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 Od listopada marż nie podniosły tylko Bank  Millennium i PKO BP 

 PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego  

 BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym oprocentowaniem, której koszty 

są zbliżone do zwykłych kredytów hipotecznych 

 

 Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to 

dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. 

 Ceny pozostają na stabilnych poziomach. Największe spadki w porównaniu do zeszłego 

miesiąca widoczne są w Gdyni (-1,8 %), a wzrosty w Poznaniu (1,7 %). 

 Coraz tańsze mieszkania kupujemy w Warszawie. Średnia cena w transakcjach zbliża się 

do 7 000 zł. 

 W Łodzi dawno nienotowany poziom 3700 zł dzięki większemu niż zwykle popytowi na 

nowszy segment mieszkań.  
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KREDYTY HIPOTECZNE 

 

Na rynku kredytów hipotecznych mamy prawdziwy boom. W 
sierpniu wartość złożonych wniosków była aż o 28,5% wyższa niż 

przed rokiem. W przeciwieństwie do mieszkań, kredyty na 
szczęście nie drożeją. Średnie oprocentowanie w przypadku 

kredytów dla posiadaczy wysokiego (25%) wkładu własnego 

wynosi 3,79%, podczas gdy przed rokiem było to 3,90%. Niestety 
zadłużamy się na coraz większe kwoty, więc raty nowo udzielanych 

kredytów są o 12% wyższe niż przed rokiem. 
 

W ostatnim czasie BZ WBK nie tylko zmienił nazwę na Santander. Niestety 

wprowadził też podwyżkę marż. W przypadku wkładu własnego na poziomie 
25% marża wynosi teraz 2,19% (było 1,99%), co jest niestety jedną z 

wyższych wartości na rynku. Nie powinno więc dziwić, że oferta tego banku 
w naszym rankingu spadła z pierwszego aż na siódme miejsce. Nowym 

liderem w tej kategorii został natomiast ING Bank Śląski. Należy jednak 

dodać, że jednocześnie obniżkę wprowadził mBank, więc przeciętna marża nie uległa zmiennie w stosunku do 
poprzedniego miesiąca. W porównaniu do sytuacji sprzed roku kredyty są natomiast zauważalnie tańsze. 

Spadło zarówno średnie oprocentowanie kredytów z niskim, jak i z wysokim wkładem własnym. 
 

Jeśli chodzi o zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi, to wygląda na to, że możemy już mówić o 
prawdziwym boomie. Według BIK wartość złożonych w sierpniu wniosków była aż o 28,5% wyższa niż przed 

rokiem. Tak szybkie tempo wydaje się jednak nieco niepokojące. Tylko częściowo wynika ono z tego, że coraz 

więcej osób decyduje się na kredyt. Jest ono tak wysokie również dlatego, że pożyczamy coraz wyższe kwoty, 
do czego zmuszają nas rosnące ceny mieszkań. Powoduje, to że rata przeciętnego nowo udzielanego kredytu 

jest o 12% wyższa niż przed rokiem, pomimo wspomnianego spadku średniego oprocentowania. 
 

Osoby, które w najbliższym czasie zamierzają zaciągnąć kredyt hipoteczny przestrzegamy, aby nie przysadzały 

z zadłużeniem. Oprocentowanie kredytów hipotecznych nie zawsze będzie tak niskie jak obecnie. W przyszłości 
może ono wzrosnąć tak bardzo, że rata będzie nawet o połowę wyższa niż obecnie. Przed tym zagrożeniem 

nie da się niestety zabezpieczyć. Na rynku są co prawda dostępne tzw.  kredyty ze stałym procentowaniem, 
ale dają one gwarancję stabilizacji raty jedynie przez 5 lat. Po tym czasie oprocentowanie ponownie będzie 

ustalane w oparciu o obowiązujące wtedy stopy procentowe, które mogą być zdecydowanie wyższe niż dziś. 
Na koniec ostrzegamy, że w sytuacji tak dużego zainteresowania kredytami warto jednocześnie wnioskować w 

kilku bankach. Starając się tylko w jednym narażamy się na ryzyko, że pieniędzy nie otrzymamy w terminie 

wskazanym w umowie przedwstępnej. 
 

 
 

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% 
Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu 

Nazwa banku 
Koszt kredytu w pierwszych 

5 latach spłaty 
Marża Oprocentowanie 

ING Bank Śląski 54 668 zł 1,85% 3,63% 

Raiffeisen Polbank 55 859 zł 1,69% 3,39% 

PKO Bank Polski 56 073 zł 1,84% 3,55% 

BGŻ BNP PARIBAS 57 018 zł 1,80% 3,51% 

Bank Pekao 58 596 zł 1,85% 3,55% 

Millennium  60 235 zł 2,20% 3,91% 

Santander 60 527 zł 2,19% 3,90% 

mBank 62 803 zł 1,90% 3,61% 

Euro Bank 65 681 zł 2,39% 4,10% 

Alior Bank 74 172 zł 3,00% 4,71% 
Źródło: Raport Metrohouse i Expandera 

 

Jarosław Sadowski 
Expander Advisors 



 
 

Tab. 2. Kredyty z wkładem własnym 10% 
Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu 

Nazwa banku 
Koszt kredytu w pierwszych 

5 latach spłaty 
Marża Oprocentowanie 

Bank Pekao 60 829 zł* 1,85%* 3,55%* 

Millennium  61 392 zł 2,30% 4,01% 

PKO Bank Polski 61 516 zł 2,01% 3,72% 

Santander 62 735 zł 2,39% 4,10% 

Raiffeisen Polbank 62 863 zł 2,19% 3,89% 

mBank 63 998 zł 2,00% 3,71% 

Euro Bank 69 352 zł 2,72% 4,43% 

Alior Bank 78 319 zł 3,30% 5,01% 

* przez pierwsze 51 miesięcy marża wynosi 2,05%, a oprocentowanie 3,75%, co zostało uwzględnione 
w koszcie kredytu 

Źródło: Raport Metrohouse i Expandera 
 
 

Jarosław Sadowski 

Expander Advisors Sp. z o.o. 
 

  



CENY TRANSAKCYJNE 

 
 

Spośród największych polskich miast tylko w dwóch wzrosty cen na 

rynku wtórnym zostały nieco zahamowane. Tymczasem we 
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku ceny w transakcjach są 

najwyższe od początku publikacji niniejszego raportu (styczeń 2011 
r.). Sprzedający kurczowo trzymają się cen ofertowych, a potencjalni 

nabywcy zadają sobie pytanie, czy jest to dobry moment na zakup 
lokum. Część, licząc na zakończenie trendu wzrostowego, odkłada 

zakupy na bliżej nieokreśloną przyszłość. Inni próbują znaleźć 

satysfakcjonującą ofertę na rynku nowych mieszkań. Jednak w tym 
drugim wariancie należy brać pod uwagę, że czas oczekiwania na 

upragnione M może trwać kilkanaście miesięcy, a koszty związane z 
kompleksowym remontem wzrastają z kwartału na kwartał. Wybór 

pomiędzy rynkiem wtórnym i pierwotnym jest więc trudniejszy niż 

zwykle.  
 

Nabywcy mieszkań, poza wzrostem cen lokali, muszą się liczyć z galopującymi podwyżkami cen materiałów 
budowlanych oraz robocizny. Kwestia coraz wyższych cen w budowlance spędza sen z oczu deweloperom, ale 

dla indywidualnego nabywcy ma także niebagatelne znaczenie, tym bardziej, że oddawane do użytku 

mieszkania wymagają znacznych nakładów remontowych. Coraz więcej kupujących zaczyna kalkulować 
opłacalność zakupu mieszkania – porównując rynek wtórny i pierwotny.  Atutem zakupu mieszkania z drugiej 

ręki jest możliwość w miarę szybkiego wprowadzenia się do takiego lokalu i rozłożenia w czasie ewentualnych 
prac remontowych. Oferty, zwłaszcza z ostatniej dekady, charakteryzują się dobrym standardem, a ich stan 

umożliwia wprowadzenie się po nieznacznym odświeżeniu. Takie mieszkania znajdują się na wysokich 
miejscach list poszukiwań. Często (ale nie jest to regułą) ich cena jest wyższa od inwestycji oferowanych przez 

deweloperów. Tymczasem zakup nowego mieszkania wymaga jednak kompleksowego remontu, co w 

kontekście coraz wyższych oczekiwań ekip remontowych, staje się istotnym wyzwaniem finansowym dla 
nabywców. Podwyżki cen w budowlance nie wpływają jeszcze znacząco na osłabienie popytu na mieszkania z 

rynku pierwotnego, choć przy obecnym tempie wzrostów cen nie jest wykluczone, że może to stanowić ważny 
czynnik przy zakupie mieszkania.  

 

Tab. 3. Średnie ceny transakcyjne mieszkań VIII 2018 r. 

Źródło: Raport Metrohouse i Expandera, sierpień 2018r. 

 
 

W porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca tylko w dwóch miastach ceny nie uległy wzrostom. Pierwsze z nich 
to Łódź, gdzie według danych Metrohouse i Expandera nabywcy wybierali mieszkania tańsze średnio o 4 proc. 

niż w poprzednim notowaniu. Wskutek tego średnia cena m kw. ponownie jest niższa od 4000 zł i wynosi 3936 

zł. Identycznie jak przed miesiącem wygląda średnia cena m kw. mieszkania sprzedawanego w stolicy. Tylko 5 
proc. mieszkań w Warszawie sprzedano za cenę m kw. niższą niż 6000 zł. Jednocześnie co piąty sprzedany 

lokal miał cenę wyższą niż 10 000 zł za m kw. Zwykle tak wysokie wyceny dotyczą mieszkań z rejonu 

Miasto 

 
Średnia cena 

transakcyjna z 
okresu VI 2018-

VIII 2018 

Zmiana proc.  
w cenach trans. 

m/m 

 
 
 

Zmiana proc.  
w cenach trans. 

r/r 

Średnia cena 
nabywanego 
mieszkania 

Średni metraż 
nabywanego 
mieszkania 

Wrocław 6062 2,7% 5,8% 353 000 zł 61 

Kraków 7066 4,4% 9,8% 316 000 zł 46 

Warszawa 8358 0,0% 9,0% 464 500 zł 57 

Poznań 5982 3,6% 12,8% 366 500 zł 68 

Gdańsk 6544 2,4% 17,9% 351 500 zł 55 

Łódź 3936 -4,0% 1,1% 219 000 zł 56 

Marcin Jańczuk 
Metrohouse Franchise  



Śródmieścia, Mokotowa, bliskiej Woli. Jednak przy lokalach oddanych do użytku w ostatnich latach, również w 

innych dzielnicach można zaobserwować wysokie ceny transakcyjne. Dużą rolę odgrywa standard mieszkań 
oraz np. bliskość linii metra. 

 
W innych miastach nadal kupujemy mieszkania w coraz wyższych cenach. Nie przestaje zaskakiwać Gdańsk, 

gdzie w ostatnich transakcjach cena m kw. przekroczyła poziom 6500 zł. Jest to o prawie 1000 zł więcej niż w 

analogicznym okresie zeszłego roku. Poznań, który jeszcze przed miesiącem odnotował delikatny spadek 
średniej ceny w transakcjach, ponownie uwidacznia wzrosty. Tym razem jest to skok o 3,6 proc. do poziomu 

5982 zł. We Wrocławiu nabywcy także wybierają nieco droższe mieszkania. Obecnie średnia cena o 62 zł 
przekroczyła barierę 6000 zł. Od wielu miesięcy rosną też ceny w Krakowie. Po raz pierwszy w historii naszego 

raportu przekroczyły poziom 7000 zł za m kw. (dokładnie 7066 zł).  

 
 

Wykres 1. Średnie ceny transakcyjne mieszkań VIII 2017 – VIII 2018 

 

 
 

Źródło: Raport Metrohouse i Expandera, wrzesień 2018r. 

Marcin Jańczuk 

Metrohouse Franchise S.A. 
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Kształtowanie się średnich cen transakcyjnych na rynku wtórnym 
(VIII 2017 - VIII 2018)
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