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Przewidywany rozwój rynku najmu 

instytucjonalnego w Polsce

 -  2 000  4 000  6 000  8 000  10 000  12 000  14 000
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Łódź
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Liczba mieszkań w najmie instytucjonalnym

lipiec 2021 grudzień 2023

7 265 25 557 60 033 
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Polska

Obecne i planowane inwestycje

lipiec 2021 2021-2023 2024-2028

Źródło danych: Think.co



Udział najmu instytucjonalnego w zasobie 

mieszkaniowym największych miast

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4%

Trójmiasto

Kraków

Łódź

Warszawa

Poznań

Katowice

Wrocław

lipiec 2021 grudzień 2023

Źródło danych: obliczenia własne na podstawie danych GUS, Think.co i założeń 

eksperckich.



Najem instytucjonalny – porównanie 

międzynarodowe

0% 20% 40% 60% 80%

Rzym

Madryd

Londyn

Kopenhag

a

Amsterda

m

Wiedeń

Paryż

Monachiu

m

Berlin

Udział najmu prywatnego*

*najem instytucjonalny i rozporoszony łącznie

Osoba prywatna

26%

Inwestor 

instytucjonalny

37%

Podmiot 

publiczny

9%

Spółdzielnia

28%

Berlin - struktura własnościowa (% wszystkich 

mieszkań)

liczba mieszkań w najmie instytucjonalnym

Czechy Rumunia Węgry Słowacja Bułgaria

57000 320 210 150 0

Źródło danych: przeliczenia własne, Guthmann, Colliers.



Krystyna Wąchała-Malik, 

członek zarządu PFR 

Nieruchomości

DZIAŁALNOŚĆ
PFR NIERUCHOMOŚCI



Jesteśmy spółką z Grupy PFR, działającą na 

zasadach rynkowych, która zarządza aktywami 

zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

Inwestycje na rynku 
komercyjnym

Fundusz Mieszkań dla RozwojuFundusz Mieszkań na Wynajem

Inwestycje w ramach 
programu Mieszkanie Plus 

Inwestycje w największych miastach w Polsce: 

m.in.. Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław, 

Łódź, Poznań.

Inwestycje w dużych i średnich miastach w 

Polsce: m.in.. Katowice, Kraków, Świdnik, 

Radom, Lublin.

Wszystkie mieszkania oferujemy w 
formule najmu instytucjonalnego.



6 500
mieszkań wybudowanych lub w budowie w 40 lokalizacjach

Fundusz Mieszkań dla Rozwoju oraz Fundusz Mieszkań na Wynajem to ponad

99%
Procent  wynajętych 

mieszkań*

97%
Procent  wynajętych 

mieszkań*

*w statystykach nie uwzględnia się inwestycji, których komercjalizacja rozpoczęła się w tym roku – Katowice oraz Łódź



Ponad 2000 mieszkań

W 2021 roku rozpoczęliśmy komercjalizacje

ponad 2 tysięcy mieszkań.
W toku naborów zgłosiło się

ok. 12 tysięcy chętnych. 
To ponad 

6 wniosków na jedno mieszkanie.



Najwięcej chętnych

Największym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania, które powstały w miastach 

średniej wielkości. 

Radom, ul. Tytoniowa

Świdnik, ul. gen. 

Roweckiego

Nowy Targ, ul. gen. 

Sikorskiego

9,5 chętnych 

na jeden lokal

9,0 chętnych 

na jeden lokal

7,5 chętnych 

na jeden lokal



Młodzi ludzie w 

wieku 25-34 lata-

którzy mieszkają z 

rodzicami. W Polsce 

jest to aż 45,1% (przy 

średniej dla UE na 

poziomie 28,6%)

Zdolność kredytowa 

spada wraz z liczbą 

dzieci. Dysponuje nią 

tylko ok. 55% 

małżeństw z 1 

dzieckiem, 45% 

małżeństw z 2 dzieci, 

35% małżeństw z 3 

dzieci.

Pokolenie urodzone 

po 1990 roku znacznie 

ostrożniej podchodzi 

do zaciągania 

kredytów 

hipotecznych. Wzięcie 

wysokiego kredytu 

stanowi problem dla 

84% respondentów

Możliwość 

dostosowania 

miejsca 

zamieszkania do 

zmieniających się 

wyzwań 

zawodowych.

Dla dużej części 

naszych najemców 

była to szansa na 

wyprowadzenie się z 

mieszkania o niskim 

lub bardzo niskim 

standardzie

UŁATWIAMY 

START

WSPIERAMY 

RODZINY

BEZ KREDYTU 

NA LATA

WSPIERAMY 

MOBILNOŚĆ

POPRAWIAMY 

JAKOŚĆ ŻYCIA



Lokale gotowe do

zamieszkania. 

Mieszkania są 

wykończone 

w standardzie 

podstawowym –

wystarczy 

wyposażyć kuchnię 

i wnieść meble

Dostępność 

mieszkania 

rozumiana jako 

brak konieczności 

posiadania 

wkładu własnego

Najemca może 

liczyć na dopłatę 

do czynszu w 

ramach 

programu 

„Mieszkanie na 

Start” nawet przez 

15 lat

Inwestycje 

powstają także

w lokalizacjach, 

w których nie 

inwestują 

deweloperzy

Dobra jakość 

realizowanych 

inwestycji. 

Fundusz będzie 

zarządzał nimi 

przez 30 lat.



W 2020 roku kwota dopłat 

do czynszów wyniosła 

niemal 95 tysięcy złotych 

miesięcznie. 

Otrzymało je 338 rodzin.

Ważnym uzupełnieniem oferty 

Funduszu Mieszkań dla Rozwoju 

są dopłaty do czynszu w 

ramach programu „Mieszkanie 

na Start”. Wszystkie inwestycje, 

którymi zarządza spółka PFR 

Nieruchomości zostały objęte 

tym programem. 

W 2021 roku kwota wzrosła 

do ponad 

170 tysięcy złotych 

miesięcznie. 

Otrzymały je 544 rodziny.



Konrad Płochocki, 

wiceprezes 

Polskiego Związku 

Firm Deweloperskich

WYNIKI BADANIA FIRMY RESI4RENT 
PRZEPROWADZONEGO W BUDYNKACH
TYPU PRS



 DEMOGRAFIA

 Najliczniejsza grupa wiekowa, która stanowi
ponad 76% klientów Resi4Rent, to osoby do 
34 roku życia.

 Najmniej liczną grupę najemców, nieco
ponad 8%, stanowią osoby powyżej 45 roku
życia - są to najczęściej rodzice wynajmujący
mieszkania studentom, którzy czują się
bezpiecznie lokując dzieci w monitorowanym
budynku z opieką administratorów.

25-34

61.5%

35-44

15.3%

18-24

15.1%

45+

8.2%



DEMOGRAFIA

75% osób korzystających z usługi najmu lub zakwaterowania w 

Resi4Rent to Polacy. Obcokrajowcy stanowią 25% klientów -

najczęściej pochodzą z Ukrainy

i Białorusi. Wśród nich są także obywatele Stanów 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Arabii Saudyjskiej, 

Indii i Tunezji.

Obywatele Polski

75%

Cudzoziemcy

25%



PREFEROWANE MIESZKANIA

Klienci wybierają lokale w zależności od wieku, etapu kariery zawodowej i sytuacji rodzinnej. W ofercie Resi4Rent 

opracowane zostały trzy optymalne standardy: 

• Studio - najczęściej wybierane przez studentów oraz młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodową;

• Comfort - najczęściej wybierane przez specjalistów, osoby na kierowniczych stanowiskach, raczej singli;

• Family - najczęściej wybierane przez zagranicznych klientów, przeprowadzających się do Polski z rodzinami.

W ofercie Resi4Rent znajdują się także luksusowe penthouse’y na najwyższych kondygnacjach w Browarach 

Warszawskich - wybierane m.in. przez firmy dla kadry zarządzającej.



SKĄD PRZYCHODZĄ NAJEMCY 

Znaczna część klientów trafiła do Resi4Rent dzięki 

skutecznie budowanej świadomości marki.

W przypadku nowych lokalizacji najem wspierany jest w 

portalach ogłoszeniowych. 

Aż co 10 klient przychodzi do Resi4Rent

z rekomendacji znajomego, członka rodziny itp. 

Ok. 7% najemców Resi4Rent to klienci przychodzący z 

agencji najmu i agencji relokacyjnych, które doceniają 

usługę dla firm

i obsługę pracowników pochodzących spoza Polski. 

Własne działania online

76%

Polecenia obecnych klientów

10%

Agencje pośrednictwa

7%

Pozostałe źródła

7%



NAJEMCY CHWALĄ R4R 

Badanie satysfakcji nejemców jest prowadzone w formie ankiety NPS (Net Promoter Score) wśród wszystkich 

lokatorów, którzy mieszkają w obiektach Resi4Rent dłużej niż 6 miesięcy. Ogółem najemcy chwalą Resi4Rent za: 

bezpieczeństwo najmu i przejrzystość rozliczeń, dobry kontakt z obsługą klienta

i załatwianie wszelkich usterek od ręki, możliwość mieszkania ze zwierzętami.

Warszawa - Browary Warszawskie        

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi:

1. Zajęcia na patio

2. Fajny zespół, łatwa komunikacja

3. Problemy szybko rozwiązywane

Wrocław - Rychtalska       

NAajczęściej pojawiające się odpowiedzi:

1. Fajna obsługa

2. Atrakcyjna lokalizacja i cena

3. Szybkie rozwiązywanie problemów

Wrocław - Kępa Mieszczańska  

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi:

1. Fajna obsługa

2. Atrakcyjna lokalizacja i okolica                    

3. Panel najemcy                                              

4. Szybkość działania Biura Obsługi Najemcy

Średni wskaźnik NPS dla Resi4Rent – 47%



OPINIE KLIENTÓW



OPINIE KLIENTÓW



DZIĘKUJEMY ZA OBECNOŚĆ 

ZAPRASZAMY DO 
ZADAWANIA PYTAŃ


