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Juliusz Verne, George Orwell, Stanisław Lem, Aldous 
Huxley i  wielu innych pisarzy i  myślicieli wytężało 
swoje umysły, uruchamiało wyobraźnię i tworzyło wizje 
nowego wspaniałego świata. Ten świat dawał nowe, 
wspaniałe możliwości, ale niósł ze sobą także zagrożenia 
i pokusy. Dziś jesteśmy świadkami materializowania się 
tej wizji i użytkownikami urządzeń i rozwiązań, o których 
kilka lat temu mogliśmy tylko marzyć. Przewartościowa-
niu ulegają różne pojęcia, wartości i normy.

REAS, firma doradcza działająca od ponad dwudziestu 
lat na polskim rynku mieszkaniowym, stara się śledzić 
jak najwięcej zjawisk zachodzących nie tylko na samym 
rynku, ale także w jego szeroko rozumianym otoczeniu. 
W pracy nad niniejszym raportem sformułowaliśmy kilka 
podstawowych pytań na które poszukiwaliśmy odpowie-
dzi. Wśród nich najbardziej istotne okazały się pytania o:

• siłę wpływu nowych trendów społecznych i  tech-
nologicznych na branżę nieruchomości;

• zmiany jakie pod wpływem globalnych trendów 
nastąpiły w  postrzeganiu otaczającej nas prze-
strzeni: mieszkania, miejsca pracy, miasta, a konse-
kwencji funkcjonowaniu w niej;

• ewolucję naszych oczekiwań i preferencji, która jest 
efektem zmiany stylu życia;

• wpływ nowych trendów na myślenie o projektowa-
niu, budowaniu i użytkowaniu mieszkań, budynków, 
osiedli i fragmentów miast.

Leżąca u podstaw tych dynamicznych zmian globaliza-
cja rynku produkcji, która przyniosła mobilność kapitału, 
pracodawców i  pracowników, nie byłaby możliwa bez 
ogromnego postępu technologicznego, który dokony-
wał się i  nadal dokonuje na niemal wszystkich polach. 
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Kultura innowacji zachęca do odrzucania dotychczasowego 
myślenia i  proponowania rewolucyjnych, czasem – wyda-
wałoby się wręcz szalonych – rozwiązań nawet w  obszarach, 
które z  pozoru stanowią ostoję dotychczasowego porządku. 
Poszukiwanie i  wdrażanie nowych rozwiązań, opartych głów-
nie o sztuczną inteligencję, już dawno przestało być domeną 
wysoce wyspecjalizowanych przemysłów, takich jak zbroje-
niowy czy informatyczny. Wraz z  komputerem osobistym ten 
nowy świat wszedł do naszych domów, a wraz z popularyza-
cją smartfonów i  upowszechnieniem dostępu do Internetu – 
zawładnął naszym życiem. 

Pojęcie „smart” na stałe weszło do słownika zwykłego „zjadacza 
chleba” i materializuje się pod postacią inteligentnych domów, inte-
ligentnych budynków czy nawet całych miast. Rozwiązania te – na 
każdym kolejnym poziomie – mają ułatwiać zarządzanie, lepiej 
wykorzystywać zasoby i dostępną infrastrukturę, oszczędzać ener-
gię i  środowisko, ale zarazem mają być bardziej przyjazne i bez-
pieczne dla użytkowników. 

Użytkownik – już nie konsument, a  prosument – i  jego 
potrzeby, stały się najważniejszym katalizatorem zmian tech-
nologicznych. Potrzeby te także ewoluowały. Zmiany gospo-
darcze i   innowacje technologiczne „odmaterializowały” 
konkretne rozwiązania i przeniosły je do przestrzeni wirtualnej. 
To stopniowo przełamuje monopol w dążeniu do posiadania 
rzeczy, na rzecz ich używania. Tak jak gospodarka produk-
cji zastąpiona została gospodarką usług, tak świat rzeczy 
powoli ustępuje światowi doznań i  emocji. Powszechna dziś 
uberyzacja różnych sfer życia stawia na pierwszym miejscu 
dostępność, współdzielenie i  użyteczność. Lawinowy wysyp 
usług typu car-sharing, wszelkiego rodzaju wypożyczalni  
(np. rowerów, skuterów, maszyn i sprzętu budowlanego), ser-
wisów streamingowych itp. jest efektem tych trendów, a  nie 
przyczyną. Dają one ludziom tak pożądaną elastyczność, 
swobodę wyboru i  różnorodność możliwości. W  tym duchu 
podejmują oni również decyzje dotyczące np. zamieszkania. 

Stąd już tylko krok do popularyzacji takich rozwiązań jak co-li-
ving, condo i aparthotele, wszelkie formy akademików czy po 
prostu najmu mieszkań. 

„Wielość” jest obok „smart” pojęciem, które rządzi współczesnym 
postrzeganiem świata. W ujęciu urbanistycznym znajduje to odbi-
cie w podejściu do planowania współczesnych projektów miesz-
kaniowych. 

Dla innowacyjnie działających deweloperów celem staje się:

• wielofunkcyjność, zarówno na poziomie dzielnic, osiedli 
jak i zespołów zabudowy,

• stworzenie przestrzeni do współistnienia obok siebie róż-
nych typów funkcji mieszkaniowych, biurowych, hotelo-
wych i usługowych, ale też ich wyrafinowane powiązanie 
w jeden sprawnie działający organizm,

• umiejętne wplecenie w  tę strukturę rozwiązań z obszaru 
„smart” i zapewnienie możliwości współkorzystania miesz-
kańcom i użytkownikom z szerokiego wachlarza usług, 

• stworzenie miejsca, które stanie się dla rezydentów samo-
wystarczalnym organizmem, pozwalającym na zaspo-
kojenie większości podstawowych potrzeb i  realizację 
określonych celów w zgodzie z preferowanym stylem życia,

• umożliwienie użytkownikom tych przestrzeni redefiniowa-
nia potrzeb i  dokonywania zmian (od współdzielenia do 
posiadania, od najmu do własności),

• zapewnienie ekonomicznie efektywnego wykorzystania 
zagospodarowywanego obszaru uwzględniającego troskę 
o środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe i społeczne. 

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z  syntetycznym 
raportem, opracowanym przez konsultantów REAS, którego 
pomysł zrodził się na kanwie przeprowadzonego na zamówienie  
Echo Investment badania preferencji nabywców mieszkań. Raport 
ten zawiera próbę odpowiedzi na postawione wyżej pytania i ma na 
celu wsparcie uczestników rynku w kolejnym etapie rozwoju pol-
skiego rynku mieszkaniowego.
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1. Mapa trendów
fundamentem	przemian	kulturowych	i tych	dotyczących	modeli	

zamieszkiwania	są	przeobrażenia,	jakie	zaszły	w gospodarce,	polityce	

i na	rynku	pracy	w ostatnich	kilkudziesięciu	latach.	U podstaw	

tych	zmian	leżało	osłabienie	lub	wręcz	załamanie	idei	państwa	

opiekuńczego,	czyli	społecznej	gospodarki	rynkowej.	wiązało	się	

to	ze	zdominowaniem	przez	myśl	liberalną	procesów	kształtowania	

gospodarki,	prawodawstwa	i reguł	życia	społecznego.

Źródeł tych zjawisk można szukać z  jednej strony 
w  spektakularnym upadku systemu komunistycz-
nego, ale także w przejęciu przez pokolenie buntow-
ników z 1968 roku, roli liderów politycznych w Europie. 
W polityce mieszkaniowej, zarówno państw Zachodu, 
jak i w krajach naszego regionu, oznaczało to zmniej-
szenie liczby mieszkań komunalnych i  społecznych 
mieszkań czynszowych, zarówno wskutek prywaty-
zacji istniejących zasobów jak i ograniczenia nowego 
budownictwa w tym sektorze, oraz wiarę w nieodległe 
skuteczne rozwiązanie problemów mieszkaniowych 
przez niewidzialną rękę rynku.  

W  gospodarce kluczowym trendem stała się globa-
lizacja rynku produkcji, która przyniosła konsekwen-
cje dla rynku pracy. Jej przejawem było osłabienie 
roli państwa w  relacji do ponadnarodowych korpo-
racji, osłabienie znaczenia związków zawodowych 
jako reprezentantów pracowników, mobilność kapi-
tału, pracodawców i pracowników, a w konsekwencji 
zmiana relacji między pracodawcami a pracownikami. 
Z perspektywy jednostki i rodzin wymiernym efektem 

było skrócenie okresu zatrudnienia w  jednym miej-
scu, częstsze zmiany pracodawców, również poprzez 
przeprowadzki do innych miast, a także wzrost udziału 
osób pracujących na własny rachunek, nierzadko 
w swoim mieszkaniu. 

Równolegle, w krajach Zachodu – zwłaszcza w wiel-
kich miastach – następował proces redukcji znacze-
nia produkcji przemysłowej, która była przenoszona 
do innych regionów lub na inne kontynenty. Symbo-
lem tego zjawiska stał się upadek miasta Detroit, ale 
proces ten w mniejszej skali odbywał się niemal wszę-
dzie. Powstawała nowa gospodarka post-industrialna 
oparta na wiedzy i usługach, a zamykane lub upada-
jące zakłady przemysłowe pozostawiały w  miastach 
wymarłe, niszczejące hale fabryczne, magazyny czy 
doki. W Polsce, jak zresztą w całej Europie Wschod-
niej, upadek tradycyjnego przemysłu dokonał się dużo 
szybciej niż w Zachodniej Europie czy USA bo w ciągu 
jednej dekady. W  efekcie w  wielu miastach obszary 
poprzemysłowe stanowią do dziś niewykorzystane 
rezerwy uzbrojonych terenów.
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1.1. teCHnOLOGICZna	
dŹwIGnIa	pOStĘpU

Obok jedynego znanego nam dotychczas świata 
realnego zaczął wyrastać drugi istniejący jedynie 
w  postaci cyfrowego zapisu. Wirtualna rzeczywi-
stość początkowo uzupełniała ten pierwszy świat, 
lecz z  czasem stopniowo zaczęła go zastępować. 
Kontakt fizyczny, kultura spotkań osobistych zaczęła 
być wypierana przez komunikację za pośrednictwem 
technologii. Dom stopniowo przestawał pełnić rolę 
miejsca spotkań czy wypoczynku, a stawał się jeszcze 
jednym miejscem typu hot desk w myśl zasady: „home 
is where the Wi-Fi is”. 

Na stałe zagościło też w naszym życiu pojęcie smart – 
najpierw w postaci inteligentnego telefonu, by później 
objąć swoim zasięgiem dom, budynek i całe miasto  – 
co opisują pojęcia  smart home, smart building i smart 
city. 

Rewolucja informatyczna otworzyła nowe możliwości 
także deweloperom działającym na rynku mieszka-
niowym. Zastosowanie nowych technologii widoczne 
jest na wszystkich etapach przygotowania, realizacji 

i  użytkowania inwestycji. Dzięki niezliczonej ilości 
danych pozostawianych przez użytkowników „w sieci” 
możliwe jest zbieranie informacji o  preferencjach 
nabywców, kształtowanie produktu zgodnie z  ich 
oczekiwaniami, precyzyjne targetowanie reklamy, 
usprawnianie procesu sprzedaży połączonego z per-
sonalizacją oferty i samego mieszkania, utrzymywanie 
kontaktu z  nabywcą, a  potem komunikacja posprze-
dażowa. 

Nowe technologie pozwalają na uzyskanie efektów, 
które jeszcze kilkanaście lat temu należały do kategorii 
science-fiction. Obejmują one na przykład wirtualną 
podróż po oglądanych mieszkaniach, wyposażo-
nych zgodnie z  preferencjami przyszłych nabywców. 
Pozwalają na łatwy wybór rozwiązań funkcjonalnych 
– wydzielenie lub połączenie kuchni z pokojem dzien-
nym, czy szybkie projektowanie wyposażenia łazienki 
czy kuchni. Umożliwiają ukazanie potencjalnemu 
nabywcy rzeczywistego widoku z okna po zakończe-
niu inwestycji, z  oddaniem efektu nasłonecznienia 
w różnych porach dnia i roku.

rozwój	nowego	typu	gospodarki	nie	byłby	możliwy	bez	ogromnego	

postępu	technologicznego,	który	dokonywał	się	i nadal	dokonuje	na	niemal	

wszystkich	polach.	najbardziej	spektakularne	zmiany	zaszły	w obszarze	

komunikacji.		rozwój	telefonii	komórkowej	i upowszechnienie	dostępu	do	

Internetu	nieodwracalnie	zmieniły	sposób	funkcjonowania	firm	i ludzi.
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SmART HOmE
w wysoce	konkurencyjnym	
środowisku	z punktu	widze-
nia	nabywcy	lub	najemcy	
kluczowe	stają	się	również	
wartości	dodane	do	produktu	
takie	jak	funkcje	zdalnego	
zarządzania	mieszkaniem	–	
smart	home.

Pojęcie smart home obejmuje 
dziś całą paletę rozwiązań dosto-
sowujących funkcjonowanie 
mieszkania do potrzeb i  życzeń 
mieszkańców. Dotyczą one ogrze-
wania i  klimatyzacji, regulowania 

oświetlenia, zarówno dziennego 
jak i  sztucznego, sterowania 
urządzeniami audio/video (radio-
wymi, projektorami i  telewizo-
rami), sterowania poszczególnymi 
sprzętami AGD, a  także rozwią-
zań związanych z  bezpieczeń-
stwem. Jednocześnie monitorują 
one i  ograniczają zużycie energii. 
Zdalne sterowanie z  poziomu 
aplikacji mobilnej to już obec-
nie standard. Kolejnym pozio-
mem wtajemniczenia – coraz 
powszechniejszym zresztą – jest 
sterowanie głosem. 

Ważnym elementem, który pojawił 
się w tej fali innowacji jest nurt roz-
wiązań mających ułatwić samo-
dzielne funkcjonowanie osobom 
starszym, o  ograniczonej mobil-
ności lub zagrożonych demencją. 
Drzwi otwierające się na sygnał 
głosowy, zdalny monitoring 
stanu zdrowia, aktywna podłoga 
reagująca na upadek, urządze-
nia uniemożliwiające przegrzanie, 
poparzenie lub porażenie, wzywa-
nie pomocy, to tylko drobna część 
listy udogodnień wydłużającej się 
z każdym kolejnym rokiem.

SmART bUILDING
równie	długa,	jeśli	nawet	
nie	dłuższa,	jest	lista	roz-
wiązań	stosowanych	w skali	
budynku.	pojęcie	smart	
building	początkowo	miało	
zastosowanie	wyłącznie	
w odniesieniu	do	biurow-
ców.

Wprowadzenie nowych techno-
logii dawało prawie natychmia-
stowe oszczędności w  kosztach 
eksploatacji, pozwalając na ofe-
rowanie konkurencyjnych stawek 
czynszów, a  zarazem zwięk-
szało komfort użytkowania przez 
najemców. Stopniowo rozwiąza-
nia te zaczęły być przenoszone 
z  sektora komercyjnego do wie-
lorodzinnych budynków miesz-
kalnych, zwłaszcza w  segmencie 

luksusowych wieżowców. Dziś 
są już coraz częściej spotykane 
w standardowym wielorodzinnym 
budownictwie. 

Od inteligentnego sterowania 
ogrzewaniem i  oświetleniem 
części wspólnych, pracą wind, 
wentylacją czy osłonami przeciw-
słonecznymi, a także powszechnie 
stosowanych kamer monitoringu,  
przechodzimy płynnie do wdraża-
nia systemów zapewnianiających 
możliwość parkowania i  ładowa-
nia samochodów lub rowerów 
elektrycznych, wykorzystania 
zintegrowanych paneli fotowolta-
nicznych, odzysku „szarej wody” 
i wody deszczowej, projektowania 
wertykalnych ogrodów, zielonych 
dachów i tarasów. 

Tak jak elementy biurowej tech-
nologii zaczęły naturalnie przeni-
kać do typowej „mieszkaniówki”, 
tak też zmieniało się myślenie 
o  projektowaniu miejsc pracy. 
monotonne, wystandaryzowane 
przestrzenie biurowe, z  iden-
tycznymi odpersonalizowanymi 
biurkami czy boksami zaczęły 
ustępować miejsca rozwiąza-
niom sprzyjających interakcjom 
i  pracy zespołowej, odpoczyn-
kowi lub lekturze, czasem cichej, 
indywidualnej pracy. W  wielu 
przypadkach fragmenty nowo-
projektowanych biur zaczęły 
przypominać mieszkania, bary 
lub kluby, a  jednym z  prekurso-
rów tego trendu była firma zwią-
zana z  technologiami cyfrowymi  
– Google.



7
Smart Home

Smart Community

Smart City

Niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy zainteresowań, nowoczesne technologie 
stały się naszym sojusznikiem w aktywnym życiu. Dają nam możliwość uzyskania kontroli nad 
coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistością i  jednocześnie sprawiają, że nasze życie jest 
coraz wygodniejsze. To główny powód, dla którego systemy domu inteligentnego tak szybko 
zyskują na popularności. 

Największe zainteresowanie nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w domach wyka-
zują dziś nowe pokolenia, ludzie młodzi i dynamiczni, którzy za pomocą smartfona zamawiają 
jedzenie, rezerwują noclegi i kontrolują stan zdrowia. Czemu zatem w taki sam sposób nie mieliby 
uruchamiać alarmu, sterować oświetleniem czy otwierać bramy? Starsze pokolenia do nowocze-
snych rozwiązań przekonują się wolniej, ale za to bardziej doceniają intuicyjną obsługę i przejrzy-
stość interfejsu aplikacji, za pośrednictwem której sterują wyposażeniem w swoim domu. Grunt to 
dobór takich rozwiązań, które jak najlepiej dopasują się do naszego stylu życia i potrzeb. 

Jednak preferencje użytkowników smart home zmieniają się chociażby wraz z rozwojem tech-
nologii. Dziś nie stanowi to żadnej bariery. Nasz dom w wersji smart może być w dużym stopniu 
bezprzewodowy. Budujemy go w oparciu o model przypominający „lego” – dodajemy kolejne 
elementy w  momencie, gdy są one potrzebne użytkownikowi. W  rezultacie możemy je zinte-
grować nawet z  asystentami głosowymi, dzięki którym naszym domem możemy zarządzać 
za pośrednictwem komend słownych czy integrować je z platformą scenariuszy warunkowych 
IFTTT (If This Than That). Użytkownicy smart home zazwyczaj nie poprzestają na jednorazowej 
inwestycji w nowoczesne rozwiązania. Z badań „Eksploracja wiedzy na temat domów inteligent-
nych”, przeprowadzonych w czerwcu 2018 r. na zlecenie Somfy wynika, że wśród respondentów, 
którzy posiadają system smart, co szósta osoba planuje jego rozbudowę w ciągu najbliższych 
12 miesięcy. 

Domów inteligentnych w Polsce przybywa każdego roku – w ciągu pięciu lat co trzeci zasłuży na 
takie miano. Jako użytkownicy doceniamy bowiem to, że w jednym urządzeniu możemy spiąć cały 
domowy ekosystem i zarządzać nim mobilnie o każdej porze z dowolnego miejsca na świecie. 
Dlatego już dziś, podejmując decyzję o zakupie nowego mieszkania lub apartamentu zwracamy 
uwagę na to, czy w  ofercie uwzględniony jest kompleksowy system smart home lub wybrane 
opcje, jak sterowanie ogrzewaniem czy oświetleniem.

radosław	borkowski 
Dyrektor Zarządzający  
Somfy Polska

Od kilkunastu lat przyglądam się imponującemu wzrostowi Polski jako lokalizacji dla mię-
dzynarodowego biznesu. Powstające i rozbudowywane oddziały dużych koncernów działają 
w środowisku globalnym, którego immanentnymi cechami są łączność i mobilność. 

Firmy coraz śmielej umożliwiają pracownikom pracę spoza biura, ujmując najczęściej w kodek-
sach maksymalny wymiar czasu pracy poza siedzibą. Popularne od jakiegoś czasu, zwłaszcza 
wśród film globalnych, biura oparte na aktywnościach zakładają wykonywanie obowiązków 
w najbardziej optymalnych warunkach, zarówno w pracy, jak i domu, a także wszędzie pomiędzy. 
Stąd też trendy obserwowane w segmencie biur przenoszą się na przestrzenie prywatne, i odwrot-
nie, biura przypominają coraz bardziej domowe zakątki z konsolą, kanapą, a nawet akwarium, 
czy czworonogiem. 

Usługi wsparcia świadczone przez polskie oddziały międzynarodowych firm nierzadko nie wyma-
gają kontaktu z  klientem zewnętrznym. Pracownicy przychodzą zatem do pracy we względnie 
swobodnym ubraniu, i tak też ma wyglądać biuro – mniej formalnie, domowo, wygodnie.  Wyja-
śnia to częściowo fenomen biur coworkowych, ‘coworkaholizm’ w odróżnieniu od dominującego 
kiedyś w świecie biznesu ‘workaholizmu’. 

Z kolei nabywcami mieszkań są w dużej części młode osoby, przyzwyczajone do wysokich tech-
nologii w życiu, jak również w budynkach, w których pracują. Poszukują one analogicznych roz-
wiązań i aplikacji do obsługi domu, jak te dostępne im na co dzień w biurze, a może więcej. Fakt, 
iż wielu deweloperów realizuje równolegle budownictwo mieszkaniowe i  komercyjne pozwala 
powielić rozwiązania proptech stosowane na rynku biurowym również w mieszkaniówce.

anna	bartoszewicz	–	wnuk 
Head of Workplace Advisory, JLL
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SmART CITy
naturalną	konsekwencją	
zmian	zachodzących	w	
środowisku	pracy	stała	się	
próba	implementacji	tych	
rozwiązań	w	przestrzeni	
miejskiej.	Smart	city	ma	być	
z jednej	strony	łatwiejsze	do	
zarządzania,	lepiej	wykorzy-
stujące	zasoby	i infrastruk-
turę,	oszczędzające	energię	
i środowisko,	ale	zarazem	ma	
być	bardziej	transparentne,	
przyjazne	i bezpieczne	dla	
mieszkańców.

Obie te grupy celów mogą być 
osiągane tymi samymi środkami. 
Aplikacje prowadzące w  opty-
malny sposób pasażera komu-
nikacji miejskiej mogą służyć 
zarazem podnoszeniu efektyw-
ności jej wykorzystania. Autobusy 
i  tramwaje poruszają się szybciej 
dzięki inteligentnym systemom 
sterowania ruchem. Dzięki krót-
szym i  bardziej komfortowym 
podróżom transportem zbioro-
wym maleje poziom zanieczysz-
czenia powodowany przez ruch 
prywatnych samochodów. maleje 
też zapotrzebowanie na publiczne 
parkingi. Optymalizacji służą także 
systemy informowania o  wol-
nych miejscach parkingowych. 
Nowatorskie nawierzchnie ulic 
z  opcją podgrzewania to mniej-
szy koszt odśnieżania i  odladza-
nia, a  w  rezultacie mniej chemii 

w środowisku.  Inteligentne stero-
wanie oświetleniem ulic i  placów 
zapewnia bezpieczeństwo prze-
chodniom, ale także ograni-
cza zanieczyszczenie światłem 
i  zmniejsza koszty w  budżecie 
miasta. Czujniki monitorujące 
poziom zapełnienia śmietników 
pozwalają na sterowanie trasą 
śmieciarek, a to oznacza oszczęd-
ność kosztów i  mniejszą liczbę 
pojemników. Odpowiednio zapro-
jektowane i  powszechnie wyko-
rzystywane przez mieszkańców 
aplikacje, poza samym ułatwia-
niem „korzystania z  miasta”, stają 
się szybkim, aktywnym źródłem 
informacji o  potrzebach: uszko-
dzeniach dróg lub budynków, 
zanieczyszczeniach, wypadkach.  

Zmianom technologicznym 
sprzyja nowe podejście do inno-
wacji, przekonanie, że nowe 
pomysły nie muszą wcale powsta-
wać w  wielkich instytutach 
badawczych, lecz przeciwnie, 
tak jak kiedyś Apple mogą być 
efektem wizji i  pracy jednostek 
z minimalnym zapleczem admini-
stracyjnym. O  ile kilkadziesiąt lat 
temu dominowało przekonanie 
o konieczności ulepszania tego co 
już jest, kultura innowacji zachęca 
do odrzucania dotychczasowego 
myślenia i  proponowania rewo-
lucyjnych, czasem, wydawałoby 
się wręcz szalonych rozwiązań. 

miejscami, w  których te pomysły 
mają powstawać stają się start-upy 
– małe przedsiębiorstwa, pozy-
skujące finansowanie z rynku kapi-
tałowego lub bezpośrednio od 
inwestorów, poprzez fundraising, 
czy wręcz crowdfunding.

Poszukiwanie i wdrażanie nowych 
rozwiązań, opartych głównie na 
sztucznej inteligencji w  sekto-
rze nieruchomości zaczęło być 
określane pojęciem proptech, od 
połączenia słów property i  tech-
nology. W wizji propagatorów tego 
trendu proptech ma obejmować 
nowe rozwiązania we wszystkich 
powiązanych z  nieruchomościami 
obszarach: od innowacji w  pro-
jektowaniu i  budowaniu, poprzez 
nowe koncepcje pozyskiwania 
finansowania i  sprzedaży lub 
wynajmu, do zarządzania zaso-
bami i samymi miastami.  

miasta w  tym post-industrialnym 
świecie, odgrywają kluczową rolę. 
Na pierwszy plan wysuwają się 
metropolie, określane jako gene-
ratory wzrostu. Taka wizja roli wiel-
kich miast była od kilku dekad 
silnie wspierana przez bank Świa-
towy i  międzynarodowy Fundusz 
Walutowy. Ich atutem jest niemal 
doskonałe dopasowanie popytu 
i  podaży na rynku pracy, dające 
w efekcie najwyższą realnie moż-
liwą produktywność.
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1.2. metrOpOLIe	–	
GeneratOry	wZrOStU,	
GeneratOry	ZmIan

Wzrost liczby mieszkańców wielkich miast ma 
ogromne znaczenie dla gospodarki, zarówno w skali 
globalnej, jak i  poszczególnych krajów. Odpowiedź 
na procesy wzrostowe w postaci nowego budownic-
twa, zwłaszcza mieszkaniowego, inwestycji w infra-
strukturę komunalną, transport publiczny, stanowi 
ważną część wzrostu gospodarczego krajów, w któ-
rych ma to miejsce. Ważną częścią gospodarki są 
także wydatki związane z  codziennym funkcjo-
nowaniem metropolii. Dla przykładu, przeciętne 
amerykańskie gospodarstwo domowe wydaje trze-
cią część swoich dochodów na koszty związane 
z mieszkaniem.  

Wzrost obejmuje zarówno liczbę mieszkańców jak 
i  powiększanie się powierzchni metropolii. Łączna 
powierzchnia zajmowana przez miasta na świecie 
potroi się w  ciągu najbliższych 40 lat. Oznacza to 
w  wielu przypadkach zajęcie dogodnie położonych 
terenów rolniczych, na których produkowana jest 
dziś żywność – dostarczana głównie do pobliskich 
miast.  Nie jest to jednak jedyne z  wyzwań. Wzrost 
liczby mieszkańców i  rozrost terytorialny mają wiele 
innych skutków ubocznych: wydłużenie czasu dojaz-
dów, niewydolność systemu transportowego, prze-
ciążenia infrastruktury komunalnej, wzrost kosztów 
obsługi handlu i  utylizacji odpadów.  Ciemną stroną 
życia metropolii jest  nieskuteczność administracji 
państwowej i  miejskiej w  rozwiazywaniu wielu pro-
blemów, choćby związanych z  bezpieczeństwem 
osobistym i  mienia, z  zanieczyszczeniem środowi-
ska, czy marnotrawieniem żywności. Lekarstwem na 
te bolączki z  czasem powinny stać się technologie 
smart city.  

Aby podołać roli lokomotyw wzrostu, metropolie 
muszą efektywnie konkurować o kapitał, który pozwoli 
im dalej się rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy 
i przynajmniej częściowo neutralizować problemy roz-
wojowe.  Potrzebują także uzdolnionych i kreatywnych 
pracowników. Aby ich pozyskać, muszą oferować im 
coraz lepsze warunki, nie tylko w  miejscu pracy, ale 
także w zakresie mieszkania, edukacji czy sposobów 
spędzania czasu wolnego. Trend ten elegancko okre-
śla się konkurowaniem o talenty, zaś mniej poprawnie 
politycznie – drenażem mózgów. 

Ważnym, ale często niedocenianym z  punktu prze-
obrażeń społecznych trendem, było fundamentalne 
przekształcenie sektora finansowego z tradycyjnej ban-
kowości wspierającej realną gospodarkę w  odrębną, 
coraz ważniejszą, ale też coraz bardziej wyalienowaną 
część tej gospodarki, opartą na generowaniu wie-
lopiętrowych struktur finansowych. bezpośrednim 
efektem tego zjawiska stał się globalny kryzys ban-
kowo-finansowy w  2008 roku. Pośrednim natomiast 
fiasko idei powszechnego dostępu do własnego miesz-
kania kupowanego na kredyt hipoteczny. W oczywisty 
sposób przełożyło się to na wzrost popytu na mieszka-
nia na wynajem. Portfele mieszkań czynszowych weszły 
do palety celów zakupowych międzynarodowych 
inwestorów na rynku nieruchomości. Inwestorzy zaczęli 
doceniać relatywną odporność na kryzysy inwestycji 
tego typu. Ważne dla tego trendu było także pojawie-
nie się po kryzysie całych niesprzedanych budynków 
i wyraźna obniżka cen mieszkań na wielu rynkach.

Kredyt hipoteczny stał się niedostępny dla wielu 
młodych ludzi nie tyle z  powodu wysokiego 

dziś,	po	raz	pierwszy	w historii	ludzkości,	większość	ludzi	mieszka	

w miastach.	w 2014	roku	na	świecie	było	28	megamiast	z 10-20	milionami	

mieszkańców,	ponad	400	dużych	miast	z 1-5	milionami	mieszkańców	

i ponad	500	miast	z co	najmniej	pół	milionem	do	miliona	mieszkańców.	

prognozy	przewidują,	że	największy	wzrost	nastąpi	nie	tyle	w mega-

miastach,	ale	w miastach	z dwóch	kolejnych	kategorii,	do	których	

należą	także	największe	polskie	metropolie.	w większości	mniejszych	

miast	będzie	najprawdopodobniej	następował	proces	kurczenia	się.	



10
Smart Home

Smart Community

Smart City

oprocentowania, ile zmian na rynku pracy: powszech-
nego w krajach Europy południowej wysokiego bez-
robocia, zwłaszcza w  określonej grupie wiekowej, 
oraz zmiany charakteru zatrudnienia, które z typowej 
umowy o  pracę przekształciło się w  formę krótko-
terminowych zleceń lub zatrudnienia do projektów. 
Efektem tego jest zjawisko rosnącej liczby gniazdow-
ników, czyli młodych dorosłych osób, mieszkających 

z rodzicami. Widać je także w Polsce – dotyczy ono 
30% kobiet i  44% mężczyzn. Drugim zjawiskiem 
powiązanym z ewolucją rynku pracy jest nomadyza-
cja życia. Coraz więcej ludzi pracuje w oparciu o kon-
trakty, wykonywane już nie tylko w różnych miastach 
w swoim kraju, ale w metropoliach rozrzuconych po 
całym świecie – i  nie jest to już tylko domeną ludzi 
młodych.
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1.3. prZyStanek	–	GLObaLna	
wIOSka

Świat na początku XXI wieku stał się miejscem maso-
wych podróży i migracji, zarówno w skali państw, jak 
i  kontynentów. Trudno w  kilku słowach wymienić 
wszystkie przyczyny tego zjawiska, zwłaszcza, że skła-
dają się na nie miliony decyzji podejmowanych przez 
pojedyncze osoby czy rodziny. Ale nie byłoby go bez 
wspomnianej rewolucji telekomunikacyjnej, bez kul-
tury obrazu,  budzącej w  setkach milionów ludzi na 
całym świecie nadzieję, że gdzieś daleko od domu 
mogą znaleźć pracę, bezpieczeństwo, wykształcenie, 
czy osobiste szczęście.      

W większości wielkich miast migracje mają ponadna-
rodowy charakter i  oznaczają w  konsekwencji wielo-
etniczność i  różnorodność wyznaniową mieszkańców 
metropolii. Stanowi to wyzwanie i  dla systemu edu-
kacji, i dla sektora usług, i wreszcie także dla sektora 
mieszkaniowego. Porozumiewanie się osób i  całych 
społeczności o  bardzo odmiennych tradycjach, 
doświadczeniach życiowych, systemach wartości, do 
tego władających dominującym językiem w zróżnico-
wanym stopniu jest trudnym wyzwaniem nawet wów-
czas, gdy wszyscy uczestnicy tego procesu wykazują 
dobrą wolę i  chęć zrozumienia rozmówcy. A  to jest 
raczej wyjątkiem niż regułą.  Trudno w  takich warun-
kach o  budowanie klimatu zaufania i  kapitału spo-
łecznego. Sprzyja to powstawaniu etnicznych enklaw 
w miastach, co ma z kolei istotny wpływ na rynek nieru-
chomości. Polskie metropolie są dopiero na początku 
tego procesu, ale z  czasem czynnik ten będzie miał 
coraz większy wpływ na zarządzanie miastami.

Globalizacja i  postęp technologiczny przyniosły także 
rozwój masowej turystyki. Ludzie, których z  pewnością 
nie stać na zakup lub wynajęcie na stałe mieszkania 
w centrum Londynu, Paryża czy Amsterdamu, z łatwo-
ścią znajdują środki, aby na kilka dni wynająć tam miesz-
kanie w  ramach jednego z wielu systemów rezerwacji, 
takich jak booking.com, czy Airbnb. Płacą przy tym stawki 
dzienne nieporównanie wyższe od stawek dla najmu 
długoterminowego. Powoduje to ograniczenie podaży 
mieszkań dla rezydentów miast i  wzrost czynszów 
w „zwykłych mieszkaniach dla normalnych ludzi”, którzy 
zmuszeni są do poszukiwania mieszkań na peryferiach 
aglomeracji, pomimo tego, że pracują w obrębie jej cen-
tralnej części. W ekspansji tanich linii lotniczych i wzro-
ście dostępności najmu krótkoterminowego upatruje się 
także przyczyny przyspieszonej degradacji zabytkowej 
substancji poszczególnych miast i  dzielnic. Na czele 
listy ośrodków podlegających tym procesom są Wene-
cja, Florencja czy barcelona. Inne miasta próbują prze-
ciwdziałać tym procesom wprowadzając ograniczenia 
w możliwości podnajmowania mieszkań turystom. Zjawi-
sko wycofywania z  normalnego użytkowania mieszkań 
położonych w  lokalizacjach centralnych i  przekształca-
nia ich w apartamenty wynajmowane turystom zaczyna 
być widoczne także w  niektórych polskich miastach, 
zwłaszcza w Krakowie, Gdańsku czy Warszawie. Z dru-
giej strony, oznacza to pojawienie się nowej, znaczącej 
grupy popytowej i stawia wyzwania związane z przygo-
towaniem odpowiedniej oferty, uwzgledniającej ryzyko 
potencjalnych konfliktów pomiędzy stałymi mieszkań-
cami, a krótkoterminowymi gośćmi.

pisząc	w	1962	r.	o	świecie	jako	globalnej	wiosce	marshall	mcLuhan	

twierdził,	że	to	upowszechnienie	się	mass	mediów	i	zwiększenie	

przepływu	informacji,	zwłaszcza	w	formie	obrazów	telewizyjnych,	zatrze	

granice	pomiędzy	kulturami	i	zachęci	ludzi	do	aktywnego	uczestniczenia	

w	jej	współtworzeniu.	ale	to	nie	sam	przepływ	informacji,	a	wzrost	

dostępności	podróży	lotniczych	zmienił	sens	pojęcia	globalnej	wioski.
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1.4. wySpOrtOwana,	
nIeZaLeżna	kObIeta	
SUkCeSU

Kobiety Zachodu weszły do biznesu, na uczelnie, do 
życia politycznego. Tak jak mężczyźni, chcą wsiąść rano 
do swojego samochodu i pojechać do nowoczesnego 
biura. Ich dotychczasową, tradycyjnie rozumianą rolę 
przejęły nianie, gosposie lub firmy usługowe oferujące 
pranie, sprzątanie i  catering, a  szeregi pracowników 
tych firm zasilają migranci zarobkowi (czy to z mniej-
szych miast czy z  innych krajów), którzy także muszą 
gdzieś w tej metropolii mieszkać i się w niej poruszać.      

Trudno przesądzić, na ile zmiana roli kobiet na rynku 
pracy jest przyczyną, a  na ile efektem innych zmian. 
Zaliczyć do nich można m. in.: większą dostępność 
antykoncepcji (kontrolę prokreacji), odsunięcie w czasie 
decyzji o  urodzeniu pierwszego dziecka, osłabienie 
wpływu tradycji i  religii oraz będący ich następstwem 
spadek dzietności. Spadek znaczenia wpływu dalszej 
rodziny i lokalnej społeczności na postępowanie jedno-
stek – czemu sprzyja anonimowość jednostki w wielkim 
mieście – oraz upowszechnienie rozwodów i związków 
nieformalnych znacząco wpływa na proces zmian 
w  relacji między płciami i  w  funkcjonowaniu rodzin. 
Wpływ tej zmiany widać w zmieniającej się strukturze 
popytu na rynku mieszkaniowym.  

Drugim zjawiskiem, mającym olbrzymi wpływ na życie 
gospodarcze i społeczne, a w efekcie na sektor miesz-
kaniowy, jest wydłużenie przeciętnego wieku życia, co 
w  połączeniu z  mniejszą liczbą rodzących się dzieci 
zmieniło piramidy demograficzne w  kształt rozrasta-
jących się ku górze drzew. Starzenie się społeczeństw 
Zachodu dotyka wprawdzie wielkie metropolie w dużo 
mniejszym stopniu niż mniejsze prowincjonalne miasta 
i  obszary wiejskie, gdzie przybiera ono formę kata-
strofy demograficznej, ale dzieje się tak tylko dzięki 
ciągłemu zasysaniu przez wielkie miasta młodych 
migrantów.  Tym niemniej kwestia dostosowania miast 
i  mechanizmów życia społecznego do dłuższego 
okresu życia jest istotnym wyzwaniem. Dłuższa sta-
rość oznacza pewność załamania dotychczasowego 

modelu zabezpieczenia społecznego. Wymusza decy-
zje o opóźnieniu przejścia w wiek emerytalny i oznacza 
konieczność dłuższego funkcjonowania seniorów na 
rynku pracy. Z  życia rodzinnego znika zatem instytu-
cja babci emerytki, opiekującej się zarazem wnukami 
i pokoleniem pradziadków. 

Pojawia się natomiast problem braku opieki dla naj-
starszych seniorów. Zmiany demograficzne, migracje 
i  mobilność młodego pokolenia wymusiły w  krajach 
Zachodu instytucjonalizację i  depersonalizację usług 
związanych z  opieką, zarówno nad dziećmi, jak i   nad 
starszym pokoleniem.  Trudno bowiem wspierać starze-
jących się rodziców inaczej niż finansowo albo opieko-
wać się małymi wnukami, jeśli mieszkają oni kilka tysięcy 
kilometrów od nas. Polskie metropolie są tym proble-
mem już dotknięte w niemniejszym stopniu niż wielkie 
miasta Zachodu, a  największe nasilenie tego zjawiska 
jest jeszcze przed nami. Wystąpi ono wówczas, gdy 
pierwszy, powojenny wyż demograficzny wejdzie w fazę 
zaawansowanej starości, czyli za ok. 10 lat. Na szczęście, 
szansą na złagodzenie tego problemu jest wspomniana 
wcześniej rewolucja technologiczna, wspierająca senio-
rów w samodzielnym funkcjonowaniu.  

Wydłużenie przeciętnego czasu życia to nie tylko efekt 
postępu w  dziedzinie medycyny, zwiększenia bezpie-
czeństwa – w  tym pracy, zmiany stylu życia i podnie-
sienia poziomu zamożności społeczeństw.  To także 
płynący z dostępu do informacji wzrost wiedzy o funk-
cjonowaniu naszych organizmów i  czynników na nie 
wpływających przekładającej się na to, co nazywamy 
trendem dbałości o własne zdrowie.

Praca w biurach – fabrykach dnia dzisiejszego – w połą-
czeniu z  mechanicznymi środkami transportu, oznacza 
radykalne zmniejszenie wysiłku fizycznego, a  właści-
wie jego dotkliwy brak w  codziennym życiu jednostki. 
Z  drugiej strony rośnie świadomość istotnego, pozy-
tywnego wpływu ćwiczeń fizycznych na nasze zdrowie 

bardzo	ważnym	czynnikiem	miastotwórczym	są	także	migracje	zarobkowe.	

napływ	taniej	siły	roboczej	umożliwił	utrzymanie	wysokiego	poziomu	życia	

przez	lokalną	klasę	średnią	i	inne	istotne	zmiany.	jedną	z	nich	jest	zmiana	

pozycji	i	roli	kobiet	w	rodzinach,	na	rynku	pracy	i	w	życiu	społecznym.
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i  sprawność – także intelektualną. Ważnym aspektem 
jest także wpływ utrzymania kondycji fizycznej rozu-
mianej jako atrakcyjność jako partnerów seksualnych  
i  pracowników. A  ta stała się tym bardziej istotna, im 
częściej zmieniamy pracę… i partnerów. Do tego doszedł 
kult młodości, promowany powszechnie przez media. 
moda na „bycie fit” wygenerowała popyt na miejsca 

ćwiczeń, zdrową, ekologiczną żywność i wypromowała 
ideę korzystania z własnych mięśni przy poruszaniu się 
po mieście. W  połączeniu z  wszechobecnymi w  mia-
stach korkami przełożyło się to na ogromną popularność 
rowerów – własnych lub wynajmowanym, a  ostatnio 
także otworzyło rynek dla hulajnóg, z których korzystają 
już nie tylko dzieci.
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1.5. EKOLOGIa, 
EKOnOmIa	wSpółdZIeLenIa

To trend globalnych zmian klimatycznych. Jak mało który 
dotyczy on bezpośrednio istniejących i budowanych 
na nowo budynków. Kwestia ogrzewania, chłodzenia 
i ochrony przed słońcem, odporności na huraganowe 
wiatry i inne gwałtowne zjawiska pogodowe będzie 
coraz bardziej istotna w procesie deweloperskim. Do 
tego dochodzi element oszczędności energii w celu 

zmniejszenia tzw. śladu węglowego i – na ile to możliwe 
– dążenie do „schładzania otoczenia” zamiast dokładania 
kolejnej cegiełki do rozwoju „miejskiej wyspy ciepła”.  Na 
poziomie konsumenta i użytkownika przestrzeni miejskiej 
odpowiedzią na ten trend jest zjawisko rosnącej świado-
mości ekologicznej i jego wpływ na działania i wybory 
dokonywane przez jednostki. 

Opisane	dotychczas	trendy	były	zwykle	w	jakiejś	części	spowodowane	

przez	ludzi,	ale	też	w	jakiejś	części	mogły	być	przez	nich	kontrolowane.	

w	przypadku	globalnych	zmian	klimatycznych	udział	ludzkości	

jest	wprawdzie	niewątpliwy,	a	siła	oddziaływania	ogromna,	

ale	zdolność	do	skorygowania	wpływu	wyjątkowo	mała.
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UżyWAć A NIE mIEć
jednym	z przejawów	troski	
o środowisko	jest	ekonomia	
współdzielenia	–	świa-
dome	samoograniczanie	
się	w korzystaniu	z samo-
chodów	i innych	urządzeń	
wymagających	energii	
i surowców	przy	wytworze-
niu	i eksploatacji.

 W  wymiarze ideowym ma ona 
być ilustracją zasady „nie posia-
dać, lecz wykorzystywać”, nie 
kolekcjonować rzeczy, lecz prze-
życia i  doznania. Zamiast kupo-
wania pojawia się wynajmowanie. 
Wynajem coraz częściej nie doty-
czy przedmiotów, lecz usług 
i coraz częściej nie ma charakteru 
dorywczego lecz abonamentowy. 

Pojawia się nawet pojęcie ekono-
mii subskrypcji.  Zamiast nabywa-
nia produktu determinowanego 
kryterium ceny – w  myśl zasady 
„na tyle mnie stać”, wynajmując 
możemy przenieść ciężar wyboru 
na jakość, a  formuła wynajmowa-
nia pozwala na korzystanie z urzą-
dzeń najnowszych generacji. 

W  odniesieniu do mieszkania ten 
trend oznacza wynajem w  pełni 
umeblowanych i  wyposażonych 
mieszkań, korzystanie z  wynaj-
mowanych na godziny urządzeń, 
ze wspólnych pralni, cateringu i – 
oczywiście – środków transportu.    

Krytycy ekonomii współdzie-
lenia wskazują, że wiele jej 

przykładów jest obłudnym ukry-
waniem zwykłych mega-korpo-
racji, przynoszących krociowe 
dochody założycielom lub inwe-
storom. Uber jest sztandaro-
wym przykładem tego, jak idea 
dzielenia się własnym samo-
chodem z  innymi została bły-
skawicznie zamieniona w biznes 
zatrudniający imigrantów jako 
kierowców i  oszukujący lokalną 
konkurencję na podatkach 
i  opłatach ubezpieczeniowych. 
Póki nie pojawi się inne okre-
ślenie, możemy zatem do 
listy trendów dopisać jeszcze 
uberyzację, rozumianą jako 
komercyjne wykorzystywanie 
wartościowych idei przez glo-
balne korporacje.

DbAć O COŚ WIęCEJ
drugim	przejawem	troski	
o środowisko	jest	oszczędza-
nie	surowców	i energii.	trwa	
walka	z nadmierną	produkcją	
odpadów,	zwłaszcza	plasti-
kowych.	

Jej częścią jest dbałość o magazy-
nowanie niebezpiecznych odpadów, 
segregowanie i recykling surowców 
wtórnych, wspieranie rozwiązań 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych. Powracają do użyt-
kowania szklane butelki na napoje, 
wiklinowe koszyki na zakupy,  a być 
może wrócą bańki na mleko. Istotne 
jest także odrzucanie myślenia 
„wyrzuć stary sprzęt i  kup nowy, 
zamiast reperować”, narzucanego 
przez komunikaty reklamowe. Coraz 
większe znaczenie ma oszczęd-
ność jednego z  najważniejszych 
dla ludzkości surowców – wody. 
Przejawia się ona nie tylko stosowa-
niem wodooszczędnych sprzętów 

domowych i  urządzeń produkcyj-
nych, ale także w  gromadzeniu 
wód opadowych i w recyklingu tzw. 
szarej wody i  jej powtórnym wyko-
rzystywaniu.  

W trend ten wpisuje się idea ekolo-
gicznej, w jak największym stopniu 
pozbawionej zastosowania chemii, 
produkcji żywności. Eko powinien 
być nie tylko sam produkt, ale 
i  sposób jego dystrybucji.  A  jeśli 
konsument mieszka w środku wie-
lomilionowej metropolii – to także 
tam powinni się pojawić miejscy 
rolnicy. Na uprawy można prze-
znaczyć nie tylko naturalne tereny 
zielone, ale także tarasy, zielone 
dachy, albo szklarnie na ostat-
nich kondygnacjach budynków. 
W zestawieniu miast podążających 
za tym trendem, polskie znalazłyby 
się niewątpliwie w europejskiej czo-
łówce dzięki funkcjonującym wciąż 
prężnie ogródkom działkowym.  

Pojawia się także w  naszych mia-
stach coraz więcej oddolnych 
inicjatyw mających na celu zwięk-
szanie różnorodności biologicznej 
jak np. zgłaszane w ramach budże-
tów partycypacyjnych projekty 
miejskich łąk czy miejskich pasiek. 

Ochrona środowiska, zmniejszenie 
emisji spalin i  hałasu powodowa-
nego przez samochody spalinowe, 
ale także rosnące ceny paliw i niska 
awaryjność aut elektrycznych to 
argumenty, które jednym tchem 
wymieniają zwolennicy e-mobilno-
ści. Liczba samochodów elektrycz-
nych rośnie, wspierana w  krajach 
Zachodu przez dotacje do zakupu 
aut. ma ona także szybko rosnąć 
w  polskich miastach. W  odpowie-
dzi na ten trend projektowane są 
i udostępniane – nielicznym jeszcze 
użytkownikom – stacje ładowania 
aut elektrycznych w biurach, budyn-
kach mieszkalnych i na ulicach.
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1.6. dZIedZICtwO	–	nIe	tyLkO	
natUraLne

Początek temu zjawisku dała krytyka brutalnego zniszcze-
nia paryskich hal i pieczołowitego zachowania najstarszej 
części londyńskich doków, położonej przy Tower bridge.    

Dziś miejsca będące kiedyś ośrodkami wytwarzania 
i dystrybucji towarów stają się centrami życia i rozrywki. 
Obok podstawowych usług i  funkcji (np. mieszkalnych 
czy biurowych), które oferują, głównymi ich „towarami” 

stają się kultura, sztuka i  różne formy zaspokajania nie-
materialnych potrzeb. Rośnie popularność takich miejsc 
jak odresturowane w Warszawie: Hala Koszyki, Elek-
trownia Powiśle, Centrum Praskie Koneser czy poznań-
ski Stary browar . materializują się w nich cele i aspiracje 
współczesnych mieszkańców wielkich miast, a  to co 
przyziemne i materialne, jak np. zakupy, przenosi się do 
przestrzeni wirtualnej.

Szacunek	dla	środowiska	to	także	ochrona	przynajmniej	części	naszego	

dziedzictwa,	także	industrialnego.	projektanci	nowych	inwestycji,	

zastępujących	stare	fabryki,	zajezdnie	czy	browary,	dbają	o to,	aby	pamięć	

o poprzedniej	funkcji	nie	zaginęła,	a odrestaurowane	historyczne	budynki	

stają	się	nierzadko	ważną	atrakcją	dla	mieszkańców	i innych	użytkowników.
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1.7. na	StykU	OnLIne	 
I	OffLIne

Dotyczy ona zarówno dóbr niematerialnych, takich jak 
muzyka, książki czy filmy, ale także dostarczania niemal 
wszystkich produktów do dowolnie wskazanych przez 
odbiorców punktów. Zamawiamy ubrania, buty, leki, 
żywność i napoje, sprzęt elektroniczny i olej do samo-
chodu. Zamawiamy też coraz częściej gotowe posiłki,  co 
ma wpływ na wielkość i wyposażenie naszych kuchni.  To 
co dzieje się w przestrzeni wirtualnej, ma jednak swoje 

bardzo realne konsekwencje. Kurierzy stanowią już dziś 
ważną część miejskiego ruchu. Kluczowe stało się nie 
tylko planowanie transportu, zapotrzebowanie na miej-
sca postojowe i personel do obsługi dostaw, ale także 
sam sposób ich realizacji. Pojawiło się zapotrzebowa-
nie na paczkomaty, najpierw na stacjach benzynowych, 
a  coraz częściej już w  budynkach mieszkalnych i  cen-
trach biurowych.

Zapracowani	miejscy	nomadzi	cenią	swój	czas	i	nie	chcą	poświęcać	go	

na	slalom	między	półkami	czy	rajd	po	kolejnych	sklepach.	Sprzedaż	

on-line,	e-commerce	jest	jedną	z	najszybciej		rozwijających	się	branż.	

Internet kreuje nowe pola interakcji człowieka z otaczającym światem. Przekładają się one 
na zmiany w świecie realnym, m.in. w infrastrukturze budynków. Takim obszarem są e-zakupy. 
Raporty e-commerce oraz dane o  rynku kurierskim w  Polsce pokazują dynamiczny wzrost 
zainteresowania zakupami online. Platformy cyfrowe kuszą klientów darmowymi dostawami 
i niskimi cenami. Powoduje to 20% wzrost r/r liczby paczek dostarczanych do naszych budyn-
ków. W budynku posiadającym 200 mieszkań w 2018 roku będzie to średnio 2400 paczek. 
Odczujemy to ze zdwojoną siłą w nadchodzącym okresie przedświątecznym. 

Ponad 80% klientów zamawia e-zakupy do domu. Jednocześnie większość z  nich pracuje 
w godzinach dostaw i zwyczajnie nie ma ich w domu by odebrać przesyłkę. Od kilku lat na świe-
cie obserwowany jest trend wprowadzania do budynków mieszkalnych nowego rodzaju infra-
struktury pocztowej obsługującej paczki. W Szwajcarii, która ma niską zabudowę, w standardzie 
do każdego mieszkania przydzielona jest na stałe otwarta skrytka do obsługi małych paczek. 
W Finlandii lub Hiszpanii to poczty lokalne instalują własne inteligentne urządzenia w wybranych 
budynkach. Firma Amazon w USA sprzedaje deweloperom i firmom zarządzającym budynkami 
klasyczne automaty, jednak otwarte dla wszystkich dostawców. 

Każda z firm stosuje technologie specyficzne dla typu lokalnej zabudowy. W Polsce budownictwo 
jest zróżnicowane. Inwestycje budowane są etapami, a budynki podzielone są na klatki z wła-
snymi systemami dostępu. To wymaga dużej elastyczności i możliwości adaptowania instalacji od 
nowej infrastruktury. Tworząc nasze rozwiązania podeszliśmy do problemu kompleksowo wyko-
rzystując lekkie technologie mobilne. Jak to działa? Skrytki paczkowe nie są przypisane na stałe 
do mieszkania, lecz są pulą skrytek, w której kurier może zostawić przesyłkę. System automatycz-
nie przypisuje skrytkę klientowi, który otrzymuje jednorazowy kod odbioru na swój telefon. Zaletą 
tego podejścia jest możliwość optymalizacji miejsca w budynkach wielorodzinnych, obsługi prze-
syłek różnych rozmiarów oraz jednoczesnej obsługi wielu przesyłek dla tej samej osoby. Infra-
struktura jest otwarta dla wszystkich kurierów i obsługuje przesyłki ze wszystkich sklepów, także 
zagranicznych. 

Firmy deweloperskie postrzegają zastosowanie nowoczesnej infrastruktury pocztowej, jako 
kolejny krok w tworzeniu budynków w sposób zrównoważony, redukujący liczbę samochodów na 
ulicach, pozytywnie wpływający na tkankę miejską. 

łukasz	łapiński 
Dyrektor Zarządzający, Pakomatic
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2. ZmIany	 
demOGrafICZne

Single to z jednej strony ludzie bardzo zamożni, znajdu-
jący się na wysokim szczeblu kariery zawodowej, dys-
ponujący zwykle samochodem i prowadzący aktywne 
życie towarzyskie, świadomie nie decydujący się na 
założenie rodziny. Z drugiej strony – to wielu  młodych 
ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia postano-
wili się osiedlić w większym mieście, na początkowym 
etapie kariery, często odwiedzający w weekendy miej-
scowość, w której wciąż mieszkają ich rodzice. 

Ogromną grupą osób poszukujących niewielkiego 
mieszkania w centrum są studenci. Ta grupa jest także 
bardzo zróżnicowana pod względem stopnia zamoż-
ności i preferencji. Coraz większą część z nich stanowią 
cudzoziemcy, także z innych kontynentów. Większość 
studentów łączy przy tym naukę z pracą – systema-
tyczną lub dorywczą.  

Do grupy osób poszukujących niewielkiego mieszka-
nia w pobliżu miejsca pracy można zaliczyć także „sło-
mianych singli”, czyli osoby mające rodziny w  innych 
miastach, czasem – w  innych krajach niż Polska. Są 
to zwykle specjaliści wyższego szczebla, spędzający 
regularnie kilka dni roboczych w tygodniu np. w War-
szawie lub jednym z  największych miast w  Polsce. 
Nierzadko za ich mieszkanie płaci bezpośrednio lub 
pośrednio pracodawca. Do tego grona należałoby 
także doliczyć specjalistów na kontraktach na tyle 
długich, aby stawało się opłacalne wynajęcie dla 
nich samodzielnego mieszkania, jako alternatywy dla 
pokoju hotelowego.       

Rośnie także liczba dorosłych osób, funkcjonujących 
w stałych związkach, nie mających dzieci. Ich oczeki-
wania dotyczące mieszkania są zbliżone pod wieloma 
względami do preferencji zgłaszanych przez singli, 
choć z reguły oczekują lokali o większej powierzchni. 
W tej grupie coraz częstsze są także związki typu LAT 
(living apart together), czyli pozostawanie w  bliskiej 
relacji pomimo odrębnego zamieszkiwania.  

Niezależnie od wieku i  poziomu zamożności w  opi-
sanych wyżej grupach można wyróżnić dość liczną 

podgrupę, którą stanowią  osoby pracujące na własny 
rachunek i  potrzebujące własnego miejsca do pracy. 
Część z  nich oczekuje, że miejscem tym będzie 
mieszkanie, inni wolą korzystać z przestrzeni co-wor-
kingowych, położonych blisko siedzib ich klientów, ale 
także – niedaleko miejsca zamieszkania.

Istotną zmianą demograficzną stanowiącą wyzwanie – 
również dla sektora mieszkaniowego jest to, że w euro-
pejskich metropoliach rośnie liczba i udział w strukturze 
demograficznej osób starszych – seniorów.  Zmienia 
się pojęcie emeryta, który dziś nie jest już osobą całko-
wicie wycofującą się z  życia zawodowego, skupiającą 
się na życiu rodzinnym i  „świętym spokoju”. Dzisiejsi 
seniorzy pozostają aktywni zawodowo, choć w zmniej-
szonym wymiarze godzin. Angażują się też często 
w  działania organizacji społecznych. Są często wciąż 
dość samodzielni i  chcą utrzymać dotychczasowe 
relacje z  rodziną i  kręgiem znajomych. Zwiększona 
siła nabywcza tej grupy powoduje rozbudowę oferty 
usług i dóbr adresowanych do nich, w tym także moż-
liwości alternatywnego do dotychczasowego miejsca 
zamieszkania. Coraz rzadziej są to ośrodki położone na 
przedmieściach lub z dala od miast. Jest dość naturalne, 
że osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, a do 
tego poruszające się nieco wolniej niż osoby młodsze, 
powinny mieszkać blisko miejsca swojej aktywności 
zawodowej czy społecznej, które zwykle znajduje się 
w  szeroko rozumianym śródmieściu metropolii. Przy 
okazji są to także rejony, w których łatwiej można zna-
leźć wyspecjalizowane, różnorodne placówki zajmu-
jące się ochroną zdrowia czy rehabilitacją. Jest to także 
spójne z prowadzoną przez miasta polityką inkluzywno-
ści i wielopokoleniowości lokalnych społeczności.    

W  tej grupie występują także dwa istotne zjawiska: 
wzrost zapotrzebowania na wsparcie w  codziennym 
funkcjonowaniu w powiązaniu z rosnącym odsetkiem 
osób żyjących samotnie. Jednocześnie nowa gene-
racja seniorów nie jest zainteresowana funkcjonowa-
niem w instytucjonalnych „placówkach” – przeciwnie, 
chciałby móc mieszkać i  funkcjonować samodzielnie 
jak najdłużej.   

wpływ	opisanych	wcześniej	zjawisk	na	rynek	mieszkaniowy	widoczny	jest	

zarówno	po	stronie	popytu	jak	i podaży,	także	na	rynku	polskich	miast.	

w popycie	wyraźnie	rośnie	znaczenie	dwóch	grup	celowych:	jednoosobowych	

gospodarstw	domowych	–	tzw.	singli,	oraz	osób	starszych	–	seniorów.
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Odpowiedzią po stronie podaży na takie potrzeby stają 
się coraz częściej następujące rozwiązania:  

• Zespoły wielofunkcyjne (mixed-use);
• co-living – formuła wspólnego zamieszka-

nia pozwalająca niewielkim grupom osób na 
wzajemne wspieranie się i  przeciwdziałanie 
samotności, a  zarazem obniżenie kosztów 
zamieszkania, 

• wsparcie mobilności osób o problemach z poru-
szaniem się (w szczególności osobom poruszają-
cym się na wózkach), 

• zastępowanie pracy osób przez urządzenia 
(mobilne odkurzacze, toalety z funkcją mycia, aż 
do wyspecjalizowanych robotów, 

• telepomoc (zdalny monitoring stanu zdrowia, 
instrukcje zdalne w razie potrzeby), 

• rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i kom-
fort użytkowania („smart home”), np. podłoga 
alarmująca w razie upadku,  automatyczne wyłą-
czanie kuchenek, 

• inne elementy assisted living (doraźne lub syste-
matyczne wsparcie w postaci cateringu, sprząta-
nia, prania, drobnych napraw).  

Oznacza to jednak konieczność zainwestowania 
w technologie i rozwiązania techniczne, które są kapi-
tałochłonne. bardziej racjonalne jest w  takiej sytu-
acji budowanie budynków lub wydzielonych części 
budynków, użytkowanych na zasadzie najmu.

Pojawienie się na rynku firm takich jak Uber zapoczątkowało lawinowy wzrost popularności 
korzystania z usług współdzielonych. Zamiast kupowania rzeczy, kupujemy usługi. Dziś już 
nie potrzebujemy wiertarki, bo chcemy mieć otwór w ścianie. Nie jest nam potrzebna żarówka, 
a jedynie światło. To zjawisko zyskało nawet socjologiczną nazwę „uberyzacja życia”.  Widać 
je w małych codziennych wyborach takich jak korzystanie z serwisów streamingowych czy 
wypożyczanie rowerów miejskich i skuterów na minuty. Jest też obecne w ważnych, życiowych 
decyzjach: gdzie i jak chcę mieszkać. 

Zakup mieszkania jest dla niektórych osób trudny z powodów finansowych, ale coraz liczniejsza 
grupa konsumentów po prostu nie chce się wiązać z określonym miejscem poprzez zakup miesz-
kania, albo obciążać domowego budżetu przez często wieloletni kredyt. To zwykle młodzi i mobilni 
specjaliści, którzy z łatwością zmieniają miejsce pracy, a co za tym idzie – miejsce zamieszkania. 
Oczekują wygodnego mieszkania, które wynajmą na określony czas w dobrej dzielnicy, z całkowi-
tym wyposażeniem, dostępem do usług w przestrzeniach wspólnych osiedla i bezpieczeństwem 
umowy najmu zawartej ze stabilnym, instytucjonalnym podmiotem. Potrzebują mieszkania, które 
nie ograniczy ważnych dla nich decyzji życiowych.

Między innymi dla takich osób Echo Investment stworzyło ofertę instytucjonalnego wynajmu 
mieszkań poprzez spółkę Resi4Rent. To możliwość wynajęcia odpowiadającego indywidualnym 
potrzebom mieszkania lub apartamentu, często na osiedlu, które zapewnia wszystkim miesz-
kańcom dostęp do usług wspólnych, takich jak car sharing, skuter na minuty czy pralnia na 
żetony. Tym, którzy zdecydują się z niej skorzystać, zapewnia komfort życia w rozwiniętej, dobrze 
zaprojektowanej miejskiej przestrzeni, a także wolność wyboru. Jednym z nich może być zakup 
mieszkania na tym samym osiedlu, bo obie funkcje: własności i  najmu wzajemnie się uzupeł-
niają w nowoczesnych projektowanych przez naszą firmę osiedlach. Wypełniają nową przestrzeń 
potrzeb na rynku nieruchomości, a dzięki efektowi synergii zapewniają lepszą jakość życia.

Instytucjonalna platforma mieszkań na wynajem to odpowiedź Echo Investment na zmieniające 
się trendy i oczekiwania społeczne. Resi4Rent w budowie ma cztery inwestycje z  1,2 tys. lokali, 
które już w 2019 roku będą wynajmowane pierwszym klientom. Docelowo, w ciągu 3-5 lat plat-
forma zgromadzi około 5-7 tys. mieszkań w głównych miastach Polski, dając klientom duży wybór 
standardu i lokalizacji. Wierzymy w rynek mieszkań na wynajem, patrząc na dzisiejsze statystyki 
dotyczące najmu, wskazujące na niski stopień wakatów przy rozdrobnionym rynku, który jest dziś 
głównie w rękach indywidualnych właścicieli.

piotr	Gromniak 
Wiceprezes Echo Investment
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3. Od	mOnOfUnkCyjnOśCI	 
dO	deStInatIOn	pLaCe

Zasada wielofunkcyjności dotyczyć ma szczegól-
nie rejonów śródmiejskich, w  których z  jednej strony 
dozwolona jest wysoka intensywność zabudowy, 
a z drugiej – ponoszone są duże nakłady celem zapew-
nienia mieszkańcom dostępu do infrastruktury tech-
nicznej i wysokowydajnego transportu publicznego.       

Idea przekształcania porzuconych terenów poprze-
mysłowych w  wielofunkcyjne fragmenty nowych 
miast, których oś lub centrum stanowią niedostępne 
dla ruchu kołowego przestrzenie publiczne, nie jest 
wcale tak nowa, jak by się to mogło wydawać.  Jednak 
pierwsza generacja tego typu kompleksów koncen-
trowała się przede wszystkim na połączeniu handlu, 
biur, usług i  obiektów służących rozrywce. Funkcja 
mieszkaniowa pojawiała się w  nich niemal wyłącznie 
w postaci hoteli. Rzadkością były także tereny zielone, 

a przestrzeń publiczna przyjmowała najczęściej formę 
placów i handlowych uliczek, niekiedy wzbogacanych 
fontannami czy szpalerami drzew. Jednym z prekurso-
rów tego trendu był pierwszy etap zagospodarowania 
dawnego portu handlowego w baltimore: Inner Harbor. 
W baltimore dawny port był integralną częścią miasta: 
nabrzeża portowe płynnie przechodziły w  główne 
ulice prostokątnej siatki ulic, tak charakterystycznej dla 
miast amerykańskich. 

Włączanie mieszkań do zestawu funkcji stało się 
częstsze, gdy dostrzeżono z jednej strony efekt syner-
gii wynikającej z  ich uzupełniania, a  z  drugiej – gdy 
nastąpił powrót do inwestowania w  budynki w  cało-
ści przeznaczone na wynajem. Pojawienie się funkcji 
mieszkaniowej w  naturalny sposób sprzyjało także 
projektowaniu większych terenów zielonych.

Zmiana	charakteru	dominującej	w metropoliach	działalności	gospodarczej	

z fizycznej	produkcji	dóbr	na	usługi,	materialne	i niematerialne	oraz	

tzw.	nieuciążliwą	produkcję	całkowicie	zrewolucjonizowała	myślenie	

o mieście	jako	przestrzeni	z wydzielonymi	dzielnicami	i obszarami	

monofukcjonalnymi.	Celem	staje	się	wielofunkcyjność,	zarówno	na	poziomie	

dzielnic,	osiedli	jak	i poszczególnych	kwartałów	lub	zespołów	zabudowy.
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SPRAWNIE DZIAŁAJąCy 
ORGANIZm
wielofunkcyjność	to	nie	tylko	
samo	współistnienie	obok	
siebie	przestrzeni	o wielu	
różnych	funkcjach,	ale	ich	
wyrafinowane	powiązanie	
w jeden	sprawnie	działający	
organizm.

W dobrze zaprojektowanych kom-
pleksach tego typu jest miejsce 
dla różnych typów funkcji miesz-
kaniowych: od mieszkań wła-
snościowych poprzez lokale na 
wynajem (w  tym typu co-living), 
mieszkania dla studentów i  osób 
starszych, aparthotele i  typowe 
obiekty hotelowe. Dalej, są to także 
obiekty biurowe, zarówno dla 
dużych najemców, jak i  funkcjo-
nujące na zasadzie co-workingu. 
możliwe jest wprowadzenie do 
nich także nieuciążliwej produkcji. 
Konieczne są powierzchnie han-
dlowe i  usługowe, obiekty służby 
zdrowia i  rekreacji, a  także prze-
strzenie służące edukacji, kulturze, 
lokalnej wspólnocie i  zaspokaja-
niu potrzeb duchowych. Znajduje 
się tu również przestrzeń otwarta, 
choć to, czy na świeżym powie-
trzu, zależy głównie od efektów 
walki ze smogiem w  danym mie-
ście i  warunków pogodowych. 
Zgodnie z  najnowszymi trendami, 
w  wielofunkcjonalnym zespole 
powinien znaleźć się również teren 
zielony, zapewniający miejsce do 
życia dla miejskiej fauny, w  jakiejś 
części być może nawet służący 
produkcji jedzenia, a przynajmniej 
stanowiący dobre miejsce dla 
pszczół. Zespoły takie są projek-
towane i  wypełniane funkcjami 
z  myślą o  wszystkich grupach 
wiekowych, ze szczególną troską 
o osoby o ograniczonej możliwości 
poruszania się.         

Standardem stało się wykorzy-
stanie w  takim zespole zdobyczy 
technologicznych sprzyjających 
ekologii np. paneli słonecznych, 
systemów odzyskiwania i powtór-
nego wykorzystania wody 
deszczowej, a  w  niektórych – 
instalowanie filtrów spalin i  innych 
urządzeń lub rozwiązań popra-
wiających jakość powietrza, 
choćby dzięki odpowiedniemu, 
wymuszającemu przewietrzanie, 
usytuowaniu i  kształtowi budyn-
ków. Zabudowa jest bowiem tak 
projektowana by nie wzmacniała 
efektu miejskiej wyspy ciepła oraz 
ograniczała poziom światła w nocy 
i hałasu w dzień.   

Do wymienionych wyżej funkcji 
trzeba jeszcze dodać elementy 
służące obsłudze podstawowych 
obiektów, a  zatem parkingów 
i  garaży, zarówno tych dla samo-
chodów jak i  jednośladów, maga-
zynów, różnego typu przestrzeni 
warsztatowych, z  czasem także 
lądowisk dla helikopterów lub np. 
dronów. W  dobrze zaprojekto-
wanych wielofunkcyjnych osie-
dlach zlokalizowanych na dużych 
obszarach ważną funkcję pełni 
wewnętrzny system komunikacji 
obejmujący: stacje, przystanki lub 
dojścia do innych rodzajów środ-
ków publicznego transportu, ale 
także  ścieżki rowerowe i dogodne 
ścieżki dla pieszych. 

Na koniec – zespół taki pozo-
stając integralną częścią miasta, 
powiązaną funkcjonalnie z  oto-
czeniem, ma za zadanie zapew-
nić bezpieczeństwo wszystkim 
swoim użytkownikom i  gościom 
i jednocześnie  prywatność stałym 
mieszkańcom.      

Wielofunkcyjność kompleksów 
zabudowy nie tylko ułatwia życie 
ich mieszkańcom i użytkownikom, 
ale jest także bardziej efektywna 
ekonomicznie. Punkty usługowe, 
lokale gastronomiczne i  sklepy 
mogą liczyć na bardziej równo-
mierne zainteresowanie ze strony 
klientów, zarówno w  poszczegól-
nych porach dnia, jak i dniach tygo-
dnia. W sezonie turystycznym, gdy 
część mieszkańców wyjeżdża na 
urlopy, pojawia się więcej turystów 
i  wycieczkowiczów. miejsca par-
kingowe są intensywniej wykorzy-
stywane, dzięki czemu mniejsza 
ich liczba wystarcza dla obsłużenia 
większej liczby pojazdów. Pozwa-
lają na to rozwiązania technolo-
giczne informujące potencjalnych 
użytkowników o lokalizacji dostęp-
nych miejsc.  

W większej skali, dzięki budowa-
niu coraz większych fragmentów 
miasta jako wielofunkcyjnych 
struktur, następuje lepsze zbilan-
sowanie liczby mieszkań i  miejsc 
pracy oraz usług. I choć zapewne 
niewielu mieszkańców pracuje 
w  tym samym zespole budyn-
ków, to już spora ich część jest 
w stanie dojść piechotą lub doje-
chać rowerem do miejsca pracy 
w  ciągu kilkunastu minut. Jesz-
cze więcej osób może to zrobić 
w  ciągu pół godziny wykorzy-
stując w  tym celu komunikację 
publiczną. Dzięki temu nie tylko 
maleje liczba osób dojeżdżają-
cych własnym samochodem, 
ale także zmniejsza się zapotrze-
bowanie na dalekie przejazdy, 
a  system transportu miejskiego 
jest bardziej wydajny dzięki rów-
nomiernemu obciążeniu w godzi-
nach szczytu.
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NOWE TyPy FUNKCJI 
mIESZKANIOWyCH
Skoro	maleje	liczba	tych,	
którzy	chcą	kupić	mieszka-
nie,	a pojawia	się	duża	grupa	
tych,	którzy	z różnych	powo-
dów	nie	chcą	lub	nie	mogą	
ich	kupić,	oczywistą	alterna-
tywą	staje	się	przeznaczanie	
większej	liczby	mieszkań	na	
wynajem.

Skoro dla znacznej części poten-
cjalnych najemców podstawową 
barierą jest bariera finansowa, 
a  przy tym znaczną grupę spo-
śród nich stanowią single – trzeba 
tak zaprojektować mieszkania, 
by zminimalizować powierzchnię 
przypadającą na jednego lokatora, 
ale zarazem zapewnić mu jak naj-
większy komfort. Odpowiedzią na 
te potrzeby stają się dwie formuły: 
mikroapartamenty i  co-living. 
mikroapartamenty oferują samo-
dzielne mieszkanie, z  wydzie-
loną łazienką i  mikrokuchenką na 
powierzchni niekiedy zaledwie 
kilkunastu metrów kwadratowych. 
Co-living – samodzielny pokój 
z  prywatną łazienką lub dzieloną 
z  niewielką grupą innych lokato-
rów i  wspólną kuchnię z  jadalnią 
i pokojem dziennym. W obu przy-
padkach część funkcji typowych 
dla zwykłego mieszkania lokalizo-
wana jest w obiektach oferujących 
tę formułę mieszkaniową poza 
indywidualnymi lokalami, z dostę-
pem dla wszystkich mieszkańców. 
Są to nie tylko wspólne pralnio
-suszarnie ale także przestrzenie 
do relaksu, ćwiczeń fizycznych, 
większych spotkań towarzyskich, 
niekiedy – przestrzenie co-workin-
gowe. 

Tego typu budynki były od 
dekad standardem w kampusach 
wielu amerykańskich uczelni. 
Nowością jest pojawienie się 
ich w  centrach miast z  myślą 

o absolwentach uczelni, a nawet 
jeszcze starszej grupie docelo-
wej, która pojawiła się wraz tzw. 
pracą projektową. Świeżą jest 
także idea, aby wspólna prze-
strzeń sprzyjała interakcjom 
neutralizującym choć częściowo 
poczucie oderwania od swoich 
bliskich, od korzeni. 

The Collective

Jak w  przypadku innych nowych 
trendów, tak i  w  tym pojawiają 
się dziś na świecie dwa kierunki. 
Z jednej strony powstają ogromne 
portfele mikroapartamentów, sta-
nowiące instytucjonalną odpo-
wiedź na zapotrzebowanie na 
jak najmniejsze mieszkania. 
Przykładem jest firma The Col-
lective, której założycielem 
jest znany brytyjski biznes-
men Reza merchant. W  portfelu 
tej firmy znajdzie się wkrótce  
4,5 tysiąca apartamentów w  for-
mule komercyjnego co-livingu, 
zlokalizowanych w  Wielkiej 
brytanii, Niemczech i  USA. Do 
The Collective należy zloka-
lizowany w  zachodniej części 
Londynu budynek Old Oak  
z  550 apartamentami, siłow-
nią, spa, biblioteką i  przestrze-
nią co-workingową, a  nawet 
kinem. mieszkania dostępne są 
tam w  różnym standardzie jako-
ściowym, a  miesięczny czynsz 
zaczyna się od 800 funtów. 
Podobno wszystkie lokale są 
wynajęte, wiek przeciętnego 
najemcy to 28 lat, a  przeciętny 
okres najmu to pół roku. Popyt 
przewyższa podaż, choć prze-
ciętne mieszkanie ma tylko około 
10 m2, a we wspólnych kuchniach 
zainstalowano kamery, mające 
pomóc w  identyfikowaniu loka-
torów nie sprzątających po sobie 
zgodnie z regulaminem.   

Hyprspace

Z drugiej strony formuła co-livingu 
obejmuje także nieduże, kilkuna-
stosobowe wspólnoty mieszkań-
ców w  niewielkich budynkach, 
funkcjonujące niemalże jak 
dawne hipisowskie komuny 
i oparte na dobieraniu się współ-
lokatorów na zasadzie dobrowol-
ności. Oparte są na legendarnym 
modelu z  Doliny Krzemowej, 
gdzie grupa znajomych mieszka, 
pracuje i  korzysta z  rozrywek 
w tym samym budynku.  Dobrym 
przykładem takiego modelu 
współzamieszkiwania jest Hypr-
space w monachium. W budynku 
o  powierzchni około 500 m2 
mieszka 17 osób, z których część 
prowadzi w  tym samym miejscu 
swoje start-upy. Jednocześnie 
grono stałych najemców oferuje 
krótsze pobyty tym, których uzna 
za godnych dołączenia na jakiś 
czas do swoje grona. 

O  ile tego typu rozwiązania poza 
Polską mają charakter prawie 
wyłącznie czynszowy, o  tyle 
w  Polsce częściej spotyka się 
inwestycje z  bardzo małymi 
mieszkaniami oferowanymi do 
indywidualnej sprzedaży. Nie ma 
natomiast jeszcze zespołu, który 
miałby zaplanowane od początku 
fragmenty z  lokalami typu co-li-
ving, choć sama instytucja 
wynajmu pokoju ze wspólną kuch-
nią i łazienką funkcjonuje od wielu 
lat znakomicie, nie tylko w kręgach 
studenckich. 

Starter

Na polskim rynku prekursorem 
w segmencie mikroapartamentów 
był wrocławski Starter. Zaczęło się 
od przebudowy dawnego hotelu 
dla asystentów Uniwersytetu 
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Wrocławskiego, stojącego blisko 
Placu Grunwaldzkiego, tuż obok 
kampusu Politechniki Wro-
cławskiej, Uniwersytetu Przy-
rodniczego i  Uniwersytetu 
medycznego, na 149 mikroaparta-
mentów, oferowanych do sprze-
daży. Najmniejsze lokale miały ok. 

12 m2, co kilka lat temu wzbudziło 
sensację w  mediach. W  kolej-
nej fazie powstał nowy obiekt, 
z  175 lokalami o  powierzchni 
od 13 do 37 m2, a  także loka-
lami usługowymi na parterze 
oraz garażem podziemnym. 
Wszystkie mikroapartamenty 

zostały wykończone w  standar-
dzie „pod klucz” , z  łazienkami 
i  aneksami kuchennymi. Obec-
nie w sprzedaży jest kolejny etap  
z 255 lokalami. Inwestor sprzedaje 
wprawdzie budowane lokale, ale 
z  opcją zarządzania najmem na 
rzecz właściciela. 
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4. preferenCje	nabywCów	
–	badanIe	ObIdO/reaS
na	ile	ludzie	są	skłonni	zaakceptować	nowe	zjawiska	i	podążać	za	

nimi	wynika	m.in.	z	otoczenia,	w	jakim	żyją,	z	wychowania,	środowiska	

z	jakiego	pochodzą,	wartości	które	wyznają,	sytuacji	społecznej	

i	ekonomicznej,	a	nawet	konkretnego	momentu	w	życiu.

Na decyzję o wyborze sposobu zamieszkania składa 
się równie wiele elementów. I  tak – pozostaje ona 
wciąż w sferze wyboru – wbrew przekonaniu o deter-
minującej sile czynnika finansowego. Dlatego dziś, dla 
firm prowadzących działalność na rynku mieszkanio-
wym tak ważne jest rozpoznanie i  zdefiniowanie klu-
czowych potrzeb przyszłych klientów – czy to tych 
nabywających czy wynajmujących mieszkania. Ważne 
jest również by uwzględnić przyszły wpływ tych 
megatrendów, które jak opisano wyżej – pozornie nie 
związane z szeroko rozumianym rynkiem mieszkanio-
wym, tak silnie go determinują. 

Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym wiedzę 
o  nabywcach można uzyskiwać dwoma sposobami: 
bezpośrednio, w oparciu o odpowiedzi na zadawane 

pytania ankietowe, czego przykładem jest badanie 
preferencji przeprowadzone przez REAS we współ-
pracy z ObIDO, opisane w dalszej części broszury, albo 
– pośrednio, poprzez obróbkę setek danych pozy-
skiwanych w  trakcie wyborów dokonywanych przez 
osoby poszukujące mieszkań. Tę drugą metodę także 
wykorzystuje REAS we współpracy z  ObIDO, syste-
matycznie analizując wnioski z informacji ujawnianych 
w procesie poszukiwania i wybierania mieszkań. 

Wiedza o  tych preferencjach pozwala na lepsze 
dostosowanie projektowanych mieszkań, budynków 
i całych zespołów do oczekiwań przyszłych mieszkań-
ców i użytkowników.  Dzięki niej można w szczególno-
ści zaprojektować urządzenia i  instalacje pozwalające 
na łatwiejsze wykorzystywanie nowych technologii. 
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OpIS	badanIa

Kolejną pod względem liczebności grupę stanowili 

klienci zainteresowaniu zakupem mieszkania w ciągu 

kilku najbliższych tygodni (24% ankiet). Natomiast 

klienci którzy finalną decyzję o  zakupie podejmą 

w ciągu kilku dni dostarczyli 17% odpowiedzi. 

Wśród odpowiadających 64% stanowiły kobiety, 

36% mężczyźni. Te proporcje były niemal identyczne 

zarówno w  puli odpowiedzi TAK jak i  NIE na zadane 

w  badaniu pytania. Aby uzyskać 7096 odpowiedzi, 

ankieta została wyświetlona 31 tys. razy, co pozwo-

liło na pozyskanie ponad 1000 odpowiedzi na każde 

z siedmiu pytań. można zatem stwierdzić, że tematyka 

badania wzbudziła zainteresowanie niemal co czwar-

tego potencjalnego nabywcy mieszkania.

w badaniu	postawiono	7	pytań:

Grupa	I:	 	pytania	o wpływ	ogólnodostępnych	usług	

na	decyzję	o zakupie	mieszkania

1. Czy stała dostępność auta z  sytemu carsharing 

(np. Traficar, Panek) przy osiedlu wpłynie na Twoją 

decyzję o zakupie mieszkania w tej lokalizacji?

2. Czy stała dostępność przy osiedlu skutera „na 

minuty” (np. blinkee) wpłynie na Twoją decyzję 

o zakupie mieszkania w tej lokalizacji?

3. Czy pralnia samoobsługowa z  suszarkami 
w  lokalu na osiedlu (np. Speed Queen) wpłynie 
na Twoją decyzję o zakupie mieszkania w tej loka-
lizacji?

Grupa	II:	pytania	o skłonność	do	poniesienia	dodat-
kowych	 kosztów	 związanych	 z  zakupem	 konkret-
nego	udogodnienia

4. Czy będziesz skłonny dopłacić jednorazowo  
500 zł do ceny mieszkania za możliwość łado-
wania samochodu elektrycznego w garażu pod-
ziemnym?

5. Czy będziesz skłonny dopłacić do ceny mieszka-
nia za możliwość umieszczenia swojego roweru 
na ogólnodostępnym wieszaku w  garażu pod-
ziemnym?

6. Czy będziesz skłonny dopłacić 2 400 zł do ceny 
mieszkania w zamian za możliwość umieszczenia 
swojego roweru na wieszaku w garażu podziem-
nym?

7. Zakupy przez Internet stwarzają problem odbioru 
paczek dostarczanych przez Pocztę Polską lub 
kurierów, gdy nie ma Cię w domu. Czy będziesz 
skłonny dopłacić 400 zł do ceny mieszkania (jed-
norazowo) za paczkomat usytuowany na terenie 
osiedla, do którego będą mogły być dostarczane 
Twoje przesyłki?

4.1.
badanie	zostało	skierowane	do	grupy	nabywców,	którzy	aktywnie	

poszukują	mieszkań.	największą	grupą	respondentów	byli	ci,	którzy	

zadeklarowali	gotowość	do	zakupu	mieszkania	w	ciągu	najbliższych	1-2	

miesięcy.	Ich	odpowiedzi	stanowią	36%	wszystkich	pozyskanych	ankiet.
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4.2. wynIkI	badanIa
badanie	przeprowadzone	przez	reaS	i	ObIdO	na	zlecenie	 

echo	Investment	jednoznacznie	wskazało	na	duże	zainteresowanie	

tematyką	udogodnień	popularnie	określanych	jako	„smart”	

wśród	osób,	które	chcą	kupić	mieszkanie	od	dewelopera.

Co piąty ankietowany wskazał, że dostępność w prze-
strzeni kompleksu mieszkaniowego funkcjonalno-
ści opartych o  współdzielenie usług i  rzeczy, może 
mieć istotny wpływ na podjęcie przez niego decyzji 
zakupowej. Co ciekawe, obecność na osiedlu usług, 
które trzeba wprawdzie opłacić ale są dostępne dla 
wszystkich (takich jak: carsharing czy pralnia samo-
obsługowa z  suszarkami w  lokalu na osiedlu) ma 
znacznie większe znaczenie dla nabywców powyżej 
45. roku życia niż tych z  młodszej grupy wiekowej, 
poszukujących najprawdopodobniej pierwszego 
mieszkania.

Jeszcze bardziej atrakcyjne dla poszukujących miesz-
kania okazały się udogodnienia, z których korzystanie 
będzie wprawdzie w większym stopniu zindywiduali-
zowane, ale za ich dostępność na osiedlu nabywca 
będzie musiał zapłacić w momencie zakupu mieszka-
nia. Co ważne, konieczność poniesienia dodatkowych 
kosztów nie zniechęcała potencjalnych kupujących. 
Niemal co trzeci ankietowany zadeklarował, że jest 
gotów przy zakupie mieszkania dopłacić – nie tylko za 
możliwość ładowania samochodu elektrycznego czy 
umieszczenia swojego roweru na specjalnie przezna-
czonym do tego wieszaku w garażu podziemnym, ale 
także za to, że na terenie osiedla znajdzie się ogólno-
dostępny nowoczesny paczkomat, który ułatwi korzy-
stanie z usług kurierskich.

Interesującym – w kontekście opisanych w pierwszej 
części raportu trendów demograficznych – wynikiem 
przeprowadzonego badania jest fakt, że zainteresowa-
nie bezpośrednim dostępem do usług zlokalizowanych 
na terenie osiedla rośnie wraz z  wiekiem ankietowa-
nych. Niemal co trzeci ankietowany w wieku 55-64 lata 
wskazuje tego typu udogodnienia jako czynniki, które 
mogą wpłynąć na jego decyzję o wyborze lokalizacji 
mieszkania, gdy tymczasem zaledwie 16% osób przed 
35. rokiem życia traktuje usługi typu: carsharing czy 
pralnia samoobsługowa, jako atut osiedla.

To zróżnicowanie zainteresowania udogodnieniami, 
które może otrzymać/kupić nabywca mieszkania 
w poszczególnych grupach wiekowych, jest ważną 
informacją dla deweloperów budujących nowo-
czesne wieloetapowe, multifunkcjonalne osiedla. 

Zgodnie z nową, coraz częściej eksponowaną filozofią 
stojącą za takimi przedsięwzięciami, celem jest budo-
wanie nowoczesnego miejsca dla wielopokoleniowej 
wspólnoty mieszkańców, opartego o dostęp do nie-
zbędnych usług i zaspakajającego większość potrzeb 
mieszkańców tzw. life services. Zmieniające się na 
przestrzeni ludzkiego życia potrzeby mogą i powinny 
(na co wskazują wyniki badań) inspirować dewelope-
rów do takiego myślenia o dużych osiedlach/projek-
tach mieszkaniowych, które stanowią odpowiedź na 
tę oczywistą obserwację dotyczącą zmienności jako 
zasady rządzącej ludzką egzystencją.

Nie wolno zapominać, że na ostateczny wynik prze-
prowadzonej ankiety istotny wpływ mógł mieć fakt 
realizacji badania na grupie osób zdecydowanych 
na zakup mieszkania. Wieloletnie doświadczenie 
badawcze REAS pozwala na sformułowanie wnio-
sku, że gdyby analogiczne badanie przeprowadzić na 
grupie osób, które nie podjęły jeszcze decyzji: zakup 
czy najem, odpowiedzi na niektóre pytania mogłyby 
być zgoła odmienne. W  szczególności spodziewać 
należałoby się wyraźnie wyższego zainteresowania 
– przede wszystkim w  młodszych grupach wieko-
wych – dostępnością w przestrzeni osiedla funkcjo-
nalności opartych o  współdzielenie usług i  rzeczy. 
Należy przyjąć, że w  najmłodszej grupie wiekowej 
osób zdecydowanych na zakup przeważają osoby 
o  tradycyjnym podejściu do własności. Podejście 
to nie jest obecnie w  tej grupie dominujące. Więk-
sza skłonność do korzystania z usług i rzeczy niż ich 
posiadania przenosi się również w pewnym sensie na 
sferę mieszkaniową, decydując o wzroście zaintere-
sowania najmem. 

Wyłaniający się z  badania obraz stosunku współ-
czesnego nabywcy mieszkania do rozwiązań typu 
„smart” jest jednoznacznie pozytywny. bez wątpie-
nia rozwiązania tego typu są – niezależnie od wieku 
– oczekiwane przez mieszkańców przyszłych kom-
pleksów/przestrzeni mieszczących w  sobie różne 
typy funkcji mieszkaniowych. Przyszłość pokaże czy 
stosowanie tego typu rozwiązań stanie się nowym 
trendem czy pozostanie jedynie sposobem na budo-
wanie przewagi konkurencyjnej i marki wybranych firm  
deweloperskich.
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W Echo Investment wychodzimy z założenia, że wszystko zaczyna się od Ciebie: tego jak żyjesz, 
jak lubisz pracować, jak załatwiasz sprawy codziennego dnia, czy odpoczywasz. To, w  jaki 
sposób współtworzymy polskie miasta, wynika z potrzeb i oczekiwań ich mieszkańców. W końcu 
to właśnie oni zdecydują, czy dana ulica, kwartał czy osiedle będą tętnić życiem i staną się inte-
gralną, lubianą częścią miasta. 

Chcemy tworzyć miejsca, które przyciągają ludzi, zapraszają do spędzania w nich czasu, zachę-
cają do mieszkania i inspirują do działania. Określamy je jako destynacje (destinations), stanowiące 
część miast, połączone z nimi i ułatwiające swobodny przepływ w dowolnym kierunku. Przycią-
gające ludzi, biznes i kulturę, będące w symbiozie z otoczeniem, nastawione na człowieka, jego 
potrzeby, zaprojektowane od samego początku i stworzone z myślą o ich zaspokojeniu. Miejsca bez 
barier, łączące, a nie dzielące, wychodzące naprzeciw potrzebom jego użytkowników.

Czerpiemy wiedzę z ponad dwudziestu lat budowania miast i obserwowania potrzeb ich miesz-
kańców. Jako jedyna firma deweloperska na rynku mamy doświadczenia w budowaniu mieszkań, 
biur, hoteli i centrów handlowo-rozrywkowych. Postanowiliśmy więc połączyć nasze kompetencje, 
by tworzyć duże i wielofunkcyjne fragmenty miast, całkowicie zintegrowane z otoczeniem i otwarte 
dla wszystkich gości. Wiemy jednak, że w mieście najważniejsze dzieje się pomiędzy budynkami: na 
ulicach, placach, skwerach, trawnikach, ławkach i ogródkach. Uważamy, że tworzenie fragmentów 
miast to także tworzenie przestrzeni wspólnej dla ich mieszkańców, miejskich udogodnień i usług, 
które powinny być dla nich na wyciągnięcie ręki.

Naszym klientem jest mieszkaniec miasta, każdy kto w nim mieszka, pracuje i  z niego korzysta. 
Obserwujemy jego potrzeby i ich zmiany, po to, żeby budować miasto jak najbardziej dostosowane 
do jego potrzeb, zapewniając mu jak najwięcej usług potrzebnych do miejskiego życia – „life servi-
ces”. Jak rozumiemy takie usługi?

Wszyscy korzystamy ze smartfonów do coraz większej liczby usług, od słuchania muzyki i czytania 
informacji w internecie, po zakupy, bankowość czy sprawdzanie drogi. Dlatego Echo Investment ofe-
ruje klientom – jeśli oni tylko zechcą – by za pomocą smartfona mogli otwierać drzwi do domu, zdalnie 
wyłączać ogrzewanie, sprawdzać czy nie zostawili gotującej się zupy na kuchni, czy zasłonić rolety. 
W ten sposób chcemy zapewniać użytkownikom mieszkań komfort, bezpieczeństwo i spokój. Nowe 
podejście Echo Investment do użytkowania przestrzeni miasta jest również widoczne w projektowaniu 
naszych inwestycji. Wierzymy w miejskie projekty, świetnie skomunikowane transportem publicznym 
i zaopatrzone we wszystkie usługi, jakich wymagają współcześni mieszczanie. Chcemy, by  po wyjściu 
z domu, w przestrzeni osiedla bezpiecznie zaparkowali własny rower, znaleźli ulubioną kawiarnię na 
spotkanie z przyjaciółmi, odebrali internetową przesyłkę z inteligentnej skrzynki pocztowej, wypożyczyli 
elektryczny samochód czy skuter, a własne elektryczne auto naładowali w garażu z szybkiej łado-
warki. A wieczorem i tak chętnie tu wrócili, bo destynacje to miejsca przyciągające ludzi.

Taki sposób tworzenia miejsca do mieszkania, pracy, rozrywki i korzystania z miejskiej przestrzeni 
to unikalna umiejętność Echo Investment. Wierzymy także, że to jedyny sposób myślenia o mieście 
przyszłości, który odpowiada nie tylko na dzisiejsze potrzeby, ale i wyzwania przyszłości.

waldemar	Olbryk 
Członek Zarządu  
Echo Investment

echo	 Investment	 jest	 największym	 pol-
skim	 deweloperem,	 jedynym	 na	 rynku	
z  bogatym	 doświadczeniem	 w  trzech	
sektorach	rynku	nieruchomości:	mieszka-
niowym,	 handlowo-usługowym	 oraz	 biu-
rowym.	 jako	 firma	 współodpowiedzialna	
za	rozwój	miast,	echo	angażuje	się	w duże	
miastotwórcze	 projekty	 łączące	 różne	
funkcje.	tworzy	miejsca,	w których	ludzie	
mogą	 pracować,	 mieszkać,	 bawić	 się	
i  zaspokajać	 potrzeby	 dnia	 codziennego.	
flagowym	 projektem,	 uzupełniającym	
tkankę	 miasta,	 są	 browary	 warszaw-
skie,	 powstające	 w  sercu	 najszybciej	

rozwijającej	 się	 dzielnicy	 warszawy.	
Spółka	 przygotowuje	 kolejne	 komplek-
sowe	 projekty	 w  warszawie,	 krakowie,	
łodzi	i wrocławiu.	

Od	 1996	 roku	 echo	 Investment	 jest	 noto-
wane	na	Giełdzie	papierów	wartościowych	
w warszawie.	Zrealizowało	już	150	projek-
tów	o łącznej	powierzchni	1,5	mln	m2	w kil-
kudziesięciu	miastach	polski.

Od	 2015	 roku	 głównym	 akcjonariu-
szem	 echo	 Investment	 jest	 grupa	 pImCO	 
–	Oaktree	–	Griffin	real	estate.
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5. pOdSUmOwanIe
na	koniec	wypada	wspomnieć	o	jeszcze	jednym	megatrendzie,	który	

wydaje	się	ogarniać	wszystkie	pozostałe	i	dominować	nad	nimi.	

to	trend	ciągłej	zmiany,	świata	znajdującego	się	w	ciągłym	ruchu,	

dążenia	do	nowości,	zastępujących	dotychczasowe	rozwiązania.

Ten trend także stawia dodatkowe wyzwania przed 
projektantami i budowniczymi mieszkań, każe bowiem 
zastanowić się, jak budowane dziś domy będą funkcjo-
nować za lat kilkanaście lub kilkadziesiąt. Czy balkon, 
który dziś służy jako miejsce rekreacji albo suszenia 
prania nie stanie się za kilka lat głównie lądowiskiem 
dla dronów dostarczających zamówienia i  zakupy? 
A za kolejne kilkanaście lat mikropoletkiem dla gene-
tycznie zmodyfi kowanych upraw? A może większość 
zakupów po prostu sobie wydrukujemy na domowej 
drukarce 3D?           

można być przekonanym, że pomimo ciągłych 
zmian przynajmniej deweloperzy mogą być pewni, 
że innowacje nie wyeliminują ich z  gospodarki. Ale 
wyobraźmy sobie, że sztuczna inteligencja korzysta-
jąc z big Data znajdzie i kupi działkę, zamówi i pozyska 
projekt, skontaktuje się z wirtualnym urzędem i uzyska 

odpowiednie pozwolenia i uruchomi sprzedaż wyko-
rzystując VR, a  po zebraniu subskrypcji wydrukuje 
na drukarce 3D domy modelowe. bajka? A czy 30 lat 
temu taką bajką nie była sieć oplatająca świat?

Jedno wydaje się pewne: opisane na początku glo-
balne trendy mają siłę oddziaływania o wiele większą 
niż nawet największa fi rma deweloperska czy władze 
jakiejkolwiek metropolii. W  większości przypadków 
trudno im się przeciwstawić nawet na poziomie ogól-
nokrajowej polityki państwa średniej wielkości. Tym 
bardziej trzeba starać się zrozumieć ich wpływ na 
funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki, w tym 
rynku mieszkaniowego i funkcjonowanie poszczegól-
nych kategorii uczestników tego rynku. Zachęcamy 
Czytelników zarówno do własnych przemyśleń, jak 
i skorzystania z doświadczeń zbieranych w tym zakre-
sie przez REAS.
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REAS jest firmą doradczą specjalizującą się w zagadnieniach 
związanych z rynkiem mieszkaniowym. Od 1997 roku świad-
czymy usługi na rzecz deweloperów, banków, inwestorów, 
a także organów administracji rządowej i samorządowej oraz 
innych podmiotów, które są nierozerwalnie związane z  ryn-
kiem nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Tylko w  ostatnich 5 latach zrealizowaliśmy ponad 2,6 tys. 
projektów doradczych dla 253 różnych klientów wspierając 
ich skutecznie w  procesie planowania i  realizacji inwesty-
cji. O wysokiej jakości usług REAS świadczy między innymi 
fakt, że dla ponad połowy naszych klientów zrealizowali-
śmy więcej niż 10 projektów. Od 2000 roku REAS realizuje 
program monitoringu pierwotnego rynku mieszkaniowego, 
gromadząc dane o  inwestycjach w  bazie danych opartej 
o  system GIS. Dzięki posiadanej wiedzy REAS dostarcza 
szeroki zakres analiz rynku oraz formułuje długoterminowe 
prognozy wspomagające proces planowania strategicz-
nego.

REAS doradza deweloperom na wszystkich etapach pro-
cesu inwestycyjnego, wspierając ich w procesie planowania 
i  przygotowania produktu o  najlepszym potencjale rynko-
wym. Realizowane projekty doradcze obejmują najczęściej: 
analizy lokalizacji, w  tym uwarunkowań rynkowych i  plani-
stycznych, rekomendacje dotyczące struktury i  funkcjonal-
ności mieszkań, oceny i  rekomendacje dotyczące projektów 
architektonicznych, strategie cenowe i cenniki mieszkań oraz 
rekomendacje dotyczące strategii marketingowych i  sprze-
dażowych. REAS specjalizuje się także w wycenach gruntów 
inwestycyjnych oraz istniejących budynków mieszkalnych. 
Wyceny są dokonywane przez uprawnionych rzeczoznawców 
majątkowych z wieloletnim doświadczeniem  pozwalającym  na  
posługiwanie  się  zarówno  krajowymi, jak i zagranicznymi stan-
dardami szacowania. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami 
finansującymi rynek mieszkaniowy w Polsce oraz uznanej przez 
nie wiarygodności naszych biznes planów, wycen i analiz wyko-
nalności inwestycji, REAS skutecznie doradza i wspiera inwesto-
rów w  procesie pozyskiwania partnerów dla nowych inwestycji. 
Jesteśmy także doradcą transakcyjnym w zakresie inwestycji na 
wynajem współpracując z międzynarodowymi funduszami inwe-
stującymi na instytucjonalnym rynku czynszowym.

nasze	kluczowe	usługi	uwzględniają	między	innymi:

 � badania, analizy i prognozowanie rynku
 � badania preferencji nabywców mieszkań
 � monitoring i analiza inwestycji konkurencyjnych
 �  Doradztwo w zakresie ustawy deweloperskiej, w tym przy-

gotowanie prospektów inwestycyjnych
 �  Rekomendacje optymalnego wykorzystania nieruchomości, 

programu inwestycji oraz struktury i funkcjonalności mieszkań
 �  Doradztwo w fazie projektowania i oceny projektów 

architektonicznych
 � Doradztwo w zakresie strategii marketingu i sprzedaży 
 � Wyceny nieruchomości (RICS, TEGOVA, USPAP, IVSC) 
 � biznes plany i analizy wykonalności inwestycji
 �  Doradztwo w zakresie rynku czynszowego, inwestycji 

wakacyjnych i condo hoteli oraz budownictwa dla seniorów 
i domów studenckich

 �  Zapewnianie finansowania i poszukiwanie partnerów 
kapitałowych

 �  Doradztwo i pośrednictwo w zakresie transakcji gruntami 
inwestycyjnymi oraz fuzji i przejęć firm deweloperskich

 � Doradztwo transakcyjne i due diligence
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