał to głównie równowartość wkładu wła-
snego oraz koszt wykończenia i umeblowa-
nia mieszkania. Nie uwzględniamy opłat licz-
nikowych, ponieważ te w równym stopniu 
dotyczą zarówno lokatorów-właścicieli jak i 
najemców. 

Oczywiście przyjęte wartości mogą być 
wyższe lub niższe, co mogłoby wpłynąć na 
wynik końcowy, chcieliśmy jednak przedsta-
wić przykład realnej sytuacji. W scenariuszu 
podstawowym najem jest lepszym wyborem 
przez pierwsze 4 lata. Jeżeli jednak planuje-
my mieszkać w tym samym miejscu przez 5 
lat lub dłużej, zakup wydaje się rozsądniej-
szym wyjściem. W przypadku najmu tań-
szego mieszkania za 2,2 tys. zł miesięcznie, 
najem będzie lepszym rozwiązaniem przez 
pierwsze 10 lat.

Powyższy przykład nie uwzględnia jednak 
zmian w cenach nieruchomości. Jeżeli założy-
my roczny wzrost w tempie 3% powyżej infla-
cji, okres w którym najem jest bardziej atrak-
cyjny skraca się z 4 lat do 2,5 roku. Jeżeli za-
łożymy spadek w tempie 3% poniżej inflacji, 
najem pozostanie bardziej atrakcyjny przez 
12 lat. Przykład ten obrazuje wrażliwość mo-
delu na zmiany założonych parametrów. 
Obecnie, okres większej atrakcyjności najmu 
jest dość krótki ze względu na niskie stopy 
procentowe. Dość prawdopodobny jest jed-
nak ich wzrost w najbliżej przyszłości. To rów-
nież będzie miało wpływ na ostateczny wy-
nik obliczeń. Wszystko zależy jednak przede 
wszystkim od naszej osobistej sytuacji (od 
czynników „miękkich”) oraz od stanu rynku 
w chwili podejmowania decyzji. Ogólnie rzecz 
biorąc należy przyjąć, że kupno jest tym bar-
dziej atrakcyjne, im dłużej mieszka się w na-
bytym mieszkaniu. W niniejszym opracowa-
niu staraliśmy się przedstawić pewne ogól-
ne założenia i omówić czynniki, które należy 
wziąć pod uwagę. Zalecamy, aby każdy poczy-
nił własne założenia i uwzględnił czynniki od-
powiadające jego osobistej sytuacji.

Wynajem a zakUp
Wynajmować czy kupić? Oto pytanie, które na pewnym 
etapie życie zadają sobie wszyscy. Ogólnie rzecz biorąc 
można przyjąć, że kupno z pomocą kredytu jest tym bardziej 
atrakcyjne, im dłużej mieszka się w nabytym lokum.
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BeZpiecZny ZaKup

7 KrOKÓW DO BeZpiecZneGO 
ZaKupu miesZKania

Wybór lokalizacji

Pierwszym krokiem przy zakupie miesz-
kania, jest wybór odpowiedniej lokalizacji -  
w zależności od Państwa potrzeb, gustu i środ-
ków finansowych jakie możecie przeznaczyć 
na zakup mieszkania. Posiadany budżet po-
maga we wstępnej selekcji dzielnicy/osiedla,  
w którym możemy rozważać zakup lokalu. 
Wolą Państwo mniejsze mieszkanie w pre-
stiżowej dzielnicy bliżej centrum miasta, czy 
większe z dala od zgiełku ulic? 

Po wyborze lokalizacji decydujemy się na 
konkretną inwestycję. Warto sprawdzić wiel-
kość budynku, wyposażenie/udogodnienia 
m.in. cichobieżne windy, podziemne gara-
że i miejsca parkingowe, komórki lokatorskie 
oraz najbliższe otoczenie, czyli m.in. place za-
baw, alejki spacerowe, tereny zielone. 

Sprawdzenie swojego przyszłego 
sąsiedztwa

Istotne dla naszego komfortu jest otocze-
nie, czyli najbliższe sąsiedztwo wybranej inwe-
stycji. W zależności od Państwa potrzeb war-
to dowiedzieć się, czy w pobliżu znajdują się 
ważne dla Was obiekty użyteczności publicz-
nej, np. szkoły, przedszkola, placówki medycz-
ne oraz punkty handlowo-usługowe. Należy 
sprawdzić, czy siatka połączeń komunikacji 
miejskiej i pobliskich arterii komunikacyjnych 
zapewni Państwu dobry dojazd, np. do pra-
cy lub bezpieczny powrót do domu. Dobrze 
jest także dowiedzieć się, jak może zmienić 
się otoczenie inwestycji w ciągu najbliższych 
lat sprawdzając miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Plan powinien być 
dostępny m.in. na stronie internetowej Urzę-
du Miasta. Rzetelni deweloperzy zazwyczaj in-
formują o takich elementach w swoim biurze 
sprzedaży. 

Sprawdzenie dewelopera, od którego 
kupujesz mieszkanie

Kiedy wybierzecie już Państwo konkret-
ną inwestycję mieszkaniową, koniecznie 
sprawdźcie, kto za nią odpowiada. Warto 
zwrócić szczególną uwagę na to ile lat firma 
działa na polskim rynku, jakie są jej poprzed-
nie realizacje, doświadczenie oraz jakie są 
opinie klientów, którzy skorzystali już z usług 
tego dewelopera. Warto także dowiedzieć się 
o sytuację finansową dewelopera – ważne by 
była stabilna, gdyż to oznacza większe bezpie-
czeństwo Państwa inwestycji i terminowe za-
kończenie budowy. 

Proszę pamiętać, że o solidności dewelo-
pera, oprócz jego sytuacji finansowej, świad-
czy także jego przynależność do Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich i stosowanie 
się do zaleceń Kodeksu Dobrych Praktyk w re-
lacjach klient – deweloper.

Wizyta w biurze sprzedaży mieszkań

W biurze sprzedaży mieszkań danej inwe-
stycji uzyskają Państwo szczegółowe informa-
cje dotyczące przyszłego mieszkania. Doradca 
przedstawi plany osiedla, rzut mieszkania oraz 
pokaże jego wstępną wizualizację. Jeżeli miesz-
kanie, które Państwa interesuje, jest już wybu-
dowane , doradca Państwa po nim oprowadzi. 
W biurze sprzedaży mieszkań poznają Pań-

PORADNIK DLA KUPUJĄCEGO 
mieszkanie
Co zrobić, by mądrze i właściwie wybrać odpowiednie dla siebie lokum na rynku pierwotnym? 
Radosław Bieliński, Rzecznik Prasowy, Kierownik Działu Marketingu Dom Development S.A. – lidera 
warszawskiego rynku mieszkaniowego i wiodącego dewelopera w Polsce – mówi o tym jakie są 
najważniejsze kroki przy zakupie mieszkania oraz radzi jak kupić mieszkanie bezpiecznie. 

JAKIE PYTANIA WARTO ZADAĆ DEWELOPEROWI PRZED ZAKUPEM MIESZKANIA?
Przed decyzją o zakupie mieszkania po-

winniśmy zdobyć jak największą wiedzę o ku-
powanej nieruchomości i oczywiście o tym, od 
kogo i na jakich warunkach dokonujemy zaku-
pu. Należy również samodzielnie zweryfiko-
wać warunki, które oferuje deweloper. Tylko 
dzięki rzetelnej wiedzy o deweloperze i aspek-
tach prawnych nieruchomości zapewnimy so-
bie bezpieczeństwo przy zakupie mieszkania.

 Ile mieszkań, apartamentów, do-
mów firma wybudowała dotychczas 
i czy wszystkie posiadają prawomocne 
pozwolenie na użytkowanie?

Jednym z najważniejszych aspektów po-
twierdzających wiarygodność firmy dewe-
loperskiej jest doświadczenie w realizacji 
projektów. W tym celu najlepiej dokładnie 
sprawdzić firmę i dowiedzieć się, ile inwe-
stycji zrealizowała, a następnie odwiedzić 
część z nich i porozmawiać z mieszkań-
cami. W przypadku braku pozwolenia na 
użytkowanie budynku mieszkalnego nie 
można podpisać aktu notarialnego prze-
niesienia własności mieszkania.

 Czy dotychczas wybudowane in-
westycje były przekazywane klientom 
terminowo?

Warto sprawdzić terminowość odda-
wanych inwestycji do użytkowania. Jeśli 
w przeszłości zdarzały się znaczące opóźnie-
nia w przekazywaniu mieszkań, w przypad-
ku kupowanej inwestycji także istnieje ryzy-

ko opóźnienia. Informacja ta powinna więc 
wzbudzić naszą czujność. 

 Czy spółka stosuje się do przepisów 
tzw. ustawy deweloperskiej z dnia 16 
września 2011 roku o ochronie praw na-
bywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego?

Od 29 kwietnia 2012 roku spółki realizu-
jące przedsięwzięcia deweloperskie w Polsce 
mają obowiązek realizowania swoich inwesty-
cji zgodnie z ww. ustawą, stosując przy tym ra-
chunek powierniczy „escrow”. Rachunek taki 
zabezpiecza wpłacone pieniądze klientów.

 Czy firma należy do Polskiego Związku 
Firm Deweloperskich?

Przynależność do PZFD to gwarancja bez-
pieczeństwa inwestycji dla klienta. Wszystkie 
firmy należące do Związku muszą przestrze-
gać Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach 
klient - deweloper. 

 Jaką kondycję finansową ma dewe-
loper, ile gotówki miał na koniec roku 
sprawozdawczego?

Dobra kondycja finansowa dewelo-
pera jest gwarancją sprawnego zrealizo-
wania wszystkich jego projektów miesz-
kaniowych. Dla klientów jest to pewność 
otrzymania zakupionego mieszkania bez 
jakichkolwiek przeszkód i opóźnień.

W przypadku firm notowanych na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie, takich jak Dom Development, dane 
są publiczne, ogólnodostępne na stronie 
www, w przypadku innych firm o dane te 
można poprosić.

 Czy firma posiada aktualny wypis 
z Księgi Wieczystej dla danej inwestycji?

Wypis z Księgi Wieczystej jest ważnym 
elementem uwiarygodniającym prawidło-
wy i deklarowany przez dewelopera stan 
prawny inwestycji, zwłaszcza dotyczący 
kwestii własności.

 Czy inwestycja posiada prawomocne 
pozwolenie na budowę?

Każdy deweloper ma obowiązek udo-
stępnić wszelkie dokumenty potwierdzają-
ce stan prawny inwestycji. Pozwolenie na 
budowę poświadcza zamknięcie ważnych 
procedur niezbędnych do rozpoczęcia bu-
dowy. Jeżeli nie ma prawomocnego pozwo-
lenia na budowę, bank nie udzieli kredytu 
na zakup lokalu.

 Czy deweloper jest właścicielem 
działki, na której powstaje osiedle?

Deweloper sprzedający daną nierucho-
mość powinien być właścicielem gruntu, na 
którym inwestycja jest realizowana i posia-
dać akt własności działki.

stwo także wszelkie kwestie związane z finan-
sowaniem nieruchomości: dokładną cenę oraz 
harmonogram płatności, a także dowiedzą się 
o możliwości wykończenia mieszkania „pod 
klucz”, jeśli deweloper dysponuje taką opcją. 

Podpisanie umowy

Po wykonaniu wszystkich kroków do wła-
snego M, czyli po sprawdzeniu i wyborze de-
welopera, wyborze mieszkania i sposobu jego 
finansowania, mogą Państwo podpisać dekla-
rację rezerwacyjną. Jest to deklaracja, w któ-
rej obie strony zobowiązują się do zawarcia 
w przyszłości umowy deweloperskiej (tzw. 
umowy ostatecznej). Zgodnie z obowiązują-
cą ustawą deweloperską taka umowa powin-
na określać wszystkie istotne postanowie-
nia, które znajdą się w ostatecznej umowie 
deweloperskiej.

Wykończenie mieszkania

Kiedy podpiszą już Państwo umowę de-
weloperską (ostateczną), a inwestycja jest 

w trakcie realizacji, można zacząć myśleć 
o wykończeniu własnego mieszkania. Jeże-
li zdecydują się Państwo na zakup miesz-
kania w Dom Development, mają Państwo 
możliwość skorzystania ze specjalnej ofer-
ty Działu Aranżacji Wnętrz, który oferuje 
mieszkania wykończone „pod klucz”. 

Projektanci pomogą Państwu wybrać 
materiały wykończeniowe oraz podpo-
wiedzą ciekawe rozwiązania przy ich uży-
ciu. Usługa wykańczania mieszkań jest 
coraz bardziej doceniana przez polskich 
klientów i deweloperzy chętnie ją oferują. 
W krajach Europy Zachodniej większość 
mieszkań sprzedawana jest w ofercie „pod 
klucz”. W Polsce Dom Development jako 
pierwszy wprowadził taką ofertę na rynek 
w 2008 roku. W ten sposób zdejmujemy 
z głowy nowemu właścicielowi mieszka-
nia wykończenie lokalu, nadzór nad pod-
wykonawcami. Dodatkowo klient wlicza 
w cenę mieszkania również koszt jego wy-
kończenia, co oznacza, że może na tę wyż-
szą kwotę otrzymać kredyt hipoteczny. 

Ponadto wykończenie objęte jest 5-letnim 
okresem rękojmi. 

Odbiór mieszkania

Moment, w którym deweloper zapra-
sza Państwa po odbiór kluczy i pierwszy raz 
wchodzą Państwo do swojego mieszkania, to 
dla każdego wyjątkowe wydarzenie. Nie moż-
na zapomnieć o tym, że to czas oceny pracy 
dewelopera. Najlepiej więc na odbiór umówić 
się w ciągu dnia, tak aby przy świetle dzien-
nym dokładnie obejrzeć kupioną nierucho-
mość. Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą 
projekt i sprawdzić, czy jest on zgodny ze sta-
nem faktycznym oraz czy spełnia opisane 
w umowie warunki. 

Fot.: Osiedle Wilno

http://www.domdevelopment.com.pl/pl/wilno
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eKO-BuDOWnictWO

innoWacje W bUDoWnicTWie 
w UJęCIU EKOLOGICzNym

Warto zauważyć, że wybór rozwiązań 
ekologicznych początkowo jest in-
westycją, która powinna się zwró-

cić kupującym w trakcie długofalowej eksplo-
atacji mieszkania. Niestety wiele inwestycji 
nie przynosi realnego zwrotu. 

 InnOWACyJnOść eKOlOgICZnA  
BeZ Wsparcia 

Sektor budownictwa niezwykle silnie od-
działuje na środowisko. Odpowiada za 42% ca-
łego zużycia energii w EU i za około 35% emi-
sji wszystkich gazów cieplarnianych. Takie dane 
zobowiązują deweloperów do tego, aby dzia-
łać w sposób przemyślany. Zastosowanie no-
woczesnych technologii pozwala na ogranicze-
nie zużycia energii, ale wymaga dużych wydat-
ków. Problem polega na tym, że Rząd aktualnie 
nie wspiera takiego budownictwa, a jako droż-
sze nie jest chętnie wybierane przez nabyw-
ców. Jeszcze do niedawna Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pro-

wadził program dopłat do kredytów na budowę 
mieszkań i domów energooszczędnych. Nieste-
ty, w maju tego roku program został zakończo-

ny. W związku z tym deweloperzy, którzy chcie-
liby zaoferować bardziej energooszczędny pro-
dukt, prawdopodobnie będą mieli problem ze 
znalezieniem kupujących. 

Polscy deweloperzy mają swoje osiągnię-
cia w innowacyjnym budowaniu. W 2013 jedna 
z firm Członkowskich Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich została wybrana najlepszym 
projektem budowlanym w Unii Europejskiej 
w konkursie Komisji Europejskiej „Świat jaki lu-
bisz” promującym praktyczne i oszczędne roz-
wiązania ekologiczne. Projekt został doceniony 
m.in. za innowacyjną instalację grzewczą, zu-

żywającą kilkakrotnie mniej energii. Co ważne 
w inwestycji zastosowano wiele rozwiązań, któ-
re firma opracowała we własnym laboratorium. 

 PRZyKłADy eKOlOgICZnyCh 
ROZWIąZAń 

Znaczna część rozwiązań ekologicznych to 
w perspektywie niższe koszty użytkowania. 
Dlatego też warto pamiętać o wyborze odpo-
wiedniego oświetlenia w częściach wspólnych, 
tworzeniu powierzchni biologicznie czynnej na 
dachach altan śmietnikowych czy też np. o sys-
temach nawadniania obszarów zielonych in-
westycji za pomocą wody deszczowej. Dobrze 
sprawdzą się także zielone tereny na dachu sa-
mej inwestycji, ale trzeba mieć na uwadze, że to 

znacznie podwyższa koszty. Dla deweloperów 
ważne jest to, że ustawodawca nadal nie zalicza 
zielonych elewacji do powierzchni biologicznie 
czynnej, a to nie zachęca do ich tworzenia. Inno-
wacja to też sposób myślenia przedsiębiorców. 

W budownictwie może być wyrażana przez 
drobne rzeczy, takie jak np. gospodarowanie 
odpadami na budowie oraz korzystanie z pro-
duktów krajowych. 

Coraz więcej nowoczesnych osiedli miesz-
kalnych jest tworzonych z myślą o środowisku. 
Deweloperzy są za tym, aby tworzyć coraz bar-
dziej zielone budynki, ponieważ ze względu na 
modę i rosnącą świadomość ekologiczną spo-
łeczeństwa, nabywcy mimo wyższej ceny doko-
nują zielonych wyborów.

Ponadto, takie budownictwo zakładają prze-
pisy. Według unijnych wytycznych od 2020 r. 
wszystkie nowe budynki powinny być niemal 
zeroenergetyczne, czyli nie wymagać dostar-
czania energii z konwencjonalnych źródeł. War-
to zauważyć, że najbardziej ekologicznym oraz 
sprzyjającym minimalizowaniu strat energii jest 
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 
i dlatego powinno być ono wspierane. Zwróćmy 
uwagę, że przeciętne mieszkanie w wielkiej pły-
cie zużywa ok 350 kwh/m/rok, a nowe budynki 
deweloperskie co najwyżej 105 Kwh, co stanowi 
maksymalną dopuszczalną wartość.

 Konrad Płochocki 
Dyrektor generalny PZFD 

W kontekście budownictwa, nowoczesność to nie tylko architektura i rozwiązania użytkowe 
high-tech, ale także umiejętność poszanowania środowiska przy jednoczesnej dbałości  
o ekonomiczne możliwości przyszłych użytkowników budynków.

Jeśli zestawimy tradycyjne budownictwo z ekolo-
gicznym, zauważymy, że „zielone” inwestycje  

zużywają przeciętnie o 30% mniej energii.

https://homebroker.pl/
https://www.mieszkaniowi.pl/targi-mieszkaniowe/warszawa/
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RyneK nIeRuChOMOśCI

 Rynek nieruchomości w Polsce na 
przestrzeni ostatnich lat znacząco ewolu-
ował. Czy Pana zdaniem zmieniły się ocze-
kiwania kupujących w stosunku do dewe-
loperów, jeśli tak to w jakim kierunku?

Dariusz Krawczyk: Oczekiwania klientów 
firm deweloperskich ewoluują razem z ryn-
kiem, chociaż trzeba przyznać, że są pewne 
stałe elementy, które nie zmieniły się wraz 
z upływem lat. Mieszkanie, które dla wie-
lu jest spełnieniem marzeń i inwestycją ży-
cia ma być miejscem, które pozwoli im nie 
tylko na zaspokojenie potrzeby posiadania 
tego jedynego własnego miejsca na ziemi. 
Ma to być bezpieczny i przyjazny azyl, poło-
żony w okolicy gwarantującej łatwy dostęp 
do najważniejszych z danego punktu wi-
dzenia elementów infrastruktury miejskiej. 
Dla jednych będzie to bliskość szkół i przed-
szkoli, dla innych komunikacja miejska, tere-
ny zielone i rekreacyjne. Inni oczekują połą-
czenia wszystkich tych elementów. Dlatego 
też konieczne jest posiadanie zróżnicowanej 
i odpowiadającej na potrzeby klientów ofer-
ty. Realizując kolejne inwestycje doskonale 
zdajemy sobie sprawę, jak wiele różnych po-
trzeb musimy zaspokoić.

Klienci bardzo dobrze orientują się w stan-
dardach i trendach na rynku. Mają jasno 
sprecyzowane cele i preferencje. Od dewe-

lopera oczekują nie tylko dobrego projektu 
i solidnego wykonania, ale również niestan-
dardowych rozwiązań, odróżniających ich 
mieszkanie od innych. W zależności od lo-
kalizacji i charakteru inwestycji te elementy 
będą oczywiście zupełnie inne. Przykładowo 
mieszkańcy osiedla Ku Słońcu w Szczecinie 
cieszą się najniższymi opłatami eksploatacyj-
nymi mieszkań, natomiast dla klientów Bra-
my Sopockiej zaprojektowaliśmy oryginal-
ne funkcjonalne antresole, pozwalające na 
stworzenie wyjątkowego wnętrza.

 Według danych opublikowanych przez 
firmę Polnord, w I półroczu 2016 liczba 
przekazań wzrosła o 24% w stosunku do 
tego samego okresu w poprzednim roku 
i wyniosła 464 lokale. świadczy to o nie-
słabnącym zaufaniu konsumentów do 
Państwa firmy. Jaka jest recepta na zdo-
bycie zaufania kupujących na dzisiejszym 
rynku nieruchomości?

D.K.: W mojej ocenie, popartej oczywiście 
trzydziestodziewięcioletnim doświadcze-
niem Polnordu, kluczowe jest dotrzymywa-
nie obietnic, jakie składamy naszym klien-
tom. Kupując mieszkanie wybudowane przez 
nas mogą być pewni, że otrzymają dokład-
nie to, czego oczekują: lokalizację przysto-
sowaną do ich wymagań, wysoką jakość ma-
teriałów budowlanych i wykończeniowych, 
jak również adekwatną cenę. Bez spełnienia 
tych fundamentalnych wymagań trudno jest 

utrzymać pozycję na tak konkuren-
cyjnym rynku, jakim jest rynek de-
weloperski. Klienci doceniają rów-
nież indywidualne podejście, jakie 
im oferujemy – także w kwestiach 
finansowych, gdzie nasi doradcy 
zawsze starają się ustalić warunki 
finansowania zakupu optymalne 
z punktu widzenia klienta.

 W marcu firma Polnord 
ogłosiła nową strategię na lata 
2016 - 2019, na czym ona po-
lega i co oznacza dla klientów 
indywidualnych?

 D.K.: Nowa strategia Grupy Polnordu zo-
rientowana jest w głównej mierze na popra-
wę parametrów finansowych spółki. Prowa-
dzimy optymalizację procesów biznesowych, 
weryfikujemy procedury, szukamy nowych 
rozwiązań. To nieustanny proces samodo-
skonalenia organizacji, który z jednej stro-
ny przynosi stabilne i przewidywalne zyski 
naszym akcjonariuszom a z drugiej strony 
zwiększa poczucie bezpieczeństwa naszych 
klientów. Chcemy dawać im pewność wła-
ściwego ulokowania oszczędności życia, kre-
ować dodatkowe korzyści, zmaksymalizować 
jakość w stosunku do ceny. 

 Jakie trendy w budownictwie miesz-
kaniowym przewidują Państwo w przy-
szłym roku?

D.K.: Oczekujemy, że przyszły rok przy-
niesie branży deweloperskiej dobre, choć 
już nie rekordowe, wyniki sprzedaży. Spo-
dziewamy się ze strony banków kontynu-
acji polityki stopniowego podwyższania marż 
kredytów hipotecznych oraz utrzymania za-
ostrzonych wymogów dot. zabezpieczeń kre-
dytu. Utrudni to w pewnym stopniu finanso-
wanie zakupów na rynku deweloperskim za 
sprawą zmniejszenia zdolności kredytowej 
klientów, niemniej nie będzie stanowić czyn-
nika istotnie spowalniającego rynek. Rządo-
we projekty związane z budową mieszkań na 
wynajem mogą przełożyć się na aktywność 
inwestorów, elementem ożywiającym rynek 
mieszkaniowy będzie natomiast uruchomie-
nie od stycznia transzy finansowania w ra-
mach MdM przeznaczonej na 2018 rok.

 Tomasz Kuskowski

polnoRD – sPRAwDzONy  
I wIARyGODNy DEwELOPER
Rosnące wymagania klientów powodują konieczność dopasowania się firm deweloperskich 
do istniejących trendów na rynku. O wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klientów 
rozmawiamy z Dariuszem Krawczykiem, prezesem spółki Polnord.

www.polnord.pl
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Eksperci Polskiego Związku Firm Dewelo-
perskich (PZFD) oceniają, że główne założenia 
programu są słuszne, ale jego powodzenie 
może być uzależniona od szczegółów, które 
wciąż pozostają w fazie domysłów. 

 KTO BęDZIe Mógł SIę uBIegAć 
O miesZKanie+

W założeniu wszyscy mają mieć możliwość 
ustawienia się w kolejce po mieszkanie ofero-
wane w ramach programu. Rząd spodziewa 
się jednak wielu chętnych i szczegółowe zasa-
dy przydziału nie są jeszcze powszechnie zna-
ne. Wstępnie można założyć, że preferowane 
będą rodziny wielodzietne. Program jest skie-
rowany do osób, które nie mogą zaspokoić 
swoich potrzeb na wolnym rynku przez zacią-

gnięcie kredytu, a więc do uboższej grupy spo-
łeczeństwa. Pierwsze nabory do kolejek mają 
się rozpocząć w II połowie 2017 roku. Uwzględ-
niając skomplikowanie procesu inwestycyjne-
go można się spodziewać, że pierwsze miesz-
kania pojawią się dopiero w 2019 roku i to 
prawdopodobnie w niewielkiej liczbie. 

 InDyWIDuAlne KOnTA MIeSZKAnIOWe 

W ramach NPM zakłada się utworzenie sys-
temu długoterminowego oszczędzania – Indy-
widualnych Kont Mieszkaniowych („IKM”). IKM-y 
mają zastąpić kończący się program Mieszka-
nie dla Młodych, a także zwrot części podatku 
VAT od niektórych materiałów budowlanych. 
IKM ma być instrumentem finansowym, któ-
ry będzie oferowany przez banki komercyjne. 
W zamian za długoterminowe gromadzenie 
oszczędności (co najmniej 5 lat) na cel miesz-
kaniowy, państwo będzie wypłacać premie (ale 
tylko osobom nieprzekraczającym określonych 
dochodów) oraz zrezygnuje z podatku od do-
chodów kapitałowych (niezależnie od docho-
dów deponenta, ale do określonej w przyszłości 
wysokości zgormadzonego kapitału). 

Środki z IKM będzie można przeznaczyć na 
szeroko rozumiane cele mieszkaniowe od kup-
na mieszkania od dewelopera czy innego pod-
miotu (rynek pierwotny i wtórny), poprzez bu-
dowę własnego domu, po wydatki remontowe. 

IKM dają nadzieję na długoterminową stabi-
lizację finansowania rynku nieruchomości. Wy-
kształcenie nawyku oszczędzania na cele miesz-
kaniowe jest bardzo potrzebne całej branży. 
Zniesienie podatku kapitałowego dla wszystkich 

narodowy Program Mieszkaniowy ma się składać z trzech głównych filarów 
- budowy tanich mieszkań na wynajem, wsparcia budownictwa społecznego 
oraz indywidualnych kont oszczędnościowych. 

naRoDoWy pRogRam mieszkanioWy  
– Czy zmIENI ObLICzE RyNKU?

Przygotowanie Kodeksu Budowlanego;
Zmiany w najmie komunalnym;
Aktywizacja spółdzielni  i przywrócenie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu;
Mieszkanie +, czyli budowa tanich miesz-
kań na wynajem (z opcją dojścia do 
własności), w tym:
a. Powołanie Narodowego Funduszu 
Mieszkaniowego;
b. Powołanie Narodowego Operatora 
Mieszkaniowego;

Wsparcie samorządów w budowie 
mieszkań komunalnych i socjalnych;
Uruchomienie Indywidualnych Kont 
Mieszkaniowych (wsparcie długotermi-
nowego oszczędzania na cele mieszka-
niowe);
Pozostałe mniejsze programy:
a. Dodatki mieszkaniowe;
b. Termomodernizacja;
c. Budownictwo senioralne.

osób (do pewnej sumy oszczędności) zwiększy 
atrakcyjność inwestowania w nieruchomości 
mieszkalne względem innych form lokowania 
kapitału. 

W założeniach Narodowego Programu 
Mieszkaniowego postuluje się również wiele 
zmian związanych z budownictwem, chociażby 
uchwalenie nowego Kodeksu Budowlanego. 
Rząd zamierza kontynuować prace rozpoczęte 
w poprzedniej kadencji nad przygotowaniem 
jednolitego aktu prawnego obejmującego swym 
zakresem planowanie i zagospodarowanie prze-
strzenne oraz prawo budowlane. Środowisko 
deweloperskie uważa samą ideę za słuszną, 
ale decydujące znaczenie będą miały szczegóły. 
Eksperci dodają, że ważne jest to, aby uprościć 
warunki techniczne i zapewnić wszystkim pod-
miotom będącym na rynku równe traktowanie. 

Narodowy Program Mieszkaniowy przy-
gotowany przez rząd ma wspomóc wszystkie 
grupy społeczne. Przewidziano rozwiązania 
zarówno dla osób korzystających z mieszkań 
socjalnych czy wspomaganych, jak i tych, któ-
rzy wolą skorzystać z oferty wolnorynkowej. 
O ile mieszkania socjalne oraz wspomagane 
budowane w ramach programu „Mieszkanie 
plus” są skierowane do uboższej części spo-
łeczeństwa, która nie stanowi klientów dewe-
loperów, o tyle projekt Indywidualnych Kont 
Mieszkaniowych i zapowiedź uproszczenia 
warunków technicznych, mogą mieć pozy-
tywny, długoterminowy wpływ na cały rynek 
mieszkaniowy. 

Warto mieć na uwadze, że Polska cierpi na 
strukturalny deficyt mieszkań, którego likwida-
cja zajmie z całą pewnością więcej niż dekadę. 
Wsparcie rynku mieszkaniowego we wszyst-
kich segmentach jest więc bez wątpienia po-
trzebne. Dobrze, że aktualny rząd zdaje sobie 
z tego sprawę i kwestie związane z mieszkalnic-
twem są dla niego jednym z priorytetów.

Elementy Narodowego Programu Mieszkaniowego:
1
2
3

4

5

6

7

MIeSZKAnIe PluS

I nteligentne domy są coraz bardziej popularne. Ich ob-
sługa jest dziś prosta i intuicyjna, a możliwości nie-
ograniczone. Systemy sterujące naszymi mieszkania-

mi to nie tylko modne gadżety, ale praktyczne rozwią-
zania, które umożliwiają oszczędność czasu i pieniędzy, 
zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort codziennego 
życia. Dlatego warto przyjrzeć się im bliżej i pomyśleć 
o ich instalacji.

 InTelIgenTny WyBóR

Jeżeli planujemy budowę domu lub remont mieszkania, 
to już na wstępnym etapie warto przyjrzeć się ofercie inte-
ligentnych rozwiązań. Przy wyborze firmy, zwróćmy uwa-
gę na kompleksowość oferty. Najlepiej zdać się na te, któ-
re mają doświadczenie nie tylko w samej automatyce, ale 
oferują też projekt i wykonawstwo instalacji elektrycznej, 
audio-video, alarmowej itd. Wówczas będziemy mieć pew-
ność, że wszystkie systemy będą ze sobą współpracowały 
bez zarzutu. Unikniemy też dodatkowych kosztów, związa-
nych choćby z oddzielnym projektowaniem każdej instala-
cji czy też jej przeprojektowywaniem, tak aby pasowała do 
inteligentnych rozwiązań. Kiedy korzystamy z komplekso-
wych usług jednej firmy, to czas realizacji całego projektu 
jest zazwyczaj krótszy, a gwarancja obejmuje cały system, 
nie tylko jego wybrane elementy. Szukajmy więc firm, któ-
re mają doświadczenie i przygotowują dokumentację, oka-
blowanie, montaż oraz konfigurację urządzeń i systemów, 
a także ich serwis. Decyzję o instalacji systemu automatyki 
warto podjąć na etapie planowania budowy domu, ale na 
rynku dostępne są także bezkablowe rozwiązania, dzięki 
temu IQ naszego domu możemy podwyższyć bez koniecz-
ności kucia ścian.

 InDyWIDuAlne PODeJśCIe

Decydując się na inteligentny system zarządzania na-
szym domem nie musimy od razu kupować wszystkich 
możliwych rozwiązań. Dzięki modułowej budowie, mo-
żemy wybrać usługi, na których nam najbardziej zależy. 
Kolejne pakiety można będzie dokupić później. W pierw-
szej kolejności warto zdecydować się na moduł zarzą-
dzające system grzewczym, wówczas będziemy mogli się 
przekonać, że dom z wysokim IQ to także 
oszczędności, czyli np. niższe rachunki za 
ogrzewanie. Kolejnym wartym rozważenia 
pakietem jest ten, który odpowiada za bez-
pieczeństwo. Dzięki inteligentnym rozwiąza-
niom można np. uzbroić alarm przy pomo-
cy smartfona lub uruchomić oświetlenie, gdy 
dojdzie do aktywacji alarmu. Możliwości jest 
nieskończenie wiele. Możemy zdalnie stero-
wać lampami i za pomocą jednego przycisku 
na smartfonie wykreujemy romantyczny na-
strój. Zaś będąc na wakacjach odtworzyć co-
dzienny schemat oświetlenia pomieszczeń, 
tak aby potencjalni włamywacze nie zwró-
cili uwagi na naszą nieobecność. Za pomo-
cą automatyki można obsługiwać nie tylko 
instalację oświetleniową, w tym sprzęt AGD 
i RTV, pozwala ona też sterować roletami czy 
żaluzjami, ustawiać temperaturę w pomiesz-
czeniach, a nawet przesyłać obraz tego, co 
dzieje się w naszym domu na nasz tablet czy 
telefon. Niektórzy cenią pełną automatyza-
cję, inni chcą sterować wybranymi funkcja-
mi. Dlatego każdy system warto dostosować 
do indywidualnych upodobań domowników. 
Cena prostego systemu (zawierającego: ste-

rowanie oświetleniem, roletami, żaluzjami i temperaturą) 
dla 100 metrowego mieszkania to koszt ok. 10 tys. złotych. 
W przypadku 250 metrowego domu będzie on odpowied-
nio większy i wyniesie ok. 25 tys. złotych.

 iQ i DesiGn

Patrząc na domy i apartamenty, w których zainstalowa-
no systemy automatyki widzimy… piękne wnętrza. Designer-
skie meble włoskich marek albo antyki przywiezione z Pary-
ża. A jedynym szczegółem, który zdradza jak wysokie jest IQ 
naszego domu jest piękny designerski panel. Często pod ta-
kimi wnętrzami podpisują się najlepsi architekci czy projek-
tanci, którzy na co dzień współpracują z firmami oferującymi 
inteligentne rozwiązania. 

 Intelidom group Sp. z o.o.

Kto z nas może sobie wyobrazić życie bez telefonu, oczywiście takiego w wersji smart? 
Prawie nikt! niedługo takie samo stwierdzenie będziemy mogli wypowiedzieć w 
odniesieniu do naszych mieszkań. Moment, kiedy dom w wersji smart przestaje być 
luksusową fanaberią właśnie nadszedł.

Dom zinTegRoWany

www.intelidom.pl
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 na przestrzeni kilku lat, za sprawą po-
pularnych programów telewizyjnych, od-
wiedzała Pani wiele rodzin w ich domach. 
Jak mieszkają Polacy?

natalia nguyen: Polacy mieszkają w róż-
nych warunkach. Nie odbiegamy pod tym 
względem od mieszkańców innych krajów. 
Wyposażenie, które faktycznie można spo-
tkać w większości mieszkań pamięta jeszcze 
lata 80/90.  Wtedy to właśnie szczytem ma-
rzeń była wersalka obita aksamitem zakupio-
na w pobliskim sklepie na kredyt. Meblościan-
ki, forniry i dywany były dosłownie wszędzie. 
Z czasem zaczęliśmy kupować we wchodzą-
cych na Polski rynek sieciówkach i tak oto 
wszystkie mieszkania zaczęły wyglądać po-
dobnie. Domy urządzamy skromniej, bo kosz-
ty budowy przekraczają zazwyczaj zaplano-
wany budżet, i w efekcie odbija się to często 
właśnie na wyposażeniu wnętrz. Relatywnie 
często domy urządzamy z tego, co mieliśmy 
w poprzednim mieszkaniu, trochę antyków 
po dziadkach i nowe meble na wymiar, uzu-
pełnione o te z popularnej sieciówki. Totalny 
miszmasz i pomieszanie stylów. O Polakach 
na pewno można powiedzieć, że mieszka-
ją różnie! Lubimy również egzotykę, drewno 
pojawia się wszędzie, zarówno jako dekoracja 
jak i wyposażenie. Bardzo często nasze domy 

przypominają również te z bajki dla księżni-
czek - wszędzie biel i stylizowane meble. Jed-
no jest pewne - jest coraz ciekawiej i oryginal-
niej. Lubimy przywozić pamiątki i meble z po-
dróży, a nasze domy stają się coraz bardziej 
charakterystyczne, osobiste, mają swój niepo-
wtarzalny styl. 

 Kupując nowe mieszkanie zazwyczaj 
przy wyborze bierzemy pod uwagę do-
godną lokalizację, wysoki standard i kon-
kurencyjną cenę. Czym zaś powinniśmy 
kierować się projektując swoje własne 
mieszkanie?

n.G.: Dogodna lokalizacja, wysoki standard 
i konkurencyjne ceny mogą być głównymi kry-
teriami przy zakupie mieszkania lub domu, 
ale to, jak go urządzimy jest również ważne. 
Aby uzyskać zamierzony efekt, potrzebna jest 
wizja, jednak wzbogacona o odpowiedni bu-
dżet, dopasowany do naszych planów. Z do-
świadczenia wiem, że zawsze przekraczamy 
go wielokrotnie. Warto z tą świadomością 
rozpocząć etap planowania wnętrza i prac 
wykończeniowych, wówczas na etapie reali-
zacji mniej będzie nieprzyjemnych zaskoczeń. 
Jeśli nie mamy doświadczenia w urządzaniu 
wnętrz powinniśmy powierzyć to projektan-
tom. Po pierwsze oszczędzamy czas, po dru-
gie pieniądze, a ponadto pozbędziemy się 
niepotrzebnego stresu i rozczarowania. Do-

brze zaprojektowana przestrzeń to nie tylko 
funkcjonalność, ale i dom do którego chętnie 
wracamy. Najczęściej jednak jest tak, że jeste-
śmy zmęczeni już samym wyborem mieszka-
nia i na urządzanie go najzwyczajniej braku-
je nam chęci. Jest to niestety najgorsza rzecz, 
która może nam się przytrafić. 

 Jakie są aktualne trendy w aranżacji 
wnętrz? Czy dosyć mocno zakorzeniony 
styl skandynawski ustępuje miejsca no-
wym kierunkom designu?

n.G.: Aktualnie najsilniejszym trendem 
w urządzaniu wnętrz jest eklektyzm. Łączymy 
rzeczy stare z nowymi, designerskie z nowa-
torskimi. Nasz dom staje się oazą, miejscem, 
gdzie wracamy po pracy, dalekich podróżach, 
gdzie znajdziemy wszystko, czego potrzebuje-
my do szczęścia. Wnętrza naszych mieszkań 
stają się coraz bardziej osobiste, przepełnione 
pozytywną energią i rzeczami, które napawają 
nas pozytywnymi wspomnieniami. 

 Biorąc pod uwagę fakt, iż na przecięt-
nego Polaka przypada niespełna 25 m kw. 
pow. użytkowej – przy projektowaniu wnę-
trza każdy centymetr jest często na wagę 
złota. Czym powinniśmy kierować się przy 
aranżacji małego mieszkania, mając na 
uwadze komfort życia codziennego i aktu-
alne trendy designu?

n.G.: Stawiamy na meble funkcjonalne, 
mobilne, nowatorskie. Takie, które potrafią 
zmieniać funkcje w zależności od naszych po-
trzeb. Wyposażenie dobrej jakości będzie słu-
żyło nam długo i cieszyło bardziej, niż niepo-
trzebne bibeloty i meble kupowane pod wpły-
wem chwili.

To, co jednak jest najistotniejsze przy urzą-
dzaniu małego mieszkania, to dobry plan.

Jeszcze przez odwiedzeniem sklepu war-
to przygotować sobie wszystkie wymiary 
pomieszczeń i rozkład funkcjonalny każde-
go z nich. Znając styl swojego życia – powin-
niśmy dopasować do niego swoje mieszka-
nie np. jeżeli sami lubimy długie kąpiele przy 
świecach, zaś reszta domowników preferuje 
szybkie prysznice, warto pomyśleć o wannie 
z funkcją prysznica. Na rynku dostępne są 
tego typu rozwiązania – dlaczego z nich nie 
skorzystać  i pójść na kompromis? Jeżeli zaś 
często odwiedzają nas goście i czasem wizy-
ta kończy się następnego dnia – nie może-
my zapomnieć o wygodnej rozkładanej sofie 
w salonie. To, co jednak jest chyba najistot-
niejsze to przechowywanie. Pamiętajmy szaf, 
schowków, skrzyń, pudełek- nigdy za mało. 
Dzięki odpowiednio zaplanowanej przestrze-
ni do przechowywania ubrań, książek, pa-
miątek czy też po prostu odkurzacza - nasz 
dom zyska ład i porządek.

 Kornelia nelec

na temat różnorodności w stylach domów Polaków oraz 
trendów i zasad, jakimi powinniśmy kierować się urządzając 
swoje mieszkania rozmawiamy z natalią nguyen – architektem, 
jurorką programu „Bitwa o dom”.

TRenDy  
i inspiRacje

PROJeKT I WyKOńCZenIe

http://www.leroymerlin.pl/
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FinansOWanie

Według danych z raportu AMRON-
-SARFiN, w II kwartale 2016 r. 
banki udzieliły ponad 49 tys. kre-

dytów mieszkaniowych o łącznej wartości 
przekraczającej 10,6 mld zł. To odpowied-
nio o 9,80% i 12,45% więcej w stosunku 
do wyników odnotowanych w pierwszych 
trzech miesiącach tego roku. W ujęciu rocz-
nym, w porównaniu do II kw. 2015 r., liczba 
udzielonych kredytów była wyższa o 5,62%, 
a ich wartość o 5,46%. Wzrost zaintereso-
wania zakupem mieszkania na kredyt to 
z jednej strony efekt sezonowości, z drugiej 
natomiast – zapowiedzi dotyczące zakoń-
czenia programu „Mieszkanie dla Młodych” 
i możliwe dalsze zaostrzenia wymogów 
kredytowych. 

15 marca br. Bank Gospodarstwa Kra-
jowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania 
wniosków o dofinansowanie zakupu miesz-
kań z puli przewidzianej na 2016 rok, a już 5 
lipca wstrzymano wnioski na rok 2017. Tak 
gwałtowny wzrost zainteresowania dopłata-
mi z programu MdM niewątpliwie był zwią-
zany z ogłoszeniem decyzji o zaprzestaniu 
jego kontynuacji i, jak dotąd, braku realnej 
alternatywy dla osób liczących na wsparcie 

w zakupie własnego mieszkania. Niewyklu-
czone, że decyzja o zakończeniu MdM przy-
spieszyła realizację planów mieszkanio-
wych klientów, którzy liczyli na wsparcie od 
państwa. 

W II kwartale 2016 roku portfel kredytów 
mieszkaniowych powiększył się o 13,7 tys. 
sztuk i na koniec czerwca liczba czynnych 
umów kredytowych wzrosła do poziomu 
2 027 972 sztuk. Ich łączna wartość wyniosła 
382,858 mld zł. Oznacza to przyrost rzędu 
2,35%, a nominalnie o 8,776 mld zł. 

Przeciętna wartość nowo udzielonego 
kredytu hipotecznego ogółem wyniosła 215 
931 zł, czyli więcej o 3,43% (7 152 zł) w sto-
sunku do wartości zanotowanej w I kwartale 
2016 roku. Kredyty mieszkaniowe w złotych 
stanowiły 98,56% wartości nowego portfela, 
a kredyty denominowane w euro blisko 1%. 
W II kwartale 2016 roku zanotowano jedynie 
symboliczne wzrosty marży i oprocentowa-
nia kredytów. Przeciętna marża kredytu hi-
potecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy po-
ziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) 
w czerwcu 2016 roku wyniosła 2,05% i była 
wyższa o 0,02 p.p. od średniej marży noto-
wanej na koniec marca. Stopa referencyjna 
NBP pozostała na poziomie 1,50%, a WIBOR 
3M minimalnie wzrósł - z poziomu 1,67% 
w marcu do 1,69% w czerwcu 2016 roku, 
w wyniku czego przeciętne oprocentowanie 
modelowego kredytu hipotecznego wzro-
sło o 0,02 p.p. w porównaniu do marca 2016 
roku i na koniec badanego kwartału wynio-
sło 3,76%.

W okresie od kwietnia do czerwca 2016 
roku udział stolicy w strukturze wartościo-
wej nowo udzielonych kredytów hipotecz-
nych w odniesieniu do poprzedniego kwar-
tału wzrósł po raz kolejny, tym razem o 2,29 
p.p. i wyniósł 43,27%. Oznacza to, że prawie 
co drugi kredyt na sfinansowanie inwestycji 

mieszkaniowej jest zaciągany w Warszawie 
- lub otaczających ją miejscowościach. Od-
setek kredytów udzielonych w Białymstoku, 
Szczecinie i Łodzi pozostał na poziomie z po-
przedniego kwartału, a w pozostałych, spo-
śród badanych lokalizacji, zanotowano mini-
malne spadki. Umowy kredytowe podpisane 
w dziewięciu największych polskich aglome-
racjach w II kwartale 2016 roku stanowiły 
69,47%, co oznacza spadek o 0,87 p.p. w po-
równaniu do I kwartału bieżącego roku.

Jakość portfela kredytowego w dalszym 
ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. 
Jakość kredytów mieszkaniowych udzie-
lanych w rodzimej walucie poprawia się 
systematycznie od początku 2015 roku – 
w badanym kwartale udział złotówkowych 
kredytów z zaległościami w spłacie wyniósł 
2,63%, czyli o 0,84 p.p. mniej niż w analo-
gicznym okresie 2015 roku. W ujęciu rocz-
nym nie zanotowano także zmian jakości 
portfeli zarówno we franku szwajcarskim 
(3,61%), jak i w pozostałych walutach ob-
cych (1,55%). 

W najbliższej przyszłości możliwe są dal-
sze zaostrzenia dotyczące wymogów kre-
dytowych, gdyż nadal nieznana jest skala 
ewentualnych obciążeń kosztami realizacji 
tzw. prezydenckiej ustawy spreadowej, jak 
również innymi potencjalnymi kosztami po-
wstałymi wskutek niesłabnących roszczeń 
niektórych grup „frankowiczów”. Dlatego też 
trudno oczekiwać, aby całkowity wynik ak-
cji kredytowej w 2016 r. przekroczył poziom 
z roku 2015. Finansujący zakup mieszkania 
lub domu kredytem muszą także pamiętać, 
że od nowego roku po raz kolejny wzrośnie 
próg wymaganego wkładu własnego, który 
osiągnie docelową stawkę 20%.

Mimo nieco słabszych wyników zanoto-
wanych w maju, cały II kwartał 2016 roku 
okazał się lepszy dla sektora dewelope-

rów zarówno w porównaniu do I kwartału 
2016 roku, jak i do analogicznego okresu 
roku 2015. Odnotowano pięcioprocentowy 
wzrost sprzedaży mieszkań dla 6 najwięk-
szych aglomeracji. Na rynku pierwotnym 
sprzedano ponad 14,3 tys. mieszkań. Do-
bre nastroje na rynku mieszkaniowym za-
owocowały wzrostem liczby wydanych po-
zwoleń na budowę - o 33% w porównaniu 
do poprzedniego kwartału i o 17% w ujęciu 
rocznym. Liczba rozpoczętych budów wzro-
sła odpowiednio o 52% i 7%. Do użytkowa-
nia oddano natomiast 36 211 lokali (-3% k/k 
i +12% r/r). 

Utrzymujący się wysoki popyt na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych w II kwar-
tale 2016 roku wpłynął na poprawę wyni-
ków sprzedażowych deweloperów i w kon-
sekwencji doprowadził do lekkiego wzrostu 
cen transakcyjnych w największych polskich 
miastach. Średnia jednostkowa cena trans-
akcyjna w trzech spośród ośmiu badanym 
aglomeracji, tj. w Krakowie, w Białymstoku 
oraz w Warszawie, wzrosła o odpowiednio 
138, 101 i 81 zł/m2 w porównaniu do I kwar-
tału. W Gdańsku przeciętna cena pozostała 
na takim samym poziomie, natomiast w po-
zostałych badanych miastach zaobserwowa-
no niewielkie spadki – największy w Poznaniu 
- o 134 zł/m2 i we Wrocławiu – o 133 zł/m2.

Obserwacja cen transakcyjnych wskazu-
je niewielki, choć wyraźny trend wzrostowy, 
typowy dla rynku mieszkaniowego w sta-
nie równowagi. Obserwowany wzrost śred-
niej ceny transakcyjnej za 1 m2 od I kwartału 
2013 roku dla wszystkich monitorowanych 
lokalizacji mieści się w przedziale od 3,79% 
dla Wrocławia do 10,13% dla Krakowa. 
Wzrost aktywności inwestorów budowla-
nych z jednej strony oraz zaostrzanie wy-
mogów kredytowych banków z drugiej, nie 
powinny zmienić tej sytuacji w najbliższej 
perspektywie.

Zapowiedź zakończenia programu „MdM” oraz typowy na rynku efekt sezonowości to 
główne czynniki, które wpłynęły na istotnie wyższe wyniki akcji kredytowej w segmencie 
mieszkaniowym w II kwartale 2016 r. Rynek mieszkaniowy w największych aglomeracjach 
pozostaje w stanie równowagi, jednak obserwacja cen transakcyjnych mieszkań w długim 
okresie wskazuje na niewielki trend wzrostowy. 

Rynek kReDyTóW mieszkanioWych 
I CENy tRANsAKCyJNE NIERUChOmOśCI PO II KwARtALE 2016

W I półroczu 2016 r. utrzymywał się wysoki poziom  
sprzedaży kredytów mieszkaniowych  
udzielanych przez banki.

Kredyty mieszkaniowe – główne obserwacje

Rośnie liczba kredytobiorców obsługujących kredyty 
mieszkaniowe i kwota ich zobowiązań, ale tylko  
w portfelu złotowym, w walutowym spada.

Wzrasta średnia kwota  
udzielanego kredytu.

 
Utrzymuje się na wysokim poziomie jakość 
obsługiwanych kredytów mieszkaniowych.

 
Dane o liczbie i wartości umów w maju i czerwcu, a także wstępne 
informacje o sprzedaży w lipcu br. mogą jednak świadczyć  
o zakończeniu fazy wzrostów w kredytowaniu mieszkalnictwa. V VI VII

Źródło: Kredyt Trendy – ekspercki raport BIK,  
stan danych na 30.06.2016 r.

2016

III
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N ieoczekiwane zdarzenia losowe mogą dotknąć każ-
dego. Możliwe do spełnienia czarne scenariusze 
wypieramy ze swojej świadomości. Jednak utrata 

zdolności zarobkowej czy ciężka choroba mogą przyda-
rzyć się każdemu. I chociaż stanowią one często tragedię 
dla najbliższego otoczenia, to niestety nie wpływają na ko-
nieczność comiesięcznego regulowania zobowiązań w po-
staci rat kredytu na mieszkanie. 

Co robić, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpie-
czeństwo nawet w przypadku ziszczenia się czarnego sce-
nariusza? Po pierwsze, nie popadając w przesadę, dopu-
ścić do siebie świadomość, że zdrowie i życie ludzkie jest 
kruche. A po drugie, poszukać dobrego ubezpieczenia na 
życie. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które zaciągają 
(albo już zaciągnęły) kredyt mieszkaniowy.  W razie zgonu 
ubezpieczonego, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci 
ustaloną sumę świadczenia, która może pokryć nawet ca-
łość zobowiązania wobec banku. Dzięki temu rodzina kre-
dytobiorcy  nie zostanie dodatkowo obciążona kosztami, 
z którymi – zwłaszcza jeśli ubezpieczony był jedynym żywi-
cielem rodziny – mogłaby sobie nie poradzić. Dzięki ubez-
pieczeniu bank nie przejmie nieruchomości, stanowiącej 
zabezpieczenie kredytu i rodzina nie pozostanie bez da-
chu nad głową. 

Jeśli ubezpieczenie będzie obejmować również zdia-
gnozowanie poważnej choroby i uszczerbek na zdrowiu, to 
także w przypadku wynikającej z takiej sytuacji tymczaso-
wej niezdolności do zarobkowania ubezpieczyciel wypłaci 
środki niezbędne do utrzymania standardu życia rodziny, 
w tym możliwości kontynuacji spłaty rat kredytu. Nie trze-
ba chyba tłumaczyć, jak duży komfort psychiczny może za-
pewnić takie rozwiązanie w ciężkich chwilach. 

 RZeCZyWISTA POTRZeBA CZy ZłO KOnIeCZne? 

Ubezpieczenia na życie dokupowane do kredytu miesz-
kaniowego bardzo często są przez kredytobiorców trak-
towane jako „zło konieczne”. Trzeba jednak mieć świa-
domość, że wykupiona polisa może stanowić niezbędne 
zabezpieczenie finansowe w razie nieprzewidzianych wy-
padków losowych. Wyobraźmy sobie sytuację, że główny 
kredytobiorca w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia odno-
si poważne obrażenia i traci zdolność do zarobkowania. 
W takim przypadku współkredytobiorca (bądź osoby na-
leżące do tego samego gospodarstwa domowego) jest zo-
bowiązany kontynuować regulowanie zobowiązań wobec 
banku. To z kolei wiąże się ze znacznym uszczupleniem bu-
dżetu domowego, już i tak uszczuplonego przez nieszczę-
śliwe zdarzenie, na przykład w związku z koniecznością po-
krycia kosztów leczenia. Może to prowadzić do poważnych 
kłopotów finansowych. W takiej sytuacji ubezpieczenie po-
zwoliłoby uzyskać świadczenia, umożliwiające spłatę cało-

ści lub części zobowiązania kredytowego bądź bieżące re-
gulowanie rat.

Warto pamiętać, że biorąc kredyt nie jesteśmy zobo-
wiązani korzystać z oferty ubezpieczenia, jakie oferuje 
nam bank. Rozwiązanie oferowane przez bank nie zawsze 
jest najbardziej korzystne dla kredytobiorcy. Zazwyczaj 
nie obejmuje ono ubezpieczenia na wypadek choroby czy 
uszczerbku na zdrowiu. A w takiej sytuacji spłata kredytu 
może stać się wyzwaniem ponad nasze możliwości. Dlate-
go biorąc kredyt, lub gdy taki kredyt już posiadamy, warto 
rozejrzeć się za rozwiązaniem, które najlepiej odpowie na-
szym potrzebom. Doświadczeni ubezpieczyciele doskona-

le wiedzą, czego oczekują współcześni klienci i wychodzą 
naprzeciw ich oczekiwaniom właśnie poprzez oferowanie 
różnorodnych ubezpieczeń dodatkowych, a wszystko w ra-
mach jednej polisy, bez nadmiernych formalności. Warto 
zabezpieczyć się nie tylko na wypadek śmierci, ale również 
na wypadek poważnej choroby i uszczerbku. Ubezpiecze-
nie „Komfort Życia” oferowane przez Prudential daje taką 
możliwość, a dodatkowo klient może zapewnić sobie w ta-
kiej sytuacji przejęcie opłacania kolejnych składek przez 
towarzystwo ubezpieczeniowe – zaznacza Agnieszka Ro-
wińska, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Produktów w towarzy-
stwie ubezpieczeniowym Prudential.

 SuMA uBeZPIeCZenIA – IM WIęCeJ, TyM lePIeJ

Ubezpieczenia na życie nie wymagają zazwyczaj wielkich 
poświęceń finansowych, bo można znaleźć na rynku produk-

ty z miesięczną składką w wysokości kilkudziesięciu złotych 
miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość skład-
ki jest zawsze powiązana z kwotą, wypłacaną w przypadku 
ziszczenia się czarnego scenariusza. Warto zatem pomyśleć 
o kwocie, która pozwoli w pełni zabezpieczyć najbliższych. 
Dobrze byłoby, gdyby kwota ta była przynajmniej równa po-
zostałej do spłaty kwocie kredytu mieszkaniowego.

 JAK WyBRAć uBeZPIeCZenIe nA żyCIe?

Chcemy się ubezpieczyć, to już połowa sukcesu. Druga 
to odpowiedź na pytanie, czym kierować się podczas wy-
boru konkretnej polisy. Dobry przedstawiciel ubezpieczy-
ciela powinien przeanalizować wspólnie z nami nasze po-
trzeby i dobrać odpowiednie ubezpieczenie. Nie kierujmy 
się jedynie wysokością comiesięcznej składki. Tanio i dobrze 
– te słowa nie idą z reguły ze sobą w parze. To, co powinno 
nas zainteresować to zakres ochrony, czyli katalog zdarzeń, 
w razie wystąpienia których zadziała nasza polisa na życie. 
Im ten katalog jest obszerniejszy, tym pełniejszy komfort za-
pewniamy sobie i swoim bliskim. Warto też zwrócić uwagę 
na listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela – tu im 
mniej tym lepiej.

Dobrze byłoby, gdyby ubezpieczyciel dopuszczał mo-
dyfikację ubezpieczenia w czasie jego trwania - w końcu 
zawieramy je na bardzo długi okres. Nie zawsze jesteśmy 
w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Najlepsze 
towarzystwa ubezpieczeniowe doskonale wiedzą, że ta 
kwestia jest istotna – potrzeby klientów mogą się zmieniać 
w czasie. W Prudentialu ogromną uwagę poświęcamy ana-
lizie potrzeb każdego klienta i dostosowaniu oferty do jego 
potrzeb. Wszyscy nasi konsultanci wyposażeni są w tablety 
z aplikacją, która pozwala klientowi w wygodny sposób do-
brać najbardziej odpowiadający mu zakres ochrony, sumy 
ubezpieczenia, wysokość składki. Dodatkowo, jeśli kliento-
wi w czasie trwania umowy urodzi się dziecko lub zawrze 
on związek małżeński, może zwiększyć ochronę i sumę 
ubezpieczenia, bez konieczności ponownej oceny ryzyka. 
Co więcej w naszym produkcie istnieje możliwość obniże-
nia sumy ubezpieczenia. Można ją wykorzystać po kilku la-
tach spłaty, kiedy wysokość zobowiązania istotnie spad-
nie i nie będzie już konieczności posiadania tak wysokie-
go zabezpieczenia – podkreśla Agnieszka Rowińska z firmy 
Prudential.

kReDyT na mieszkanie? 
A CO w RAzIE PEChA?

Kredyt mieszkaniowy – mimo obostrzeń – to wciąż jedyna dla wielu rodzin droga 
do spełnienia marzeń o własnym lokum. Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę 
z tego, że w ciągu kilkudziesięciu lat, na które zaciągamy zobowiązanie, mogą 
wydarzyć się różne rzeczy, które wpłyną na naszą zdolność do jego spłaty.  
Warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu się na ich wypadek. 

Ubezpieczenia na życie nie wy-
magają zazwyczaj wielkich po-

święceń finansowych, bo można 
znaleźć na rynku produkty z mie-
sięczną składką w wysokości kil-
kudziesięciu złotych miesięcznie.

uBeZpiecZenia

www.komfort-%C5%BCycia.pl
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ARAnżACJA WnęTRZ

 Dlaczego VOX to dobry towarzysz na 
etapie podejmowania decyzji dotyczą-
cych wykańczania swojego wymarzonego 
mieszkania?

Małgorzata Bernady: Młodzi ludzie, któ-
rzy szukają swojego własnego, często pierw-
szego mieszkania, to ludzie w jednym z naj-

ważniejszych życiowych momentów. Dlacze-
go? Ponieważ najczęściej po prostu realizują 
swoje marzenia – o samodzielności, o budo-
waniu swojego własnego świata i przyszłości. 
Z drugiej strony to też moment, który oprócz 
wielu pozytywnych emocji, często prowadzi 
do znużenia niekończącymi się wyborami, 
nigdy niezgadzającymi się budżetami i ter-
minami, czy „przygodami z wykonawcami”. 
W VOX chcemy przede wszystkim towarzy-
szyć w tym wyjątkowym procesie i, na tyle na 
ile to możliwe, ułatwiać i prowadzić klientów 
w zgodzie z ich potrzebami. Możemy to zro-
bić, ponieważ dysponujemy unikatowym na 
rynku zestawem produktów i usług – od pod-
łogi, przez systemy ścienne, aż po oryginalne 
kolekcje meblowe i pomoc w projektowaniu 
wnętrz. Dlatego stworzyliśmy VOXBOX - pro-
stą i intuicyjną aplikację on-line do aranżacji 
wnętrz. Można z niej skorzystać samodziel-
nie przez stronę vox.pl lub z pomocą naszych 
doradców w salonach VOX. 

 Odwiedzając targi, rozmawiając 
z deweloperami, przeglądając dostęp-

ne oferty mamy wrażenie, że kupując 
mieszkanie wraz z wykończeniem bę-
dziemy spokojni o jego standard, a styl 
wnętrz będzie w pełni dopasowany do 
naszych oczekiwań. Czy aby na pewno 
w rzeczywistości tak jest?

m.B.: Rynek deweloperski w Polsce ofe-
ruje na pozór bardzo kompleksowe roz-
wiązania. Na poziomie renderu klient 

otrzymuje wizualizację swo-
jego wnętrza z pełnym wypo-
sażeniem, oświetleniem i do-
datkami. Jeśli jednak zagłębi 
się w poszczególne elemen-
ty oferty z intencją znalezie-
nia oryginalnych i niesztam-
powych rozwiązań, niestety 
nie natrafi na zbyt wiele cieka-
wych propozycji. 

Mieszkania deweloperskie 
są projektowane i aranżowane 
w bardzo sztampowy sposób.

Naszą misją jest stworze-
nie indywidulanych, dopa-
sowanych wnętrz, w których 
każdy poczuje się od razu jak 
u siebie. 

 Trendy związane z aran-
żacją wnętrz i oczekiwa-
nia klientów, podobnie jak 
moda, stale się zmieniają. 

Co aktualnie jest istotne dla 
osób wykańczających swoje 
mieszkania?

m.B.: Młodzi ludzie, którzy 
są głównymi nabywcami miesz-
kań deweloperskich, żyją dziś 
zupełnie inaczej niż ich rodzice. 
Tempo i presja ciągłych zmian 
powodują, że szybko zmie-
niają się również ich potrzeby 
i wymagania. 

Natomiast projekty pojawia-
jące się na poziomie zakupu 
mieszkania od dewelopera dają 
skończoną perspektywę aran-
żacji. My wierzymy, że przytul-
ny dom, otwarty na użytkow-
nika, nie nakazuje mu konkret-
nych zachowań, ale pokazuje 
jak można umiejscowić w nim 
rzeczy, które dotychczas nieśli-
śmy przez życie i które stanowią 
część naszej tożsamości. Świa-

towe trendy, które aktualnie najbardziej się 
upowszechniają, bazują na skandynawskiej 
prostocie, którą uzupełnia się personalizo-
wanymi rozwiązaniami. W ofercie VOX znaj-
dziemy wiele propozycji, które stanowią 
bezpieczną bazę projektową nawet dla osób 
bez doświadczenia w aranżowaniu wnętrz.

 hasło marki VOX to „Wolność zaczy-
na się w domu” Co tak naprawdę ozna-

cza ono dla Państwa i w jakim stopniu 
jest odzwierciedlone w ofercie przygoto-
wanej dla klientów?

m.B.: Obietnica, którą VOX składa swo-
im klientom to możliwość tworzenia takie-
go wnętrza, w którym będą czuli się swo-
bodnie, będą mogli zawsze być sobą - wie-
rzymy, że mądre i funkcjonalne wnętrze to 
początek szczęśliwego domu. VOX od wie-
lu lat prowadzi badania etnograficzne, dzię-
ki którym poznaje nieustannie zmieniają-
ce się potrzeby współczesnego człowieka. 
Obserwując sposób w jaki żyjemy, z jaki-
mi problemami borykamy się na co dzień 
w przestrzeni mieszkalnej, projektujemy 
rozwiązania, które nie ograniczają ani nie 
narzucają. Stąd w naszej ofercie łóżko, któ-
re nie musi tradycyjnie przylegać do ściany, 
a wręcz przeciwnie, będzie świetnie wyglą-
dało na środku pokoju dając jednocześnie 

możliwość korzystania z przestrzeni w jesz-
cze bardziej ergonomiczny sposób. Tworzo-
ne przez nas kolekcje modułowe pozwalają 
zagospodarować nawet bardzo kłopotliwe 
pod względem układu przestrzenie. System 
Balance, dzięki łatwemu procesowi monta-
żu, bez użycia śrub czy wkrętów, daje możli-
wość szybkiego przearanżowywania. Balan-
ce, zaprojektowany przez Joannę Leciejew-
ską i Wiktorię Lenart, otrzymał w tym roku 
prestiżową nagrodę Top Design Award. 

Cała oferta wnętrzarska VOX konstru-
owana jest tak, aby poszczególne produk-
ty można było ze sobą miksować, bez obaw 
o brak stylistycznej spójności. Biorąc pod 
uwagę, że portfolio produktowe VOX zaczy-
na się na poziomie listwy przypodłogowej, 
a kończy na możliwości doboru najdrob-
niejszego szczegółu dekoracyjnego, mamy 
ogromne przekonanie, że jest to duże 
wsparcie dla użytkownika w trudnym i bar-
dzo stresującym procesie urządzania swoje-
go miejsca na ziemi. 

 Kornelia nelec

OSOBISTE WNĘTRZA 
Po euforii związanej z zakupem mieszkania wykończenie i aranżacja wnętrz to 
dla większości z nas nie lada wyzwanie. W jaki sposób przejść przez ten etap, aby 
czas spędzony na zakupach i wyborach był dla nas przyjemnością, nie zaś przykrą 
koniecznością rozmawiamy z Małgorzatą Bernady, kreującą stylistykę wnętrz VOX.

Obietnica, którą VOX 
składa swoim klientom to 
możliwość tworzenia ta-
kiego wnętrza, w którym 
będą czuli się swobodnie, 

będą mogli zawsze być 
sobą - wierzymy, że mą-
dre i funkcjonalne wnę-
trze to początek szczęśli-

wego domu.

http://www.vox.pl/
http://www.vox.pl/
http://www.vox.pl/
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