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Rynek nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać 
problemu niskiej dostępności mieszkań w Polsce

www.bgkn.pl

Ponad milion polskich rodzin
nie ma szans na wynajem
lub kupno własnego mieszkania
i musi je dzielić z innymi 
gospodarstwami domowymi

Co siódma polska rodzina
mieszka w nieodpowiednich
warunkach – w mieszkaniach
o niskim lub skrajnie niskim 
standardzie

Polska zajmuje 24. miejsce
w UE pod względem 
powierzchni mieszkaniowej
na osobę (27,6 m2 w Polsce,
przy średniej UE niemal 40 m2)

W Polsce budowanych
jest około 120–140 tys. 
mieszkań rocznie –
to niemal o połowę
za mało w stosunku
do potrzeb

W Polsce przypadają
363 mieszkania
na tysiąc mieszkańców, 
przy średniej unijnej
na poziomie
435 mieszkań

W Polsce poziom 
przeludnienia
w mieszkaniach 
przekracza 44 proc., 
przy średniej unijnej
około 17 proc.
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Na rynku mieszkaniowym, niczym w soczewce,
skupiają się kluczowe wyzwania gospodarcze Polski

www.bgkn.pl

Pułapka średniego 
dochodu

Pułapka braku 
równowagi

Pułapka przeciętnego 
produktu

Pułapka 
demograficzna

Pułapka słabości 
instytucji

Gospodarka narodowa

Rynek mieszkaniowy

Rynek nie ma 
oferty dla ludzi 
młodych, często 
zatrudnionych
na tzw. „umowach 
śmieciowych”

Niedostateczne 
możliwości 
angażowania 
polskiego kapitału 
w rozwój rynku 
mieszkaniowego

Wysokomarżowy 
rynek nie zachęca 
do stosowania 
innowacyjnych 
technologii 
budowlanych

Dostęp rodzin
do mieszkań
jest kluczem do 
zmiany sytuacji 
demograficznej 
Polski

Państwo niemal 
całkowicie 
wycofało się z 
odpowiedzialności 
za kształt rynku 
mieszkaniowego
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Mieszkanie Plus jest częścią kompleksowego 
Narodowego Programu Mieszkaniowego

www.bgkn.pl

Narodowy Program Mieszkaniowy

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

Nowy kodeks 
urbanistyczno-budowlany 
– usprawnienie inwestycji

Nowe regulacje dla 
spółdzielni mieszkaniowych 
i budownictwa lokatorskiego

Narodowy Fundusz 
Mieszkaniowy –
grunty Skarbu Państwa 

Wsparcie remontów, 
rewitalizacji oraz 
termomodernizacji

Nowe regulacje rynku 
najmu, w tym ochrony 
praw lokatorów

Polityka senioralna –
kompleksowa 
optymalizacja zasobów

Zwiększenie rządowego 
wsparcia dla społecznego 
budownictwa czynszowego

Budowa mieszkań
na wynajem z opcją 
dojścia do własności

Wsparcie oszczędzania
w ramach indywidualnych 
kont mieszkaniowych

M+
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Elastyczne
warunki najmu
w tym opcja dojścia
do własności mieszkań

Działając na zasadach komercyjnych,
Mieszkanie Plus ma zapełnić lukę na rynku

www.bgkn.pl

Szeroka
grupa docelowa
ponad 40 proc. Polaków
jako potencjalni klienci

Dogłębne analizy
lokalnych rynków
przed podjęciem
decyzji inwestycyjnych

Kluczowe czynniki sukcesu

Efektywność
kosztowa
oparta m.in. o efekt skali oraz 
wystandaryzowane rozwiązania

Partnerska
współpraca z rykiem
zapewniająca inwestorom 
rynkową stopę zwrotu

Koncentracja na 
nowych technologiach
takich jak m.in.
nowoczesne prefabrykaty
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Program Mieszkanie Plus łączy realizację
celów społecznych i ekonomicznych

www.bgkn.pl

Korzyści dla
polskich 
rodzin

 Ceny najmu dostępne 
m.in. dla słabiej 
uposażonych rodzin

 Bezpieczne zasady –
stabilizacja w życiu 
rodzinnym i zawodowym

 Możliwość współfinanso-
wania czynszu w oparciu
o środki z programu 500+

Korzyści dla
lokalnych 
samorządów

 Efektywne użycie 
niewykorzystanych
dziś gruntów

 Pozyskanie stabilnego 
partnera i długotermi-
nowego finansowania

 Zwiększenie mobilności 
i elastyczności na 
lokalnym rynku pracy

Korzyści dla
sektora 
budowlanego

 Istotne poszerzenie 
rynku nieruchomości
o nowe segmenty

 Dodatkowe źródło 
dochodów dla firm 
realizujących inwestycje

 Rozwój nowoczesnych 
technologii, wyższa 
efektywność inwestycji

Korzyści dla 
rynków 
finansowych

 Nowa pozycja na mapie 
inwestycji niskiego 
ryzyka w regionie

 Mechanizm stabilnego 
generowania zysków 
dla inwestorów

 Wzmocnienie obecności 
polskiego kapitału na 
rynku nieruchomości

Silny impuls prorozwojowy
dla całej polskiej gospodarki
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BGK Nieruchomości S.A. przygotowuje program
Mieszkanie Plus i realizuje jego pilotaż

www.bgkn.pl

 Operacyjne przygotowanie komercyjnego 
filaru programu Mieszkanie Plus

 Realizacja pilotażowych inwestycji
w ramach programu Mieszkanie Plus

Misja BGK Nieruchomości S.A.

Naszą misją jest zwiększenie 
dostępności mieszkań
na wynajem, także dla słabiej 
uposażonych rodzin

 Komercyjny charakter inwestycji
na każdym etapie realizacji
od momentu pozyskania gruntu do czasu 
ewentualnego wykupu mieszkania przez
najemcę w ramach opcji dojścia do własności

 Inwestycje realizowane na gruntach 
pochodzących z trzech źródeł
będących w posiadaniu Jednostek Samorządu 
Terytorialnego; Skarbu Państwa i spółek z jego 
udziałem; oraz  inwestorów prywatnych

 Optymalizacja kosztów
bez utraty jakości mieszkań
mieszkania będą spełniać współczesne
standardy urbanistyczne, architektoniczne
i techniczne, w tym wysokie normy energetyczne

 Program powszechny, skierowany
do wszystkich grup społecznych
w sposób szczególny program ma
za zadanie zachęcić polskie rodziny
do posiadania większej liczby dzieci
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BGK Nieruchomości S.A. będzie zarządzać 
Funduszem Mieszkanie Plus (FIZAN)

www.bgkn.pl

Cele i założenia
projektów inwestycyjnych
 Ograniczenie deficytu mieszkań –

zmniejszanie dysproporcji między Polską
a krajami UE w relacji wielkości zasobów 
mieszkaniowych do liczby mieszkańców

 Inwestowanie w nowe projekty,
zapewniające wzrost podaży na rynku

 Długoterminowy charakter inwestycji

C   e   l

Wzrost wartości
aktywów Funduszu

z uwzględnieniem obowiązków określonych
w ustawie o funduszach, statucie i strategii,
w szczególności w zakresie przestrzegania

ograniczeń inwestycyjnych Funduszu

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów 
niepublicznych sektora nieruchomości,

utworzony na czas nieoznaczony

Kluczowe czynniki determinujące
zwrot z projektów inwestycyjnych
 Lokalizacja i struktura mieszkań w aktywach Funduszu
 Tempo wzrostu gospodarczego
 Cykliczność rynku nieruchomości
 Sytuacja na rynku pracy
 Demografia oraz migracje ludności

Kluczowe przesłanki decyzji inwestycyjnych
i wyboru struktury transakcji
 Interes Funduszu i jego uczestników,

w tym ochrona ich środków
 Limity inwestycyjne
 Status prawny, możliwości i oczekiwania

partnera inwestycyjnego

Inwestorzy
i partnerzy 
inwestycyjni

 Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego

 Skarb Państwa

 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego

 Spółki z udziałem 
Skarbu Państwa

 Inwestorzy 
prywatni
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Oferujemy właścicielom gruntów
elastyczne modele współpracy

Wariant 1 Wariant 2

Spółka z udziałem 
Skarbu Państwa

Skarb
Państwa

Inwestor
prywatny

Jednostka 
samorządowa

A P O R T  /  S P R Z E D A Ż
w oparciu o wycenę rynkową

Spółka celowa 
(SPV)

Spółka celowa 
(SPV)

Spółka celowa 
(SPV)

Spółka celowa 
(SPV)

Jednostka 
samorządowa

Spółka celowa JV 
(JV SPV)

F U N D U S Z  M I E S Z K A N I E  P L U S
zarządzany przez BGK Nieruchomości S.A.
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Zakładamy trzy bazowe modele
własności spółek celowych

www.bgkn.pl

Docelowo
portfel własny

Po zrealizowaniu inwestycji Fundusz 
wykupuje udziały JST w SPV:
(i) płacąc w naturze mieszkaniami 

(liczba wydanych mieszkań
pro rata do udziałów);

(ii) przez potrącenie zobowiązań
SPV wobec JST z tytułu wykupu 
udziałów własnych;

(iii) płacąc kasowo pro rata do udziałów 
wg wyceny aktywów netto SPV.

Portfel
własny

Fundusz realizuje projekty
do własnego portfela aktywów 
mieszkaniowych.

Wcześniej nieruchomość
została wniesiona do Funduszu
przez inwestora lub zakupiona
przez Fundusz (np. od Jednostki 
Samorządu Terytorialnego).

JST nie podsiadająca własnych gruntów może dzierżawić
od Funduszu udziały w spółce celowej lub nieruchomość,

ustalając własne zasady najmu dla najemców indywidualnych.

Docelowo
portfel JST

Po zrealizowaniu inwestycji JST
wykupuje udziały funduszu w SPV 
(rozłożenie w czasie np. na 30 lat), 
płacąc kwoty zapewniające zakładaną 
stopę zwrotu – raty wykupu obejmują 
zwrot nominału zainwestowanego 
kapitału i jego kosztu w czasie
(koszt pieniądza wg ustalonej stawki, 
może być zmienna lub stała).

JST może dzierżawić od Funduszu 
udziały w spółce celowej lub nieru-
chomość, ustalając własne zasady 
najmu dla najemców indywidualnych.

Na przykładzie współpracy z JST

Fundusz i JST (bezpośrednio lub przez swoją spółkę)
wchodzą we wspólne przedsięwzięcie (SPV).
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Czynsze w programie Mieszkanie Plus
będą kalkulowane w sposób rynkowy (1/2)

www.bgkn.pl

Stopa czynszu**

Koszt
długu DywidendaKoszty 

operacyjne

Nakłady inwestycyjne* x

CZYNSZ

Koszt 
gruntu

Marża 
kompensująca 

koszty 
finansowania

w okresie 
inwestycji

Koszt 
budowy

* Nakłady inwestycyjne – całkowite nakłady inwestycyjne danego projektu wraz z kosztami 
okołotransakcyjnymi, pomniejszone o koszt części komercyjnej w  przeliczeniu na 1 m kw. 
powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM), powiększone o marżę kompensującą koszt 
finansowania w okresie realizacji inwestycji

** Stopa czynszu – stopa procentowa używana przy kalkulacji czynszu

Koszty operacyjne niepokryte 
opłatą eksploatacyjną

Podatki

Opłata za zarządzanie
Funduszem

Rezerwa na
utratę przychodów
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Czynsze w programie Mieszkanie Plus
będą kalkulowane w sposób rynkowy (2/2)

www.bgkn.pl

Przykładowa (teoretyczna) kalkulacja, niestanowiąca wiążącej oferty

0 PLN

2 PLN

4 PLN

6 PLN

8 PLN

10 PLN

12 PLN

14 PLN

16 PLN

18 PLN

20 PLN

Odsetki 
3 111PLN

Razem  6 611 PLN

Najem z dojściem do własności Najem długoterminowy

                        

Spłata kapitału
3 500 PLN

Odsetki
5 040PLN

M
ie

się
cz

ny
cz

yn
sz

Całkowity czynsz na 1m2

23,96

20,60

W przypadku najmu z opcją dojścia
do własności całkowity kapitał spłacany
w ratach czynszu będzie równy nakładom 
inwestycyjnym.
Wraz z kolejną zapłaconą ratą będzie 
malała wartość kapitału pozostała
jeszcze do spłaty, a z nią wielkość 
miesięcznych odsetek.
Dzięki temu, przy zachowaniu stałej
kwoty czynszu, wygodnej dla planowania 
budżetu domowego, coraz większa jej
część będzie przeznaczana bezpośrednio
na wykup mieszkania.

Nakłady inwestycyjne na 1 m2 3 500 zł

Długość umowy (w latach) 30

Liczba rat w roku 12

Liczba rat 360

Stopa czynszu 4,80%

Całkowity czynsz na 1 m2
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Ramowy harmonogram realizacji projektów 
inwestycyjnych obejmuje następujące kroki

Z a p r e z e n t o w a n e  w  h a r m o n o g r a m i e  p r o c e s y  m o g ą  z a c h o d z i ć  r ó w n o l e g l e

1. Wypełnienie 
ankiety przez JST
– ogólne informacje
m.in. nt. gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową

2. Wstępna
analiza
– pod kątem spełnienia 
kluczowych kryteriów 
kwalifikacji do programu 

3. List
intencyjny
– współpraca JST i BGKN 
w celu przeprowadzenia 
szczegółowych analiz

7. Warunkowa 
umowa inwestycyjna
– konieczne uzyskanie 
przez Fundusz ostatecznej 
zgody inwestycyjnej

6. Term
sheet
– określenie warunków 
brzegowych potencjalnej 
transakcji inwestycyjnej

10. Projektowanie 
budynków
– lub dostosowywanie 
projektów posiadających 
PnB do kryteriów programu

11. Wybór
wykonawcy
– dokonany w oparciu
o konkurencyjne 
postępowania

9. Założenie
spółki celowej
– SPV co do zasady
nie będą zatrudniać 
pracowników

8. Zgoda 
inwestycyjna
– Komitet Inwestycyjny
oraz Zgromadzenie 
Inwestorów Funduszu

5. Due
diligence
– badanie pod kątem 
prawnym, technicznym, 
podatkowym i komercyjnym 

4. Dalsze
analizy
– uzyskanie zgody na 
finansowanie procesu 
audytu nieruchomości

12. Rozpoczęcie 
prac budowlanych
– równolegle podjęcie 
działań zmierzających
do naboru najemców



16

BGK Nieruchomości S.A.
ul. Ludna 2

00-406 Warszawa
Telefon: +48 22 246 62 10

Faks: +48 22 246 62 98
E-mail: sekretariat@bgkn.pl

Mieszkanie Plus
Zapraszam Państwa
do zadawania pytań
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