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EDYTORIAL
Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich pragnę podziękować Państwu 
za obecność na IV Kongresie Mieszkaniowym. 

Tegoroczny Kongres odbył się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i zgro-
madził ponad 800 gości i  40 prelegentów. W  konferencji udział wzięli przedsta-
wiciele miast, reprezentanci Rządu, ludzie ze świata nauki oraz ważni eksperci 
rynku nieruchomości, którzy wspólnie dyskutowali nad rozwojem i wyzwaniami 
branży deweloperskiej. Podczas kongresu odbyły się dwa panele dyskusyjne oraz 
dwa bloki debat równoległych, które podejmowały tematykę polityki mieszkanio-
wej, finansowania branży deweloperskiej, nowych technologii w budownictwie, 
użytkowania wieczystego, zarządzania w  branży deweloperskiej czy przyszło-
ści miast. Pod koniec wydarzenia rozstrzygnęliśmy VIII edycję Rankingu Miast 
oraz wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu w wykonaniu Orkiestry Narodowego 
Forum Muzyki. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom Kongresu za obecność i aktywność podczas kon-
ferencji. Państwa udział jest dla organizatorów Kongresu bardzo istotny. Funk-
cjonujemy w tym samym środowisku społeczno-ekonomicznym, ale mamy różne 
doświadczenia i różne spojrzenie na nurtujące to środowisko problemy. Dlatego 
wymiana doświadczeń i możliwość dyskusji jest wartością samą w sobie.

Dziękuję partnerom Kongresu za ich wsparcie i zaangażowanie przy współtwo-
rzeniu konferencji. 

Dziękuję prelegentom, którzy poświęcili swój czas na udział w  panelach tema-
tycznych i wnieśli do dyskusji unikalną wiedzę i doświadczenie. 

Dziękuję organizatorom Kongresu za wkład, wysiłek i energię, jakie włożyli w orga-
nizację tego wydarzenia oraz w czuwanie nad jego sprawnym przebiegiem. 

To dzięki Państwu Kongres Mieszkaniowy jest obecnie największą i najważniejszą 
konferencją branży deweloperskiej, która stwarza okazję nie tylko do integracji 
środowisk związanych z  branżą deweloperską, ale przede wszystkim jest plat-
formą do dyskusji o przyszłości i kierunkach rozwoju rynku nieruchomości, a także 
szansą na wymianę opinii, doświadczeń i  nawiązanie współpracy z  nowymi 
podmiotami. 

Mam nadzieję, że tegoroczny Kongres wzbogacił Państwa o cenną wiedzę i war-
tościowe kontakty biznesowe, a  wspólna dyskusja pozwoliła nam wyznaczyć 
sobie nowe cele i podjąć kolejne kroki na drodze poprawy funkcjonowania firm 
deweloperskich w Polsce. 

     Życząc przyjemnej lektury,

     Grzegorz Kiełpsz
     Prezes Zarządu PZFD
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geneza POWSTanIa 
KOngreSU 
MIeSzKanIOWegO

Polski Związek Firm Deweloperskich, jako jedyna ogólnopolska organizacja bran-
żowa, która już od 15 lat działa na rzecz rozwoju polskiego mieszkalnictwa, prowadzi 
działalność na wielu płaszczyznach, z których jedną stanowią spotkania środowiska 
deweloperskiego, będące platformą do wymiany doświadczeń, poglądów i opinii. 

Julia zychowicz 
Młodszy specjalista ds. PR i Marketingu PZFD
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Największym tego typu spotkaniem branżowym 
jest organizowany już od 6 lat Kongres Mieszka-
niowy - najważniejsza ogólnopolska konferencja 
branżowa, której celem jest otwarta, wielosek-

torowa debata podmiotów kształtujących rynek miesz-
kaniowy w  Polsce. Wydarzenie integruje środowiska 
związane z  sektorem nieruchomości mieszkaniowych, 
przedstawicieli władz państwowych i  samorządowych 
oraz pozostałych uczestników procesów inwestycyjnych.

I  edycja Kongresu Mieszkaniowego, która odbyła się 
w dniach 1-2 października 2013 roku we Wrocławskim Cen-
trum Kongresowym, została zainicjowana po Konferencji 
Dni Dewelopera, organizowanej przez wrocławski oddział 
PZFD. Tematyka konferencji skupiła się wokół trzech 
paneli dyskusyjnych: Mieszkania dla Polaków - potrzeby 
i szanse dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Pol-
sce, Ekonomiczne otoczenie sektora deweloperskiego, Jak 
zwiększyć ilość mieszkań w Polsce, Rynek najmu mieszkań 
w Polsce jako nowa gałąź gospodarki. W I Kongresie Miesz-
kaniowym udział wzięło ponad 500 osób.

II edycja Kongresu w 2014 roku dotyczyła w głównej mie-
rze rozwoju miast, ich kondycji i rozrastania się aglomera-
cji w związku z powstawaniem nowych inwestycji. Podczas 
konferencji odbyły się następujące panele dyskusyjne: 
Polskie miasta XXI wieku – kierunki zmian, Aspekty finan-
sowe kluczowe dla rozwoju rynku mieszkaniowego, Dobre 
prawo warunkiem rozwoju. Wydarzenie zgromadziło 500 
uczestników, a także gości ze świata polityki i rynku finan-
sowego. Współorganizatorami II edycji był Narodowy Bank 
Polski, Zachodnia Izba Gospodarcza oraz Hala Stulecia. 

III Kongres Mieszkaniowy odbył się 6 października 2016 
roku we wrocławskim Centrum Kongresowym, położonym 

w kompleksie Hali Stulecia. Konferencja dotyczyła tema-
tów, takich jak: wpływ budownictwa mieszkaniowego na 
gospodarkę, sytuacja mieszkaniowa Polski na tle innych 
krajów Europy, prognoza potrzeb mieszkaniowych Pola-
ków z  uwzględnieniem sytuacji demograficznej imigracji, 
sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych różnych 
grup społecznych, sposoby obniżenia kosztów budowy 
mieszkań. III edycja Kongresu Mieszkaniowego zgroma-
dziła ponad 700 osób, a  wśród nich obecni byli przed-
stawiciele rządu, samorządów, instytucji państwowych, 
deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw 
budownictwa społecznego, bankowcy, przedstawiciele 
firm doradczych i wielu innych. Nie zabrakło reprezentacji 
świata nauki – Szkoła Główna Handlowa była współorga-
nizatorem wydarzenia. 

Organizacja Kongresu Mieszkaniowego każdorazowo udo-
wadnia nam, że nawet w czasie, gdy liczba sprzedawanych 
mieszkań osiąga rekordowe wyniki, potrzeba dzielenia się 
spostrzeżeniami i  budowanie relacji są kluczowe dla two-
rzenia kompleksowej oferty mieszkaniowej i  silnej branży, 
mogącej stymulować krajową gospodarkę. Każda konferen-
cja uświadamia nam, jak bardzo zmienia i rozwija się rynek 
deweloperski w miarę upływu lat. Realia, w jakich obecnie 
prowadzimy naszą działalność różnią się znacznie od tych, 
wokół których budowany był program pierwszej edycji. 

To właśnie potrzeba refleksji nad dynamicznym charak-
terem tej branży jest bodźcem do organizowania w  Pol-
sce Kongresu Mieszkaniowego, który, dzięki współpracy 
oraz partnerskiemu dialogowi deweloperów i  specja-
listów związanych z  branżą, pozwala na śledzenie pro-
cesów zachodzących na rynku, a  także przewidywanie 
zmian i  przygotowywanie się na wyzwania zawirowań 
gospodarczych.
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PODSUMOWanIe 
IV KOngreSU 
MIeSzKanIOWegO

Miesiące przygotowań, dziesiątki spotkań, setki rozmów telefonicznych, to 
wszystko po to, aby najważniejsze wydarzenie branży deweloperskiej w Polsce, czyli 
IV Kongres Mieszkaniowy mógł zostać przygotowany perfekcyjnie. Polski Związek 
Firm Deweloperskich, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w  Warszawie, 
już po raz czwarty był organizatorem Kongresu Mieszkaniowego, który odbył się 
18 września tym razem w NFM we Wrocławiu. Konferencję poprowadził red. Piotr 
Kraśko - dziennikarz TVN24 BiS i Radia Tok FM.

rafał Kus 
Zastępca Dyrektora Generalnego PZFD
Dyrektor Organizacyjny  
IV Kongresu Mieszkaniowego
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West Side Sinfonietta jest wyjątkowym zespołem, który 
współtworzą muzycy Narodowego Forum Muzyki we Wro-
cławiu im. Witolda Lutosławskiego i  Filharmonii im. M. 
Karłowicza w  Szczecinie. Inicjatywa ta jest wyjątkowa na 
skalę Polski, a  nawet Europy.   Muzycy obu znakomitych 
instytucji z  zachodniej Polski wymieniają się różnorod-
nymi doświadczeniami artystycznymi, dając znakomite 
i  pełne pasji koncerty. Orkiestra jest prowadzona nie tra-
dycyjnie przez dyrygenta, lecz od pulpitu przez skrzypka. 
Rolę tę pełnią wybitni muzycy – koncertmistrzowie Paweł 
Maślanka i Marcin Danilewski. To oni tworzą trzon zespołu 
wraz z  doskonałym kontrabasistą Jackiem Sosną.  Reper-
tuar orkiestry jest różnorodny, obejmuje zarówno dzieła 
klasyczne, jak i  muzykę salonową. Ta niezwykła orkiestra 
zawdzięcza swoje istnienie przychylności dyrektora Naro-
dowego Forum Muzyki Andrzeja Kosendiaka oraz dyrektor 
Filharmonii im. M. Karłowicza Doroty Serwy.

NFM Orkiestra Salonowa powstała dzięki życzliwości 
dyrektora NFM Andrzeja Kosendiaka i z inicjatywy koncert-
mistrza NFM Filharmonii Wrocławskiej Marcina Danilew-
skiego oraz inspektora orkiestry Jacka Sosny, świetnego 
organizatora. Zespół, zgodnie z dawną tradycją, jest prowa-
dzony przez pierwszego skrzypka, który pełni jednocześnie 
funkcję dyrygenta. Rolę tę przyjął Marcin Danilewski, który 
od wielu lat prowadzi Salonorchester St. Moritz w Szwajca-
rii i postanowił podzielić się swoimi artystycznymi doświad-
czeniami z wrocławską publicznością.

Orkiestra nawiązuje do XIX-wiecznej tradycji koncertów 
salonowych. Zespół tworzą artyści NFM Filharmonii Wro-
cławskiej grający na instrumentach smyczkowych i dętych.

Nieodzownym elementem w  orkiestrze salonowej jest 
także fortepian, który dopełnia brzmienie zespołu. Szeroki 
repertuar ansamblu obejmuje utwory salonowe, muzykę 
operową i operetkową oraz dzieła klasyczne.

Goście Polskiego Związku Firm Deweloperskich na pod-
czas koncertu mogli posłuchać m.in.: 
•	 J. Fučík – Wejście gladiatorów op. 68 – marsz
•	 J. Strauss – walc „Nad pięknym modrym Dunajem”
•	 N. Rota – muzyka z filmu „Ojciec Chrzestny”
•	 J. Williams – muzyka z filmu „Lista Schindlera”
•	  V. Monti – Csárdás w opracowaniu na kontrabas 

i skrzypce
•	 J. Strauss syn – Neue Pizzicato Polka op. 449
•	  F. Lehár – Potpourri z operetki „Paganini” na skrzypce 

solo i orkiestrę
•	 J. Strauss – Tritsch Tratsch polka op. 214
•	 H. Zander - Happy Tango

Zwieńczeniem IV Kongresu Mieszkaniowego, był bankiet, 
który również odbywał się w pięknych salach Narodowego 
Forum Muzyki. 

Jak wiemy, wszystko co dobre, szybko 
się kończy, tak więc i IV Kongres Miesz-
kaniowy przechodzi do historii, a Polski 
Związek Firm Deweloperskich już dziś 

myśli czym zaskoczyć gości V Kongresu. 
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neTWOrKIng

W  ramach IV Kongresu Mieszkaniowego 
uczestnicy mieli okazję do wymiany 
poglądów i  doświadczeń z  przedstawi-
cielami firm deweloperskich, organizacji 
branżowych, a także instytucji rządowych 
i  samorządowych. Przerwy między pane-
lami i  debatami sprzyjały nawiązywaniu 
nowych kontaktów biznesowych.
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Przeszło 700 osób uczestniczyło we Wrocławiu w  IV Kongresie Mieszkaniowym, 
który zorganizował Polski Związek Firm Deweloperskich w  Narodowym Forum 
Muzyki. Panel rozpoczynający konferencję dotyczył szeroko rozumianej polityki 
mieszkaniowej. Prelegenci dyskutowali o aktualnych problemach rynku mieszka-
niowego – dostępności mieszkań, rosnących kosztach wykonawstwa i spadającej 
dostępności gruntów.

Polityka mieszkaniowa
Przemysław Dziąg  
Radca Prawny PZFD
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Artur Soboń z Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, rozpo-
czynając dyskusję, wskazał, 
że rząd obecnie wprowa-

dza różne rozwiązania, które mają za 
zadanie przede wszystkim uprościć 
i  usprawnić procedury administra-
cyjne związane z  realizacją inwesty-
cji mieszkaniowych. Te zmiany mają 
wpłynąć na przyspieszenie budow-
nictwa mieszkaniowego, zarówno 
realizowane przez podmioty rządowe, 
jak i  podmioty prywatne, podkreślił 
Soboń. Główne znaczenie, jak wska-
zał Minister, ma tutaj tzw. specustawa 
mieszkaniowa, która ma umożliwić 
również zabudowę dawnych terenów 
kolejowych, wojskowych i  poczto-
wych. Obecnie, olbrzymią bolączką 
deweloperów są wydłużające się nie-
ustannie procedury administracyjne, 
które opóźniają realizację inwestycji. 
Specustawa ma zmienić ten stan rze-
czy. Jak dodał Minister Soboń, ustawa 
spotkała się z  krytyką, szczególnie 
ze strony ruchów miejskich, u  źródeł 
czego znalazły się zarzuty, że dopro-
wadzi ona do chaosu przestrzennego 
i  totalnej samowoli budowlanej. 
Należy jednak zauważyć, że dyspo-
nentem prawa do zabudowy zgodnie 
z ustawą będzie gmina i  to ona final-
nie zdecyduje, czy deweloper zgodnie 
ze swoim wnioskiem będzie mógł zre-
alizować określoną inwestycję. Podsu-
mowując, w ocenie Sobonia nie należy 
się obawiać specustawy, bo każda pla-
nowana inwestycja zostanie poddana 
szczegółowej ocenie w gminie, i tylko 
pozytywna opinia pozwoli zrealizować 
inwestycję zgodnie z wnioskiem. 

Prezydent Poznania, p. Jacek Jaśko-
wiak również przyznał, że słuszna jest 
idea, żeby budować więcej mieszkań 
dla tej grupy społeczeństwa, której nie 
stać na zakup mieszkania na normal-
nych warunkach rynkowych. Zauwa-
żył, że np. w  Wiedniu mieszkania 
komunalne stanowią ok. 30% wszyst-
kich mieszkań. W Poznaniu również są 
tworzone lokale komunalne, ale jest 
ich zdecydowanie za mało, stwierdził 
Prezydent. Przyznał, że co do zasady 
należy pozytywnie ocenić działania 
rządu zmierzające do poprawy struk-
tury budownictwa mieszkaniowego, 
ale według niego specustawa miesz-
kaniowa nie jest instrumentem, który 
skutecznie te cele zrealizuje. 

Prelegenci: 

•	 Moderator: Piotr Kraśko - Dziennikarz TVN24 BiS i Radia Tok FM

•	 Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania

•	 Grzegorz Kiełpsz – Prezes Zarządu PZFD

•	 Kazimierz Kirejczyk - Prezes Zarządu – REAS

•	 Michał Melaniuk - Dyrektor krajowy na Polskę, członek Zarządu Cordia
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Grzegorz Kiełpsz, Prezes Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich, zabie-
rając głos, jednoznacznie powie-
dział, że obecnie ciężko jest w ogóle 
mówić, żeby sektor komunalny 
budował mieszkania w sposób odpo-
wiedni do potrzeb. Przyznał również, 
że zakładane w  specustawie rozwią-
zania są słuszne, choć w jego ocenie 
należałoby jeszcze poszerzyć możli-
wości inwestowania na gruntach rol-
nych w  granicach administracyjnych 
miast, bowiem instrumenty przyjęte 
w  ustawie nie do końca rozwiązują 
ten problem. 

W  ramach dyskusji rozważano i  dys-
kutowano także nt. obecnych wyzwań 
i zagrożeń, przed którymi stoi lub któ-
rych już doświadcza budownictwo 
mieszkaniowe. 

Wskazano również, że 
nawarstwiające się 
obecnie problemy, 
dotyczące głownie 

wysokich cen materiałów 
i wykonawstwa, braku 

rąk do pracy, czy grun-
tów mogą za jakiś czas 

przynieść widmo kryzysu 
w branży. 

Prezes Kiełpsz zwrócił uwagę, że 
choć obecnie rośnie siła nabywcza 
Polaków, to jednak z  powodu braku 

gruntów i  wykonawców dewelope-
rzy nie do końca są w stanie sprostać 
temu popytowi na odpowiednim 
poziomie. 

Michał Melaniuk z  zarządu firmy 
Cordia proponował, by budownic-
two mieszkaniowe opierać przede 
wszystkim na partnerstwie publiczno 
– prywatnym, tak jak się to robi obec-
nie na Węgrzech. 

W  ocenie Kazimierza Kirejczyka 
z  firmy REAS, na chwilę obecną nie 
przewiduje się mocnych obniżek 
cen mieszkań, raczej utrzymają się 
one na dotychczasowym pozio-
mie, jedynie z  minimalnymi waha-
niami. Według Prezesa firmy REAS 
wiele będzie zależało od tego, czy 
nowe przepisy pozwolą dewelo-
perom w  sposób sprawny pozyski-
wać grunty pod inwestycje, gdyż jak 
zaznaczył tzw. specustawa mieszka-
niowa ma przede wszystkim umoż-
liwić sprawniejszą realizację budow-
nictwa mieszkaniowego, ale głównie 
przez państwo. Kazimierz Kirejczyk 
zwrócił również uwagę na niebez-
pieczeństwa, jakie może przynieść 
planowana przez UOKiK nowelizacja 
ustawy deweloperskiej, obejmująca 
m.in. likwidację otwartych mieszka-
niowych rachunków powierniczych. 
Doprowadzi to przede wszystkim do 
znaczącego wzrostu kosztów finanso-
wania budownictwa – podsumował 
Kirejczyk. Eksperci szacują, że wzrost 
ten może sięgnąć nawet ok. 6 – 7 %. 
Według raportów REAS spowoduje 

to zwiększenie wpływu sektora 
bankowego na sektor deweloper-
ski, co może przynieść negatywne 
konsekwencje w  postaci pogłębie-
nia spadku podaży przy słabszej 
koniunkturze. Jednocześnie system 
bankowy może nie być w  stanie 
zapewnić zwiększonego finansowa-
nia, co odbije się przede wszystkim 
na mniejszych firmach.

Prezes Kiełpsz powiedział również, że 
obecna, dobra koniunktura na rynku 
nie będzie trwała w  nieskończoność 
i kiedyś zapewne się skończy. Wynika 
to jednak z  zasad cyklów makro-
ekonomii światowej, a  nie z  winy 
deweloperów. W  takiej sytuacji rząd 
powinien być przygotowany na to, by 
odebrać nadwyżkę mieszkań z rynku 
pierwotnego, by nie doszło do jego 
gwałtownego załamania, podsumo-
wał Grzegorz Kiełpsz. 

Na zakończenie panelu wszyscy 
uczestnicy zgodzili się z  tym, że 
choć obecnie rynek deweloper-
ski ma za sobą 5 udanych lat, to 
problemy, o  których dyskutowali 
paneliści, będą niestety negatywnie 
oddziaływać na ten sektor w najbliż-
szej przyszłości, dlatego państwo 
powinno wspierać nie tylko rozwój 
programów rządowych, ale również 
w  sposób systemowy dbać o  zrów-
noważony rozwój prywatnego sek-
tora budownictwa mieszkaniowego. 
W  innym wypadku widmo wspo-
mnianego kryzysu branży może się 
szybko przybliżyć.
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nowe prawo ułatwi 
kształtowanie nowej 
polityki przestrzennej
Wchodząca w życie ustawa o ułatwieniach w przygo-
towaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa, jest 
szansą na dokonanie pozytywnych zmian w architek-
turze i urbanistyce miast, warunkowana współpracą 
samorządów, lokalnych społeczności  i deweloperów.

ARTYKUŁ REKLAMOWY
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Za jej pomocą będzie można w krót-
kim czasie tworzyć dobre warunki dla 
rozwoju funkcji mieszkaniowej w każ-
dej lokalizacji i rozwiązywać problemy 
planistyczne tam, gdzie obecnie pla-
nów nie ma. W  praktycznie każdym 
miejskim ośrodku można wskazać 
przykłady, gdzie nowe przepisy będą 
pomocne, a gdyby taki instrument ist-
niał wcześniej, wiele inwestycji uda-
łoby się zrealizować dużo szybciej. 

Ustawa będzie też pomocna w  reali-
zacji nowej wizji rozwoju miast i gmin, 
których plany zostały uchwalone wiele 
lat temu, ale zapisane w nich funkcje 
nie przystają do obecnych potrzeb ich 
mieszkańców. Dobrym przykładem 
są obszary dawniej pełniące funkcje 

przemysłowe – Grzegórzki (Kraków) 
czy tereny po FSO (Warszawa), które 
dzięki swojej dobrej lokalizacji są 
terenami, na których korzystny dla 
wszystkich będzie rozwój zabudowy 
mieszkaniowej.

Nie należy jednak traktować ustawy 
jak samodzielny byt, ale jak instru-
ment, który zadziała w pełni dopiero 
w  połączeniu z  innymi rozwiąza-
niami, takimi jak: program Mieszka-
nie Plus i  REIT-y (specjalne fundu-
sze inwestycyjne, które zarabiają na 
czynszach i  wynajmie nieruchomo-
ści), stanowiącymi logiczne elementy 
jednej układanki, które pomogą 
uporządkować i ustabilizować rynek 
mieszkaniowy w  Polsce. Ożywianie 

terenów „zapomnianych” (np. nale-
żących do PKP czy Agencji Mienia 
Wojskowego), które ma szansę na 
realizację dzięki współpracy dewelo-
perów z  miastem, będzie prowadzić 
do powstania nowej tkanki miejskiej 
i  wpłynie pozytywnie na zaspokoje-
nie potrzeb mieszkaniowych Pola-
ków - obecnie, według różnych sza-
cunków, w  Polsce brakuje prawie 
trzech milionów mieszkań. Dlatego 
tak ważne jest, aby posługiwać się 
nowym instrumentem z  korzyścią 
dla wszystkich stron. W  tym celu 
konieczny jest dialog i  współpraca 
pomiędzy samorządami i dewelope-
rami - życzyłbym sobie i innym, aby-
śmy jak najczęściej mogli prowadzić 
taki dialog w przyszłości.

Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami na 
www.cordiapolska.pl

Cordia Management Poland Sp. z o.o. 
ul. Koszykowa 61B bud. C 

Warszawa
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Miasto – pole konfliktu 
czy współpracy?
Miasta przeżywają dynamiczny rozwój, któremu towarzyszy wiele pro-
blemów i w którym ścierają się interesy rozmaitych grup. Rozwój mia-
sta wymaga poznania, zrozumienia i uszanowania motywów wszyst-
kich uczestników dyskusji. Sukces jest możliwy w drodze kompromisu, 
a nie wzajemnego zwalczania i rozniecania konfliktów. Celem debaty 
„Miasto – pole konfliktu czy współpracy” było pokazanie złożoności 
zjawisk, z którymi mamy do czynienia w miastach oraz wykazanie, że 
wszystkie uproszczone opinie nie odzwierciedlają złożoności proble-
mów, na które niestety nie ma oczywistych odpowiedzi.

Marek Poddany 
Wiceprezes PZFD, Prezes Sedno Dom
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Warunkiem koniecznym dla osiągnięcia przedstawionego 
celu jest poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie roli jaką 
pełnią poszczególne środowiska w życiu miasta. Pokazanie 
obszarów wspólnych i tego, co je różni, z konkluzją, że mia-
sta „nie są w ruinie” i ich dzisiejszy obraz (nie pozbawiony 
błędów) zawdzięczają w równym stopniu władzom samo-
rządowym kreującym rozwój miast, mieszkańcom, którzy 
te władze wybrali i inwestorom którzy te wizje zrealizowali.

Zmiany, jakie przeszły miasta na przestrzeni ostatnich 
25 lat, spowodowały, że szare miasta pełne szarych ludzi 
zmieniły się w rozkwitające miasteczka i metropolie, w któ-
rych co raz przyjemniej i  wygodniej się pracuje i  wypo-
czywa. Poprawiła się dostępność mieszkań na przestrzeni 
ostatnich 7 lat, gdy stosunek średniej płacy do średniej 
ceny 1m2 poprawił się dwukrotnie z 0,4m2 za średnią płacą 
do 0,8m2 , lokując Polskę blisko średniej europejskiej. Stało 
się to za sprawą inwestycji deweloperskich oraz infra-
strukturalnych finansowanych przez UE, które odmieniły 
oblicze większości miast. Tak dynamiczny rozwój miast 
nie odbywa się bezboleśnie - spowodował spiętrzenie 
problemów społecznych, urbanistycznych, komunikacyj-
nych i wielu innych. Podstawowym warunkiem harmonij-
nego rozwoju miast jest uznanie, że miasto jest dobrem 
wspólnym i wszyscy mają prawo domagać się spełnienia 
swoich aspiracji.  Nie ma tutaj ważniejszych i mniej waż-
nych. Nie są nimi wyłącznie dotychczasowi mieszkańcy 
miast, bo muszą liczyć się z  potrzebami rozwoju miasta 
i napływem nowych mieszkańców. Nowi mieszkańcy nato-
miast powinni uszanować przyzwyczajenia i  oczekiwania 
dotychczasowych mieszkańców. Ani deweloperzy budu-
jący nowe dzielnice czy tylko plomby w istniejącej zabudo-
wie,  ani inwestorzy stawiający budynki biurowe czy centra 
handlowe nie mogą samodzielnie decydować o  rozwoju 
miasta, ani też władze miasta nie mogą planować ich 
rozwoju w oderwaniu od potrzeb mieszkańców i planów 
inwestorów. Ta rozmaitość potrzeb i  poglądów, często 
sprzecznych i  wykluczających się, powoduje, że władze 
samorządowe stają przed trudnym zadaniem pogodzenia 
ich mając za cel harmonijny rozwój miasta. To diabelnie 
trudne zadanie, lecz jak pokazują przykłady – wykonalne.

Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne lub brak planowania determi-
nuje przyszły kształt dzielnic i  całego miasta. To na tym 
etapie brakuje mechanizmów stymulujących dyskusję 
publiczną.  Procedura planistyczna jest bardzo demokra-
tyczna – zapewnia udział wszystkich w  tworzeniu planu, 
uwzględnia przeprowadzenie dyskusji publicznej nad pro-
jektem nowego planu, a mimo to nie działa jak należy. Prze-
jawem jej słabości jest specustawa mieszkaniowa, która 
budzi liczne kontrowersje. Konflikty, zamiast ujawniać się 
w  fazie planowania, wybuchają gdy plan już powstanie, 
a wtedy rozwiązywać je jest znacznie trudniej. Jak zatem 
zmienić procedurę uchwalania planów, by generowała 
mniej problemów w  przyszłości – na etapie realizacji 
inwestycji? Na tak postawione pytanie uczestnicy debaty 
nie potrafili jednak udzielić konkretnych odpowiedzi. Nie 

W debacie udział wzięli: 

•	 Moderator - Red. Piotr Kraśko

•	 Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta Łodzi

•	 Jan Mencwel „Miasto jest nasze” (Warszawa)

•	 Andrzej Biernacki Prezes zarządu Ekolan SA. (Gdańsk)



26 OGÓLNOPOLSKIE WIADOMOŚCI DEWELOPERSKIE

podano żadnego pomysłu jak puste zapisy o partycypacji 
społecznej w  tworzeniu planów wypełnić treścią ani jak 
w  procesie planowania rozwoju miast zmniejszyć skalę 
konfliktów. Uczestnicy debaty zgodzili się jednak, że jedną 
z  osi konfliktów jest spór pomiędzy dotychczasowymi 
mieszkańcami miasta, a  mieszkańcami nowych budyn-
ków i osiedli. Pierwsi chcą utrzymać status quo, bo nowe 
inwestycje przysparzają im tylko zmartwień. Rośnie ruch 
samochodowy, ubywa terenów niezabudowanych i miejsc 
w  przedszkolach, a  pieniądze z  budżetu miasta płyną na 
rozbudowę infrastruktury dla nowych dosiedli, zmniejsza-
jąc środki na remonty. Odzwierciedleniem tego sporu jest 
często polityka władz samorządowych, czego przykładem 
jest trójmiasto. Gdańskie władze stawiają na rozwój, który 

czasem narusza interesy obecnych mieszkańców, lecz 
długofalowo także dla nich jest korzystny. Gdynia i Sopot 
stawiają na utrzymanie komfortu dotychczasowych miesz-
kańców często kosztem spowolnienia rozwoju.

Tereny publiczne
 W wielu miastach powstają piękne budynki,  lecz często 
brakuje terenów publicznych, a  przecież to one skupiają 
życie społeczne dzielnic i miast - tam wypoczywamy i spo-
tykamy innych ludzi, to te miejsca decydują czy miasto 
postrzegamy jako ładne, przyjazne czy też staje się beto-
nową pustynią handlową lub mieszkaniową. Uczestnicy 
debaty starali się odpowiedzieć na pytania: Jak spowo-
dować by w planach miast projektowano więcej terenów 
publicznych? Skąd wziąć na to pieniądze? Jak pogodzić 
interesy obecnych mieszkańców żądających projektowa-
nia w  nowych inwestycjach terenów ogólnie dostępnych 
z interesem nowych mieszkańców, którzy nie chcą ponosić 
kosztów budowania terenów wspólnych dla całej dzielnicy 
i wywierają presję na prawo do ogrodzenia własnego osie-
dla oraz oczekują, że cena mieszkania nie będzie obcią-
żona nadmiernie kosztem terenów ogólnodostępnych. 

Jak w takiej sytuacji powinien zachować się samorząd, gdy 
z jednej strony chciałby rozwoju miasta i nowych mieszkań 
po niewygórowanych cenach, a z drugiej strony chciałby, 
by miasto miało place, skwery i parki?

Infrastruktura
Mimo znacznego wsparcia środkami unijnymi infrastruk-
tury technicznej miast, nadal wiele brakuje, by uznać, że 
jest ona na wystarczającym poziomie. Powstają prywatne 
ulice wewnątrzosiedlowe więc inwestorzy zamykają je 
jako drogi prywatne, co często upośledza funkcje dzielnicy 
czy osiedla. Z kolei gdyby miasta miały wykupywać tereny 

i budować drogi ujęte w planach często 
nie znalazłyby na to środków. Podobnie 
rzecz wygląda z  budowaniem kanaliza-
cji czy wodociągów – nie wiadomo kto 
je powinien finansować - czy inwesto-
rzy, doliczając je do cen nowych miesz-
kań czy gmina z  podatków płaconych 
przez dotychczasowych mieszkańców? 
Czy każdy płaci za siebie, czy czasem 
także za innych? Czas to uregulować. 
Jeszcze wyraźniej widać ten problem 
w  infrastrukturze społecznej. Powstaje 
wiele prywatnych szkół i  przedszkoli, 
lecz one nie rozwiążą problemów edu-
kacyjnych, które spoczywają na jed-
nostkach publicznych. Powstaje zatem 
pytanie kto powinien sfinansować 
zakup terenów i  budowę szkół i  przed-
szkoli publicznych w nowych osiedlach? 
Czy budżet gminy na koszt wszystkich 
mieszkańców czy inwestor na koszt 
mieszkańców, którzy kupili nowe miesz-

kania. Czy w  takim przypadku szkoła będzie prywatna - 
osiedlowa czy publiczna – miejska?  Czy jeszcze obowią-
zuje zasada solidaryzmu społecznego skoro podatki płacą 
wszyscy – dotychczasowi i nowi mieszkańcy? Czy nie grozi 
nam atomizacja miast, które staną się skupiskiem prywat-
nych samowystarczalnych osiedli zamiast spójnym organi-
zmem, w  którym mimo przeciwności udaje się pogodzić 
interesy różnych grup?   

Konkluzja
Miasta nie są Nasze ani Wasze. Miasta należą do nas 
wszystkich i wszystkim nam zależy, by żyło się w nich jak 
najlepiej. Miasta są miejscem życia co raz większej części 
Polaków, dotychczasowych mieszkańców i  mieszkańców 
nowych osiedli, deweloperów i  inwestorów stawiających 
biurowce, w których pracujemy i budujących centra han-
dlowe, w  których robimy zakupy.  Aspiracje wszystkich 
tych grup są równie ważne i miasto nie może funkcjono-
wać z pominięciem którejkolwiek z grup. Rolą władz samo-
rządowych jest umiejętnie wyważyć ich interesy, natomiast 
rolą ustawodawcy jest stworzenie takiego prawa, które to 
umożliwi.
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PropTech

Nowoczesne technologie, które mnożą się w zawrotnym tempie i ewoluują z dnia 
na dzień dotykają dzisiaj niemal każdej sfery naszego życia, często także bez 
naszej świadomości. Pomimo, że tworzone są po to aby ułatwiać nasze życie pry-
watne i zawodowe, to zmieniają oblicza całych branż. I tak jak „fintech” czyli mariaż 
branży finansowej i technologicznej odmieniany jest od kilku lat przez wszystkie 
przypadki, o tyle „proptech”, który technologicznie rozwija branżę nieruchomości, 
nie jest jeszcze oczywistością. Można nawet powiedzieć, że o PropTechu jeszcze 
niewiele u nas wiadomo.

Karol Kępka 
Specjalista ds. PR i Marketingu PZFD
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Wydźwięk debaty, która odbyła się podczas IV Kongresu 
Mieszkaniowego we Wrocławiu był jednak bardziej opty-
mistyczny. PropTech to nie tylko wielkie zintegrowane 
systemy, wokół których planowane są wielkie inwestycje, 

ale także mniejsze rozwiązania, które odpowiednio zaplanowane przy-
noszą wiele korzyści osobom korzystającym z budynków tworzonych 
przez deweloperów.

Nieruchomości nie są wyjątkiem i podobnie jak inne branże nie pozo-
stają obojętne na rozwój technologiczny. Branża zaczyna ewoluować 
za sprawą cyfrowych technologii. I chociaż naszemu rodzimemu ryn-
kowi daleko do takich proptechowych potęg jak Stany Zjednoczone, to 
konieczność pokonania tej drogi wydaje się być już uświadomiona. Jak 
z wykonaniem?

Kamil Zabadała, Dyrektor sprzedaży APA Group – Partnera debaty, 
zadbał o  inspirujące wprowadzenie, w  którym zaznaczył, że chociaż 
nowoczesne technologie wykorzystywane są głównie w  hotelach 
i  nowoczesnych biurowcach, to coraz śmielej zaczynają być stoso-
wane w innych segmentach budownictwa, które wchodzą w ewolucję 
cyfrową i coraz większa cześć budynków to nie tylko cegły i beton ale 
elektronika, oprogramowanie i  Big Data. Wszystko to aby podnieść 
komfort użytkowników.

Jednym z  pierwszych wniosków debaty było, że wszystkie segmenty 
rynku deweloperskiego zwróciły już uwagę na nowoczesne technolo-
gie, a ważniejsze staje się pytanie o to czy użytkownicy tych budynków 
faktycznie potrzebują takich rozwiązań oraz czy są gotowi ponosić wyż-
sze koszty związane z ich wykorzystaniem. 

To, co wydaje się szczególnie istotne to sposób projektowania zarówno 
budynków, jak i  systemów inteligentnych technologii. W  dobie tak 
dynamicznego postępu, kluczowe jest patrzenie na budynek i techno-
logie z iście wizjonerskim podejściem, aby zarówno budynek, jak i sam 
system mogły ewoluować i  nie zestarzały się zbyt szybko. Systemy 
muszą być gotowe do stałych aktualizacji i  wprowadzania nowych 
funkcji, a jednocześnie nie mogą być ograniczane przez nieruchomość, 
w której funkcjonują. 

W  głosach entuzjastów PropTechu wybrzmiało stwierdzenie, że dziś 
powinniśmy pytać już nie o to, czy stać nas na budowanie z najnow-
szymi technologiami, lecz o to, czy stać nas na to, by z nich rezygnować. 
A pesymiści chociaż widzą pewne zagrożenia i kosztowność takich roz-
wiązań, to chyba wiedzą, że nowoczesne technologie są przyszłością 
każdej branży. Niewątpliwie ta ewolucja wydarzy się na naszych oczach.

W debacie udział wzięli: 

•	 Moderator: Renata Nowakowska, Menedżer ds. Innowacji w Skanska Property Poland

•	 Michał Kucybała - Szef Działu Zarządzania Produktami i Marketingu w firmie Schindler Polska

•	 Artur Łeszczyński - Koordynator ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, Skanska Residential Development Poland

•	 Rafał Schurma - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

•	 Kamil Zabadała – Dyrektor Sprzedaży APA Group

•	 Jacek Zengteler - Dyrektor Działu Projektów Mieszkaniowych, Członek Zarządu Yareal Polska
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ODySeJa  
MIeSzKanIOWa  
2020
Tematem przewodnim debaty Odyseja Mieszkaniowa 2020 była ener-
gooszczędność w budynkach mieszkalnych oraz zastosowanie źródeł 
odnawialnych. Dyskutowano o wymaganiach wynikających z zapisów 
rozporządzenia Warunki Techniczne, omawiano konieczne nakłady 
finansowe, oszczędności płynące ze zmian i wpływ na środowisko.

Marcin Walewski 
Dyrektor Projektów Mieszkaniowych w Bouygues Immobilier Polska, Ekspert
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W  ramach wprowadzenia Marcin Walewski 
podkreślił, że na rynku mieszkaniowym 
głośno mówi się o  konieczności obniżenia 
kosztu budowy. Z  drugiej zaś strony, przez 

ostatnie lata do Warunków Technicznych wprowadzane 
są zapisy, które powodują wzrost, a nie spadek tych kosz-
tów. Są to m.in. wymagania związane z  oszczędnością 
energii. 

Deweloperzy mieszkaniowi szykują się do kolejnej - trze-
ciej już zmiany wymogów termicznych, zgodnie z wytycz-
nymi Warunków Technicznych, które zaczną obowiązywać 
od 31.12.2020 roku. Przedstawiono listę wymagań termicz-
nych z WT („pakiet termiczny”):
•	 Max. przenikalność cieplna U dla okna 
•	 Max. przenikalność cieplna U dla ściany zewnętrznej
•	 Max. przenikalność cieplna U dla stropodachu
•	 Max. przenikalność cieplna U dla ściany korytarzowej
•	 Ao max dla okna (WT 2014) 
•	  Współczynnik g – przepuszczalności energii promienio-

wania słonecznego dla okna
•	 Min. szczelność powietrzna budynku
•	 Min. izolacyjność termiczna przewodów instalacyjnych
•	 Ep nie większe niż 65 kWh/m2 na rok (od 31.12.2020) 

Spełnienie w/w  wymogów oznacza dodatkowy koszt 
budowy pomiędzy 200 a  250 PLN/m2 PUM. Oczywiście 
koszty te nie obejmują innych zmian, które pojawiły się 
w  nowelizacjach WT (takich jak: zaostrzenie przepisów 
pożarowych, zwiększenie min. odległości miejsc postojo-
wych od elementów konstrukcyjnych w garażu, wymaga-
nia teletechniczne).

Bazując na konkretnych badaniach oraz kalkulacjach, 
nie tylko inwestorzy doszli do wniosku, że w  wyścigu 
dotyczącym wymogów termicznych przekroczyliśmy 
już dawno granicę opłacalności, a  kolejne zaostrzenia 
przepisów powodują tylko wzrost nakładów finanso-
wych z  minimalnym przełożeniem na oszczędność 
energii i  ochronę środowiska. Wystarczy informacja, 
że czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w  ramach 
„pakietu termicznego” wynosi ponad 50 lat. Wymogi 
UE w w/w zakresie pozostawiają krajom członkowskim 
dużą swobodę. Co do zasady energooszczędność = eko-
logia, mniejsza emisja gazów, mniejszy wpływ na śro-
dowisko oraz niższe rachunki. Równanie jak najbardziej 
słuszne, należy tylko zadać sobie pytanie jak skutecznie 
działać w tym zakresie. 

Następnie Marcin Walewski przedstawił wyniki modelu 
energetycznego budynku mieszkalnego, z którego wynika 
że ok. 90% nakładów energetycznych „ucieka” z budynku 
przez wentylację bytową mieszkań (strumień powietrza 
wymagany jest w związku z obowiązującą normą wentyla-
cyjną) oraz z ciepłą wodą użytkową (która spływa do kana-
lizacji). Zaledwie kilka procent (około 6%) „ucieka” przez 
przegrody zewnętrzne. Ergo, spełnienie najnowszych 
wymagań z  WT (które w  dużej mierze koncentrują się na 
izolacyjności termicznej przegród) prowadzi do niewiel-
kich oszczędności. 

W debacie udział wzięli: 

•	 Moderator: Marcin Walewski, Dyrektor Projektów Miesz-
kaniowych w Bouygues Immobilier Polska, Ekspert Tech-
niczny PZFD

•	 Agnieszka Boroń,  Dyrektor Projektów w Dom Development

•	 Piotr Górnik, Prezes Fortum Power and Heat Polska

•	 Krzysztof Piątek, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego

•	 Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału Architektury, 
Departament Architektury, Budownictwa i  Geodezji, 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
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Tezę tę potwierdziła pani Agnieszka 
Boroń z  Dom Development, pod-
kreślając niewspółmierny poziom 
wydatków ze strony dewelopera do 
oszczędności generowanych podczas 
użytkowania obiektu. Pani Boroń 
poruszyła również temat wskaźnika 
energii pierwotnej Ep, dla którego 
metodologia obliczeń nie jest spójna. 
Wskaźnik Ep zależy od wskaźnika Wi 
(współczynnik nakładu nieodnawial-
nej energii), a ten potrafi zmienić się 
o  30-50% z  roku na rok. To z  kolei 
prowadzi np. do tego, że ten sam 
obiekt mieszkaniowy może uzyskać 
znacząco inne Ep na przestrzeni 2 lat. 
Zastosowane rozwiązania technolo-
giczne czy WT nie mają tu żadnego 
wpływu na wynik Ep. 

Pytanie o zasadność tak restrykcyjnych 
zapisów w  ramach „pakietu termicz-
nego” dla mieszkaniówki padło rów-
nież pod adresem p. Krzysztofa Piątka 
z GUNB. Prezes Piątek stwierdził, że dal-
sza analiza problemu musi uwzględ-
niać zachowanie komfortu użytkowa-
nia obiektów mieszkaniowych. 

Oczywiście należy tu 
podkreślić, że w/w dąże-

nia deweloperów nie 
zaniżają komfortu 

użytkowania, mają tylko 
na celu rozpoczęcie 

debaty nt. racjonalnego 
wykorzystania rozwiązań 
technologicznych i real-
nego obniżenia wpływu 

na środowisko.

Odrębne zdanie w sprawie nowych 
wymogów WT przedstawił p. 
Tomasz Gałązka z  MIiR, odsy-
łając do badań prowadzonych 
przez ministerstwo. Zdaniem p. 
Gałązki oszczędności energetyczne 
w związku zastosowaniem „pakietu 
termicznego” są wyższe niż te, pre-
zentowane podczas debaty. Należy 
podkreślić, że model energetyczny 
prezentowany przez MIiR dotyczy 
budynku z  wielkiej płyty z  lat 70., 
z  wentylacją grawitacyjną, bez 

garażu podziemnego. Natomiast 
model prezentowany podczas 
panelu porównywał obiekt z  2013 
roku z tym, który powstanie w 2020. 
Środowisko deweloperskie nie kon-
testuje konieczności termoizolacji 
obiektów z  lat 70., tylko podważa 
zasadność zaostrzenia przepisów 
w  tym zakresie pomiędzy rokiem 
2013 a  2020, dowodząc, że rozwią-
zania inne niż „pakiet termiczny” 
mogą w  większym stopniu przy-
czynić się do oszczędności energii 
i poszanowania środowiska. 

W  2 bloku tematycznym poruszono 
kwestie OZE – Odnawialnych Źródeł 
Energii.

Myśląc o nowych trendach w budow-
nictwie branża deweloperska ana-
lizuje również OZE. Deweloperzy 
stosują proekologiczne rozwiązania 
takie jak:
•	 systemy paneli słonecznych 
•	 systemy paneli fotowoltaicznych
•	  zasilanie budowy z energii pozy-

skanej z elektrowni wiatrowych
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W  Polsce oddaje się do użytku ok. 
180 tyś mieszkań rocznie w  tym ok. 
500 budynków wielorodzinnych reali-
zowanych przez prywatnych dewe-
loperów, które mogłyby zostać na 
etapie projektu wyposażone w  roz-
wiązania z katalogu OZE (np. panele 
fotowoltaiczne). 

Na razie jednak dewe-
loperzy inwestują w OZE 

na własny rachunek 
a czas zwrotu nakładów 
finansowych przekracza 
15-20 lat. Bez wsparcia 

ze strony Państwa inwe-
stycje tego typu są mało 

realne. 

Padło pytanie czy w  kolejnej nowe-
lizacji ustawy nie można systemowo 
uwzględnić np. ulg finansowych dla 
mieszkańców kupujących miesz-
kania w  budynkach wyposażonych 
od początku w  urządzenia OZE?  

Wprowadzenie rozwiązań OZE na 
etapie projektu/budowy w  sposób 
systemowy, niższym kosztem to roz-
wiązanie lepsze niż zmiany projek-
towe i  instalowanie urządzeń przez 
wspólnoty mieszkaniowe po oddaniu 
budynku do użytku. W odpowiedzi na 
ten postulat p. Tomasz Gałązka sko-
mentował, że tego typu rozwiązania 
wychodzą poza Departament MIiR 
i musiałyby być konsultowane z Mini-
sterstwem Energetyki.  

Ustawa o  OZE przewiduje również 
schemat energetyki prosumenckiej 
czyli sprzedaży energii do operatora. 
Chodzi tu o  produkcję energii przez 
małe podmioty takie jak np. wspól-
noty mieszkaniowe posiadające 
urządzenia fotowoltaiczne na swo-
jej nieruchomości. W  temacie OZE 
wypowiadał się prezes Piotr Górnik 
z  Fortum Power and Heat Polska. P. 
Piotr Górnik przedstawił profil firmy 
Fortum, która jest spółką działającą 
w wielu krajach, dla której zrównowa-
żony rozwój jest priorytetem. Fortum 
inwestuje w OZE np. w Skandynawii. 

P. Piotr Górnik podkreślił, że Fortum 
w  Polsce na dzień dzisiejszy nie ofe-
ruje opcji zakupu energii od pro-
sumentów, ale planuje podążać za 
ogólnymi trendami OZE, tak jak ma 
to miejsce w innych krajach.

Pan Krzysztof Piątek z  GUNB dodał, 
że odpowiednie korekty w  obowią-
zujących rozporządzeniach mogłyby 
przyczynić się do stworzenia bazy 
mieszkaniowych obiektów budowla-
nych zasilanych lub wspomaganych 
systemami OZE. 

Debatę zakończyła merytoryczna 
i  techniczna dyskusja z  udziałem 
uczestników z  sali. W  podsumowa-
niu podkreślono gotowość ze strony 
środowiska deweloperskiego do 
dyskusji z  Ministerstwem Inwestycji 
i  Rozwoju oraz Ministerstwem Ener-
gii w  celu ukierunkowania zmian 
w  Warunkach Technicznych, tak aby 
przynosiły one wymierne korzyści, 
a czas zwrotu nakładów finansowych 
był krótszy i zachęcał do inwestowa-
nia w oszczędność energii i OZE.
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Fortum – lider w wyścigu 
o czystą energię
Tylko nowoczesny dostawca energii 
rozumie, że czyste powietrze to najwięk-
sze wyzwanie XXI wieku. Jako międzyna-
rodowy lider czystej energii, Fortum roz-
wija w  Polsce programy proekologiczne 
i wspiera zmiany infrastrukturalne. For-
tum to nie tylko dostawca energii, ale 
przede wszystkim firma, której prioryte-
tem jest wdrażanie rozwiązań proekolo-
gicznych z tego obszaru.

zrównoważony rozwój 
Fortum produkuje prąd i  ciepło w  elektrociepłowniach 
w Bytomiu, Częstochowie i Zabrzu. Jest także właścicie-
lem sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Częstochowie 
i  Płocku. Integralną częścią strategii Fortum jest zrów-
noważony rozwój. Aspekty ekologiczne i  społeczne są 
traktowane na równi z  ekonomicznymi. Dlatego każda 
inwestycja przed jej wdrożeniem jest bardzo przemy-
ślana i  wielopłaszczyznowo przeanalizowana. Fortum 
posiada jedną z  najnowocześniejszych sieci ciepłowni-
czych w  kraju. Ma ona bardzo wysoki stopnień izolacji, 
który zapewnia niski poziom ubytków ciepła. Firma ofe-
ruje również szereg systemów zapewniających natych-
miastową reakcję na ewentualną awarię. Priorytetem 
Fortum jest ograniczenie emisji CO2, dlatego cały czas 

ARTYKUŁ REKLAMOWY
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modernizuje swoje elektrociepłow-
nie. Oddana do użytku w 2010 roku 
elektrociepłownia w  Częstochowie 
należy do najnowocześniejszych 
w Europie Środkowo Wschodniej.

Na ukończeniu jest również budowa 
wielopaliwowej elektrociepłowni 
w  Zabrzu. Wartość inwestycji 
wyniesie około 200 milionów euro. 
Nowy zakład będzie zaopatrywał 
w  ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy 
gospodarstw domowych w  Zabrzu 
i  Bytomiu. Nowa elektrociepłownia 
będzie zasilana przede wszystkim 
węglem i  paliwem alternatywnym 
z  możliwością spalania biomasy 
oraz miksu tych trzech paliw. Ilość 
wykorzystywanego paliwa alterna-
tywnego może sięgać do 50 proc. 
całkowitego zużycia. Paliwo alter-
natywne będzie pozyskiwane od 
lokalnych dostawców. Nowobudo-
wane źródło zastąpi wyeksploato-
wane jednostki opalane węglem 
i  wpłynie na ograniczenie emisji 
CO2 i  innych substancji na terenie 
Zabrza i okolic. 

Badania i rozwój 
Fortum jest również liderem, jeśli 
chodzi o  wprowadzanie innowacyj-
nych rozwiązań związanych z branżą 
energetyczną. Przykładem może 
być chłód pozyskiwany z… ciepła.  
Brzmi to być może dziwnie, ale para-
doksalnie jednym ze źródeł chłodu 
może być właśnie ciepło. Coraz 
częstsze fale upałów w Polsce powo-
dują, że coraz chętniej korzystamy 
z urządzeń klimatyzacyjnych, co jest 
problemem dla obciążonej sieci 
energetycznej. Rosnące tempera-
tury powodują konieczność poszu-
kiwania nowego źródła chłodu. Ulgę 
dla systemu energetycznego mogą 
przynieść alternatywne metody pro-
dukcji chłodu. – Od kilku lat Fortum 

rozwija w  Polsce innowacyjny spo-
sób produkcji chłodu z ciepła siecio-
wego. Rozwiązanie przyczyni się nie 
tylko do ograniczenia zużycia ener-
gii elektrycznej, ale również efek-
tywnego wykorzystania nadmiaru 
ciepła produkowanego latem przez 
elektrociepłownie – mówi Piotr Gór-
nik, Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej 
w  Fortum. Projekt Fortum jest na 
etapie pilotażu - w  jego ramach we 
Wrocławiu funkcjonuje specjalne 
laboratorium, w  którym ciepło sie-
ciowe dzięki nowatorskiemu urzą-
dzeniu adsorpcyjnemu zamieniane 
jest w chłód. Ten zaś trafia do pobli-
skiej restauracji. – Za pomocą sieci 
ciepłowniczej transportujemy cie-
pło, które wykorzystujemy w  urzą-
dzeniach adsorpcyjnych, gdzie 
w bardzo niskim ciśnieniu dochodzi 
do odparowania wody chłodzącej, 
dzięki czemu możemy ją wykorzy-
stać w  systemach klimatyzacyjnych 
– wyjaśnia Piotr Górnik. – Obec-
nie pracujemy nad tym, aby osią-
gnąć maksymalną wydajność przy 
zachowaniu rozsądnych wymiarów 
instalacji. Dzięki temu nasze roz-
wiązanie stanie się bardziej efek-
tywne i  funkcjonalne. W  przyszło-
ści skorzystać z  niego mogą biura, 
hotele, szpitale czy centra handlowe 
– dodaje Górnik. Chłód z  ciepła 
wpływa pozytywnie nie tylko na 
bezpieczeństwo energetyczne. Jest 
także ekologiczną alternatywą dla 
energochłonnych klimatyzatorów.  
Wykorzystanie ciepła sieciowego 
i  wdrożenie rozwiązania na szeroką 
skalę przyczyni się do ogranicze-
nia emisji dwutlenku węgla w  elek-
trociepłowniach i  elektrowniach 
kondensacyjnych.

Czysta energia z Fortum 
Każdy z  nas ma wpływ na jakość 
powietrza, dlatego Fortum aktywnie 

wspiera społeczności lokalne w walce 
ze smogiem. Wspólnie z  mieszkań-
cami Wrocławia Fortum podjęło się 
wdrożenia programu w ramach, któ-
rego likwidowane są w  kamienicach 
piece węglowe. 

Jest to odpowiedź na oczekiwania 
mieszkańców Wrocławia – chęci 
życia w  zdrowiu, oddychania świe-
żym powietrzem i  cieszenia się 
z  możliwości aktywnego spędzania 
czasu poza domem. W  ciągu naj-
bliższego roku, z czterech kamienic 
w  śródmieściu Wrocławia, zniknie 
85 pieców węglowych. Budynki 
zostaną podłączone do sieci cie-
płowniczej, a  wspólnoty otrzy-
mają dofinansowanie na budowę 
wewnętrznych instalacji grzew-
czych. To jedno z działań programu 
Czysta Energia dla Wrocławia, pro-
wadzonego przez Fortum. 

Cała akcja jest elementem pro-
gramu antysmogowego Fortum – 
Czysta Energia z  Fortum. Ogółem, 
w 2018 roku, na modernizację, roz-
budowę sieci i  nowe przyłączenia 
we Wrocławiu, Fortum przeznaczy 
65 mln złotych.

nowoczesne rozwiązania
Fortum jest liderem, w  zakresie 
wprowadzania innowacyjnych roz-
wiązań związanych z branżą cieplną 
i  energetyczną. Inteligentne rozwią-
zania technologiczne oferowane 
klientom pozwalają obniżyć średnie 
zużycie ciepła nawet o 10%. 

Wszystkie inwestycje i  wdrażane 
zmiany mają na celu ograniczenie 
emisji CO2. W  Fortum 62% energii 
wytwarzamy bez emisji dwutlenku 
węgla.  Zrównoważony rozwój to dla 
Fortum klucz do budowania firmy 
społecznie odpowiedzialnej. 

Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami na 
www.fortum.pl

Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o 
ul. Antoniego Słonimskiego 1A 

50-304 Wrocław
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ParTnerzy

Firmy, które współtworzyły z  nami IV 
Kongres Mieszkaniowy miały możliwość 
zaprezentowania swojej działalności na 
dedykowanych im stoiskach sponsor-
skich. Goście konferencji odwiedzali je 
licznie w  przerwach między poszczegól-
nymi panelami i debatami.
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UTOMATIC

ONTROLONTROLONTROL

LOWLOW
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Sposób projektowania osiedli mieszkaniowych zmienia się dynamicznie w miarę 
upływu lat. We współczesnym projektowaniu liczy się estetyka, wymiar ekolo-
giczny, zagospodarowanie przestrzeni wspólnych czy dostępność miejskiej oferty. 
Osiedla mieszkaniowe to już nie tylko miejsce zamieszkania, ale i przestrzeń dla 
rozrywki i relaksu. Znamy potrzeby naszych dzisiejszych klientów, a jednocześnie 
jesteśmy świadomi, że żyjemy w czasach technologicznej - a co za tym idzie, 
społecznej rewolucji. Oczekiwania wobec naszych produktów zmieniają się więc 
bardzo szybko. Jak będą wyglądały osiedla mieszkaniowe w przyszłości? Jak 
ukształtują się procesy demograficzne i kim będą nasi klienci? Jak zmienią się ich 
potrzeby? Jaki wpływ na projektowanie będzie miała technologia i jakie rozwiąza-
nia przyniesie?

Miasta przyszłości  
– Jak będziemy mieszkać 
za 5, a jak za 15 lat?
Julia zychowicz Młodszy specjalista ds. PR i Marketingu PZFD
Szymon Sikorski Prezes Zarządu i Strateg w Agencji PR Publicon
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Debata rozpoczęła się przed-
stawieniem projektu zreali-
zowanego na jej potrzeby – 
Foresight mieszkaniowy 2028 

/ 2048, prognozowanie oparte na wie-
dzy eksperckiej i  analizie warunków 
zastanych, które pozwala przewidzieć 
możliwe scenariusze, a  w  rezultacie 
tworzyć mieszkania, osiedla i  miasta 
dopasowane do mieszkańców i  ich 
potrzeb. 

Foresight omówił Michał Ulidis, który 
przedstawił następujące wizje roz-
woju rynku mieszkaniowego.

autonomiczne osiedla 
Wizja autonomicznych osiedli opiera 
się na czynnikach zewnętrznych, 
takich jak zmiany klimatu, zanieczysz-
czenie powietrza, rosnąca świado-
mość proekologiczna, sfera społeczna 
i  geopolityczna. Według tego scena-
riusza potrzeby mieszkańców osiedli 
przyszłości będą oscylować między 
potrzebą bezpieczeństwa i  odgro-
dzenia się od tego, co zewnętrzne 
oraz budowania własnej tożsamości.  
Scenariusz przewiduje, że w przyszło-
ści nową jednostką administracyjną 
staną się rady osiedli. 

Proces autonomizacji osiedli rozpa-
trywany jest w dwóch obszarach:

samowystarczalności energetycznej 
i  infrastrukturalnej osiedli, niezależ-
ności administracyjnej osiedli i nowej 
roli zarządców oraz wpływu osiedli 

W debacie udział wzięli: 

•	 Moderator: Szymon Sikorski - Prezes Zarządu i Strateg w Agencji PR Publicon

•	 Maciej Bluj - Wiceprezydent Wrocławia

•	 Sebastian Grabowski - Dyrektor IOT i Zaawansowanych Technologii Orange Polska

•	 Katarzyna Gruszecka-Spychała - Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

•	 Dorota Jarodzka-Śródka - Przewodnicząca Rady PZFD, architekt i deweloper

•	 Lech C. Król - Założyciel agencji doradztwa strategicznego Billion Dollar Questions

•	 Waldemar Olbryk - Członek Zarządu Echo Investment

•	 Michał Ulidis – Partner Kreatywny Publicon, Foresight mieszkaniowy (10-15’)

na całość tkanki i  polityki miejskiej. 
Kolejnym aspektem tego scenariusza 
jest wykorzystanie dużych zbiorów 
informacji, tzw. big data. Inteligentne 
i  samowystarczalne osiedla będą 
przetwarzały, wytwarzały, a  co naj-
ważniejsze – zbierały duże ilości infor-
macji o  swoich mieszkańcach, dzięki 
czemu możliwe będą personalizacja, 
automatyzacja i uproszczenie rozma-
itych funkcjonalności. 

Modułowe przestrzenie
Według scenariusza modułowych 
przestrzeni, podstawową potrzebą 
w  przyszłości stanie się adaptacja 
przestrzeni zewnętrznej i  wewnętrz-
nej do teraźniejszej sytuacji życiowej. 
Modułowość zapewni multifunkcjo-
nalność lokali o  małej powierzchni, 
jak również mieszkań i  domów 
o większych metrażach. Modułowość 
ta oznacza dla przyszłych mieszkań-
ców możliwość zarządzania prze-
strzenią w  tworzeniu części wspól-
nych i kreowaniu własnych obiektów 
mieszkalnych, a  także mobilność 
i płynność przestrzeni i jej elementów, 
czyli łatwość transportu i modyfikacji.

Techno – habitat
Scenariusz ten oparty jest na rozwoju 
nowoczesnych technologii. Zmiany 
technologiczne rozpatruje on w kilku 
obszarach: 
•	  Nowy habitat (sprzężenie biolo-

giczne) – mieszkania dostosowane 
do potrzeb mieszkańców, zarówno 
na poziomie funkcjonalności, jak 
i biologii. 

•	  Zintegrowana sztuczna inteligen-
cja – integracja i  uniwersalizacja 
technologii sztucznej inteligen-
cji, która w  oparciu o  wytwarzane 
przez nas dane, zastąpi nas 
w codziennych czynnościach. 

•	  Nanotechnologie, czyli przyszłość 
w materiałoznawstwie – materiały 
zmieniające strukturę i  funkcjo-
nalność w  zależności od potrzeb 
mieszkańców.

•	  Ekologia danych – zmniejszenie 
produkcji danych wrażliwych, które 
będzie wyzwaniem zarówno dla 
legislacji, firm technologicznych, 
jaki dla samych użytkowników.
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•	  Brak urządzeń – miniaturyzacja urządzeń, urządzenia 
staną się coraz mniejsze i będą coraz częściej wmonto-
wywane w struktury mieszkania.

•	  Safety first – zwiększająca się rola poczucia bezpieczeństwa.

Dyskusja podczas panelu koncentrowała się wokół posta-
wionych we wstępie pytań. Prelegenci zwrócili uwagę na 
prognozy demograficzne, według których 1/3 społeczeń-
stwa w  2050 roku będzie w  wieku 65 lat oraz na faktory, 
takie jak gentryfikacja, zmiany na rynku pracy, tendencje 
polityczne, a  także wzrost znaczenia partycypacji miesz-
kańców w procesach tworzenia miasta. 

W  myśleniu o  przyszłości metropolii konieczne jest wyzna-
czanie długoterminowych celów. – Jest pewna pułapka 
w  reaktywnym oddziaływaniu na dane. Jeśli wyznaczymy 
sobie konkretne cele i będziemy według nich działać, ewen-
tualnie je modyfikować, będzie lepiej. Trendy zmieniają się 
bardzo szybko. Powinniśmy być ostrożni na skręcanie. Może 
się okazać, że pierwotnie obrany cel mógłby przynieść więk-
sze korzyści – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wice-
prezydent Gdyni ds. gospodarki.

Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia odpowiedzialny 
m.in za inwestycje i smart city, wiele mówił o  tym, jak to 
dane kształtować będą rozwój miejskiej infrastruktury. 
„Miasto będzie rozwijało się razem z  potrzebami jego 
mieszkańców. A  te potrzeby nie będą poznawane „na 
czuja”, a  na podstawie danych - takich jak przemieszcza-
nie się, zużycie mediów itp - dzięki którym lepiej i głębiej 
rozumiane będą potrzeby mieszkańców”. O  tym, że takie 
myślenie o architekturze obecne już jest teraz, mówił Kazi-
mierz Monkiewicz z Echo Development „całkiem niedługo 
prezentować będziemy bardzo urbanistycznie innowa-
cyjny projekt. Proszę zwrócić uwagę na to, że już bardzo 
mocno zmieniło się to, jak żyjemy w  wielkich miastach: 
mamy takie trendy jak ekonomia dzielenia, mamy mniej-
sze potrzeby, bo nie musimy mieć, a  możemy pożyczać, 

czy współdzielić. Architektura i biznes nie mogą być głuche 
na te potrzeby”. 

Ważnym elementem dyskusji były też uwarunkowania 
prawne, choćby właśnie dla mobilności. Uczestnicy wspól-
nie stwierdzili, że nowa ekonomia i zmiany urbanistyczne 
wymagać będą zmian w  regulacjach - bo jak na przykład 
robić mobilną, czy modułową architekturę w bardzo rygo-
rystycznym prawie planistycznym? A mobilność, elastycz-
ność, czy łatwość w dostosowaniu to jedne z ważniejszych 
elementów planowania architektury przyszłości. Rów-
nocześnie paneliści stwierdzili, że modułowość musi być 
jednak osadzona w wizjach strategicznych rozwoju miast, 
polityki mieszkaniowej i osiedli. 

Częstym motywem dyskusji była też oczywiście techno-
logia, która nie tylko uczyni nasze osiedla mądrzejszymi 
od nas, ale będzie determinować status i poziom rozwoju 
osiedli mieszkaniowych. Dyskutanci mówili o  tym, że 
technologia jutra jest bardzo trudna do przewidzenia, ale 
możemy określić kilka dominujących kierunków rozwoju: 
IoT (Internet of things, czyli internet rzeczy - jest to połącze-
nie wszystkich przedmiotów przez nas wykorzystywanych 
z siecią), big data i big data analytics (pobieranie, przetwa-
rzanie i umiejętne wykorzystanie danych) oraz cloud com-
puting, czyli możliwość przetwarzania, integracji i zestawia-
nia danych pochodzących z różnych źródeł - ze sobą. Tak by 
wyciągać bardzo nieoczywiste wnioski. 

Dorota Jarodzka-Śródka już na wstępie powiedziała, że 
branża deweloperska powinna rozmawiać o  przyszłości, 
właśnie dlatego, że nie projektuje osiedli na dziś, a dla ludzi 
którzy będą tam mieszkać jutro. To bardzo ważne w projek-
towaniu i pewnie dlatego był to jeden z lepiej obsadzonych 
paneli tegorocznego Kongresu Mieszkaniowego. 

Pełen raport foresightowy pobrać można ze strony: 
mieszkaniaprzyszlosci.pl
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PrzyWÓDzTWO  
W BranŻy DeWeLOPerSKIeJ 
grzegorz Kawecki 
Prezes Zarządu SGI Sp. z o.o.

W debacie udział wzięli: 

•	 Moderator: Grzegorz Kawecki – Wice Prezes Zarządu SGI S.A.

•	 Dagmara Nickel – Prezes Zarządu Nickel Development 

•	 Tomasz Rostkowski – dr hab. profesor SGH 

•	 Marek Skała – coach, dziennikarz, 

•	 Rafał Zięba – adwokat, partner kancelaria prawna Kochański i Zięba 
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W ramach badań nad kompetencjami przywódczymi w branży dewe-
loperskiej w dniu 18.09.2018, w trakcie IV Kongresu Mieszkaniowego 
we Wrocławiu, odbyła się pod patronatem naukowym Instytutu 
Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie debata 
ekspertów pt. „Przywództwo w branży deweloperskiej 4.0”

P unktem wyjścia do debaty było przepro-
wadzone przez IKL SGH we współpracy 
z PZFD, badanie kompetencji przywódczych 
w  branży deweloperskiej. Inicjatywa bada-

nia powstała w  wyniku dyskusji pomiędzy przed-
stawicielami branży deweloperskiej a naukowcami 
z IKL SGH. 

Stwierdzono, że ta niezwykle dynamiczna branża 
nigdy nie została rzetelnie poddana analizom 
naukowym, a  obecne uwarunkowania rynkowe 
zmuszają zarządy firm deweloperskich do zdefi-
niowania kompetencji, które pozwolą przejść przez 
spodziewany kryzys w branży. 

Debata zgromadziła około 120  osób. W  trakcie 
debaty przeprowadzono badania ankietowe i  uzy-
skano zwrot wypełnionych narzędzi badawczych na 
poziomie 80% (!) 

Ankietowani zostali poproszeni o wypełnienie krót-
kiej ankiety z  zakresu kompetencji przywódczych 
w reprezentowanych firmach. 

Respondenci wskazali jako najważniejsze następu-
jące kompetencje: komunikatywność czyli umiejęt-
ność porozumiewania się z  pracownikami, decy-
zyjność i  delegowanie zadań jako najważniejszej 
kompetencji.
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W  badaniu wzięli udział członkowie zarządów firm dewe-
loperskich (61%) i  osoby piastujące funkcje dyrektorów 
pionów (39%). Ten fakt jest szczególnie ważny w  zakresie 
odpowiedzi na pytanie o potencjalne problemy w rozwoju 
branży w 2018/2019 roku. Respondenci bardzo mocno pod-
kreślili, że to kapitał ludzki będzie stanowił główny czynnik 

sukcesu lub porażki w branży deweloperskiej w kolejnych 
latach. Kolejny czynnik to wzrost kosztów produkcji (wśród 
nich są również koszty zatrudnienia).

Badanie w  sposób jednoznaczny potwierdziło słuszność 
wyboru tematu debaty.

Branża deweloperska, w  ocenie uczestników, jest branżą 
dość mocno okrzepłą i  jednocześnie mocno zachowaw-
czą w  podejściu do zarządzania. Wieloletnie opóźnienie 
w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pozwoliło na sko-
kowy wzrost przychodów deweloperów i duże zyski genero-
wane nie tyle przez duże marże, ale wartości bezwzględne 
przychodów. Tak dojrzała i  jednocześnie wykazująca się 

dużym dynamizmem branża nie doczekała się do dzisiaj 
profesjonalnych analiz i  opracowań, pokazujących przy-
czyny sukcesu, jego mechanizmy i  specyfikę zarządzania 
przedsiębiorstwami deweloperskimi. 

Ostatnie cztery lata (porównywalne okresy kwartalne) to 
ciągły wzrost produkcji mieszkań i sprzedaży.
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W  roku 2018 zaobserwowano bardzo niepokojące dla 
branży fakty, które mogą być początkiem nowego, nieko-
rzystnego trendu. 

Trzy pierwsze kwartały 2018 roku do porównywalnych okre-
sów w  roku poprzednim, to drastyczny spadek sprzedaży 

– aż o  15 %! Deweloperzy wprowadzili do sprzedaży tyle 
samo mieszkań, ile ich sprzedano. Taki stan mógłby wyda-
wać się pożądanym, ale należy zadać sobie pytanie o  już 
istniejący zasób oddanych do użytku mieszkań, ale jak 
dotąd nie sprzedanych. Taka zmiana nakreśla wzbudzający 
niepokój trend dla całej branży.

Powyższe dane skłaniają do wniosku, iż kryzys jest nieunik-
niony i branża powinna się przygotować na nadchodzące 
kryzysowe – „zimowe dni”.

Rozmówcy debaty potwierdzili wyjściowe stwierdzenia 
Grzegorza Kaweckiego, że głównymi czynnikami wpływają-
cymi na sukces przedsiębiorstw deweloperskich są: 

a)  lokalizacja – to od lat powtarzany i  tradycyjny czynnik 
sukcesu. Deweloperzy posiadają i  potrafią pozyskać 
lokalizacje, jednak zasób ich jest ograniczony z przyczyn 
naturalnych.

b)  uwarunkowania prawne – rynek funkcjonuje w ramach 
konkretnych przepisów prawa i wpływ deweloperów na 

te uwarunkowania jest bardzo ograniczony. Przez to ich 
postawa jest często służebna wobec urzędników. 

c)  technologia – trwają ciągłe poszukiwania lepszych roz-
wiązań, materiałów i  metod organizacji pracy. Dewelo-
perzy mogą być inicjatorami zmian, ale to producenci 
dostarczają konkretne produkty.

d)  pracownicy – w 2018 roku koszty płac w branży budo-
walnej wzrosły o ok. 25 %. Przyczyną jest duży popyt na 
pracę tworzony przez deweloperów, przy praktycznie 
tym samym zasobie wykwalifikowanych pracowników 
polskich. Branża uzyskała wsparcie ze strony pracowni-
ków z  państw ościennych, ale deficyt kompetentnych 
osób jest ciągle odczuwalny. 
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Dlatego właśnie umiejętności przywódcze całej kadry kie-
rowniczej, zostały przez panelistów i uczestników badania 
wskazane jako kluczowe dla sukcesu firm deweloperskich 
w najbliższych latach.

Wg Profesora Tomasza Rostkowskiego każdy lider powi-
nien posiadać diagnozę swoich kluczowych kompetencji 
przywódczych. Pomimo tego, że deweloperzy odnoszą 
sukcesy od lat,  to wiedza na temat zarządzania w branży 
deweloperskiej jest uniwersalna i  intuicyjna, ale nie usys-
tematyzowana. Z  drugiej strony niektóre ukształtowane 
praktyki są wysoce efektywne. Dlatego przy planowaniu 
rozwoju kompetencji przywódczych konieczna jest pra-
widłowa diagnoza potrzeb konkretnej firmy, rzetelna 
ocena kompetencji jej liderów oraz wspólnie wypra-
cowane Indywidualne Plany Rozwoju Kompetencji dla 
każdego menedżera w  firmie. Najkrótszą drogą do suk-
cesu jest koncentracja na indywidualnych potrzebach 
poszczególnych osób. Jak pokazuje praktyka jest to też 
droga najtańsza.

Dagmara Nickel jako jedna z nielicznych w Polsce prezesek 
firm deweloperskich,  czerpie inspiracje w  przywództwie 
z organizacji „turkusowych”, jednocześnie będąc świadoma 
nierealności zastosowania w 100% zaleceń tej idei. Podej-
ście czerpiące z design thinking i pozostawianie pracowni-
kom swobody, a w tym możliwości popełniania błędów jest 
nowatorskie i rzadko spotykane w Polsce. Dagmara Nickel 
stara się uwalniać kreatywność pracowników poprzez holi-
styczno-medytacyjne podejście i szukanie balansu pomię-
dzy pracą zawodową, a  życiem prywatnym. Ta postawa 
do bycia liderem wzbudziła żywe zainteresowanie wśród 
słuchaczy. 

Na pytanie o  szkolenia Marek Skała   trener biznesu  
z dużym doświadczeniem  w szkoleniach kadr menedżer-
skich,  stwierdził, że w  przypadku przywódców powinno 
się odejść od tradycyjnego sposobu szkolenia. Nie wolno 
nawet myśleć o  takiej formie podnoszenia kwalifikacji 
dla wysokiej kadry managerskiej. Należy szukać indywi-
dualnych, nakierowanych na potrzeby konkretnych osób 
podejść, technik i  narzędzi.. Przywódcy są często indywi-
dualistami, jest to korzystne, a zatem nie należy namawiać 
ich do ogólnych szkoleń, choć i takie potrzeby pojawiają się 
w branży deweloperskiej.

Mecenas Rafał Zięba poproszony o  przedstawienie spe-
cyfiki branży prawniczej, jako benchmarku, stwierdził, że 
w swojej kancelarii kładzie duży nacisk nie tyle na wiedzę, 
ale podejście do pracy i  na budowanie relacji kancela-
ria – klient. Celem jest takie pozycjonowanie swojej firmy 
dzięki postawie jej pracowników, aby była ona jako polski 
podmiot, pierwszym wyborem dla kogoś kto poszukuje 
pomocy prawnej. Poprzez indywidualne, humanistyczne, 
ale także biznesowe podejście, firma pozytywnie odróżnia 
się od dużych kancelarii międzynarodowych. To bardzo cie-
kawy wątek i warty przeszczepienia na grunt deweloperski, 
gdzie także dostrzec można, że przewaga konkurencyjna 
jest budowana na znajomości polskich realiów i znajomo-
ści potrzeb lokalnego klienta. 

Dyskusja pomiędzy panelistami zainspirowała słuchaczy. 
W  ramach dyskusji z  sali padły pytania, dlaczego temat 
przywództwa pojawia się tak późno na forum PZFD? Czy nie 
jest za późno wobec nadchodzących zagrożeń? 

Grzegorz Kawecki potwierdził częściowo obawy uczest-
ników spotkania, uznając jednocześnie, że jest późno, 
ale nie za późno, i  dlatego PZFD podjął współpracę 
z  SGH. Istnieje konieczność przeprowadzenia kontro-
lowanej rewolucji mentalnej w  branży, i  stosowania 
o  wiele bardziej wyrafinowanego podejścia do kiero-
wania zespołami. Należy wejść na wyższy poziom, aby 
„zima” nas nie zaskoczyła. 

Pojawił się również głos z Sali potwierdzający, że nieliczne 
osoby z branży już wcześniej dostrzegły omawiane wyzwa-
nia i na własną rękę szkolą się w zakresie przywództwa. Stu-
diowanie przywództwa jest bardzo ciekawe, ale często jest 
omawiane zbyt ogólnie, i istnieje potrzeba, aby PZFD zgłębił 
zagadnienie, aby dzięki współpracy z SGH opracować ela-
styczny, ale w pełni dostosowany do potrzeb branży zestaw 
narzędzi do diagnozy i rozwoju kompetencji przywódczych.

Profesor Rostkowski podtrzymał deklarację rozwoju bada-
nia nad branżą poprzez kontynuację rozpoczętych prac, 
przejście do głębszej analizy 360° firm deweloperskich 
oraz certyfikowanie kompetencji. Uczestnicy debaty przy-
jęli tę deklarację jako początek czegoś nowego i  długo 
oczekiwanego. Podstawą do działania może być Certyfi-
kacja Kompetencji Zawodowych – Development Centre 
dostosowana do potrzeb konkretnych firm branży develo-
perskiej w ramach inicjatywy rozwojliderow.pl 

Grzegorz Kawecki podsumowując debatę stwierdził, że klu-
czem do skutecznego przywództwa jest postawa zarządów 
firm. Jeżeli chcemy, aby nasi pracownicy osiągali nowe 
cele, to sami musimy aspirować do bycia lepszymi, i  być 
w tym konsekwentnymi liderami. 

Z  racji ograniczonego czasu, debata przeniosła się do 
kuluarów, gdzie uczestnicy żywo dyskutowali i podkreślali 
konieczność kontynuowania i  pogłębienia zagadnienia. 
Szczególnie wskazano na: 

a)  kwestie budowania lojalności (tak ważnej w obecnej 
sytuacji na rynku pracowniczym), 

b) jak przeciwdziałać podkupowaniu pracowników, 

c)  potrzebę zrozumienia nowych pokoleń pracowników, 
ich aspiracji i motywacji,

d)  konieczność podjęcia próby wypracowania prak-
tycznych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć 
koszty pracownicze i  wydatki na pozyskiwanie 
pracowników.

Kluczem jest Przywództwo!
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Znaczna część użytkowania wieczystego, będącego obecnie w obrocie, powstała w ubie-
głym wieku, zwykle przed kilkudziesięcioma laty. Jest więc rzeczą powszechnie znaną, 
że transformacji od tego czasu uległa struktura przestrzenna terenów miast czy kwestia 
potrzeb jej zagospodarowywania. Ustanawiane wówczas użytkowanie wieczyste nie było 
przygotowane perspektywicznie na nieuchronne wspomniane wyżej zmiany, czego wyra-
zem są zawarte w ustanawiających je aktach wzmianki o celach tej instytucji.

Cel użytkowania 
wieczystego, czyli 
pułapka na inwestorów.
Przemysław Dziąg 
Radca Prawny PZFD
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Wskazane akty bardzo często jako cel użytkowa-
nia wieczystego przewidują korzystanie zgod-
nie z  przeznaczeniem bądź korzystanie zgod-
nie z  planem zagospodarowania, co nie stoi 

w sprzeczności z art. 239 Kodeksu Cywilnego, gdzie ustawo-
dawca nie określa stopnia skonkretyzowania celu. Oprócz 
tak ogólnie i  nieostro potraktowanych sformułowań wśród 
celów ustanowienia użytkowania wieczystego można odna-
leźć także np. przemysłowy bądź inne, które często nie przy-
stają do społeczno-gospodarczego otoczenia nieruchomo-
ści, widocznego nawet bez szczególnie dogłębnego badania 
stanu faktycznego. 

O ile w powyższym kontekście problematyczne nie jest 
samo funkcjonowanie tak ujętych celów, o  tyle kłopo-
tów przysparzają ich interpretacje w  wykonaniu orga-
nów administracji oraz konteksty ich stosowania.

Podczas panelu dotyczącego wskazanej problematyki 
paneliści starali się odpowiedzieć na najbardziej proble-
matyczne zagadnienia na gruncie celów użytkowania wie-
czystego, które w ostatnim czasie zaczęły przybierać na sile, 
powodując istotne problemy dla inwestycji deweloper-
skich. Wśród nich znalazły się następujące zagadnienia:
•	  Czy cel użytkowania wieczystego określony często kilka-

dziesiąt lat temu może zablokować możliwość realizacji 
inwestycji zgodnej z  miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, decyzją WZ, a nawet uchwałą 
lokalizacyjną w ramach specustawy mieszkaniowej?

•	  Niektóre miasta za dostosowanie celu żądają 12,5% czy 
25% wartości nieruchomości – to zasadna opłata czy 
niedopuszczalny haracz?

•	  Czy samorząd, poprzez zmianę planu na sprzeczny 
z  celem określonym w  umowie użytkowania wieczy-
stego może uczynić każdą działkę bezwartościową i  to 
bez odszkodowania dla właściciela prawa użytkowania 
wieczystego? 

•	  Czy problemy z celem użytkowania wieczystego zablo-
kują inwestycje M+?

Dyskusja rozpoczęła się od przedstawienia kilku przykła-
dów z  praktyki, gdzie cele użytkowania wieczystego lub 
ich brak stanowiły oś sporu między użytkownikiem wieczy-
stym, a samorządem bądź organami administracji architek-
toniczno – budowlanej. 

Mecenas Wojciech Jacyno, wskazał, że co do zasady decy-
zje uwłaszczeniowe nie określały celów użytkowania wie-
czystego, a nakazywały jedynie korzystanie z nieruchomo-
ści zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. 
W tym przykładzie podał, że w dniu, w którym następowało 
nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego (5 grudnia 
1990 r.) nie obowiązywał miejscowy plan, a nieruchomość 
była faktycznie wykorzystywana na cele przemysłowe, 
w  dniu wydania decyzji uwłaszczeniowej obowiązywał 
plan, w  którym nieruchomość była przeznaczona na cele 
przemysłowe, obecnie obowiązuje plan, w  którym nieru-
chomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe. Inwe-
stor uzyskał pozwolenie na budowę. Odwołanie od pozwo-
lenia na budowę wniosło jednak miasto, twierdząc, że cel 

Prelegenci: 

•	 Moderator: Konrad Płochocki – Dyrektor Generalny PZFD

•	 Jacek Bielecki - Doradca Zarządu BGK Nieruchomości

•	 Mateusz Bromboszcz - Atal, Wiceprezes Zarządu

•	 Piotr Hofman - Założyciel firmy HM INWEST S.A.

•	 Wojciech Jacyno – Kancelaria Prawna  
Wierzbowski & Partners, radca prawny
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użytkowania wieczystego, który należy wywieść z  decyzji 
uwłaszczeniowej, to cel przemysłowy. Miasto jest skłonne 
zmienić cel użytkowania, ale żąda z tego tytułu stosownej 
opłaty w wysokości 12,5% wartości nieruchomości. 

W ocenie mecenasa Mateusza Bromboszcza jeśli cel użyt-
kowania wieczystego został oznaczony, jako zgodny z prze-
znaczeniem, to należy brać pod uwagę każdoczesne prze-
znaczenie. Niestety, jak podkreślił mecenas Bromboszcz, 
w  wielu przypadkach miasta wskazują, że cel ten należy 
odnosić do pierwotnego przeznaczenia nieruchomości, 
choćby było całkowicie nieadekwatne do aktualnej funkcji 
terenu.

Inny przypadek dotyczył sytuacji, gdzie w umowie o odda-
nie gruntu w użytkowania wieczyste wprost wskazano, że 

korzystanie z  nieruchomości ma być zgodne z  ówcześnie 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, który przewidywał dla tego obszaru 
cel nie mieszkaniowy. Aktualny plan przewiduje dla tego 
terenu mieszkaniówkę. Miasto stara się wykorzystać tę 
sytuację, paraliżując postępowanie w  sprawie pozwole-
nia na budowę poprzez działania zmierzające w kierunku 
rozwiązania użytkowania wieczystego, uzasadniając to 
sprzecznością wykorzystania nieruchomości z  pierwotnie 
określonym jej celem. Jednocześnie z drugiej strony, mia-
sto chętnie dostosuje cel użytkowania, o  ile oczywiście 
użytkownik wieczysty dokona z tego tytułu wpłaty w wyso-
kości 12,5% wartości nieruchomości.

W  jeszcze innej sytuacji, jak wskazał mecenas Brom-
boszcz, cel użytkowania wieczystego został określony jako 
niemieszkalny, ale nieruchomość w  planie miejscowym 
została dopuszczona pod zabudowę mieszkaniową. Na 
etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, biuro mienia 
miast zaczęło kwestionować tytuł prawny do władania 

nieruchomością, wskazując że nie jest możliwe przystąpie-
nie do realizacji inwestycji (co można interpretować także 
jako złożenie wniosku o  decyzję pozwolenia na budowę) 
przed zmianą celu ustanowionego użytkowania wieczy-
stego, którą można byłoby dokonać jedynie na drodze 
umowy. Jako swoistą „sankcję” niedokonania takich kro-
ków organ przywołuje uprawnienie wywodzone z  Ustawy 
o  gospodarce nieruchomościami do rozwiązania umowy 
użytkowania wieczystego przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta. 

Na koniec przywołano przykład, gdzie w  2000 r. została 
wydana decyzja Wojewody Warszawskiego, na mocy któ-
rej stwierdzono nabycie stosunku użytkowania wieczy-
stego na przedmiotowym gruncie  z dniem 5 grudnia 1990 
roku. Co do celu, zostało zamieszczone sformułowanie: 

użytkownik wieczysty winien korzy-
stać z gruntu w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem określonym w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że w  momencie wydania 
decyzji w  planie figurowało przezna-
czenie gruntu na zabudowę miesz-
kaniową. W  chwili rozpoczęcia przez 
inwestora procesów inwestycyjnych, 
plan ten stracił jednak moc. Wobec 
tego wystąpiono o  decyzję Warun-
ków Zabudowy, która wydana przez 
organ również zawierała zabudowę 
mieszkaniową, w  kontekście celu 
realizowanej inwestycji. Po przejściu 
inwestora do fazy uzgodnień i  przy-
gotowywania projektów otrzymał on 
jednak od właściciela gruntu pismo 
wzywające do rozwiązania umowy 
użytkowania wieczystego. Z  uzyska-
nych informacji wynika, że organ 
doszukał się wykorzystywania w prze-
szłości gruntów na cele sportowe, 

skąd wywiódł niezgodność wykorzystywania nieruchomo-
ści na cele zabudowy mieszkaniowej z celem użytkowania 
wieczystego i  zażądał rozwiązania umowy użytkowania 
wieczystego. 

W nawiązaniu do przedstawionych problemów, Sekre-
tarz Stanu w  Ministerstwie Inwestycji i  Rozwoju – p. 
Artur Soboń wskazał, że negatywnie należy ocenić 
praktykę, na podstawie której właściciele gruntów 
oddanych w  użytkowanie wieczyste narzucają opłaty 
z  tytułu zmiany celów użytkowania wieczystego. Takie 
działanie wg resortu nie znajduje uzasadnienia w prze-
pisach. Minister zaznaczył, że obecnie trwają również 
prace nad nowelizacją brzmienia art. 73 ust. 2 ustawy 
o  gospodarce nieruchomościami, w  celu doprecyzo-
wania przesłanek i  usprawnienia zmiany procedury 
zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego. W  ramach tych prac resort ma 
się również zająć problemami, które zostały wcześniej 
przedstawione. 



OGÓLNOPOLSKIE WIADOMOŚCI DEWELOPERSKIE 61OGÓLNOPOLSKIE WIADOMOŚCI DEWELOPERSKIE

W  podsumowaniu dyskusji zwrócono uwagę, 
że najwięcej problemów wynika z aktów admi-
nistracyjnych, na mocy których ustanawiano 
użytkowanie wieczyste przed wieloma laty 
i  konieczności odnoszenia interpretacji prze-
znaczenia określonego w planie zagospodaro-
wania przestrzennego do planów. 

Trudnością okazuje się rozumie-
nie, do którego planu powinna 
odnosić się interpretacja – czy 

do obowiązującego w czasie 
powstawania użytkowania wie-
czystego bądź jego nabywania 
czy też do planu funkcjonują-
cego w dniu interpretowania. 

Wywodzenie przez organy interpretacji 
przeznaczenia zgodnego z  planem na pod-
stawie planów obowiązujących w  czasie 
nabywania prawa użytkowania wieczystego 
sugeruje znaczne odejście od społeczno-
gospodarczego przeznaczenia użytkowania 
wieczystego a  nawet zasad współżycia spo-
łecznego. Głęboko nieuzasadnionym wydaje 
się odnoszenie rzeczonej interpretacji do 
stanu sprzed lat wobec zmienionych, także 
i ze względu na bieg czasu, czynników takich 
jak społeczno-gospodarcze potrzeby wyko-
rzystywania nieruchomości, ich otoczenie 
czy nieuchronnie podlegająca przeobraże-
niom struktura przestrzenna i zagospodaro-
wanie miast.  Brak jednak jasnych regulacji 
prawnych, które określałyby taki stan rzeczy 
zapewniając pewność prawa w  procesach 
inwestycyjnych.

Na koniec debaty Konrad Płochocki stwierdził, 
że dotarliśmy do punktu, w  którym widzimy 
istotny klincz. Podczas panelu otwarcia 
widoczna była teza, że jednym z istotniejszych 
przyczynków wzrostu cen gruntów jest ich 
spadająca dostępność. Widzimy tu praktykę, 
gdzie to nie rynek a  praktyka samorządów ją 
dodatkowo ogranicza bądź też utrudnia inwe-
storom korzystanie z  nieruchomości, podkre-
ślił Dyrektor Generalny PZFD. Nadużywanie 
przez organy elementu celowości instytucji 
użytkowania wieczystego skutkuje utrudnia-
niem procesów inwestycyjnych dążących do 
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, zazna-
czył Płochocki. Trzeba mieć zatem nadzieję, 
że ministerstwo dostrzegając tę negatywną 
praktykę, wprowadzi rozwiązania, które będą 
skutkować ograniczeniem lub zniwelowa-
niem w  całości omawianych podczas debaty 
problemów.
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FInanSOWanIe BranŻy 
DeWeLOPerSKIeJ

Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napię-
cie ma nieprzerwanie rosnąć. Jeśli sparafrazować i  zaadaptować 
tę wypowiedź Samuela Goldwyna na grunt branżowych konferen-
cji i debat, za idealną realizację postulatu należałoby uznać panel 
zamykający IV Kongres Mieszkaniowy pt. „Finansowanie rynku 
mieszkaniowego – czy wciąż są środki pozwalające na taką skalę 
budowania jaką mamy obecnie?”.

Mateusz Stachewicz 
Młodszy specjalista ds. prawnych PZFD
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Budowanie napięcia rozpoczęła Iwona 
Załuska. Przedstawiła prezentację na temat 
obecnej sytuacji finansowania przedsię-
wzięć deweloperskich, w  której nakreśliła 

m. in. jej najczęstsze źródła. Warto jednak szczegól-
niej zwrócić uwagę na inny element pojawiający się 
w wypowiedziach Prezes Upper Finance. Nakreśliła, 
że także i na rynku deweloperskim, znikomy będzie 
napływ środków z  finansowania obligacjami – „po 
GetBacku” jest to segment branży, o którym właści-
wie możemy już zapomnieć. Niezależnie od pobu-
dek i przyczyn powyższej afery rynek stał się w tym 
zakresie znacznie bardziej niechętny i  patrzy na 
podobne instrumenty z większą dozą ostrożności. 

Tematem, który jednak najbardziej zelektryzował 
zarówno publikę jak i prelegentów okazała się kwe-
stia otwartych mieszkaniowych rachunków powier-
niczych a  właściwie kwestia zapatrywań Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów na ich likwida-
cję. Paneliści wyszli od dyskusji odnośnie skutków, 
jakie tak zdecydowany krok może za sobą pocią-
gnąć. Choć Andrzej Nużyński, zastępca dyrektora 
działu analiz UOKiK, starał się wskazać, że problem 
przedstawiany jest przede wszystkim z perspektywy 
deweloperów prelegenci przyjęli także punkt widze-
nia banków, generalnych wykonawców czy również 
konsumentów – warto dodać, że w  tej roli posta-
wił się ponadto prowadzący debatę Piotr Kraśko. 
Edward Laufer, członek zarządu PZFD oraz prezes 
zarządu Vantage Development S.A., podkreślił, że 
w  ciągu ostatnich 6 lat funkcjonowania ustawy 
deweloperskiej nie miała miejsce sytuacja, która 
wywoływałaby konieczność podjęcia tak drastycz-
nych, jak wynika z  panelu, kroków. W  jego ocenie 
działania UOKiK, ze względu na daleko idące skutki, 
są nie tyle dmuchaniem na zimne, co dmuchaniem 
na lodowate. 

Deweloperzy przywoływali dane 
analityczne, które wskazują, że skala 
finansowania bankowego musiałaby 

wzrosnąć nawet 10 krotnie. 

Taki wzrost jest w  tej chwili całkowicie niemożliwy 
– komentował Piotr Sztembartt, dyrektor depar-
tamentu projektów inwestycyjnych w  Getin Noble 
Bank S.A. Kazimierz Kirejczyk, prezes zarządu REAS 
S. A. wskazał ponadto na poważne zagrożenie pły-
nące dla całej koniunktury – utrudnienie finanso-
wania deweloperom o  mniejszej skali działalności 
stoi w  sprzeczności z  koniecznością zwiększania 
dostępności mieszkaniowej i z pewnością negatyw-
nie odbije się na podaży. Dyskusja na tyle ożywiła 
publiczność, że dało się słyszeć nawet głosy z  sali 
w  obronie otwartych mieszkaniowych rachunków 
powierniczych, jako instrumentu, który nie zawie-
dzie także w przypadku upadłości inwestora.

W debacie udział wzięli: 

•	 Moderator : Piotr Kraśko - dziennikarz TVN24 BiS i Radia Tok FM

•	 Norbert Jeziolowicz - Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicz-
nej i Rynków Finansowych Związek Banków Polskich

•	 Kazimierz Kirejczyk - Prezes Zarządu – REAS

•	 Edward Laufer - Członek Zarządu PZFD

•	 Andrzej Nużyński – Zastępca Dyrektor Departamentu Analiz 
Rynku w UOKiK

•	 Piotr Sztembartt - Dyrektor Departamentu Projektów Inwe-
stycyjnych w Getin Noble Bank S.A.

•	 Iwona Załuska - Prezes Zarządu - Upper Finance
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ranKIng  
MIaST

Ranking Miast jest coroczną inicjatywą PZFD, której celem jest sprawdzenie czy 
władze samorządowe wydają decyzje potrzebne do rozpoczęcia budowy w ustawo-
wym terminie. Ogłoszenie wyników VIII edycji Rankingu Miast otworzyło uroczysty 
koncert podczas IV Kongresu Mieszkaniowego.

Mateusz Stachewicz 
Młodszy specjalista ds. prawnych PZFD
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W  Rankingu Miast ocenie poddano sprawność́ 
organów administracji architektoniczno-bu-
dowlanej w  poszczególnych miastach Polski, 
wynikającą z  czasu oczekiwania na decyzje 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - zwa-
nymi decyzjami WZ oraz decyzje pozwoleń na budowę̨. 

W  zestawieniu uwzględniono dane pochodzące z  osiem-
nastu miast. Pod uwagę wzięto miasta wojewódzkie 
z  uwzględnieniem Bydgoszczy i  Torunia, oraz Gorzowa 
Wielkopolskiego i Zielonej Góry jako równoprawnych sto-
lic województwa oraz dodatkowo Miasto Gdynia. Niestety, 
podobnie jak w  ubiegłych latach, także i  w  tym roku nie 
udało się pozyskać danych z miasta Krakowa wystarczają-
cych by uwzględnić je w klasyfikacji.

Na wynik wpływał czas oczekiwania na decyzje WZ, 
pozwolenia na budowę oraz udział decyzji wydawanych 
w  poszczególnym mieście w  liczbie decyzji wydanych 
w ogóle. Wpływ na pozycję miasta w klasyfikacji miał także 
stopień pokrycia miasta planami zagospodarowania prze-
strzennego – w przypadku, kiedy teren gminy byłby w stu 
procentach pokryty planem miejscowym konieczność 
otrzymania decyzji WZ zostałaby w ogóle wyeliminowana. 

Najwyżej oceniano miasta wydające decyzje w  ustawo-
wym terminie, to jest odpowiednio: do dwóch miesięcy 
dla decyzji o warunkach zabudowy oraz do sześćdziesięciu 
pięciu dni dla decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W  kategorii decyzji WZ oraz pozwoleń na budowę miasta 
mogły otrzymać́ maksymalnie po dwadzieścia punktów 
– w  sytuacji, kiedy wszystkie decyzje zostałyby wydane 
w terminie . W przypadku planów zagospodarowania prze-
strzennego sprawdziliśmy jaki jest średni procent pokrycia 
badanych miast planami zagospodarowania przestrzen-
nego. Miasta, które osiągnęły wyniki ponadprzeciętne 
otrzymywały proporcjonalne premie punktowe. Analogicz-
nie miastom, które posiadały plany zagospodarowania dla 
mniejszej powierzchni niż średnia wśród badanych, pro-
porcjonalnie pomniejszaliśmy wynik punktowy.  

W  badanym 2017 roku niespełna dziewiętnaście procent 
decyzji WZ wydano w ustawowym terminie sześćdziesięciu 
dni. Aż pięćdziesiąt siedem procent decyzji zostało wyda-
nych w przedziale od sześćdziesięciu jeden do stu osiem-
dziesięciu dni. Inwestorzy musieli oczekiwać na decyzje od 
stu osiemdziesięciu dni do roku przy siedemnastu procen-
tach decyzji, a w siedmiu procentach nawet powyżej roku.

Decyzje WZ

Łącznie wydanych w 2017 roku: 956

Łącznie w terminie do 60 dni: 181 18,93%

Od 60 do 180 dni: 542 56,69%

Od 181 do 365 dni: 164 17,15%

Powyżej 365 dni: 69 7,22%

Podobnie jak w ubiegłym rankingu – w 2016 roku - najwię-
cej terminowo wydanych decyzji WZ ma na koncie miasto 
z województwa lubuskiego – tym razem nie jest to jednak 
Zielona Góra a Gorzów Wielkopolski, gdzie połowę wszyst-
kich decyzji wydano w ciągu 60 dni.

Procentowo najwięcej decyzji WZ wydanych poza termi-
nem odnotowano w Zielonej Górze (jedną trzecią wszyst-
kich decyzji) oraz Bydgoszczy (26%). 

Najwięcej punktów w  kategorii WZ, okazując się zarazem 
w  tym zakresie najszybszymi, okazały się w  kolejności: 
Gorzów Wielkopolski, Gdynia, Łódź, Lublin i Kielce.
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Miasto
W tym w ter-
minie do 60 

dni:

Od 61  
do 180 dni:

Od 181  
do 365 dni:

Powyżej  
365 dni:

Białystok 12,50% 43,75% 31,25% 12,50%

Bydgoszcz 0,00% 43,48% 30,43% 26,09%

Gdańsk 9,52% 42,86% 38,10% 9,52%

Gdynia 35,53% 57,89% 6,58% 0,00%

Gorzów 
Wielkopolski 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Katowice 11,11% 72,22% 16,67% 0,00%

Kielce 23,33% 63,33% 10,00% 3,33%

Lublin 33,33% 46,38% 13,04% 7,25%

Olsztyn 23,53% 58,82% 5,88% 11,76%

Opole 0,00% 85,71% 14,29% 0,00%

Poznań 5,07% 86,23% 7,25% 1,45%

Rzeszów 5,56% 66,67% 20,37% 7,41%

Szczecin 16,67% 66,67% 16,67% 0,00%

Toruń 0,00% 75,00% 25,00% 0,00%

Wrocław 3,03% 84,85% 3,03% 9,09%

Zielona Góra 0,00% 66,67% 0,00% 33,33%

Kraków Brak wystarczająco dokładnych danych

Warszawa 16,23% 44,15% 25,28% 14,00%

Łódź 36,99% 45,89% 16,44% 0,68%

Jeśli porównać wyniki z  poprzed-
nimi latami - w  2016 roku dziesięć 
procent decyzji WZ wydano w termi-
nie sześćdziesięciu dni. Sedemdzie-
siąt jeden procent decyzji zostało 
wydanych w  przedziale od sześć-
dziesięciu jeden do stu osiemdzie-
sięciu dni. W  piętnastu procentach 
przypadków konieczne było oczeki-
wanie na decyzję od 181 dni do roku, 
a w trzech procentach nawet powy-
żej roku.

W  2015 roku dwadzieścia dwa pro-
cent decyzji wydano w  ustawowym 

terminie sześćdziesięciu dni. Aż pięć-
dziesiąt osiem procent decyzji zostało 
wydanych w przedziale od sześćdzie-
sięciu jeden do stu osiemdziesięciu 
dni. W  siedemnastu na sto przypad-
ków inwestorzy musieli oczekiwać na 
decyzje od stu osiemdziesięciu dni do 
roku. W  trzech procentach przypad-
ków trwało to nawet powyżej roku.

Przyjrzyjmy się też wynikom w  kate-
gorii pozwoleń na budowę. W  2017 
roku sześćdziesiąt siedem procent 
pozwoleń na budowę wydanych 
zostało w  terminie ustawowym 

- do sześćdziesięciu dni. Dwadzieścia 
sześć procent decyzji wydano w okre-
sie od dwóch do sześciu miesięcy, 
a  wydanie niemal siedmiu procent 
decyzji trwało do roku.

Decyzje PNB

Łącznie 
wydanych  

w 2017 roku:
1047

Łącznie  
w terminie  
do 65 dni:

702 67,05%

Od 66  
do 180 dni: 275 26,27%

Powyżej  
180 dni: 70 6,69%

W  2016 roku wydanie pozwole-
nia na budowę wydawane były 
w  większości w  terminie ustawo-
wym – osiemdziesiąt pięć procent 
decyzji wydano do sześćdziesięciu 
pięciu dni. Trzynaście procent decy-
zji wydano w  przedziale pomiędzy 
sześćdziesiąt sześć a  sto osiem-
dziesiąt dni, a  dwa procent decy-
zji wydano w  terminie powyżej stu 
osiemdziesięciu dni. 

W  2015 roku osiemdziesiąt procent 
pozwoleń na budowę zostało wyda-
nych w  terminie ustawowym - do 
sześćdziesięciu pięciu dni, szesnaście 
procent zostało wydanych w  okre-
sie od dwóch do sześciu miesięcy, 
a w pięciu procentach czas oczekiwa-
nia wahał się od sześciu miesięcy do 
roku. 

Choć w  ostatnich latach poprawiała 
się terminowość wydawania decy-
zji o  pozwoleniu na budowę w  2017 
roku mogliśmy zaobserwować jej 
pogorszenie.

W  przypadku wydania decyzji 
o  pozwoleniu na budowę: najkrót-
szy czas oczekiwania na wydanie 
decyzji stwierdzono w siedmiu mia-
stach. Są to: Gdynia, Gorzów Wielko-
polski, Opole, Poznań, Toruń, Kra-
ków i  Łódź, gdzie wszystkie decyzje 
zostały wydane w terminie do sześć-
dziesięciu pięciu dni. Zaś najdłuższy 
czas oczekiwania na wydanie decyzji 
o  pozwoleniu na budowę stwier-
dzono w  Białymstoku, Bydgoszczy 
i Warszawie.
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Miasto
W tym  

w terminie  
do 65 dni:

Od 66  
do 180 dni:

Powyżej  
180 dni:

Białystok 32,26% 54,84% 12,90%

Bydgoszcz 19,57% 65,22% 15,22%

Gdańsk 59,78% 38,04% 2,17%

Gdynia 100,00% 0,00% 0,00%

Gorzów 
Wielkopolski 100,00% 0,00% 0,00%

Katowice 44,44% 55,56% 0,00%

Kielce 56,52% 39,13% 4,35%

Lublin 47,62% 40,48% 11,90%

Olsztyn 71,43% 28,57% 0,00%

Opole 100,00% 0,00% 0,00%

Poznań 100,00% 0,00% 0,00%

Rzeszów 66,67% 21,21% 12,12%

Szczecin 40,63% 40,63% 18,75%

Toruń 100,00% 0,00% 0,00%

Wrocław 98,80% 1,20% 0,00%

Zielona Góra 61,54% 30,77% 7,69%

Kraków 100,00% 0,00% 0,00%

Warszawa 37,04% 48,15% 14,81%

Łódź 100,00% 0,00% 0,00%

Ostatnim elementem, który podlegał 
badaniu jest stopień pokrycia miast 
planami zagospodarowania prze-
strzennego. Dla badanych miast prze-
ciętnie ta wartość wyniosła 39,41%, 
co jest wzrostem o około jeden punkt 
procentowy w stosunku do ubiegłego 
roku.

Najwyższą wartość osiągnął Gdańsk 
z  65% pokrycia powierzchni miasta 
mpzp. Najniższa wartość wystąpiła 
w Zielonej Górze gdzie zaledwie 16% 
miasta jest pokrytych planami.

Miasto
Stopień  

pokrycia  
miasta mpzp

Białystok 50,30%

Bydgoszcz 36,90%

Gdańsk 64,87%

Gdynia 30,79%

Gorzów 
Wielkopolski 53,31%

Katowice 26,30%

Kielce 17,60%

Lublin 51,41%

Olsztyn 58,00%

Opole 29,00%

Poznań 44,80%

Rzeszów 16,70%

Szczecin 50,23%

Toruń 51,10%

Wrocław 57,40%

Zielona Góra 16,00%

Warszawa 36,58%

Łódź 18,06%

Porównanie czasów oczekiwania 
na decyzję o  warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu z czasem 
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oczekiwania na decyzję o  pozwoleniu na budowę poka-
zuje, że największym problemem inwestorów jest spełnie-
nie wszystkich warunków poprzedzających wystąpienie 
o pozwolenie na budowę, w tym decyzji o warunkach zabu-
dowy i  zagospodarowania terenu, a  nie sama procedura 
uzyskiwania pozwolenia.  

W  kontekście podsumowań należy także zauważyć, że 
w  2017 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost liczby wyda-
wanych decyzji WZ i PNB. W kontekście spadku szybkości 
ich wydawania można postawić pytanie retoryczne: czy 
obecnie obowiązujące procedury są przystosowane do 
wzrastającego tempa inwestowania?

Ponadto ranking nie uwzględnia czasu jaki inwestorzy 
muszą poświęcić na uzyskanie wszystkich uzgodnień 
i decyzji poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie 
na budowę. Uzyskanie decyzji środowiskowych to mie-
siące, a czasami lata. Czasochłonne są również procedury 
podziału nieruchomości, odrolnienia, uzyskania warun-
ków przyłączenia mediów i wielu innych uzgodnień́.

Podczas IV Kongresu Mieszkaniowego, jak zostało wspo-
mniane na początku, zostały wręczone nagrody miastom 
znajdującym się na podium. Czołówka ukształtowała się 
następująco:
•	  w  2017 roku najszybszym, w  kontekście proce-

dur, miastem został – drugi raz z  rzędu – Poznań, 
w imieniu którego nagrodę odebrał prezydent Jacek 
Jaśkowiak;

•	  za nim uplasowała się Łódź, której nagroda została 
przekazana na ręce wiceprezydenta Krzysztofa 
Piątkowskiego;

•	  trzecie miejsce, ex aequo, zajęły miasta Gdynia (repre-
zentowana przez wiceprezydent Katarzynę Gruszecką-
Spychałę) oraz Wrocław (w  imieniu którego nagrodę 
otrzymał wiceprezydent Adam Grehl).

Klasyfikacja generalna ukształtowała się jak widać obok:

Miasto Wynik ważony:

Białystok -0,01

Bydgoszcz -0,19

Gdańsk 0,44

Gdynia 1,19

Gorzów Wielkopolski 0,14

Katowice 0,05

Kielce 0,15

Lublin 0,15

Olsztyn 0,13

Opole 0,13

Poznań 3,44

Rzeszów 0,36

Szczecin 0,00

Toruń 0,12

Wrocław 1,19

Zielona Góra 0,06

Kraków

Brak możliwości 
sklasyfikowania 
ze względu na 

brak kompletnych 
danych.

Warszawa 1,03

Łódź 2,02
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BanKIeT

IV Kongres Mieszkaniowy 
zakończył się uroczystym 
bankietem, którego partne-
rem była firma FORTUM.
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