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instrumenty finansowania nieruchomoÊci ■ RYNEK FIANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI ■

F undusze nieruchomości są narzędziami wspólnego
inwestowania w nieruchomości. Jest to swego rodza-
ju platforma umożliwiająca wspólne przedsięwzię-

cie. Ze względu na konstrukcję, mają one cechy rynku nie-
ruchomości funkcjonującego w ramach rynku kapitałowego
(Bryx, Olszewski, 2000, s. 4). Fundusz nieruchomości inwe-
storom posiadającym relatywnie niewielkie kapitały umożli-
wia inwestowanie w nieruchomości, chociaż jest to rynek,
który ze swojej natury wymaga bardzo dużego zaangażo-
wania kapitałowego, co przesądza o jego niedostępności
w przypadku samodzielnej inwestycji. 

Obecność funduszy nieruchomościowych ma również du-
że znaczenie dla funkcjonowania rynku nieruchomości, za-
równo w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Niejednokrotnie
działalność funduszy przyczyniła się do pobudzenia i roz-
woju konkretnego lokalnego rynku nieruchomości. Istnieje
również wiele funduszy, które operują na globalnym rynku
nieruchomości, tworząc portfele z nieruchomości zlokalizo-
wanych w wielu krajach. 

Jednocześnie fundusze, poprzez swój potencjał finanso-
wy, stanowią jedną z alternatyw finansowania inwestycji
nieruchomościowych. Np. dla spółek deweloperskich fun-
dusze stanowią dodatkowe źródło pozyskiwania środków.

W przypadku, kiedy fundusze nabywają już istniejące nie-
ruchomości, spełniają rolę refinansującego.

Wśród funduszy funkcjonujących na rynkach światowych
można wyróżnić takie, które podlegają obowiązującej dla
danego rynku specjalnej regulacji prawnej oraz takie, które
zostały stworzone na podstawie ogólnych zasad legislacji
dotyczącej spółek. 

Pod pojęciem specjalnej regulacji prawnej należy rozu-
mieć konkretną ustawę regulującą zasady funkcjonowania
funduszy nieruchomości dla danego rynku lokalnego (np.
amerykański Real Estate Investment Trust Act z 1960 r.) i/lub
ustawę regulującą funkcjonowanie funduszy zwanych po-

wszechnie inwestycyjnymi, wśród których można wyróżnić
również takie, które jako przedmiot inwestowania obrały so-
bie nieruchomości (np. polska Ustawa o funduszach inwe-
stycyjnych z dnia 27 maja 2004 r.).

Fundusze niepodlegające specjalnej regulacji prawnej
tworzone są na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisa-
mi dotyczącymi spółek obowiązującymi na danym rynku.
Tego rodzaju narzędzia inwestycyjne mogą się opierać
o inną dostępną w danym systemie prawnym formę, która
umożliwia przeprowadzenie wspólnej inwestycji w nieru-
chomości i która w szczególnych przypadkach nawet nie
może być nazwana funduszem inwestycyjnym ze wzglę-
du na ustawowe zastrzeżenie takiej nazwy dla innego
uregulowanego ustawowo narzędzia inwestycyjnego
(polska ustawa o funduszach inwestycyjnych zastrzega
nazwę fundusz inwestycyjny dla funduszy utworzonych
zgodnie z jej postanowieniami). 

Najczęściej stosowaną i dość powszechnie dostępną
formą prawną tego rodzaju jest fundusz utworzony w for-
mie spółki osobowej, czyli np. spółki komandytowej (Limi-
ted Partnership). Nie zmienia to faktu, iż w terminologii
światowej w zasadzie wszystkie narzędzia i formy umoż-
liwiające wspólne inwestycje w nieruchomości nazywane
są powszechnie funduszami nieruchomości. 

Przedstawiony sposób klasyfikacji funduszy nieruchomo-
ściowych pozwala na całościowe ujęcie tematu. Niemniej
jednak w odniesieniu do funduszy nieruchomości stosuje się
także inne kryteria podziału. Ze względu na obraną formułę
powszechnie wyróżnia się fundusze otwarte, czyli o nieogra-
niczonej emisji oraz fundusze zamknięte, których wielkość
jest z góry ograniczona. Dzieli się je również w zależności
od rodzaju nieruchomości, w jakie są inwestowane środki. 

Wyróżnia się więc fundusze rynku nieruchomości miesz-
kaniowych, biurowych, handlowych itp. Kolejnym kryterium
podziału stosowanym dla funduszy nieruchomości jest ich
dostępność dla inwestorów. Możliwość inwestowania mo-
że być dostępna powszechnie i w takim przypadku mówi-
my o funduszu publicznym. W przypadku funduszy pol-
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skich mianem funduszu publicznego określa się taki, który
jest oferowany więcej niż 300. potencjalnym inwestorom.
Fundusz może być też przeznaczony dla wybranych inwe-
storów, co wyklucza jego powszechną dostępność.
W przypadku takiego rozwiązania mówimy o funduszu
niepublicznym (private equity fund). Poniżej zostaną przed-
stawione najbardziej rozpowszechnione modele stosowa-
ne na świecie. 

FUNDUSZE NIERUCHOMOÂCI W ÂWIETLE 
POLSKICH UREGULOWA¡ PRAWNYCH

Ustawodawstwo polskie reguluje funkcjonowanie narzędzi
wspólnego inwestowania poprzez specjalną ustawę, Usta-
wę o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r.,
która zastąpiła Ustawę o funduszach inwestycyjnych z dnia 
28 sierpnia 1997 r.

Zastąpienie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku nową
ustawą argumentuje się, jak można było przeczytać w uza-
sadnieniu do projektu ustawy: 
■ potrzebą dostosowania polskich przepisów do nowych

regulacji wprowadzonych przez Unię Europejską 
■ potrzebą uelastycznienia i uproszczenia regulacji dotyczą-

cych funduszy emitujących certyfikaty inwestycyjne; dotych-
czas wyróżniane fundusze mieszane, specjalistyczne oraz
specjalistyczne zamknięte zastąpiono nową formą fundu-
szu zamkniętego, który samodzielnie spełnia wymagania
stawiane dotychczas trzem różnym kategoriom funduszy

■ koniecznością uproszczenia zasad funkcjonowania fun-
duszy lokujących w nieruchomości

■ potrzebą umożliwienia wprowadzenia nowych rozwią-
zań, niefunkcjonujących dotychczas w Polsce, a znanych
i sprawdzonych na innych rynkach.
Jednakże nowa ustawa zachowuje większość dotych-

czasowych uregulowań dotyczących tworzenia i funkcjono-
wania towarzystwa funduszy inwestycyjnych, funduszy in-
westycyjnych i ich nadzoru przez Komisję Papierów Warto-
ściowych i Giełd.

Zgodnie z art. 3 ustawy, fundusz inwestycyjny to osoba
prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lo-
kowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicz-
nego, a w przypadkach określonych w ustawie – również

niepublicznego – proponowania nabycia jednostek uczest-
nictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, w określone w usta-
wie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego
i inne prawa majątkowe. 

Za utworzenie funduszu, zarządzanie nim i reprezento-
wanie na zewnątrz odpowiada towarzystwo funduszy in-
westycyjnych. Towarzystwo może tworzyć więcej niż jeden
fundusz inwestycyjny. W ustawie wyróżniono następujące
typy funduszy:
■ fundusz inwestycyjny otwarty
■ specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
■ fundusz inwestycyjny zamknięty.

Oznaczenie „fundusz inwestycyjny” może być używane
wyłącznie przez fundusze utworzone i funkcjonujące we-
dług polskiej Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Do utworzenia funduszu konieczne jest:
■ nadanie statutu – statut nadawany jest przez towarzystwo

funduszy inwestycyjnych
■ zawarcie umowy o prowadzenie rejestru aktywów fundu-

szu pomiędzy towarzystwem i depozytariuszem
■ uzyskanie zezwolenia od Komisji Papierów Wartościo-

wych i Giełd na utworzenie funduszu
■ zebranie minimalnych wpłat na fundusz
■ wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Dla funduszu lokującego w nieruchomości przewidzia-
no w rozdziale III ustawy o funduszach formę zamknięte-
go funduszu inwestycyjnego, który emituje certyfikaty in-
westycyjne nabywane przez inwestorów. Certyfikaty in-
westycyjne, na podstawie statutu funduszu, mogą być
wprowadzane do publicznego obrotu lub zostać z takie-
go obrotu wyłączone. Mogą one mieć formę papierów
na okaziciela lub papierów imiennych. Forma na okazicie-
la jest wymagana wobec certyfikatów dopuszczonych
do publicznego obrotu. 

Oprócz wymienionych w art. 145 ustawy papierów war-
tościowych, wierzytelności, udziałów w spółkach z o.o., wa-
lut, instrumentów pochodnych, praw majątkowych dopusz-
czonych do obrotu na giełdach towarowych oraz zbywal-
nych instrumentów rynku pieniężnego, w które może loko-
wać zamknięty fundusz, w art. 147 wymienione są jako
przedmiot lokat funduszu zamkniętego:
■ własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych

w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości
oraz statków morskich

■ użytkowanie wieczyste. 
Fundusz jest zobowiązany nabywać tylko nieobciążone

nieruchomości o sprawdzonym i uregulowanym statusie
prawnym. Fundusz musi posiadać w swoim portfelu co naj-
mniej cztery różne nieruchomości. W przypadku funduszu
oferowanego publicznie nieruchomości muszą zostać naby-
te w terminie 24 miesięcy, a w przypadku funduszu niepod-
legającego publicznemu oferowaniu – w terminie 36 mie-
sięcy od dnia jego rejestracji.

Poniżej został przedstawiony poglądowy schemat orga-
nizacyjny zamkniętego funduszu inwestycyjnego sektora
nieruchomości:

Certyfikaty inwestycyjne, na podstawie
statutu funduszu, mogą być wprowadza-
ne do publicznego obrotu lub zostać
z takiego obrotu wyłączone. Mogą 
one mieć formę papierów na okaziciela 
lub papierów imiennych. Forma 
na okaziciela jest wymagana wobec 
certyfikatów dopuszczonych 
do publicznego obrotu. 
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OPODATKOWANIE

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania funduszy in-
westycyjnych, również nieruchomościowych, jest sposób i wy-
sokość ich opodatkowania. Z zagadnieniem opodatkowania
w przypadku funduszy inwestycyjnych stykamy się w dwóch
obszarach. Pierwszy dotyczy opodatkowania samego fundu-
szu jako osoby prawnej prowadzącej działalność gospodar-
czą. W tym przypadku, na podstawie art. 6 Ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992
r., zwalnia się fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie
Ustawy o funduszach inwestycyjnych z tego podatku. Uregu-
lowane zostało również zagadnienie opodatkowania sa-
mych uczestników funduszy inwestycyjnych czerpiących ko-
rzyści w postaci dochodu z uczestnictwa w funduszu.
W przypadku osoby fizycznej, zgodnie z art. 30a Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991 r., podatek od dochodu z tytułu udziału w funduszach
kapitałowych wynosi 19% od wypłaconej kwoty dochodu. 

Dochód ustala się poprzez odjęcie od kwoty otrzymanej
z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych kwoty wy-
datków poniesionych na nabycie certyfikatów inwestycyj-
nych. Na poczet tak ustalonego dochodu nie można zali-
czyć strat poniesionych w tym funduszu i innych funduszach.
Osoby prawne osiągające dochody z tytułu uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych są opodatkowane na podsta-
wie ustawy o opodatkowaniu osób prawnych podatkiem
w wysokości 19%. 

FUNDUSZE NIERUCHOMOÂCI NA POLSKIM 
RYNKU INWESTYCYJNYM 

W przypadku inwestorów instytucjonalnych działających
na polskim rynku nieruchomości można wyróżnić dwie gru-
py uczestników rynku:
■ fundusze utworzone i działające w oparciu o polską Usta-

wę o funduszach inwestycyjnych
■ fundusze zagraniczne utworzone i działające w opar-

ciu o inną niż polską legislację, lokujące w polskie nie-
ruchomości.

Na polskim rynku już na początku lat dziewięćdziesią-
tych można było zauważyć aktywność zagranicznych in-
westorów instytucjonalnych inwestujących w polskie nieru-
chomości na rzecz swoich zagranicznych udziałowców.
Zachodnie fundusze nieruchomościowe, wykorzystując za-
lety rozwijającego się rynku nieruchomości, lokowały w pol-
skie nieruchomości. Pierwsze tego typu inwestycje były mo-
tywowane możliwością osiągnięcia bardzo wysokiej stopy
zwrotu, praktycznie już nieosiągalnej na dojrzałych rynkach
zachodnich. Ponadto pionierskie inwestycje na nowym, nie-
ukształtowanym rynku były obciążone z punktu widzenia
zachodnich inwestorów większym ryzykiem inwestycyjnym,
które uzasadniało wyższą niż w przypadku rynków za-
chodnich oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji. Wśród pio-
nierów na polskim rynku można wymienić następujące za-
chodnie fundusze nieruchomości, które według szacunków
rynkowych zainwestowały podane kwoty:
■ Heitman Central Europe Property Partners (USA) – 310

mln USD
■ Europolis Invest (Austria) – 206 mln USD
■ Deutsche Bank RE (Niemcy) – 95 mln EUR.

Wraz z rozwojem polskiego rynku nieruchomości moż-
na było zaobserwować wzmożoną aktywność innych
uczestników, zarówno z Europy zachodniej, jak i Stanów
Zjednoczonych:
■ Gruppa Apollo wraz z Rida Development (USA) – 700

mln EUR
■ Deka Immobilien (Niemcy) – 40 mln EUR
■ Rodamco (Holandia).

W tej grupie należy zauważyć instytucje oferujące pro-
dukty wspólnego inwestowania opracowane w oparciu
o inne konstrukcje prawne. Chodzi tutaj o fundusze utworzo-
ne w oparciu o formułę spółki osobowej (Real Esate Limited
Partnership). Spośród tego rodzaju funduszy inwestujących
na polskim rynku można wymienić:
■ Deutsche Bank (Niemcy) – 98 mln EUR 
■ Bankhaus Woelbern (Niemcy) – 75 mln EUR
■ LHI wspólnie z Sachsen Fonds – 114,5 mln USD
■ CFB Commerzfonds – 64 mln EUR.

W celu pełnego przedstawienia zachodnich inwestorów
na polskim rynku nieruchomości trzeba również wspomnieć
inwestorów indywidualnych, którzy samodzielnie lub w bar-
dzo małych grupach nabywali polskie nieruchomości. Na-
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leży jednak zaznaczyć, iż była to grupa dość nieliczna.
Zgodnie z szacunkami inwestorzy indywidualni zawierali
transakcje o wartości nieprzekraczającej 10 mln euro. War-
to również wspomnieć o spekulantach na rynku nierucho-
mości, którzy inwestują na dość krótkie, jak na inwestycje
w nieruchomości okresy, bo na około 3. do 5. lat i po osią-
gnięciu wyznaczonych sobie celów, głównie w postaci wy-
sokiej stopy zwrotu, zamierzają wycofać się z inwestycji.
Do grupy tak zwanych spekulantów rynku nieruchomości
można zaliczyć fundusze typu venture capital.

Rozwój polskich funduszy nieruchomości działających
w oparciu o polską Ustawę o funduszach inwestycyjnych
obserwujemy w zasadzie dopiero od czterech lat. Pierwsze
próby wprowadzenia na rynek produktów tego typu zosta-
ły podjęte przez BRE Bank i jego Towarzystwo Funduszy In-
westycyjnych Skarbiec oraz Bank BPH poprzez CA IB To-
warzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Obie próby zakoń-
czyły się niepowodzeniem. Za przyczynę niepowodzenia
uznaje się niedostateczne zainteresowanie polskich inwe-
storów. Dopiero trzecia próba uplasowania na polskim ryn-
ku kapitałowym funduszu nieruchomości zakończyła się po-
wodzeniem. 

Latem 2004 r. BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwe-
stycyjnych utworzyło zamknięty fundusz inwestycyjny, Arka
BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jeszcze w oparciu o regu-
lacje Ustawy o funduszach inwestycyjnych z 1997 roku. Za-
kłada się funkcjonowanie tego funduszu do dnia
28.12.2012 r. Certyfikaty inwestycyjne funduszu były ofero-
wane w transzy dla inwestorów indywidualnych osobom fi-
zycznym oraz w transzy dla inwestorów instytucjonalnych
funduszom inwestycyjnym, emerytalnym, zakładom ubez-
pieczeń, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom na-
bywającym duże ilości certyfikatów. 

W obu tych transzach zaoferowano 3 500 000 certyfika-
tów po cenie emisyjnej 97 zł plus opłaty w wysokości
do 3 zł. Inwestorzy indywidualni objęli 1,48 mln certyfikatów
o łącznej wartości nominalnej 144 mln zł. Dziewięciu inwe-
storów instytucjonalnych, do których należą między innymi
EBOR oraz Bank Zachodni WBK, objęło certyfikaty za kwo-
tę ponad 195 mln zł. Fundusz zamierza finansować swoje in-
westycje również przy pomocy środków obcych, pozyskiwa-
nych najczęściej w formie kredytów, w wysokości nawet
do 70% wartości inwestycji. Łącznie fundusz zamierza zain-
westować na rynku nieruchomości ok. 1,1 mld zł. Pełny okres
trwania funduszu ma wynosić 8,5 roku, z możliwością skró-
cenia, bądź wydłużenia o 2 lata. Według prognoz zarzą-
dzających funduszem oczekiwana jest stopa zwrotu w wyso-
kości ok. 12% rocznie. 

Zgodnie z pierwszą wyceną certyfikatów, sporządzoną
na koniec września 2004 r., certyfikat był wart 98,33 zł, co
oznacza, iż zysk na certyfikacie nie pokrył jeszcze pobiera-
nej od inwestorów prowizji, która wynosiła maksymalnie 3 zł
od jednego nabywanego certyfikatu. Ze względu na długi
okres trwania inwestycji nieruchomościowych fundusz zakła-
da pełne wykorzystanie zebranych środków na nabycie port-
fela nieruchomości w okresie ok. 3 lat. Następnie oczekuje się

dochodów z wynajmu zakupionych nieruchomości, a w ostat-
nim roku z ich sprzedaży. Oprócz inwestycji na terenie Polski,
fundusz zakłada również aktywność na Węgrzech i w Repu-
blice Czeskiej, gdzie zamierza zainwestować nie więcej niż
20% swoich aktywów. Fundusz będzie się koncentrował
główniena nieruchomościach biurowych położonych w du-
żych polskich miastach. Ponadto przewiduje się lokaty w nie-
ruchomości handlowe, magazynowe, mieszkaniowe oraz
grunty pod inwestycje komercyjne i mieszkaniowe. 

W ostatnich miesiącach 2004 r. zaoferowano drugi za-
mknięty polski fundusz inwestycyjny nieruchomości, Skar-
biec – Rynku Nieruchomości. Również emisja certyfikatów
inwestycyjnych tego funduszu zakończyła się sukcesem.
Zdołano zebrać aktywa w wysokości około 89 mln zł, co
pozwoli na inwestycje w łącznej kwocie około 400 mln zł.
Wprowadzenie do obrotu na rynku giełdowym certyfika-
tów inwestycyjnych Skarbca zaplanowano w terminie
do 23 listopada 2004 r. 

Fundusz Skarbiec został utworzony na 10 lat, z możliwo-
ścią skrócenia czasu jego funkcjonowania do 5 lat w opar-
ciu o postanowienia nowej Ustawy o funduszach inwesty-
cyjnych z dnia 27 maja 2004 r. Fundusz będzie inwestował
kapitały za pośrednictwem spółek celowych (SPV) w projek-
ty budowlane rynku mieszkaniowego wyłącznie na terenie
RP. Fundusz będzie lokował w (Prospekt emisyjny, s. 11):
■ w spółki komandytowo-akcyjne, które będą specjalnie

powołane do realizacji każdorazowo tylko jednego pro-
jektu inwestycyjnego na rynku mieszkaniowym, a komple-
mentariuszami takich spółek będą spółki akcyjne i spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością

■ w spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią będące komplementariuszami spółek komandytowo-
-akcyjnych

■ papiery dłużne, bądź wierzytelności wobec wymienio-
nych spółek.
Prowadzenie inwestycji funduszu przy użyciu spółek celo-

wych ma ograniczyć ryzyko prowadzonych inwestycji. 
Funkcjonowanie funduszu zaplanowane jest na dwa pię-

cioletnie cykle inwestycyjne. Przez pierwszy rok zakłada się
dokonywanie wyboru projektów inwestycyjnych, przez na-
stępne dwa do trzech lat – nabycie w ramach spółki celo-
wej działek budowlanych, uzyskanie niezbędnych zezwo-
leń oraz przeprowadzenie z wybranym deweloperem in-
westycji budowlanej, a ostatni rok do dwóch lat przezna-
czony będzie na sprzedaż mieszkań. Dla spółki celowej
fundusz będzie pełnił rolę inwestora finansowego. 

Również w przypadku tego funduszu prognozowana jest
roczna rentowność w wysokości ok. 12%. Zakłada się, iż in-
westowanie w rynek nieruchomości mieszkaniowych ma
przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu w stosunku do in-
nych segmentów rynku nieruchomości. Jednocześnie wska-
zywany jest ogromny deficyt około 1,5 miliona lokali miesz-
kalnych w Polsce. Ponadto fundusz liczy na wzrost cen
mieszkań od 2008 r., spowodowany zlikwidowaniem pre-
ferencyjnej stawki VAT (obecnie 7%) na sprzedaż nowych
mieszkań i wprowadzenie podstawowej stawki tego podat-
ku (obecnie 22%). Wymienione czynniki oraz prognozowa-
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ny ogólny wzrost wartości nieruchomości w okresie najbliż-
szych kilku lat powinny zapewnić, zdaniem pomysłodaw-
ców funduszu, jego sukces rynkowy.

Zakończona sukcesem emisja certyfikatów inwestycyj-
nych dwóch pierwszych polskich zamkniętych funduszy nie-
ruchomości zachęciła inne grupy bankowe do zaoferowa-
nia podobnego produktu. W 2005 r. Towarzystwo Fundu-
szy Inwestycyjnych Banku BPH utworzyło kolejny fundusz
nieruchomości w oparciu o polską Ustawę o funduszach in-
westycyjnych, BPH Zamknięty Fundusz Inwestycyjny Sekto-
ra Nieruchomości. W ramach subskrypcji udało się sprze-
dać certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 332 mln zł.

Fundusz będzie inwestował powierzone mu środki w nieru-
chomości komercyjne o przeznaczeniu biurowym, handlo-
wym, magazynowym i dystrybucyjnym oraz w nieruchomo-
ści mieszkaniowe. Zakłada się, iż 70% procent portfela do-
celowego funduszu będą stanowiły nieruchomości położo-
ne w Polsce, w największych miastach wojewódzkich będą-
cych jednocześnie najbardziej atrakcyjnymi inwestycyjnie lo-
kalizacjami. W przypadku nieruchomości magazynowych
i dystrybucyjnych dopuszcza się lokalizacje poza głównymi
miastami, które są jednak atrakcyjne logistycznie. Maksy-
malnie 30% aktywów funduszu może zostać zainwestowa-
ne poprzez rożnego rodzaju instrumenty finansowe w spół-
ki celowe posiadające nieruchomości zlokalizowane w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej, a w szczególności w Cze-
chach i na Węgrzech.

Ponadto również KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyj-
nych, należące do grupy Kredyt Banku utworzyło w 2005

roku KBC Index Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Za-
mknięty. W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych udało
się pozyskać 127 mln zł. Fundusz KBC nastawiony jest na in-
westowanie w tytuły uczestnictwa luksemburskiego funduszu
nieruchomości, należącego do belgijskiego KBC Banku.
Bank KBC jest również większościowym akcjonariuszem Kre-
dyt Banku. Inwestycja w fundusz KBC umożliwia inwestowa-
nie w spółki działające w sektorze budownictwa na terenie
Europy. To powoduje, iż nie jest to fundusz konkurujący bez-
pośrednio z innymi polskimi funduszami nieruchomości. 

Podsumowując, można stwierdzić, iż na polskim rynku in-
westycyjnym sektora nieruchomości w ostatnim okresie
wzrosła aktywność zarówno inwestorów, jak i oferujących
instrumenty. Zakończone powodzeniem emisje certyfikatów
funduszy inwestycyjnych sektora nieruchomości bardzo do-
brze rokują dla rozwoju tego rynku w przyszłych latach.
Również odmienność segmentów rynku nieruchomości,
w które będą lokować opisane podmioty, uwiarygadnia ich
przedsięwzięcia. Sukces pierwszych emisji polskich fundu-
szy nieruchomości może spowodować, że również inni
uczestnicy rynku funduszy inwestycyjnych podejmą próby
zainwestowania w rynek nieruchomości. 

Z innych narzędzi wspólnego inwestowania w nierucho-
mości, oferowanych na polskim rynku i niepodlegających
ustawie o funduszach inwestycyjnych, pojawiła się możli-
wość inwestycji w pokoje hotelowe oparta na inwestowa-
niu w odrębne lokale stanowiące konkretne pokoje hotelo-
we. Ponieważ inwestor w przypadku tej inwestycji zobowią-
zuje się nabyć konkretny lokal stanowiący wyposażony po-
kój hotelowy, można tylko z zastrzeżeniem mówić o wspól-
nym inwestowaniu. W zasadzie istota wspólnego inwesto-
wania w tym przypadku polega na tym, iż musi się zebrać
większa liczba inwestorów chcących zainwestować w po-
kój hotelowy i dzięki temu powstanie budynek hotelowy.

Ważnym elementem tej inwestycji jest obciążenie inwe-
storów ryzykiem fazy budowlanej, co oznacza, iż inwesto-
rzy nie nabywają gotowych lokali, a jeszcze dodatkowo
ponoszą ryzyko okresu realizacji inwestycji. Następnie każ-
dy właściciel lokalu ponosi ryzyko jego wynajęcia przez
okres trwania inwestycji. Te czynniki powodują, że tego ro-
dzaju przedsięwzięcie można przyrównać do realizacji bu-
dynku mieszkalnego z wyodrębnionymi lokalami mieszkal-
nymi przeznaczonymi na wynajem. ■
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