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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTOWANIA 
NA RYNKU KAMIENIC WIELOMIESZKANIOWYCH

INVESTMENT RISK MANAGEMENT 
ON THE MULTI-SCALE CHAIN MARKET

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest ukazanie specyfiki zarządzania ryzykiem in-
westowania na rynku kamienic wielomieszkaniowych. Opracowanie zostało podzielone na 
część teoretyczną i empiryczną. W wywodzie teoretycznym scharakteryzowano zarządzanie 
ryzykiem. Część empiryczną stanowi badanie oczekiwanej stopy zwrotu przeprowadzane 
na podstawie dwóch częstochowskich kamienic wielomieszkaniowych. Inwestowanie w nie-
ruchomości wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego inwestor oczekuje wyższej stopy zwrotu 
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niż na bezpieczniejszym rynku np. lokat czy obligacji. Ryzyko było, jest i będzie nieodłącz-
ną częścią prowadzenia działalności związanej z inwestowaniem na rynku nieruchomości. 
Podstawą zarządzania ryzykiem jest osiągnięcie w sensie kosztowym procesu wykorzysta-
nia zarządzania ryzykiem, poprzez skutecznie zdiagnozowanie podjętych kroków. Określe-
nie zarządzania ryzykiem ma za zadanie doprowadzenie do przewidywania potencjalnych 
problemów. Zgromadzone dane pozwoliły zwrócić uwagę na wagę problemu zarządzania 
ryzykiem w inwestowanie na rynku kamienic wielomieszkaniowych w Częstochowie. Za-
rządzanie ryzykiem ma zastosowanie we wszystkich komórkach również w  inwestycjach 
w kamienice i przynosi ono wymierne korzyści właścicielom nieruchomości.

Słowa kluczowe: nieruchomość, oczekiwana stopa zwrotu, zarządzanie ryzykiem, inwesto-
wanie, właściciel nieruchomości

Abstract: The main goal of the article is to show the specificity of investment risk management in 
the multi-apartment tenement market. The study was divided into the theoretical and empirical 
part. The theoretical discussion characterizes risk management. The empirical part is the study 
of the expected rate of return carried out on the basis of Częstochowa multi-dwelling tenements. 
Investing in real estate is associated with high risk, therefore the investor expects a higher rate 
of return than on a safer market, eg deposits or bonds. The risk was, is and will be an inherent 
part of the business related to investing in the real estate market. The basis for risk management 
is to achieve in the cost sense the process of using risk management by effectively diagnosing the 
steps taken. Defining risk management is designed to predict potential problems. The collected 
data made it possible to assess the importance of risk management in investing in the multi-
-apartment tenement market in Częstochowa. Risk management is applicable in all cells also in 
investment in apartment buildings and it brings tangible benefits for property owners.

Keywords: real estate, expected rate of return, risk management, investing, property owner

Wstęp

Celem artykułu jest ukazanie specyfiki zarządzania ryzykiem inwestowania na 
rynku kamienic wielomieszkaniowych. W  Polsce pojęcie nieruchomości regulują 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy 
o własności lokali. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w art. 46 § 
1 definiuje pojęcie nieruchomości jako części powierzchni ziemskiej stanowiące od-
rębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane 
lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odręb-
ny od gruntu przedmiot własności. Według powyższej definicji budynki i urządze-
nia z gruntem stale związane stanowią jedną nieruchomość. Budynki i urządzenia 
jako części składowe gruntu na podstawie definicji art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nie 
mogą być przedmiotem odrębnej własności i innych praw rzeczowych. Jednak art. 46 
§ 1 Kodeksu cywilnego zastrzega, iż przepisy szczególne mogą stanowić inaczej1.

1  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr16, poz. 93, z późn. zm.
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Definicja nieruchomości uregulowana jest prawnie i  wykazuje podobieństwo 
w poszczególnych krajach. Korzenie ma w prawie rzymskim. Zgodnie z nim wła-
sność nieruchomości sięgała bez żadnych ograniczeń zarówno w  głąb ziemi, jak 
i nad jej powierzchnię. Taką koncepcję nieruchomości zaakceptował również Ko-
deks Napoleona, który stanowił podstawę definicji nieruchomości w Polsce mię-
dzywojennej. Prawo rzeczowe z 1946 r. zastrzegało, że właściciel nie może sprze-
ciwiać się działaniom dokonywanym na takiej wysokości lub głębokości, które nie 
zagrażają jego uzasadnionym interesom2.

Funkcje nieruchomości wynikają z posiadanej przez nie wartości użytkowej. Wy-
stępująca w nieruchomości wartość użytkowa jest najczęściej obiektywnie mierzalna, 
np. wielkością powierzchni użytkowej mieszkań, wielkością powierzchni biurowej, 
magazynowej, liczbą miejsc parkingowych itp. Ocena jej przydatności jest dokonywa-
na przez podmiot zainteresowany jej walorami użytkowymi, kierujący się w tej ocenie 
nie tylko obiektywnymi, ale również swoimi subiektywnymi przesłankami oceny3.

Bardzo ważnym aspektem jest zarządzanie nieruchomościami. Zaczęto postrze-
gać je między innymi jako inwestycje, powiększenie czy też zabezpieczenie kapitału 
własnego4. Zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi zajmuje się zarządca 
nieruchomości. Podmiot ten dba o utrzymanie oraz podwyższenie wartości użyt-
kowej danej nieruchomości. Zabieg ten ma na celu długotrwałe użytkowanie nieru-
chomości przez ogół konsumentów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatne-
go. Jednak zarządca nieruchomości przede wszystkim dba o interesy swego klienta 
a więc właściciela danej nieruchomości, umożliwiając mu zdobycie maksymalnych 
zysków ze sprzedaży bądź najmu nieruchomości5.

Rynek nieruchomości znacznie różni się od pozostałych rynków, co nadaje unikato-
wy charakter nieruchomości jako towaru6. Rynek nieruchomości jest niejednolity, nie-
doskonały, wymagający fachowej obsługi i do jego podziału wyróżnia się różne kryteria. 
Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału rynku nieruchomości należą:

−	 kryterium jakościowe, 
−	 kryterium nabywanych praw do nieruchomości,
−	 kryterium zasięgu przestrzennego,
−	 kryterium przedmiotowe klasyfikujące rynek według funkcji pełnionych 

przez nieruchomość,
−	 kryterium cenowe.
Funkcje pełnione przez rynek można rozpatrywać w  przekroju przedmioto-

wym, wyróżniając:

2  J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 9. 
3  J. Dydenko, Szacowanie nieruchomości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 47.
4  M. Sitek, Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, KeyText, Warszawa 2010, s. 16.
5  A. Sobczak, Plany zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 26.
6  H. Gawron, Analiza rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 
2009, s. 46.
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•	 rynek nieruchomości rolnych, do którego należą grunty rolne, sady pastwi-
ska i lasy,

•	 rynek nieruchomości komercyjnych, który obejmuje nieruchomości biu-
rowe, handlowe i hale fabryczne oraz hotele, które stanowią dla właścicieli dobre 
lokaty kapitałowe,

•	 rynek nieruchomości specjalnego przeznaczenia, obejmujący m.in. nieru-
chomości cmentarne, kościelne, pola golfowe i parki,

•	 rynek nieruchomości mieszkaniowych, obejmujący domy jedno- i wieloro-
dzinne, oraz pojedyncze lokale mieszkalne, kamienice czynszowe, które przynoszą 
dochód właścicielowi i klasyfikowane są rynku nieruchomości komercyjnych7.

Czynniki, które wpływają na rynek nieruchomości, to: 
−	 czynnik demograficzny, który obejmuje liczbę ludności oraz gospodarstw 

domowych, liczbę zawieranych małżeństw, zatrudnionych oraz bezrobotnych. 
Struktura wiekowa, społeczna i  rodzinna decyduje o potrzebach i oczekiwaniach 
dotyczących sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Przewidzieć potrze-
by swoich klientów potrafi pośrednik znający lokalne społeczeństwo, 

−	 czynnik zasobowy obejmujący zasoby finansowe ludności oraz zasoby fi-
zyczne nieruchomości bądź możliwości ich pozyskania, 

−	 czynnik ekonomiczny, który mówi o wysokości produktu krajowego brut-
to (PKB) oraz poziomu inflacji, w  tym także udział wydatków na budownictwo 
w PKB. Jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych jest zamożność spo-
łeczeństwa oraz sytuacja gospodarcza,

−	 czynnik instrumentalny, który obejmuje ceny i opłaty związane z rynkiem 
nieruchomości, regulacje prawne, podatki, a  także elementy organizacyjne tego 
rynku, jakimi są podmioty działające na nim.

Nieustannie od wielu lat rośnie grupa nabywców inwestujących w zakup kamienic 
wielolokalowych. Potencjał starych kamienic w  zachodnich krajach Europy odkryto 
już dawno. W takich miastach jak Paryż, Londyn, Wiedeń czy Praga wynajem loka-
li w kamienicach zlokalizowanych w centralnych częściach miast  wiąże się najczęściej 
z wysokimi kosztami najmu i możliwością sporego dochodu dla właściciela. W Polsce 
rynek ten dopiero zaczyna się zmieniać i rozwijać. Związane jest to głównie z polityką 
państwa polskiego po drugiej wojnie światowej, gdzie wiele prywatnych kamienic zosta-
ło zasiedlonych przez lokatorów na podstawie państwowych decyzji przydziałowych lub 
lokowano w nich urzędy, samorządy czy biura administracji publicznej. Polityka czyn-
szowa państwa polskiego spowodowała znaczne zaniedbania gospodarki remontowej 
tych kamienic oraz ich niską dochodowość8. Ustalone odgórnie stawki czynszowe nie 
pozwalały na poprawę standardu lokali mieszkalnych a jedynie  co najwyżej utrzyma-
nie ich w stanie niepogorszonym. Wiele kamienic popadło w ruinę. W przeciwieństwie 

7  M. Bryx, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa 2008, s. 24.
8  K. Najbar, Rynek usług zarządzania nieruchomościami,Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 34.
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do wielu miast zachodniej Europy w większości polskich miast ceny za wynajem lokali 
mieszkalnych w starych kamienicach położonych w centrum miasta są niższe niż na 
obrzeżach miast w budynkach o lepszej gospodarce remontowej9.

Dzisiaj zauważa się wzrost zainteresowania zakupem starych kamienic miesz-
kalnych. Nabywców tego typu nieruchomości, ze względu na cel zakupu, można 
podzielić na10:

•	 deweloperów, którzy dokonują zakupu starych kamienic w celu ich opróż-
nienia z  lokatorów, następnie odrestaurowania budynku, wyodrębnienia lokali 
i sprzedaż lokali z zyskiem. Lokale takie łączą w sobie klimat starej kamienicy z wy-
godą nowego budownictwa oraz znajdują szybko nabywców;

•	 inwestorów, którzy dokonują zakupu kamienicy w celu wyodrębnienia lo-
kali i ich sprzedaży bez dokonywania znaczących remontów,

•	 inwestorów, którzy dokonują zakupu i  czerpią dochód z  wynajmu lokali 
znajdujących się w kamienicy,

•	 pozostałych.
Każdy z ww. nabywców dokonuje analizy ryzyka inwestycji pod kątem własnego 

celu zakupu. Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie i zidentyfikowanie czynni-
ków ryzyka związanego z zakupem takiej nieruchomości w celu dalszego wynajmu lo-
kali i optymalnego zarządzania tym ryzykiem w celu osiągnięcia największego zysku.

1. O ryzyku 

Zarządzanie ryzykiem, niezależnie od przedsięwzięcia, to proces złożony z czyn-
ności podejmowania decyzji i realizacji działań prowadzących do osiągnięcia przez 
podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. W praktyce zarządzanie ryzykiem od-
zwierciedla proces diagnozy, oceny i sterowania ryzykiem, a celem jest zapewnienie 
godziwych wyników finansowych oraz stworzenie uwarunkowań dalszego rozwoju.

Każda metoda oceny ryzyka zawiera wspólne elementy. Można do nich zaliczyć:
−	 identyfikacja zagrożenia,
−	 ocena prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zagrożeń i straty.
Każdy proces zarządzania ryzykiem składa się z czterech następujących po sobie 

etapów:
•	 identyfikacja ryzyka,
•	 pomiar ryzyka,
•	 sterowanie ryzykiem,
•	 monitorowanie i kontrola ryzyka11.

9  K. Marcinek, Inwestycje i nieruchomości – wybrane zagadnienia,Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 22.
10  Analiza własna na podstawie długoletniej obserwacji rynku.
11  M. Bryx, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa 2008, s. 38.
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Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który podlega zmianom w czasie, a po-
wtarzalność ww. etapów zarządzania ryzykiem nie oznacza, że działania w różnych 
przedsięwzięciach na różnych etapach będą identyczne12.

Ryzyko postrzegane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji odmiennej 
od oczekiwanej13. W celu skutecznej implementacji procesu zarządzania ryzykiem nie-
zbędna jest identyfikacja ryzyka występującego w danym przedsięwzięciu (tu zakupu 
kamienicy). Jego właściwe ustalenie wymaga dogłębnej analizy zagadnienia jako cało-
ści oraz określenia wszelkich możliwych źródeł ryzyka wpływających na efekt końcowy 
przedsięwzięcia. Identyfikacja ryzyka ma na celu określenie rodzajów ryzyka, na które 
jest narażony inwestor, planując przedsięwzięcie zakupu kamienicy wielolokalowej. Jest 
to proces polegający na odkrywaniu potencjalnych zdarzeń, które stanowią źródła ryzy-
ka, w związku z czym są potencjalną przeszkodą w realizacji celu podmiotu14.

Oprócz wielu ryzyk ogólnie definiowanych jako ekonomiczne, techniczne, politycz-
ne czy siły wyższej przy inwestowaniu na rynku nieruchomości kamienic wielomiesz-
kaniowych autor niniejszego opracowania na podstawie analiz własnych wynikających 
z wieloletniego doświadczenia na rynku nieruchomości, m.in. przy sprzedaży, wycenie 
i zarządzaniu nieruchomościami definiuje dodatkowe ryzyka szczegółowe15:

a. ryzyko stanu technicznego nieruchomości, które odzwierciedla ryzyko 
związane z  ogólnym stanem technicznym budynku i  ewentualną koniecznością 
prowadzenia natychmiastowych prac remontowych i modernizacyjnych po zaku-
pie; ryzyko to związane jest z zaniedbaniami gospodarki remontowej w ostatnich la-
tach. Czynnikiem specyficznym przy zakupie kamienic mieszkaniowych jest często 
brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych ekspertyz technicznych w zaję-
tych przez lokatorów mieszkaniach. Ocena stanu technicznego opiera się często na 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych ogólnodostępnych, bez możliwo-
ści dokonania szczegółowych ekspertyz. Dopiero po zakupie takiej nieruchomości 
wychodzą często wieloletnie zaniedbania gospodarki remontowej budynku;

b. ryzyko najemców, które wiąże się z rodzajem zawartych umów najmu – 
czy są to umowy na czas określony, nieokreślony czy umowy okazjonalne. Inwestor 
oczekuje po zakupie stałego strumienia regularnych i terminowych dochodów, a to 
zależy od rodzaju umów i najemców, ich zasobności, statusu, posiadania pracy;

c. ryzyko płynności zapłat za czynsz i  inne opłaty za użytkowanie lokalu 
mieszkalnego – to ryzyko związane jest również z ryzykiem najemców opisanym wy-
żej. Inwestycja w zakup tego typu nieruchomości wiąże się z zamrożeniem dużego 
kapitału na długie lata i to często pochodzącego z obcych źródeł finansowania (kre-

12  K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 16.
13  P. Kokot-Stępień, Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębior-
stwie, „Zeszyty Naukowe US” nr 855. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015, nr 74, t. 1.
14  A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą Project Finance, Wydaw-
nictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 85.
15  Analiza własna na podstawie długoletniej obserwacji rynku. 
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dyt, leasing, inne), a to wiąże się z oczekiwaniami inwestora dotyczącymi regularnych 
wpłat przez najemców, aby mógł on spłacać terminowo własne zobowiązania; 

d. ryzyko znacznych zaległości – to ryzyko związane z lokatorami posiada-
jącymi zaległości powyżej 3  miesięcy. Ryzyko związane jest z  regułami dalszego 
postępowania, rolą zarządcy nieruchomości i ograniczeniami związanymi z prze-
pisami prawa w zakresie ściągnięcia tych zaległości oraz prawnymi możliwościami 
eksmisji i egzekucji należności);

e. ryzyko pustostanów – to ryzyko związane ze stratami w dochodzie z nieru-
chomości wskutek niewynajęcia lokali. Taka sytuacja może wynikać ze złego stanu 
technicznego lokalu do wynajmu, wysokich oczekiwań inwestora co do najemców, 
wysokich czynszów, lokalizacji, stanu technicznego budynku, sąsiedztwa, innych 
lokatorów, bezpieczeństwa okolicy i wielu innych czynników;

f. ryzyko bieżącej obsługi – to ryzyko odzwierciedla konieczność fachowej 
obsługi takiej nieruchomości, zatrudnienia zarządcy nieruchomości, znajomość 
przepisów prawa w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych, odpowiedzialność wła-
ściciela i zarządcy.

Oprócz ww. szczegółowych rodzajów ryzyka dotyczących inwestowania na ryn-
ku kamienic mieszkalnych, istnieje ryzyko ogólne związane z nabywaniem podob-
nych nieruchomości, do których należy zaliczyć m.in.:

a. ryzyko małej płynności nieruchomości,
b. ryzyko inwestowania dużej sumy pieniędzy,
c. ryzyko fachowej obsługi transakcji,
d. ryzyko prawne.
Przyczynowe zarządzanie ryzykiem ma za zadanie określenie ryzyka występują-

cego w przypadku podjęcia decyzji alternatywnych, a następnie taki dobór środków 
i narzędzi zarządzania ryzykiem, które wpłyną na ograniczenie możliwości powsta-
nia ryzyka. Zadaniem skutkowego zarządzania ryzykiem jest ograniczenie skutków 
ryzyka podczas realizacji decyzji16. 

2. Oczekiwana stopa zwrotu

Inwestycja dotycząca zakupu nieruchomości zabudowanej kamienicą wielomiesz-
kaniową w przeciwieństwie do zakupu domu czy mieszkania na własne cele mieszka-
niowe zawsze związana jest z pełną analizą rentowności planowanej inwestycji i musi 
uwzględniać opisane wyżej rodzaje ryzyka. Inwestor oczekuje, że wydatkowane środ-
ki na zakup kamienicy zwrócą się w czasie z uzyskiwanych dochodów z czynszów, 
a im krótszy okres zwrotu wydatkowanych środków tym inwestycja lepsza. 

16  E. Kucharska-Stasiak, Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2005, s. 74. 
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Oczekiwana stopa zwrotu powinna uwzględniać wskazane wyżej rodzaje ry-
zyka związane z zakupem nieruchomości i powinna być wyższa niż stopa zwrotu 
z bezpiecznych inwestycji na rynku kapitałowym, np. w lokaty bankowe czy obliga-
cje. Różnica pomiędzy oczekiwaną przez nabywcę kamienicy stopą zwrotu a stopą 
zwrotu z bezpiecznych instrumentów finansowych stanowi tzw. premię za ryzyko 
inwestowania na rynku nieruchomości.

Przeciętna stopa zwrotu na rynku finansowym w 2018 roku na podstawie własnych 
analiz wynosi: z obligacji skarbowych do 3,20%, z lokat długoterminowych do 3,50%. 

Z obserwacji rynku w tym sektorze transakcji wynika, że nabywca oczekuje pre-
mii za opisane wyżej rodzaje ryzyka na poziomie nie mniejszym niż 3,0-4,0%, co 
oznacza, że oczekiwana stopa zwrotu przy inwestowaniu w sektorze starych kamie-
nic z lokalami na wynajem powinna kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 
6%-7%. Taka stopa oznacza, że inwestycja zakupu takiej nieruchomości powinna się 
zwrócić najpóźniej po ok. 17 latach. Jest to maksymalny akceptowalny okres zwrotu 
wydatkowanych środków na tego typu inwestycję. 

Poniżej przedstawiono wyniki badania dwóch kamienic wielomieszkaniowych 
pod kątem ich rentowności i oceny ryzyka zakupu tych nieruchomości. Dane przed-
stawione niżej są danymi rzeczywistymi.

Kamienica nr 1 położona jest w centrum Częstochowy, w jej południowej czę-
ści, przy drodze gminnej o lokalnym natężeniu ruchu drogowego. Ulica utwardzona 
kostką brukową w  dobrym stanie technicznym. W  sąsiedztwie znajdują się inne 
podobne kamienice wielolokalowe. 

Budynek kamienicy murowany z  kamienia wapiennego i  cegły w  początkach 
dwudziestego wieku. Budynek częściowo podpiwniczony. W budynku oraz w oficy-
nach znajduje się łącznie 21 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 40m² do 90m² 
o łącznej powierzchni lokali 830m². Lokale o podstawowym standardzie wykończe-
nia. Znajduje się w nich przyłącze wody, kanalizacji i prądu. Ogrzewanie lokali we 
własnym zakresie. Lokatorzy ogrzewają mieszkania piecami na węgiel lub drewno lub 
piecykami elektrycznymi. W kamienicy brak gazu. Wszystkie lokale są wynajęte.

Średni miesięczny przychód w 2018 roku wyniósł 6.968,46 zł.
Średnie miesięczne wydatki związane z  utrzymaniem kamienicy wynoszą: 

2.516,96 zł, w  tym wydatki związane z opłatami za licznik wody, wynagrodzenie 
zarządcy, opłata za wywóz nieczystości, opłata za sprzątanie, odśnieżanie, podatek 
od nieruchomości, ubezpieczenie.

Średni miesięczny dochód z kamienicy jako różnica pomiędzy średnim przy-
chodem a średnimi miesięcznymi wydatkami wynosi zatem: 4.442,33 zł. 

Średni roczny dochód z nieruchomości wynosi: 53.308 zł.
Kamienica nr 2 położona jest w centrum Częstochowy, przy drodze gminnej 

o dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego. Ulica asfaltowa w dobrym stanie 
technicznym. W sąsiedztwie znajdują się inne podobne kamienice wielolokalowe. 
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Budynek kamienicy murowany z  kamienia wapiennego i  cegły w  początkach 
dwudziestego wieku. Budynek częściowo podpiwniczony. W budynku znajduje się 
łącznie 13 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 40m² do 100m² o łącznej po-
wierzchni użytkowej lokali 1023m². Lokale o podstawowym lub średnim standar-
dzie wykończenia. Znajduje się w nich przyłącze wody, kanalizacji, prądu i gazu. 
Ogrzewanie lokali we własnym zakresie. Lokatorzy ogrzewają mieszkania piecami 
na węgiel lub drewno, piecami kaflowymi z zamontowanymi grzałkami elektrycz-
nymi lub piecykami elektrycznymi. Część lokatorów zamontowała sobie za zgodą 
zarządcy centralne ogrzewanie gazowe. Wszystkie lokale są wynajęte.

Średni miesięczny przychód w 2018 roku wyniósł 10.306,13 zł.
Średnie miesięczne wydatki związane z  utrzymaniem kamienicy wynoszą: 

6091,06 zł w tym wydatki związane z opłatami za wodę i  licznik wody, wynagro-
dzenie zarządcy, opłata za wywóz nieczystości, opłata za sprzątanie, odśnieżanie, 
podatek od nieruchomości, ubezpieczenie.

Średni miesięczny dochód z kamienicy wynosi: 4.215,06 zł. 
Średni roczny dochód z nieruchomości wynosi: 50.580,82 zł.

Tabela 1. Porównanie kamienic wygląda następująco:
Table 1. The comparison of tenement houses looks as follows

Lp. Opis Kamienica 1 Kamienica 2
1. średni miesięczny przychód 6 968,46 10 306,13
2. średnie miesięczne wydatki 2 516,90 6 091,06
3. średni miesięczny dochód 4 451,56 4 215,07
4. dochód roczny 53 418,72 50 580,84
5. ilość lokali mieszkalnych 21,00 13,00
6. średni dochód roczny na lokal 2 543,75 3 890,83
7. zaległości czynszowe w roku 5 000,00 12 000,00
8. zaległości czynszowe procentowo do przychodu 9,36 23,72
9. oczekiwana stopa zwrotu 7% 7%

10. opłacalna cena nabycia 763.000zł 723.000zł

Źródło: opracowanie własne.

Tabela zawiera porównanie dwóch badanych kamienic pod kątem czynników 
mających zdecydowane znaczenie dla inwestora planującego zakup takiej nierucho-
mości i dane te mogą stanowić podstawę do oszacowania potencjalnej ceny nieru-
chomości, za którą inwestorowi będzie się opłacało nabyć taką nieruchomość.
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Uwzględniając więc dochód roczny kamienicy 1. w wysokości 53.418,72 zł/rok 
(wiersz 4  w tabeli) i  oczekiwaną przez inwestora stopę zwrotu opisaną wyżej na 
poziomie 7%, cena nabycia takiej nieruchomości powinna oscylować na poziomie:

C = D × 1/R = 53.418,72 zł/rok × 1/0,07 ≈ 763.000 zł

gdzie: 
C – opłacalna cena nabycia badanej nieruchomości,
D – dochód z nieruchomości, 
R – oczekiwana stopa zwrotu na poziomie nie mniejszym niż 7%,
 a  uwzględniając dochód roczny kamienicy 2  w wysokości 50.580,84 zł/rok 

i oczekiwaną przez inwestora stopę zwrotu na poziomie 7%, cena nabycia tej nieru-
chomości powinna oscylować na poziomie:

 W = D × 1/R = 50.580,84 zł/rok × 1/0,07 ≈ 723.000 zł

 Z analizy dwóch wyżej opisanych przykładów wynika, że aby inwestycja była opła-
calna do zakupu, po zbadaniu i  zidentyfikowaniu opisanych wyżej rodzajów ryzyka 
cena za nieruchomość powinna kształtować się jak wyżej. Z analizy wynika również, że 
pomimo znacznie większych przychodów w kamienicy nr 2 wysoki poziom zaległości 
czynszowych powoduje straty w dochodach, co w konsekwencji prowadzi do zmniej-
szenia określonej wartości takiej nieruchomości. Kamienica nr 2 posiada większy kapi-
tał i możliwości generowania zysków, ale występowanie opisanych wyżej rodzajów ryzy-
ka najemców, płynności zapłat, zaległości czynszowych powoduje, że aby była opłacalna 
do zakupu, jej cena powinna być porównywalna z kamienicą nr 1. Wyeliminowanie 
natomiast czynników powodujących tak znaczne zaległości czynszowe może skutkować 
zmniejszeniem ryzyka do zainwestowania w tę kamienicę i wzrost jej wartości oraz ceny. 

Podsumowanie

Na wstępie zaprezentowana została dynamiczna i przestrzenna koncepcja struktu-
ry nieruchomości, w szczególności kamienic wielomieszkaniowych. Zwrócono uwagę 
przede wszystkim na swobodę inwestowania w odniesieniu do aktywów nierucho-
mości oraz ryzyko inwestowania. Inwestowanie w nieruchomości wiąże się z dużym 
ryzykiem, dlatego inwestor oczekuje wyższej stopy zwrotu niż na bezpieczniejszym 
rynku, np. lokat czy obligacji. Ryzyko było, jest i będzie nieodłączną częścią prowa-
dzenia działalności związanej z inwestowaniem na rynku nieruchomości. Podstawą 
zarządzania ryzykiem jest osiągnięcie w sensie kosztowym procesu wykorzystania za-
rządzania ryzykiem, poprzez skutecznie zdiagnozowanie podjętych kroków. Jednym 
z ostatecznych celów jest wsparcie systemów decyzyjnych poprzez zidentyfikowanie 
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ryzyka i jego potencjalnego wpływu na dane przedsięwzięcie. Określenie zarządzania 
ryzykiem ma za zadanie doprowadzenie do przewidywania potencjalnych problemów 
i w konsekwencji ich eliminowanie. Zgromadzone dane pozwoliły wstępnie ocenić 
wagę zarządzania ryzykiem przy inwestowaniu na rynku kamienic wielomieszkanio-
wych w Częstochowie. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje opisanego problemu 
zarządzania ryzykiem inwestowania na rynku kamienic wielomieszkaniowych, lecz 
wskazuje jej najważniejsze obszary do zdiagnozowania i eliminowania.
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