
 

W SKRÓCIE: 

 

 

 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 

 

Rok 2018 r. jeszcze się nie skończył, ale już wiadomo, że był 
niezwykły jeśli chodzi o sytuację na rynku kredytów hipotecznych. 

Dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz dzięki temu, że 
kredyty nadal były bardzo tanie, to cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Wartość przyznanego finansowania na pewno 

przekroczy 50 mld zł, co dotychczas udało się tyko w 2007 i 2008 r. 
Warto jednak dodać, że gdyby nie podatek bankowy, to ta wartość 

mogłaby być jeszcze wyższa. Wtedy bowiem kredyty były jeszcze 
tańsze i łatwiej dostępne. To jednak jeszcze mocniej wpływałoby 

na wzrost cen mieszkań.  

 
Podatek bankowy podwyższa koszt kredytu o 14 tys. zł… 

Przez większość tego roku koszt kredytów pozostawał stabilny. Dopiero IV 
kwartał przyniósł obniżki marż, ale dotyczyły one przede wszystkim 

kredytorów w wkładem własnym przekraczającym 20%. W grudniu średnia 

marża dla tego rodzaju kredytów spadła do 2,01%, co jest najniższą 
wartością od początku 2016 r., czyli od czasu wprowadzenia podatku 

bankowego. Co ciekawe, gdyby ten podatek nie obowiązywał, to średnia marża wynosiłaby ok. 1,66%. 
Oprocentowanie kredytu zamiast 3,73% wynosiłaby więc ok. 3,38%. W przypadku przeciętnego kredytu 

(250 000 zł na 25 lat) podatek podwyższa więc koszt kredytu o 14 124 zł.  
 

… ale zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem cen mieszkań 

Warto jednak dodać, że choć podatek bankowy oznacza dodatkowe koszty dla kredytobiorców, to z drugiej 
strony mógł nas też uchronić przed nadmiernymi wzrostami cen mieszkań. Kredyty hipoteczne i tak są bowiem 

tanie, co w połączeniu z dobrą sytuacją na rynku pracy spowodowało istotny wzrost popytu na mieszkania i 
odczuwalny wzrost ich cen. Gdyby oprocentowanie było jeszcze niższe, to mogłoby jeszcze bardziej nakręcić 

koniunkturę na rynku nieruchomości, doprowadzając do jeszcze większych wzrostów cen mieszkań.  

 
Według Eurostatu od 2013 r. do II kw. 2018 r. w Irlandii ceny mieszkań wzrosły o 76%, na Węgrzech o 54%, 

a w Czechach o 37%. U nas w tym okresie wzrost wyniósł 15% i był jednym z najmniejszych w Unii 
Europejskiej. Dane NBP za III kw. pokazują, że ostatnie wzrosty sprawiły, że ceny są już o ok. 20% wyższe niż 

w 2013 r. To wciąż mniej niż w większości krajów UE. Miejmy jednak nadzieję, że gdy przyjdzie spowolnienie 
na rynku nieruchomości, rządzący zlikwidują podatek, aby wspomóc koniunkturę. 

 

 

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 

BGŻ BNP PARIBAS 52 835 zł 1,50% 3,22% 

Raiffeisen Polbank 54 702 zł 1,59% 3,31% 

ING Bank Śląski 56 262 zł 1,85% 3,64% 

PKO Bank Polski 56 942 zł 1,89% 3,61% 

Santander 57 723 zł 1,99% 3,71% 

Bank Pekao 58 886 zł 1,85% 3,57% 

Millennium  60 381 zł 2,20% 3,92% 

Euro Bank 63 415 zł 2,29% 4,01% 

mBank 68 092 zł 1,90% 3,61% 

Alior Bank 74 454 zł 3,00% 4,72% 
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 61 163 zł 1,85%* 3,57%* 

Millennium  61 538 zł 2,30% 4,02% 

Santander 61 876 zł 2,29% 4,01% 

PKO Bank Polski 63 118 zł 2,11% 3,83% 

Raiffeisen Polbank 63 155 zł 2,19% 3,91% 

mBank 69 280 zł 2,00% 3,81% 

Euro Bank 69 441 zł 2,72% 4,44% 

Alior Bank 78 492 zł 3,30% 5,02% 

Bank Pekao 61 163 zł 1,85% 3,57% 

* przez pierwsze 51 miesięcy marża wynosi 2,05%, a oprocentowanie 3,77%. Zostało to uwzględnione 
w koszcie kredytu 

Źródło: Raport Metrohouse i Expandera 
 
 

Jarosław Sadowski 
Expander Advisors Sp. z o.o. 

 

  



CENY TRANSAKCYJNE 

 
Przedświąteczna gorączka cenowa ominęła rynek mieszkaniowy. Po 

wyraźnych wzrostach cen odnotowywanych w kilku poprzednich 

notowaniach, ostatnie dane wskazują, że w końcówce roku ceny nie 
rosną już tak znacząco. W części analizowanych miast nabywaliśmy 

bardzo zbliżone cenowo mieszkania do poprzednich raportów. Są też 
jednak przeceny – nieco taniej jest w Poznaniu i we Wrocławiu.  

 
Od stycznia 2019 staliśmy przed ryzykiem znacznego spowolnienia 

transakcyjnego w przypadku sprzedaży nieruchomości na gruntach w 

użytkowaniu wieczystym w związku z wejściem w życie ustawy 
przekształcającej użytkowanie wieczyste we własność. Zator w transakcjach 

mógł być mocno widoczny, bowiem pierwotnie ustawa wskazywała okres dwunastu miesięcy na wydanie 
zaświadczenia o przekształceniu. Takie zaświadczenie będzie niezbędne, aby sprzedać mieszkanie. Po 

nowelizacji w ustawie znalazł się zapis, iż stosowne zaświadczenie, będzie wydawane w ciągu 30 dni w 

przypadku, gdy podstawą wydania będzie zbliżająca się transakcja. Ta informacja zapewne uspokoi potencjalne 
strony transakcji. 

 
W żadnym z analizowanych siedmiu miast nie zauważyliśmy tym razem znaczących podwyżek cen mieszkań 

nabywanych na rynku wtórnym. Nie wiadomo jeszcze, czy przez klientów kupujących został osiągnięty „próg 

bólu”, ale jak wiadomo, ceny mieszkań nie będą rosły w nieskończoność. Na rynku używanych mieszkań można 
mówić o pewnego rodzaju działaniach rozpoznawczych wśród sprzedających. Ceny w ofertach mogą 

przyprawiać o zawrót głowy, ale nie każda wycena mieszkania do sprzedaży spotyka się z aprobatą kupujących 
i nawet przy obserwowanym dużym popycie na mieszkania, zbyt wysokie wyceny prowadzą do osłabienia 

zainteresowania ofertami. Nawet stosunkowo dobra dostępność kredytów nie jest wystarczającym 
argumentem do zakupu, jeśli ceny na rynku daleko odstają od możliwości nabywczych klientów. 

 

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

Źródło: Raport Metrohouse i Expandera, grudzień 2018r 
 
 

Największe obniżki, w porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca, miały miejsce we Wrocławiu, gdzie za m kw. 
płacono przeciętnie 5801 zł, czyli o 5,3 proc. mniej. Najniższe ceny m kw. rozpoczynały się od poziomu 4000 

zł, choć najczęstszym zakresem cenowym w transakcjach było 5000-6000 zł (45 proc. wszystkich transakcji). 

Natomiast w Poznaniu, ceny również spadły poniżej poziomu 6000 zł za m kw. (spadek o 3,2 proc.). Ciekawe 
jest porównanie średniego metrażu mieszkań nabywanych w Poznaniu i we Wrocławiu. Jest on identyczny i 

wynosi średnio 63 m kw. Bardzo podobne są też średnie kwoty, jakie płacimy za lokum – ok. 350 tys. zł. 
 

W czterech pozostałych analizowanych miastach zmiany średnich cen m/m nie przekroczyły 1 proc. Za m kw. 

mieszkania w stolicy płacimy średnio 8559 zł, a przeciętne nabywane mieszkanie kupujemy za prawie 500 tys. 
zł. Znacznie taniej jest w Krakowie, gdzie średnia cena metra to 6835 zł. Jednak tu kupujemy znacznie 

mniejsze lokale, których metraż nie przekracza 50 m kw. W Gdańsku ceny zatrzymały się na poziomie 6743 

Miasto 

 
Średnia cena 

transakcyjna z 
okresu IX 2018 

– XI 2018 

Zmiana proc.  
w cenach trans. 

m/m 

 
 
 

Zmiana proc.  
w cenach trans. 

r/r 

Średnia cena 
nabywanego 
mieszkania 

Średni metraż 
nabywanego 
mieszkania 

Wrocław 5801 -5,3% 6,2% 350 000 zł 63 

Kraków 6835 -0,1% 8,7% 326 000 zł 48 

Warszawa 8559 0,3% 7,8% 484 500 zł 57 

Poznań 5970 -3,2% 9,7% 353 000 zł 63 

Gdańsk 6734 -0,3% 14,9% 330 000 zł 50 

Łódź 4122 0,2% 2,5% 226 500 zł 57 

Marcin Jańczuk 
Metrohouse Franchise  



zł, choć nadal takie poziomy cenowe powodują, że wiele osób znacznie koryguje swoje plany zakupowe 

szukając albo tańszych mieszkań albo innej lokalizacji. Spośród największych miast nadal najtańszy jest zakup 
mieszkania w Łodzi, gdzie za m kw. płacimy 4122 zł.  

 

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

 

 
 

Źródło: Raport Metrohouse i Expandera, listopad 2018r. 

Marcin Jańczuk 

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