
Ratingi  
nieruchomości w NUK
II Bazylejska Umowa Kapitałowa (NUK) wyróżnia 
projekty w obszarze nieruchomości, realizowane głównie, 
choć niekoniecznie, w formule spółek, jako część tzw. 
specialized lending. Opis tej kategorii finansowania jest 
zawarty w punktach 221-228 NUK.1 Termin specialized 
lending obejmuje: finansowanie projektów inwestycyjnych 
w realizowanych w formule spółek celowych (tzw. 
project finance), finansowanie transakcji handlowych 
(commodities finance), finansowanie budowy obiektów  
np. samolotów i statków (tzw. object finance) 
i wspomniane wcześniej dwie kategorie finansowania 
nieruchomości: finansowanie obiektów komercyjnych (tzw. 
Income Producing Real Estate) i nieruchomości o dużej 
zmienności dochodu (high volatile commercial real estate - 
HVCRE). Termin HVCRE oznacza przykładowo finansowanie 
budowy, finansowanie budowy obiektu pod konkretnego 
nabywcę lub finansowanie obiektu bez konkretnych 
najemców. W szczególności termin HVCRE może dotyczyć 
finansowania zakupu gruntu. 

Jak pokazano wcześniej, cechą wspólną wszystkich 
wyróżnionych kategorii specialized lending może być 
realizacja projektu w formule spółki celowej. Według II 
Bazylejskiej Umowy Kapitałowej gotówka generowana 
przez projekt powinna zapewnić spłatę kredytu, przy czym 
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Niniejszy artykuł stawia sobie za cel 
zaprezentowanie wybranych aspektów 

stosowania ratingów nieruchomości 
w bankach. Na tle innych kryteriów 

ratingu nieruchomości, w tym 
opracowaniu zostaną szczegółowo 

zaprezentowane dwa kryteria jakościowe 
związane z ratingami nieruchomości: 

ryzyko najemców oraz zarządzanie 
projektem i nieruchomością. Oprócz 

opisu obu tych kryteriów jakościowych, 
artykuł pokazywać będzie też różnorodne 

źródła informacji, z jakich muszą 
skorzystać banki celem zastosowania 

obu wspomnianych kryteriów w ocenie 
nieruchomości. W artykule, w opisie obu 
wspomnianych kryteriów, przedstawione 

będą wykazy zagadnień, które trzeba 
sprawdzić, pozyskując informacje 

w różnych źródłach oraz w bezpośrednich 
rozmowach przedstawicieli banków 

z kredytobiorcami, w celu nadania 
stosownego ratingu.

WYBRANE 
ASPEKTY RATINGU 
NIERUCHOMOŚCI

 rola wybranych kryteriów jakościowych



umowa najmu lub dzierżawy, bądź sprzedaży nieruchomości 
jest głównym źródłem przepływów finansowych.  
II Bazylejska Umowa Kapitałowa (NUK) proponuje 
przy takiej formule realizacji projektów w obszarze 
nieruchomości określone kryteria ratingowe dla nadzorców 
sektora bankowego do oceny projektów realizowanych 
w formule specialized lending, nie podając jednocześnie 
gotowego rozwiązania dwóch najbardziej istotnych kwestii:

  wzajemnych proporcji między różnymi kryteriami 
ratingowymi (wag ratingu)

  wzajemnych proporcji między kryteriami odnoszącymi 
się bezpośrednio do samego obiektu finansowania 
(nieruchomości) a kryteriami odnoszącymi się do 
udziałowców, najemców, procedur zarządzania 
nieruchomością/projektem.

 W odniesieniu do finansowania nieruchomości  
(IPRE i HVCRE) II Bazylejska Umowa Kapitałowa  
jako przykładowe kryteria ratingowe proponuje  
w aneksie IV2:

  warunki rynkowe (relacja podaży i popytu na daną 
powierzchnię w konkretnej lokalizacji)

  wskaźniki finansowe, tj. Wskaźnik Pokrycia Obsługi Długu 
(DSCR) i proporcja wartości kredytu do wartości obiektu 
tzw. loan-to-value; wskaźniki DSCR w procedurach oceny 
zdolności kredytowej powinny mieć normatywy. Dla 

wskaźnika Pokrycia Obsługi Długu normatyw ten wynosi 
120 proc. Normatyw dla LTV powinien w zależności od 
apetytu na ryzyko banku wahać się od 80 do 100 proc. 

  wyniki tzw. stress-testu, np. „odporności” projektu na 
ryzyko stopy procentowej lub zmiany kursu walutowego; 
wspomniana odporność mierzona jest kształtowaniem 
się Wskaźnika Pokrycia Obsługi Długu w zależności 
od przyjętego przez bank scenariusza zmian kursu 
walutowego i stopy procentowej

  przewidywalność przepływów gotówkowych 
(rozproszenie terminów zapadalności umów najmu, 
stosowna wiarygodność kredytowa najemców 
i udokumentowanie przedłużania przez nich umów 
najmu etc.) 

  odpowiednią lokalizację nieruchomości 

  walory funkcjonalne nieruchomości determinowane przez 
architekturę i standard wykończenia; walory funkcjonalne 
muszą być jednocześnie konkurencyjne w stosunku do 
innych nieruchomości, realny musi być również budżet 
projektu w przypadku finansowania ryzyka budowy

  siłę sponsorów projektu (stosowny wkład własny, 
kondycja finansowa pozwalająca na zasilanie finansowe 
projektu, dywersyfikacja nieruchomości w strukturach 
holdingowych, dobre kontakty z innymi uczestnikami 
rynku nieruchomości, doświadczenie w zarządzaniu 
nieruchomościami, tzw. facility management)
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  odpowiednią strukturę zabezpieczeń prawnych spłaty 
kredytu (pierwszy wpis na hipotece, zastaw na udziałach 
w spółce celowej, cesja praw z umów najmu i z polis 
ubezpieczeniowych).

 W celu oszczędności kapitału ekonomicznego 
przypisywanego do konkretnych transakcji w obszarze 
nieruchomości na pokrycie nieoczekiwanych strat,  
II Bazylejska Umowa Kapitałowa przewiduje konieczność 
budowy systemów ratingowych dla projektów w obszarze 
nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza dla projektów 
realizowanych w formule spółek celowych. Dylematem 
banku chcącego zrealizować oszczędności w kapitale 
ekonomicznym nie jest kwestia, czy w ogóle budować 
w banku system ratingowy. Kwestią zasadniczą staje się jego 
ostateczny kształt, dostosowany do specyfiki konkretnego 
kraju, konkretnej transakcji i specyfiki konkretnej 
nieruchomości. W obszarze finansowania nieruchomości 
można wyróżnić szereg rodzajów różnorodnych transakcji. 
Można finansować zakupy gotowych obiektów, zakupy 
udziałów/akcji posiadających je spółek celowych lub 
refinansować obiekty gotowe lub budowę nieruchomości. 
Można też finansować różne typy nieruchomości, np. biura, 
magazyny, centra handlowe, budownictwo mieszkaniowe, 
nieruchomości przemysłowe, hotele i zakupy ziemi. 
Można wreszcie finansować zakupy spółek - matek spółek 
celowych działających w Polsce. 

Ratingi nieruchomości
w literaturze przedmiotu
Spotykane w literaturze przedmiotu ratingi projektów 
nieruchomościowych proponują różne kryteria oceny. 
K. Gordon wyróżnia w ocenie takich projektów kryteria 
makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Do kryteriów 
makroekonomicznych K. Gordon zalicza otoczenie 
podatkowe rynku nieruchomości, fluktuację kursów 
walutowych i stóp procentowych, inflację i bezrobocie. 
Do kryteriów mikroekonomicznych K. Gordon zalicza 
z kolei takie kryteria, jak: lokalizacja, walory funkcjonalne 
nieruchomości, atrakcyjność rynku nieruchomości, 
skala i kształt umów przednajmu (tzw. pre-leasing), 
doświadczenie zespołu realizującego projekt, siła finansowa 
dewelopera, skala regresu do udziałowców i wykonawców, 
proporcje LTV (loan-to-value), udział środków własnych 
w finansowaniu projektu, strategia wyjścia dewelopera 
z projektu.3

Globalizacja na rynku nieruchomości inwestycyjnych, 
niemal nieograniczony przepływ kapitału znacząco 
zwiększyły zainteresowanie banków i inwestorów 
ratingami „obiektowymi”, których znormalizowane 
procedury pozwolą ocenić daną nieruchomość i ułatwić 
podjęcie decyzji inwestycyjnej. Ratingi obiektowe są też 
pomocne dla banków w ocenie zabezpieczeń prawnych 
spłaty kredytu. Ratingi, czy też może indeksy obiektowo-
rynkowe oceniające stan rynku, na którym ulokowana jest 
dana nieruchomość, jak i ją samą, są tworzone z różnym 
skutkiem przez różne podmioty w różnych krajach 

świata, np. w Niemczech m.in. rating rynkowo-obiektowy 
„Morix”. 

Definicję ratingu rynkowo-obiektowego podali w swych 
opracowaniach R. Trotz i A. Schenker4. Kryteria oceny 
projektów polegających na zakupie pojedynczych 
nieruchomości oraz ich portfela podaje też J. Laurer.5

Rating rynkowo-obiektowy jest znormalizowaną  
procedurą, pozwalającą na przedstawienie trwałej jakości 
danej nieruchomości na danym rynku. R. Trotz i  
A. Schenker wyróżniają takie kryteria ratingu obiektowego, 
jak: lokalizacja, walory obiektu, atrakcyjność rynku 
nieruchomości, jakość i pewność przepływów gotówkowych 
generowanych przez nieruchomość. Miarą walorów 
funkcjonalnych nieruchomości i jej jakości jest jej możliwość 
sprzedaży za adekwatną cenę, ustaloną przez ekspertów, 
którzy mają do dyspozycji wszelkie informacje dotyczące 
rynku i obiektu. Cena powinna pozwolić na zwrotność 
kredytu bankowego. Według modelu Trotza i Schenker, 
kryteria jakościowe, takie jak solidność i wypłacalność 
najemców, jakość zarządzania nieruchomością i projektem 
nie są do końca przedmiotem ratingu rynkowo-
obiektowego. Jak można zauważyć, tak zdefiniowany rating 
nieruchomości nie jest odpowiedzią na potrzeby ratingu 
wewnętrznego, wykorzystywanego przy finansowaniu 
nieruchomości w kontekście II Bazylejskiej Umowy 
Kapitałowej, choć może stanowić jeden z jego elementów, 
szczególnie przy realizacji projektów inwestycyjnych 
w formule „spółek celowych”.

J. Laurer reprezentuje nieco inne podejście do oceny 
nieruchomości i realizowanych projektów i zwraca uwagę, 
w kontekście oceny portfela nieruchomości, na kwestie 
związane z jakością zarządzania nieruchomościami 
i spółkami posiadającymi nieruchomości, w tym kwestie 
podatkowe.6

ZMIENNE JAKOŚCIOWE  
– NIEDOCENIANE  
KRYTERIA RATINGOWE 
Można zaryzykować stwierdzenie, że w warunkach polskich 
kwestia ryzyka najemców oraz kwestia zarządzania 
nieruchomością/projektem, związana m.in. z umiejętnością 
„przeprowadzenia” projektu przez meandry prawa 
budowlanego i podatkowego, nabierają szczególnego 
znaczenia i powinny być traktowane równorzędnie 
z pozostałymi kryteriami ratingowymi, jak lokalizacja, czyli 
położenie obiektu, otoczenie, jakość obiektu, wartość 
nieruchomości, pewność przepływów finansowych 
nieruchomościowych i kształtowanie się wskaźników 
finansowych, tj. LTV, DSCR i ISCR. Ratingi nieruchomości nie 
mogą zatem nie uwzględnić obu wspomnianych kryteriów 
jakościowych. Ryzyko najemców wpływa na stabilność 
przepływów finansowych z nieruchomości i na jej wartość.
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Na wartość nieruchomości i na stabilność przepływów 
pieniężnych wpływa także zarządzanie nieruchomością lub 
projektem inwestycyjnym. 

Przyjrzyjmy się bliżej obu tym kryteriom jakościowym 
w różnych typach transakcji nieruchomościowych. 

Kryterium ratingowe:  
ryzyko najemców 
W kontekście kryterium ratingowego „Ryzyko Najemców” 
bank wdrażający system ratingowy powinien uwzględnić 
kilka subkryteriów, przydzielając odpowiednie punkty 
za ich wypełnienie lub nie przez kredytobiorcę. Do tych 
subkryteriów należą : 

  ryzyko wypłacalności najemców

  kształt umowy najmu.

RYZYKO WYPŁACALNOŚCI NAJEMCÓW
W projektach nieruchomościowych kredytobiorca może 
wynajmować powierzchnię różnym typom najemców. Może 
to być firma z własnej grupy kapitałowej, w tym spółka 
matka, mogą to być też najemcy zewnętrzni, niepowiązani, 
w myśl art. 71 Prawa bankowego, ani personalnie, ani 
kapitałowo z kredytobiorcą. Możliwa jest też kombinacja 
obu tych grup najemców. Wśród najemców wskazana jest 
obecność uznanych firm zajmujących znaczne powierzchnie 
w nieruchomości tzw. kluczowych najemców, czyli „anchor 
tenantów”. Kluczowi najemcy podnoszą prestiż danej 
nieruchomości dla innych najemców i/lub jej atrakcyjność 
dla klientów. Kluczowi najemcy w obiektach handlowych, 
tacy jak sieci detaliczne lub operatorzy Multikina, mogą 
także przyciągnąć innych najemców poprzez generowanie 
ruchu osobowego. Najemcy powinni mieć także 
komplementarny charakter, tak, aby tworzyć w miarę 
spójny obraz centrum handlowego. Przychody z umów 
najmu zawartych z kluczowymi najemcami powinny 
mieć znaczący udział w strukturze przychodów ogółem 
i w jak największym stopniu wypracowywać wskaźnik 
pokrycia obsługi długu w obiekcie (DSCR). Normatyw tego 
wskaźnika to 120 proc.

Sprawdzenie wiarygodności finansowej najemców 
najłatwiejsze jest, ze zrozumiałych powodów, gdy najemca 
jest spółką notowaną na GPW. Wtedy dostęp do informacji 
o sytuacji finansowej najemcy jest ułatwiony. 

Sprawdzenie wiarygodności finansowej najemców przez 
bank oceniający projekt i nadający rating może także 
polegać na sprawdzeniu, czy najemca nie jest już klientem 
kredytowym banku. Jeśli ta komfortowa sytuacja ma 
miejsce i najemca(y) są już klientem danego banku, wtedy 
bank może sprawdzić, jak ocenił w ostatnim okresie ryzyko 
kredytowe najemcy, kiedy ubiegał się on o kredyt lub jak 
wygląda ocena najemcy, także kredytobiorcy banku, na 
etapie monitorowania umowy kredytowej. Jeżeli najemca 
przedłożył wynajmującemu-kredytobiorcy sprawozdania 
finansowe oraz inne dokumenty prawne i finansowe pod 
rygorem zachowania przez wynajmującego tajemnicy 

handlowej (vide art. 72 k.c.) i dał zgodę na przekazanie tych 
dokumentów do banku finansującego wynajmującego, 
wtedy bank może wykorzystać swe tradycyjne kryteria 
ratingowe stosowane w ocenie korporacji i ocenić 
takiego najemcę. Przykładowymi kryteriami ratingowymi 
stosowanymi przez bank do oceny korporacji są:

  wskaźniki finansowe (płynności, rentowności aktywów); 
wskaźniki są analizowane wg normatywów, średnich 
branżowych, tendencji

  perspektywy branży, w której działa kredytobiorca 

  pozycja rynkowa firmy (jakość oferty produktu/usługi, 
organizacja sieci sprzedaży, udział w rynku, uzależnienie 
rynkowe od dostawców i odbiorców, perspektywy 
rozwoju branży, typ rynku)

  kwalifikacje kadry kierowniczej (strategia rozwojowa 
firmy, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje 
menedżerskie, jakość systemów planowania 
i rachunkowości)

  forma własności firmy

  siła związków zawodowych

  zabezpieczenie prawne spłaty kredytu

  stosunki z bankiem (poziom obrotów na rachunku 
bankowym, brak tytułów wykonawczych)7.

Pogląd na kondycję finansową najemców i ich wypłacalność 
mogą dać także takie dokumenty, jak opinie bankowe 
banków kredytujących najemcę lub prowadzących rachunek 
bankowy, aktualne zaświadczenia o stanie zaległości wobec 
Urzędu Skarbowego i ZUS. Wskazane jest sprawdzenie, jak 
najemcy wywiązywali się dotąd z zawartych umów najmu 
w ocenianej przez bank nieruchomości i pobranie referencji 
z innych nieruchomości, gdzie najemcy również wynajmują 
powierzchnię. 

W ocenie ryzyka najemców, bank oceniający daną 
nieruchomość może wykorzystać także ratingi najemców 
nadane im przez uznane agencje ratingowe, tj. Moodys’, 
Standard @Poor, Fitach. Bank oceniający nieruchomość 
może wykorzystać też informacje zawarte w BIG 
(biurach informacji gospodarczej, takich jak Infomonitor, 
KRD, Erif) lub powszechnie dostępne rankingi prasowe 
przedsiębiorstw (Listy 500 tygodnika „Polityka”, dziennika 
„Rzeczpospolita”). Źródłem informacji o spółkach prawa 
handlowego mogą być też: Krajowy Rejestr Sądowy, 
Monitor Polski B oraz raporty wywiadowi handlowych 
na temat najemcy. Dla oceniających nieruchomość 
i nadających rating pracowników banków bezcennym 
źródłem informacji mogą być też informacje zawarte 
w internecie, w tym linki do archiwów prasowych. Banki nie 
doceniają też zapytań do Głównego Inspektoratu Informacji 
Finansowej (GIF) odnośnie podejrzenia o pranie brudnych 
pieniędzy. Zapytania te mogą też służyć m.in. do weryfikacji 
wiarygodności najemców. 
W ocenie ryzyka najemców warto także pamiętać o pewnej 
prawidłowości: im większa jest otwartość informacyjna 
podmiotu gospodarczego w Polsce, tym jest to lepszy 
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i pewniejszy płatnik z punktu widzenia kontrahentów 
i banków finansujących projekt.

KSZTAŁT UMOWY NAJMU
Oprócz wiarygodności płatniczej najemców, w ramach 
kryterium „Ryzyko Najemców”, bardzo ważne 
znaczenie ma też sama umowa najmu. Umowa najmu 
w nieruchomościach komercyjnych, tj. biur, magazynów, 
centrów handlowych, jest regulowana przez polski 
kodeks cywilny (art. 659-709 k.c.). Warto pamiętać, że 
ustawodawca polski uregulował w sposób szczególny 
najem lokali mieszkalnych poprzez wyodrębnienie 
w kodeksie cywilnym przepisów o najmie lokali (art. 680 
- art. 692 k.c.) spośród przepisów ogólnych o najmie 
(art. 659 - art. 692 k.c.), a zwłaszcza poprzez uchwalenie 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego, zwanych też ustawą o ochronie praw 
lokatorów.

Ustawa o ochronie praw lokatorów znajduje 
zastosowanie tylko i wyłącznie do ochrony praw 
lokatorów, w tym m.in. najemców, którym przysługuje 
prawo do lokalu w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 
pkt 4 ustawy, zgodnie z którym lokalem jest „lokal 
służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 
a także lokal będący pracownią służącą twórcy do 
prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; 
nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie 
przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, 
w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, 
burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub 
w innych budynkach służących do celów turystycznych 
lub wypoczynkowych”.

Tak więc z punktu widzenia banku oceniającego 
nieruchomość, kluczową kwestią jest sprawdzenie, czy 
umowa najmu lokalu dotyczy lokalu użytkowego lub 
mieszkalnego (art. 680-692 k.c.) i czy umowa została 
zawarta na czas oznaczony, czy na czas nieoznaczony. 
Okres umowy najmu powinien być maksymalnie długi 
i korespondować z okresem spłaty wnioskowanego kredytu. 
Dla banków korzystniejsze zatem są umowy najmu zawarte 
na czas oznaczony, choć w świetle ostatniego orzecznictwa 
SN umowa taka nie daje bankom pełnego bezpieczeństwa 
w zakresie stabilności przepływów pieniężnych 
kredytobiorcy z umów najmu. Przez szereg lat trwał 
w doktrynie prawa spór, czy można wypowiedzieć umowy 
najmu zawarte na czas oznaczony. W interpretacjach 
prawnych współistniały trzy kierunki interpretacji, art. 673 
k.c. par. 3 k.c.: „restrykcyjny”, „umiarkowanie restrykcyjne” 
i „liberalny”. Sąd Najwyższy uznał ostatecznie, że klauzula 
wypowiedzenia umowy najmu jest dopuszczalna wtedy, gdy 
możliwość jej wypowiedzenia uzależniona jest od zajścia 
przyczyny określonej w umowie.8 

 Zgodnie z polskim prawem, umowa najmu może przyznać 
pewne zabezpieczenia jej wykonania przez wynajmującego. 

Przysługuje mu prawo zastawu na rzeczach najemcy 
wniesionych przez niego do przedmiotu najmu (art. 670-
671 k.c.). W umowie najmu mogą być zawarte różne formy 
zachęty dla najemców. Te formy zachęty negatywnie 
oddziaływają na przepływy pieniężne generowane przez 
projekt. Do tych zachęt należą: okres wolny od płacenia 
czynszu, zróżnicowanie czasowe stawek czynszu z pewnym 
okresem dochodzenia do ostatecznej wielkości, pokrywanie 
kosztów adaptacji powierzchni do potrzeb najemców. 
Umowa najmu może też powodować inne zakłócenia dla 
przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, 
które powinny być uwzględnione przez ocenę ratingową 
dokonywaną przez bank. Do zagrożeń tych należą: 

  kwestia dominującej waluty czynszu; jeżeli ta waluta jest 
niezgodna z walutą kredytu, wtedy pojawia się problem 
ryzyka kursu walutowego w finansowanym przez bank 
kredycie

  możliwość wstrzymania przez najemcę płatności czynszu, 
jeśli najemca w obiekcie handlowym nie uzyska koncesji 
na alkohol

  brak jakiekolwiek formuły indeksacji czynszu i wyłączenie 
stosowania artykułu 6851 kodeksu cywilnego, co może 
uniemożliwić kredytobiorcy-wynajmującemu podwyżkę 
czynszu w czasie trwania umowy kredytowej

  brak sposobu zabezpieczenia płatności czynszu 
przez najemcę (gwarancja bankowa, kaucja, polisa 
ubezpieczeniowa)

  dopuszczalność potrąceń, bo w trakcie budowy 
były przez kredytobiorcę-wynajmującego pobierane 
zaliczki od najemców, gdyż nie było za co prowadzić 
budowy; inna opcja potrącenia może wynikać z faktu 
zlecenia przez najemcę zastępczego wykonania 
obowiązków wynajmującego wynikających z umowy 
najmu; inne potrącenia w rozliczeniach między 
kredytobiorcą-wynajmującym a najemcą mogą 
wyniknąć z dodatkowych zobowiązań wynajmującego, 
np. dostarczenia w określonym czasie dodatkowej 
powierzchni najemcy – brak realizacji tego warunku 
rodzi odpowiedzialność kontraktową wynajmującego 
wobec najemcy i skutkuje roszczeniem najemcy wobec 
wynajmującego

  problemy z art. 676 i 694 k.c. (przepis art. 676 
i odpowiednio 694 nie stwarza podstaw dla rozliczenia 
już w trakcie najmu i dzierżawy nakładów poniesionych 
przez najemcę na przedmiot umowy. Rozliczenie z art. 
676 k.c. nie jest zrównane ze sprzedażą w rozumieniu 
ustawy o VAT)

  klauzula Negative pledge, czyli prawo uzyskania przez 
danego najemcę wszelkich koncesji otrzymanych od 
wynajmującego-kredytobiorcę przez innych najemców

  wyłączność dla najemcy na bycie jedynym 
reprezentantem danej branży w obiekcie handlowym; 
w umowie najmu można np. spotkać kary umowne, 
które wynajmujący-kredytobiorca ma zapłacić, jeżeli 
w promieniu kilkuset metrów dojdzie do otwarcia sklepu 
prowadzącego konkurencyjną działalność w stosunku do 
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działalności danego najemcy; omawiane zapisy pojawiają 
się zwłaszcza w umowach z tzw. anchor tenantami

  kary płacone przez wynajmującego-kredytobiorcę, jeśli 
działalność gospodarcza najemcy w obiekcie będzie 
utrudniona na przykład w następstwie remontów dróg 
dojazdowych

  prawo pierwokupu powierzchni lub całego obiektu dla 
najemcy

  umowa najmu może dodatkowo przewidywać zakaz 
obciążeń hipotecznych nieruchomości wprowadzony 
przez najemcę, co może inwestorowi-wynajmującemu 
utrudnić pozyskiwanie kredytów bankowych

  okoliczności wypowiedzenia umowy najmu dla banku 
oceniającego nieruchomość niebezpieczne są zapisy typu 
„wypowiedzenie jest możliwe, jeśli prowadzenie w danej 
nieruchomości działalności gospodarczej przez najemcę 
stało się nieopłacalne lub bezcelowe”

  brak opcji rozwiązania umowy najmu zawartej na 
czas określony przez kredytobiorcę-wynajmującego. 
Utrudnienia dotyczą umów najmu zawieranych z datą 
pewną stosownie do art. 658 k.c

  zapisy w umowach najmu przewidujące, że po 
zakończeniu umowy najmu najemca nie ma obowiązku 
przywrócenia stanu poprzedniego pomieszczeń do stanu 
pierwotnego

Kryterium ratingowe:  
zarządzanie nieruchomością  
lub projektem inwestycyjnym
Termin „zarządzanie nieruchomością lub projektem 
inwestycyjnym” może wystąpić zarówno w projektach 
związanych z zakupem gotowej nieruchomości, zakupem 
udziałów w spółce celowej posiadającej nieruchomość 
lub z finansowaniem budowy/lub generalnego remontu. 
W sytuacji finansowania budowy lub generalnego 
remontu mówić będziemy raczej o zarządzaniu projektem 
inwestycyjnym. W sytuacji zakupu gotowego obiektu 
lub udziałów/akcji mówimy raczej o zarządzaniu 
nieruchomością. 

W kryterium „Zarządzanie nieruchomością lub projektem 
inwestycyjnym” można wyróżnić szereg dalszych 
subkryteriów:

  doświadczenie osób zaangażowanych w jego 
prowadzenie i „związanie” tych osób z projektem

  sposób zarządzania przez kredytobiorcę różnorodnymi 
typami ryzyka projektu i wykorzystanie przez 
kredytobiorcę dostępnych na rynku i przyjętych praktyk 
ograniczających wspomniane ryzyko

  staranność przygotowania transakcji w obszarze 
nieruchomości komercyjnych oraz staranność 
w kwestiach planowania finansowego i podatkowego 

  dotychczasową komunikację z bankiem i jakość 
dokumentów dostarczanych bankowi 

  staranność w formułowaniu wiodących umów 
towarzyszących projektowi 

  dbałość o wizerunek firmy lub grupy firm deweloperskich.

Podobnie jak poprzednio, popatrzmy na te subkryteria 
bardziej szczegółowo. 

DOŚWIADCZENIE OSÓB 
ZAANGAŻOWANYCH W JEGO 
PROWADZENIE I „ZWIĄZANIE”  
TYCH OSÓB Z PROJEKTEM
Obecność w projekcie inwestycyjnym, niezależnie od 
jego charakteru, osób z doświadczeniem i kontaktami,  
jest bardzo pomocna w zarządzaniu projektem. 
Szczególnie dotyczy to zarządzania samą budową/
generalnym remontem, a później komercjalizacją obiektu 
i „przetrwania” w okresie dekoniunktury na rynku 
nieruchomości. Prowadzenie budowy w warunkach polskich 
wymaga sporego doświadczenia, kontaktów i zdolności 
negocjacyjnych. Debiutantom na rynku deweloperskim 
jest coraz trudniej.9 Doświadczona i sprawdzona w innych 
projektach kadra zarządzająca powinna być związana 
z projektem i z całą grupą deweloperską programami 
lojalnościowymi (system premiowy przewidujący wysokie 
bonusy za doprowadzenie projektu do końca, rozumiane 
jako zakończenie transakcji, wybudowanie i pełna 
komercjalizacja obiektu, sprzedaż powierzchni mieszkalnej 
lub opcje zakupu akcji). Fluktuacja doświadczonych kadr 
nie służy bezpieczeństwu projektu. Ocena przez bank 
doświadczenia osób zaangażowanych w projekt po stronie 
kredytobiorcy może mieć miejsce poprzez analizę ich c.v. 
i dostarczonych list referencyjnych realizowanych projektów. 

SPOSÓB ZARZĄDZANIA  
PRZEZ KREDYTOBIORCĘ RÓŻNYMI  
TYPAMI RYZYKA PROJEKTU 
I WYKORZYSTANIE PRZEZ KREDYTOBIORCĘ 
DOSTĘPNYCH NA RYNKU I PRZYJĘTYCH 
PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH 
WSPOMNIANE RYZYKO
W trakcie projektu, gdy bank finansuję budowę lub 
generalny remont, występuje szereg typów ryzyka istotnych 
dla prawidłowego przebiegu projektu:

  ryzyko źródeł finansowania 

  ryzyko realizacji

  ryzyko przekroczenia zaplanowanych nakładów 
inwestycyjnych

  ryzyko okresu budowy

  ryzyko opóźnień w oddaniu inwestycji do eksploatacji

  ryzyko wadliwego wykonania

  ryzyko związane z przestrzeganiem norm ochrony 
środowiska.

Bank, oceniając nieruchomości i projekt, musi 
przeprowadzić szczegółową analizę tego, jak kredytobiorca,  
radzi sobie z tym ryzykiem. Według Browna i Chenga, 
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system zarządzania ryzykiem obejmuje następujące kroki: 
identyfikacja ryzyka, klasyfikacja ryzyka, analiza ryzyka 
i reakcja na ryzyko.10 

STARANNOŚĆ PRZYGOTOWANIA 
TRANSAKCJI W OBSZARZE 
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH 
ORAZ STARANNOŚĆ W KWESTIACH 
PLANOWANIA FINANSOWEGO 
I PODATKOWEGO
W odniesieniu do kolejnego subkryterium: „Staranność 
przygotowania transakcji w obszarze nieruchomości 
komercyjnych oraz staranność w  kwestiach planowania 
finansowego i podatkowego”, warto podkreślić rolę 
biznesplanu z odpowiednimi projekcjami finansowymi, 
rolę ekspertyz technicznych i podatkowych analizowanego 
projektu. Realny musi być również budżet projektu 
w przypadku finansowania ryzyka budowy. W kontekście 
badania walorów funkcjonalnych projektów 
nieruchomościowych warto podkreślić rolę badania 
due-diligence w niektórych typach transakcji na rynku 
nieruchomości komercyjnych. Due-diligence powinno 
mieć kompleksowy charakter i objąć prawne, finansowe 
i techniczne aspekty funkcjonowania nieruchomości wraz 
z kwestiami podatkowym i analizą umów związanych 
z nieruchomością. Przy gotowych nieruchomościach 
komercyjnych warto w szczególności zwrócić uwagę 
na obowiązek kontroli stanu technicznego, zapisany 
w prawie budowlanym w odniesieniu do nieruchomości, 
których powierzchnia zabudowy przekracza 2 tys. m kw. 
lub powierzchnia dachów przekracza 1 tys. m kw. Kontroli 
takiej podlegają zatem biurowce, centra handlowe, 
magazyny. Kontroli powinny podlegać elementy budynku, 
budowli, instalacje narażone na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne, elementy instalacji i urządzeń służących 
ochronie środowiska oraz elementy instalacji gazowych, 
przewodów kominowych-dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych.11 Przeprowadzenie wspomnianego 
kompleksowego due-diligence powinno być bardzo 
mocno akcentowane przez bank dokonujący oceny 
ratingowej nieruchomości i projektu. Przeprowadzenie 
due-diligence świadczy bowiem o profesjonalizmie 
i rzetelności kredytobiorcy i dobrym zarządzaniu 
projektem. Jest niezbędne, zwłaszcza przy zakupie 
nieruchomości lub udziałów/akcji spółki celowej 
posiadającej nieruchomość. 

W polskich realiach częścią zarządzania projektem jest 
także kwestia planowania podatkowego. W projektach 
nieruchomościowych typowe jest dążenie do tzw. 
optymalizacji podatkowej, czyli redukcji wysokości płaconych 
podatków w różnej fazie realizacji projektów inwestycyjnych. 
Błędne planowanie podatkowe może prowadzić do zakłóceń 
w przepływach finansowych kredytobiorcy, a to może mieć 
związek z możliwością spłaty kredytu bankowego. 

Przykładowo, podatkowym problemem dla inwestora 
są konsekwencje transferu majątku do spółki celowej. 

Inwestor, co do zasady, już w fazie koncepcyjnej projektu 
powinien podjąć decyzję, czy realizuje projekt inwestycyjny 
w formule spółki celowej czy w formule tradycyjnej 
wielobranżowego przedsiębiorstwa. Transfer nieruchomości 
do spółki celowej na etapie późniejszym może się wiązać 
z pewnymi problemami natury podatkowej związanymi 
z podatkiem dochodowym. Objęcie udziałów lub akcji 
w zamian za wkład niepieniężny w spółce kapitałowej 
lub w spółdzielni rodzi obowiązek podatkowy po stronie 
wspólnika. Tak stanowi art. 12 ust 1 pkt 7 updop. Przychodem 
jest tu nominalna wartość udziałów lub akcji. Kosztem zaś 
- wartość wynikająca z ksiąg wnoszącego. Wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy wkładem niepieniężnym jest przedsiębiorstwo 
lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. W takim 
przypadku nominalna wartość udziałów lub akcji objęta 
za wniesienie do spółki przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części jest zwolniona od podatku (art. 21 
ust. 1 pkt 109 upodf). Wnoszenie przedsiębiorstwa (lub 
zcp) aportem do spółki w zamian za udziały jest neutralne 
podatkowo dla spółki wnoszącej wkład niepieniężny. Zasada 
tej neutralności podatkowej dotyczy także osób prawnych. 
Nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, 
otrzymana w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa 
(zcp), nie jest przychodem (art. 12 ust. 1 pkt 7 updop). 
Przychód spółki wnoszącej aport powstanie w momencie 
odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za 
wkład lub ich umorzenia. Otrzymanie przedsiębiorstwa 
(zcp) tytułem wkładu niepieniężnego jest korzystne dla 
drugiej spółki, gdyż nie jest opodatkowane (art. 12 ust 4 pkt 
4 updop). 

Definicja przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 55 
k.c. Zgodnie z art. 4a upodp, zorganizowaną częścią 
przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo 
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 
składników materialnych i niematerialnych, w tym 
zobowiązania przeznaczone do realizacji określonych zadań 
gospodarczych, który to zespół składników mógłby zarazem 
stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie 
realizujące te zadania. Nie jest konieczne prowadzenie 
dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa odrębnej 
księgowości. Konieczne jest za to, w świetle orzecznictwa 
WSA i NSA, wniesienie zobowiązań. Wskazane jest także 
prowadzenie rachunkowości zarządczej dla wydzielanej 
części przedsiębiorstwa, co pozwala jej przyporządkować 
koszty i osiągane przychody.12 

W kontekście rozważań, co jest, a co nie jest 
zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, warto 
zaznaczyć, że sam budynek biurowy, magazynowy czy 
centrum handlowe nie spełnia tej definicji. Inna jest 
sytuacja, jeżeli ma miejsce organizacyjnie i finansowo 
wyodrębniona działalność polegająca na wynajmie lokali 
w będącym własnością danego podmiotu budynku. 
Budynek taki, wraz ze wszystkimi wierzytelnościami 
i zobowiązaniami dotyczącymi zawartych umów najmu, 
zarządzania, dostawy mediów i innymi umowami 
związanymi z tym budynkiem oraz działalnością 
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polegającą na wynajmowaniu, stanowi zorganizowaną 
część przedsiębiorstwa. Budynek ze wspomnianymi 
atrybutami może być w realiach polskich uznany albo za 
przedsiębiorstwo, albo za jego zorganizowaną część.13

Przepisy obowiązujące w Polsce do 31 grudnia 2006 r. 
przewidywały, że spółka celowa, jako nowy podmiot, 
mogła podwyższyć podstawę amortyzacji otrzymanych 
w drodze aportu składników majątkowych do ich wartości 
rynkowej, a także ustalić na nowo metodę i stawki 
amortyzacyjne. Regulacje te były korzystne dla podatników, 
jeżeli w wyniku wniesienia przedsiębiorstwa aportem 
wystąpiła tzw. dodatnia wartość firmy. Dotyczyło to również 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Podwyższenie 
wartości początkowej składników majątkowych prowadziło 
nie tylko do podwyższenia odpisów amortyzacyjnych 
(o ile składniki podlegały amortyzacji podatkowej), a co 
za tym idzie, bieżących kosztów uzyskania przychodów, 
ale także do podwyższenia przyszłych kosztów 
podatkowych w momencie sprzedaży ww. składników 
majątku (w warunkach polskich kosztem występującym 
przy zbyciu środków trwałych są wydatki na ich nabycie, 
odzwierciedlone jako wartość początkowa przyjęta dla 
celów amortyzacji, pomniejszona o dokonane odpisy 
amortyzacyjne (art. 16 ust. 1 pkt 1 uopdop). Od 2007 r. 
obowiązuje jednak zasada, że spółka, w której doszło 
do wniesienia aportem składników majątku, kontynuuje 
wycenę tych składników przez wnoszącego i stosowanie 
przez niego zasady amortyzacji (art. 16g ust 10a uopdop 
i art. 16h ust. 3a uopdop). Jednakże na mocy przepisów 
przejściowych stare regulacje można jeszcze wykorzystać 
do końca 2007 r. Podatnicy z tzw. łamanym rokiem 
podatkowym (tzn. ci, których rok podatkowy nie pokrywa 
się z kalendarzowym) zaczynającym się przed 1 stycznia 
2007 r. i kończącym w 2007 r. oraz podatnicy, których 
pierwszy rok podatkowy rozpoczął się w drugiej połowie 
2006 r., wciąż mają prawo do stosowania korzystnych, 
obowiązujących przed zmianą przepisów, zasad 
amortyzacji. 

Jeżeli więc przedsiębiorstwo lub zorganizowana część 
przedsiębiorstwa zostanie wniesiona aportem do takiej 
spółki, to będzie ona mogła „urealnić” wartość otrzymanych 
środków trwałych, które zostały zamortyzowane już 
w spółce wnoszącej aport lub których wartość rynkowa 
jest wyższa od wartości księgowej. Przykładowo, 
wniesienie budynku, którego wartość księgowa jest niska 
w porównaniu z jego wartością rynkową, do spółki, której 
rok podatkowy zaczął się przed 1 stycznia 2007 r., pozwala 
na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wyższej 
wartości i w krótszym czasie. Warunkiem skorzystania z tej 
możliwości jest rozpoczęcie amortyzacji do końca roku 
podatkowego, który zaczął się w 2006 r.14,15 

Kiedy doszło do transferu majątku do innego podmiotu 
w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to 
kontrowersyjna jest możliwość zaliczania odsetek przez 
kredytobiorcę-nową spółkę, do której wniesiono majątek 

do kosztów uzyskania przychodu. WSA w Białymstoku, 
w wyroku z 23 listopada 2007 r. (I SA/Bk 474/07) orzekł, 
że wydatki w postaci odsetek spłaconych przez spółkę od 
kredytu zaciągniętego przez inny podmiot, nie są kosztem 
uzyskania przychodu. Zdaniem WSA w Białymstoku doszło 
tu jedynie do przejęcia zadłużenia innego podmiotu. Nie jest 
zachowana zasada związku z przychodami nowej spółki.16

Kwestia transferu nieruchomości i innych elementów 
majątku do spółki celowej rodzi również pewne problemy 
związane z podatkiem VAT. Istnieje spór, czy wniesienie 
środka trwałego, wykorzystywanego przez podatnika do 
działalności opodatkowanej, aportem do spółki, podobnie 
jak jego sprzedaż, nie rodzi obowiązku korekty VAT 
naliczonego, odliczonego przy jego nabyciu. 

W kontekście planowania podatkowego warto tutaj zwrócić 
także uwagę na dwie inne kwestie: odpowiedzialność 
nabywców środków trwałych za zobowiązania podatkowe 
zbywcy oraz praktykę cen transferowych. Popatrzmy na 
pierwszą kwestię. Inwestor, kupując nieruchomość od 
zadłużonego zbywcy, może w myśl ordynacji podatkowej 
odpowiadać za długi podatkowe, długi z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne (ZUS) zbywcy lub dzierżawców 
nieruchomości. Wspomniana odpowiedzialność ograniczona 
jest do wartości nabytego majątku. Tak stanowią artykuły 
112 i 114 ord. pod. Nie można wszcząć postępowania 
w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej 
przed:

a) upływem terminu płatności zobowiązania podatkowego 
ustalonego w drodze decyzji skierowanej do sprzedawcy,

b) doręczeniem sprzedawcy decyzji określającej wysokość 
zaległości podatkowej,

c) dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego 
przeciwko sprzedawcy (w przypadku wystawienia tytułu 
wykonawczego na podstawie deklaracji nie jest wymagane 
wydanie decyzji przed wszczęciem egzekucji).17

Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości wskazana w art. 
112 ord. pod. jest odpowiedzialnością solidarną – organ 
podatkowy nie musi udowadniać faktu nieskuteczności 
egzekucji z majątku zbywcy przed nałożeniem 
odpowiedzialności na osoby trzecie.18 

Sposobem minimalizacji wspomnianego ryzyka jest 
żądanie od zbywcy przewidzianych przez polską ordynację 
podatkową zaświadczeń o braku zaległości podatkowych, 
zaległości z tytułu podatków z nieruchomości i opłat za 
użytkowanie wieczyste oraz braku zaległości z tytułu 
składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy 
możliwe było uzyskanie takich zaświadczeń, nabywca 
nieruchomości odpowiada za zaległości podatkowe 
zbywcy wyłącznie do wysokości zaległości ujawnionych 
w takich zaświadczeniach. Nabywca nieruchomości 
powinien zastrzec sobie w ramach negocjacji lub w umowie 
przedwstępnej, że uzyskanie takich zaświadczeń jest 
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warunkiem zawieszającym zawarcie transakcji  
(tzw. condition precedent).

Istotną kwestią w kontekście planowania podatkowego 
kredytobiorcy jest polityka w zakresie tzw. cen 
transferowych. Tutaj uwarunkowania prawne i podatkowe 
są w Polsce zbliżone do uwarunkowań spotykanych 
w innych krajach. Organ podatkowy może stwierdzić 
zaniżenie dochodu w wyniku transakcji pomiędzy 
podmiotami powiązanymi kapitałowo bez uwzględniania 
warunków wynikających z tych powiązań. Dochód jest 
wtedy szacowany na bazie jednej z czterech metod 
(porównywalna cena niekontrolowana, cena odsprzedaży, 
metoda rozsądnej marży i metoda zysku transakcyjnego). 
Podstawa prawna takich sankcji ze strony organów 
podatkowych wobec inwestorów to art. 25 ustawy o pdof 
i art. 11 ustawy o pdop). Dodatkowo należy pamiętać, że 
podatnicy stosujący ceny transferowe oraz zawierający 
transakcje, z których środki finansowe są przekazywane do 
krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, mają 
obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (art. 
25 a ustawy o pdof i odpowiednio art. 9a ustawy o pdop). 
Skutkami  zaniedbania sygnalizowanych wyżej kwestii są:

  spór z Urzędem Skarbowym

  powstanie zaległości podatkowych (karne 
opodatkowanie to 50 proc. różnicy wyszacowanej 
przez Urząd Skarbowy wg art. 30d ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych i odpowiednio 19 ust. 4 
ustawy o pdof) wraz z odsetkami za zwłokę.

Dla banku oceniającego nieruchomość i projekt, 
właściwe planowanie podatkowe jest dokumentowane 
przez ekspertyzy podatkowe doradców podatkowych, 
zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego kontrahentów 
i wiążące interpretacje podatkowe Ministerstwa Finansów.

DOTYCHCZASOWA KOMUNIKACJA 
Z BANKIEM I JAKOŚĆ DOKUMENTÓW 
DOSTARCZANYCH BANKOWI
Oceniając nieruchomość i projekt, bank musi także 
zwrócić uwagę na sposób komunikacji kredytobiorcy 
z bankiem. Należy pamiętać, że wniosek o finansowanie 
projektu w obszarze nieruchomości przez bank 
wpływa dopiero po pewnym czasie od rozpoczęcia 
działań przygotowawczych. Jakość i efekty działań 
przygotowawczych mają duży wpływ na sukces inwestycji, 
ponadto świadczą o kompetencjach sponsorów, 
wykonawców, projektantów, doradców i kadry 
zarządzającej. Jeżeli zostały popełnione jakieś błędy, stanowi 
to istotne zagrożenie dla jego powodzenia, zwłaszcza, gdy 
osoba za nie odpowiedzialna zachowała wpływ na projekt. 
Aby się przed tym niebezpieczeństwem przynajmniej 
częściowo uchronić, bank powinien w ocenie nieruchomości 
i projektu brać pod uwagę takie aspekty ocenianego 
przedsięwzięcia, jak obecny stopień realizacji prognoz 
i harmonogramów, jakość przedstawionej dokumentacji, 
dotychczasową współpracę z bankiem przy ocenianym 

przedsięwzięciu. Bank powinien w szczególności sprawdzić, 
czy przedstawiona dokumentacja jest sporządzona 
w sposób profesjonalny, tj. czy struktura jest czytelna, 
obliczenia i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 
przewidziane w biznesplanie są poprawnie i jasno 
przedstawione, z wyraźnie uwypuklonymi założeniami

Skład zespołu doradców kredytobiorcy powinien mieć 
charakter interdyscyplinarny i składał się ze specjalistów 
o odpowiednim doświadczeniu (prawnicy, finansiści, 
księgowi, eksperci techniczni, specjaliści znający rynek). 
Bank powinien też sprawdzić, czy w świetle dotychczasowej 
realizacji nie występują odchylenia w realizacji działań 
przewidzianych w biznesplanie. 

STARANNOŚĆ W FORMUŁOWANIU 
WIODĄCYCH UMÓW TOWARZYSZĄCYCH 
PROJEKTOWI
Kolejnym subkryterium, które bank powinien 
przeanalizować w ocenie nieruchomości, jest staranność 
w formułowaniu wiodących umów towarzyszących 
projektowi. Podobnie, jak w przypadku umowy najmu, 
umowy towarzyszące projektowi powinny zabezpieczać 
ryzyko projektu i interes gospodarczy kredytobiorcy oraz 
gwarantować stabilne przepływy finansowe. Typowymi 
umowami w projektach w obszarze nieruchomości 
komercyjnych są:

  umowa zakupu nieruchomości

  umowa najmu, dzierżawy/umowy nabycia lokali 
mieszkalnych i użytkowych 

  umowy związane z dostawami mediów

  umowy związane z finansowaniem zewnętrznym 
(umowa kredytowa, umowa leasingowa) oraz 
tzw. dokumenty prawnego zabezpieczenia spłaty 
zewnętrznych środków finansowych

  umowy o zarządzanie projektem wraz z umowami 
motywacyjnymi dla managementu

  umowy pośrednictwa związane z poszukiwaniem przez 
wyspecjalizowane agencje najemców/nabywców/źródeł 
finansowania 

  umowy ubezpieczenia.

W projektach mieszkaniowych warto też zwrócić uwagę na 
wzory umów z nabywcami lokali mieszkalnych stosowane 
przez dewelopera mieszkaniowego. Polską specyfiką jest 
stosowanie przez deweloperów mieszkaniowych tzw. 
klauzul niedozwolonych. Wymieńmy kilka takich klauzul 
– pełnia ich lista jest zawarta w artykule 3853 i na stronach 
internetowych UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów). Przykładowo, klauzule niedozwolone 
wiążą się z następującymi sformułowaniami w umowie 
nabycia lokalu mieszkalnego: 

1.  Możliwość zmiany ceny mieszkania przez dewelopera już 
po podpisaniu umowy z nabywcą. 
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2.  Możliwość odstąpienia od umowy przez nabywcę jest 
związana z karą umowną naliczaną od ceny mieszkania 
lub wnoszonych dotąd wpłat.

3.  Konieczność znalezienia przez nabywcę odstępującego 
od umowy swego następcy, który wstąpi w prawa 
wynikające z umowy nabywcy z deweloperem.

4.  Ograniczenie kar płaconych nabywcom mieszkań przez 
dewelopera, gdy ma miejsce nieterminowe oddawanie im 
mieszkań.

5.  Zarezerwowanie przez dewelopera opcji jednostronnego 
odbioru mieszkania. 

Jeżeli deweloper mieszkaniowy stosuje ww. klauzule 
niedozwolone, to na mocy ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, UOKIK może wszcząć postępowanie 
przeciwko takiemu deweloperowi i nałożyć mu karę 
w wysokości 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.19 

DBAŁOŚĆ O WIZERUNEK FIRMY  
LUB GRUPY FIRM DEWELOPERSKICH
W projektach w obszarze nieruchomości komercyjnych bardzo 
ważną rolę odgrywa dbałość o wizerunek firmy. W odniesieniu 
do tego subkryterium, należy pamiętać o współpracy 
z kontrahentami i przestrzeganiu przez kredytobiorcę przy 
zawieraniu umów i rozliczeniach zasad kupieckiej rzetelności, 
rozumianej jako wywiązywanie się z zawartych umów. 

Dbałość o wizerunek firmy jest szczególnie istotna 
w odniesieniu do deweloperów mieszkaniowych. 
Subkryterium dbałości o wizerunek firmy można wtedy 
rozważać w różnych aspektach. Wprawdzie mimo prób 
w latach 2003-2007 nie uchwalono w Polsce ustawy 
o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich, ale 
warto, oceniając dewelopera, sprawdzić też, czy deweloper 
samorzutnie nie przestrzega pewnych dobrych praktyk 
wobec swych klientów, zapisanych we wspomnianych 
projektach ustaw. Chodzi tu o przejrzystość procesu 
deweloperskiego oraz o zapisy w umowach deweloper- 
-nabywca i stosowanie rachunku powierniczego 
(zastrzeżonego) jako formuły rozliczeń z nabywcami. 
Z perspektywy klienta przejrzystość procesu poprawia 
udostępnienie nabywcom podstawowych informacji 
o projekcie deweloperskim. W takim pakiecie informacyjnym 
o projekcie (swoistym prospekcie informacyjnym) 
powinny znaleźć się m.in. informacje dotyczące podstaw 
prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez 
dewelopera (np. KRS, Regon, NIP), informacje o planach 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ, ksero 
prawomocnego pozwolenia na budowę poświadczonego 
za zgodność z oryginałem, wypis i wyrys z rejestru gruntów, 
odpis z KW wraz z badanie KW przez radcę prawnego 
(wzmianki w KW), informacje o położeniu budynku 
i lokalu, harmonogram realizacji projektu, ceny lokali i miejsc 
parkingowych oraz komórek lokatorskich, harmonogram 
wpłat, źródła finansowania inwestycji, opinie bankowe, 
zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta 
o niezaleganiu z podatkami i opłatami za użytkowanie 

wieczyste, informacje o zabezpieczeniu wpłat na nabywcy, 
wzorzec umowy, opinie bankowe, referencje dewelopera, 
cv kadry zarządzającej projektem i kopie jej uprawnień 
zawodowych, sprawozdania finansowe za ostatnie lata 
działalności wraz z opinią biegłych rewidentów.

Istotną kwestią z perspektywy klientów jest także 
preferowany przez firmę deweloperską sposób i moment 
pobierania wpłat od klientów. Deweloper może, 
w rozliczeniach z klientami, stosować rachunek powierniczy, 
mimo że nie ma takiego ustawowego obowiązku. Stosując 
„rachunek powierniczy lub zastrzeżony” o zamkniętym lub 
otwartym charakterze, deweloper ogranicza swój dostęp 
do pieniędzy wpłacanych przez nabywców. Mogą być one 
użyte na mocy umowy rachunku dopiero, gdy deweloper 
wypełnił określone warunki, na przykład uzyskał pozwolenie 
na użytkowanie (rachunek zamknięty) lub rachunek 
otwarty (zrealizowanie przez dewelopera etapu budowy 
potwierdzone wpisami do dziennika budowy). Traktowanie 
„fair” klientów przez firmę deweloperską wiążę się również 
z niepobieraniem przez nią wpłat od nabywców mieszkań 
i lokali, gdy deweloper nie spełnia dwóch warunków: nie ma 
prawomocnego pozwolenia na budowę i tytułu prawnego 
do dysponowania nieruchomością, na której będzie 
realizowany projekt. 

Jak zaznaczono wcześniej, bardzo sporną kwestią 
z perspektywy klienta jest kształt umowy między nabywcą 
a deweloperem. Standardem zawierania umowy między 
nabywcą i deweloperem powinien być, wspomniany 
już przy okazji innego subkryterium, brak klauzul 
niedozwolonych z tzw. listy UOKIK (art. 3853 k.c.) w tej 
umowie, potwierdzony opinią prawną oraz wnoszenie wpłat 
na podstawie wpisów w dzienniku budowy potwierdzonych 
przez inspektora nadzoru budowlanego. Płatności 
wnoszone przez nabywcę na rzecz dewelopera powinny 
być wnoszone zależnie od postępu prac budowlanych. 
Standardem, pożądanym przez część klientów, powinno być 
raczej zawieranie umów przedwstępnych jedynie w formie 
notarialnej, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o własności 
lokali. Tym samym roszczenie nabywcy o zawarcie umowy 
ostatecznej i wyodrębnienie lokalu zostaje ujawnione w KW, 
co daje mu gwarancję zawarcia przez dewelopera umowy 
przenoszącej własność lokalu na uzgodnionych warunkach. 

Ocena dewelopera z perspektywy klienta-nabywcy to 
także sprawdzenie, w jakim stopniu klient ma komfort 
współpracy z deweloperem poprzez ułatwienia w dostępie 
do kredytu hipotecznego czy ubezpieczeń. Jeżeli 
deweloper ma umowy z bankami oferującymi kredyty 
hipoteczne i z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz 
odpowiednio przeszkolone służby sprzedaży, to wtedy 
klient może łatwiej załatwić wszystkie formalności związane 
z zaciągnięciem kredytu hipotecznego lub zawarciem 
umowy ubezpieczeniowej na miejscu u dewelopera. 
Jeżeli, jak w tej chwili, większość klientów deweloperów 
korzysta z kredytu hipotecznego, to nabywca taki jest 
dla dewelopera pewniejszym płatnikiem, bo ma źródła 
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finansowania swej inwestycji. Deweloper musi jednak, 
w efekcie właściwego zarządzania projektem, zapewniać 
terminową i zgodną z planem realizację projektu, aby bank 
finansujący nabywcę nie odmówił wypłaty kolejnych transz 
kredytu hipotecznego.

Zakończenie
Jak widać z przedstawionego opisu, związek dwóch 
kryteriów jakościowych, tj. ryzyko najemców i zarządzanie 
nieruchomością i projektem inwestycyjnym, jest oczywisty. 
Oba omawiane w opracowaniu kryteria jakościowe 
wpływają na pewność i stabilność przepływów finansowych 
generowanych przez nieruchomość. Ocena nieruchomości 
i projektu poprzez oba wspomniane kryteria jakościowe 
wymaga analizy szeregu subkryteriów. Zastosowanie obu 
kryteriów jakościowych musi być dostosowane do typu 
projektu (finansowanie gotowej nieruchomości lub budowy, 
lub remontu) oraz do rodzaju nieruchomości i projektu np. 
dewelopera mieszkaniowego. W tym procesie niezbędne 
jest dotarcie przez pracowników banku do różnych źródeł 
informacji i dokonanie syntezy zgromadzonych informacji. 

Wskazane są także spotkania i wywiady z przedstawicielami 
kredytobiorcy i zadawanie im szeregu pytań kontrolnych. 
Ten trud warto jednak podjąć. Powyższe jakościowe kryteria 
ratingowe, oprócz innych kryteriów powinny ułatwić 
bankom wybór kredytobiorców i projektów. Bank nie może 
akceptować każdej nieruchomości i każdego projektu, bo 
nie każdy z projektów jest „z automatu” skazany na sukces, 
pomimo wciąż dobrej koniunktury na rynku nieruchomości 
w Polsce. W tym niełatwym wyborze takich kryteriów, jak 
ryzyko najemców i zarządzanie nieruchomością w ocenie 
nieruchomości i projektem inwestycyjnym, bank nie 
powinien w żadnej mierze lekceważyć. . . .

Autor jest Dyrektorem Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym 

w BRE Banku Hipotecznym SA. Tekst reprezentuje osobiste poglądy autora 
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fragmentem większego, zespołowego opracowania przygotowywanego 

przez ZBP na zlecenie NBP.
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