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W SKRÓCIE 

 Według pośredników rok 2010 był lepszy niż 2009. Aż 43% uznało go za dobry lub bardzo 

dobry. 

 Większośd agentów - 52% - w 2010 roku zamknęła mniej niż 12 transakcji rocznie, czyli mniej 

niż jedną miesięcznie. 37% deklaruje, że udało się zakooczyd średnio od 1 do 2 transakcji 

sprzedaży w ciągu miesiąca, a 10% od 3 do 5-ciu. 

 Mimo kryzysu i zastoju na rynku nie zmieniła się zasadniczo reguła pobierania prowizji od obu 

stron transakcji. W 67% przypadków prowizję płaci zarówno sprzedający jak i kupujący. 

 W 2010 roku nadal następował proces obniżania wysokości prowizji, 48% ankietowanych 

deklaruje, że obniżyło wysokośd pobieranej prowizji. 

 Pośrednicy liczą na poprawę sytuacji w 2011 roku, chod nie są już tak optymistyczni jak na 

początku 2010. 

 Grudzieo był dobrym miesiącem dla większości kredytobiorców, ponieważ spadły zarówno 

przeciętne marże, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych. 

 Średnia marża dla kredytu złotówkowego wyniosła 1,55% i była o 0,15 p.p niższa w stosunku 

do poprzedniego miesiąca. 

 Przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych w EUR wyniosło 3,31%, a mediana 2,30%. 

 Najlepszą ofertę na rynku kredytów w CHF z oprocentowaniem na poziomie 2,77% posiada 

Bank BPH. 
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RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 

Grudzieo był dobrym miesiącem dla większości kredytobiorców, ponieważ spadły zarówno 

przeciętne marże, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych. Co ważne spadek ten 

dotyczył nie tylko kredytów złotówkowych,  lecz również walutowych. 

Średnia marża dla kredytu złotówkowego wyniosła 1,55% i była o 0,15 p.p niższa w stosunku 

do poprzedniego miesiąca. Znalazło to również odzwierciedlenie w niższym oprocentowaniu, 

którego mediana w grudniu wyniosła 5,49% (spadek o 0,16 p.p). 

W ostatnim miesiącu 2010 roku nastąpiły również dośd duże zmiany w czołówce najlepszych 

ofert na rynku. Grudniowe zestawienie  w rodzimej walucie wygrał HSBC, który oferował 

oprocentowanie kredytów w PLN na poziomie 5,14%. Tuż za nim uplasował się Deutsche 

Bank (5,20%) oraz listopadowy zwycięzca – ING Bank Śląski, który pomimo utrzymania 

najniższej marży (1,05%), stracił pozycję lidera z powodu wzrostu stawki bazowej. 

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN 

BANK: Oprocentowanie Marża  

HSBC Bank Polska 5,14% 1,30% 

Deutsche Bank PBC 5,20% 1,30% 

ING Bank Śląski 5,21% 1,05% 

Eurobank 5,23% 1,30% 

Alior Bank 5,25% 1,30% 

BZ WBK 5,33% 1,35% 

Bank BPH 5,35% 1,40% 

Citi Handlowy 5,35% 1,40% 

mBank 5,36% 1,50% 

Multibank 5,36% 1,50% 

Raiffeisen Bank 5,43% 1,49% 

Allianz Bank 5,45% 1,50% 

BNP Paribas Fortis 5,45% 1,50% 

Pekao 5,53% 1,59% 

Bank Pocztowy 5,54% 1,60% 

Lukas Bank 5,55% 1,70% 

Millennium  5,55% 1,60% 

PKO BP 5,57% 1,62% 

Kredyt Bank 5,75% 1,80% 

Nordea Bank 5,85% 1,90% 

BOŚ 5,86% 1,70% 

DnB Nord 6,15% 2,25% 
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BPS 6,22% 2,30% 

BGŻ 6,26% 2,10% 

Pekao BH 6,66% 2,50% 

Mazowiecki Bank Regionalny 7,18% 3,00% 

Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25% 

 

Bardzo ciekawie toczyła się w grudniu walka banków na polu kredytów denominowanych w 

europejskiej walucie. Przeciętna marża wyniosła 2,30% i była aż o 0,2 p.p niższa w 

porównaniu do zeszłego miesiąca. Z kolei mediana oprocentowania ukształtowała się na 

poziomie 3,31%.  Zarówno liderem, jak i jedynym bankiem, który obronił swoją wysoką 

pozycję sprzed miesiąca był DnB Nord, który w grudniu oferował kredyty hipoteczne 

oprocentowane 2,63% rocznie (przy marży na poziomie 1,60%). Kolejne miejsce zajął 

Multibank oraz Raiffeisen, które dzięki obniżce marży awansowały ze środka stawki wprost 

na podium. Pierwszy z nich ściął oprocentowanie o 0,5 p.p, natomiast drugi aż o 0,61 p.p! Na 

uwagę zasługuje również kredyt dwuwalutowy banku BNP Paribas (połowa środków w PLN, 

połowa w EUR), którego oprocentowanie części walutowej wynosi 2,51%. 

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR 

BANK: Oprocentowanie Marża  

BNP Paribas Fortis* 2,51%  1,50% 

DnB Nord 2,63% 1,60% 

Multibank 2,99% 2,00% 

Raiffeisen Bank 3,00% 1,99% 

mBank 3,05% 2,00% 

BZ WBK 3,08% 2,15% 

Deutsche Bank PBC 3,13% 2,10% 

Nordea Bank 3,31% 2,30% 

PKO BP 3,37% 2,36% 

Kredyt Bank 3,51% 2,50% 

Lukas Bank 3,62% 2,60% 

Alior Bank 3,64% 2,70% 

Bank BPH 4,14% 3,20% 

BOŚ 4,42% 3,20% 

Pekao 4,49% 3,50% 

*kredyt dwuwalutowy / Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25% 

Trwający od dłuższego czasu marazm na rynku kredytów w CHF usiłowały przełamad 3 banki: 

mBank, Multibank oraz Nordea. Dwa pierwsze obniżyły zarówno marże jaki i 

oprocentowania o 0.1 p.p i tym samym powróciły do poziomów z listopada. Z kolei Nordea 

podwyższyła obie stawki 0,2 p.p, przez co utraciła dotychczasowy prym w tym segmencie na 

rzecz Banku BPH. Średnie rynkowe oprocentowanie i marża wyniosły odpowiednio: 3,91% i 

3,80%. 
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Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF 

BANK: Oprocentowanie Marża  

Bank BPH 2,77% 2,60% 

Nordea Bank 2,87% 2,70% 

mBank 3,91% 3,80% 

Multibank 3,91% 3,80% 

Alior Bank 4,07% 3,90% 

PKO BP 6,93% 6,76% 

Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25% 

 

 

 

 

Tomasz Gołyś 

Analityk Expandera 
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WTÓRNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI OCZAMI POŚREDNIKÓW 

Po raz drugi z końcem roku, w serwisie nieruchomości www.szybko.pl przeprowadziliśmy 

ankietę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. W ankiecie wzięło udział 110 

agentów, którzy ocenili rok 2010 na rynku nieruchomości. 

Według pośredników rok 2010 był lepszy niż 2009. Aż 43% uznało go za dobry lub bardzo 

dobry. Na początku 2010 roku tak o swoich osiągnięciach w 2009 wyrażało się  31% 

ankietowanych. W porównaniu z 2009 rokiem o 14 punktów procentowych zmniejszyła się 

liczba agentów niezadowolonych z osiągniętych wyników.  

 

Jaki był rok 2010 dla agencji w której pracujesz? 

13%

30%

37%

12%

9%

Bardzo dobry

Dobry

Przeciętny

Słaby

Bardzo słaby

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 

 

ILOŚĆ TRANSKACJI ZAMYKANYCH MIESIĘCZNIE W 2010 ROKU 

Wśród ankietowanych agentów większość – 52% - w 2010 roku zamknęła mniej niż 12 

transakcji rocznie, czyli mniej niż jedną miesięcznie. 37% deklaruje, że udało się zakończyć 

średnio od 1 do 2 transakcji sprzedaży w ciągu miesiąca, a 10% od 3 do 5-ciu. Ankieta 

wskazuje, iż wyniki pracy pośredników są gorsze niż w 2009 roku, kiedy to 38% pośredników 

zamykało mniej niż 1 transakcję miesięcznie, a 43% od 1 do 2.  Mimo mniejszej skuteczności 

pośrednicy oceniają rok 2010 lepiej niż 2009. Najprawdopodobniej także oni, podobnie jak 

sprzedający, zweryfikowali swoje oczekiwania i dostosowali je do aktualnych  warunków 

rynkowych. 

http://www.szybko.pl/
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Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 

PROWIZJE OD TRANSAKCJI  

Mimo kryzysu i zastoju na rynku nie zmieniła się zasadniczo reguła pobierania prowizji od obu 

stron transakcji. W 67% przypadków prowizję płaci zarówno sprzedający jak i kupujący. 

Pewne zmiany są jednak widoczne: w mniejsza jest liczba przypadków, kiedy tylko kupujący 

płaci pośrednikowi prowizję. Grupa ta zmniejszyła o 4 punkty procentowe i jest to kolejny 

dowód na to że mamy obecnie „rynek kupujących”. 

 

Płatnik prowizji przy transakcjach 

kupna/sprzedaży

27%

6%
67%

sprzedający

kupujący

obie strony

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 
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WYSKOŚĆ PROWIZJI 

W 2010 roku nadal następował proces obniżania wysokości prowizji, 48% ankietowanych 

deklaruje, że obniżyło wysokość pobieranej prowizji. Jest to widoczne na wykresach 

porównujących wysokość prowizji pobieranych w 2009 i 2010 roku. O 10 punktów 

procentowych zwiększyła się liczba agentów pobierających najniższą prowizję o wysokości 

do 1,5% , a o 8 punktów grupa pobierająca wynagrodzenie od 1,6% do 2%. W 2010 roku 

najczęściej stosowano prowizję między 1,6% a 2% od wartości transakcji.  

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 

GŁÓWNE PRZYCZYNY FIASKA TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W 2009  

 

Jako zasadniczą przeszkodę w doprowadzeniu do transakcji pośrednicy wskazują zbyt 

wysoką cenę nieruchomości. Zdecydowanie zmniejszył się natomiast odsetek wskazań na 

brak możliwości zaciągnięcia kredytu. Takie relacje pośredników potwierdzają tezę o ciągle 

dużej dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami i chęciami właścicieli a możliwościami 

potencjalnych kupców. 
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Przyczyny dla których nie dochodziło do transakcji 

w 2010 roku

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 
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PERSPEKTYWY NA ROK 2011   

Pośrednicy liczą na poprawę sytuacji w 2011 roku, choć nie są już tak optymistyczni jak przed 

rokiem. 60% twierdzi że kolejny rok będzie lepszy od poprzedniego, podczas gdy przed rokiem 

optymizm deklarowało 67% ankietowanych W porównaniu z zeszłym rokiem więcej jest 

pesymistów – 11% twierdzi że nie będzie już lepiej, natomiast prawie jedna trzecia nie chce 

snuć żadnych prognoz. 

Czy sytuacja na rynku nieruchomości w 2011 

ulegnie poprawie?

60%
11%

29%

Tak Nie Nie wiem

 

 Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 

W 2011 zdecydowana większość ankietowanych agentów postawi na promocję swoich ofert 

w Internecie, zarówno poprzez własną stronę (17%) jak i portale nieruchomości (48%). Jest to 

najszybsza i jedna z najtańszych form marketingu nieruchomości. Jest również szansa na 

kolejne obniżki prowizji w 2011 roku.13% pośredników deklaruje że będzie wykorzystywało 

informację o prowizji pobieranej od jednej strony transakcji jako jedno z głównych haseł 

marketingowych. 

Plany na rok 2011

13%

48%

17%

6%

16%

Pobierać prowizję ty lko od jednej strony  transakcji

Roziwjać promocję swoich nieruchomości w portalach internetowy ch

Rozwijać własną strone www i promować ją w wy szukiwarkach

Reklamować się w prasie

Zamieszczać banery  zewnętrzne na nieruchomościach

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 
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Autor: Marta Kosińska, ekspert serwisu nieruchomości www.szybko.pl 

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2010 roku poprzez serwis nieruchomości 

www.szybko.pl. W badaniu wzięło udział 110 pośredników z całego kraju. 

 

 

http://www.szybko.pl/
http://www.szybko.pl/
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EXPANDER – NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY 

 

  

 

Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sied Expandera składa się 

51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest 

częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę.  

Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który 

jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje 

wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 26 bankami, a 

ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeo na życie i innymi partnerami w zakresie 

produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach  

Expandera można zaciągnąd kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu „Rodzina na 

swoim”, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępnośd wszystkich 

tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyd pełny model finansów osobistych. Każdy klient 

po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych 

ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem udziałów w 

Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERWIS SZYBKO.PL 
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Od momentu powstania serwisu www.szybko.pl na polskim rynku nieruchomości zaszło wiele zmian. 

Mieliśmy do czynienia z trwającą ponad rok galopadą cen mieszkao, następnie przyszła moda 

na domy a wraz z nią wzrosty cen domów oraz działek budowlanych. Obecnie rynek wraca 

do normalności, a wraz z nim zmieniają się potrzeby i wymagania kupujących oraz sprzedających 

nieruchomości. Poszukiwane są przede wszystkim łatwo dostępne i precyzyjne informacje. 

W dziedzinie obrotu nieruchomościami wszystkim tym dysponuje serwis www.szybko.pl.  

Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do 

milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeo czasowych stawia Internet na lepszej 

pozycji niż telewizję.  

Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad 

zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz 

danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sied portali tematycznych, specjalizujących się w 

obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to: 

www.szybko.pl 

www.szybkowynajem.pl 

www.szybkokomercyjne.pl 

www.bezpośrednio-nieruchomości.pl 

www.szybkostancje.pl 

www.dom.money.pl  

www.nieruchomosci.zumi.pl 

www.students.pl, www.studentnews.pl  

W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: www.property-in-poland.pl 

oraz www.commercial-realestate.pl. Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów są 

tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych 

inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów. Po kilku 

miesiącach działalności spodziewamy się około 50-60 tys. użytkowników miesięcznie. 

 

http://www.szybko.pl/
http://www.szybko.pl/
http://www.szybko.pl/
http://www.szybkowynajem.pl/
http://www.szybkokomercyjne.pl/
http://www.bezpośrednio-nieruchomości.pl/
http://www.szybkostancje.pl/
http://www.dom.money.pl/
http://www.nieruchomosci.zumi.pl/
http://www.students.pl/
http://www.studentnews.pl/
http://www.property-in-poland.pl/
http://www.commercial-realestate.pl/

