
Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz wahania cen mieszkañ w ostatnich latach sprawi³y, ¿e w³aœciciele nieru-
chomoœci coraz mocniej uœwiadamiaj¹ sobie znaczenie dzia³añ podejmowanych w zakresie ochrony wartoœci ich maj¹tku.
Doprowadzi³o to do zwiêkszenia popytu na us³ugi profesjonalnych zarz¹dców i poœredników w obrocie nieruchomoœciami,
finansistów i ubezpieczycieli oraz innych bran¿ystów bêd¹cych w stanie skutecznie wspieraæ w³aœcicieli nieruchomoœci
w realizacji ich celów.

Poradnik „Zarz¹dzanie wartoœci¹ nieruchomoœci mieszkaniowej” powsta³ na bazie doœwiadczeñ zdobytych przeze
mnie w trakcie kilkunastoletniej praktyki zawodowej zarówno jako pracownika firm zarz¹dzaj¹cych nieruchomoœciami,
jak i doradcy w³aœcicieli nieruchomoœci. Ksi¹¿ka jest równie¿ efektem szeregu projektów konsultingowych zrealizowa-
nych przeze mnie dla miast i gmin w obszarze wieloletniego planowania gospodarowania ich zasobami mieszkaniowymi,
restrukturyzacji firm zarz¹dzaj¹cych nieruchomoœciami komunalnymi i wspólnot mieszkaniowych czy wreszcie realizacji
lokalnych programów rewitalizacji oraz wniosków i studiów wykonalnoœci pod konkretne przedsiêwziêcia inwestycyjne,
które pozyska³y wspó³finansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Na finalny kszta³t poradnika mia³y równie¿ wp³yw do-
œwiadczenia w obszarze inwestycji oraz zarz¹dzania portfelami nieruchomoœci komercyjnych. Nie bez znaczenia jest rów-
nie¿ uzupe³nienie ksi¹¿ki kilkoma artyku³ami opracowanymi przez moich zagranicznych przyjació³ – Amerykanina Jose-
pha Karpa w zakresie finansowania rozwoju mieszkalnictwa w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadyjczyka Simona Vieyra
w zakresie planowania strategicznego, standardów zawodowych, etyki zarz¹dców i poœredników w obrocie nieruchomo-
œciami oraz umiejêtnoœci interpersonalnych.

Zadaniem poradnika jest wsparcie zarówno przedstawicieli zawodów nieruchomoœciowych pragn¹cych doskonaliæ ja-
koœæ œwiadczonych przez siebie us³ug, jak i w³aœcicieli nieruchomoœci – pojedynczych budynków oraz ca³ych portfeli nie-
ruchomoœci – szukaj¹cych pomocy w precyzowaniu swych oczekiwañ stawianych przed podmiotami œwiadcz¹cymi na ich
rzecz us³ugi. Poradnik ³¹czy w sobie spojrzenie na nieruchomoœci mieszkaniowe oraz podmioty je obs³uguj¹ce z perspekty-
wy praktyki prawnej, organizacyjnej, finansowej i podatkowej. Ksi¹¿ce towarzyszy p³yta CD z szeregiem opisanych w tre-
œci poradnika narzêdzi, pocz¹wszy od arkuszy pomocnych w bud¿etowaniu obs³ugi nieruchomoœci a skoñczywszy na mo-
delu przep³ywów finansowych obrazuj¹cym wyniki realizacji planu zarz¹dzania nieruchomoœci¹. Pozytywne reakcje
czytelników fragmentów niniejszej ksi¹¿ki wydanych w postaci wczeœniejszych kilku niezale¿nych publikacji b¹dŸ kilku-
dziesiêciu artyku³ów w prasie bran¿owej, obecnie rozbudowanych i zaktualizowanych o zmieniaj¹ce siê przepisy prawne
wraz z ich interpretacjami, pozwalaj¹ rodziæ nadziejê, ¿e cel jaki sobie postawi³em zostanie przynajmniej w czêœci zrealizo-
wany.

Poradnik daje siê podzieliæ tematycznie na cztery g³ówne bloki – pierwszy dotycz¹cy warsztatu profesjonalisty (roz-
dzia³ pierwszy i dziewi¹ty), drugi prezentuj¹cy praktykê wspólnot mieszkaniowych (rozdzia³y od drugiego do szóstego),
trzeci koncentruj¹cy siê na organizacji zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi gmin (rozdzia³ siódmy) oraz czwarty po-
œwiêcony rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich (rozdzia³y ósmy i dziewi¹ty).

Niezale¿nie czy siê jest zarz¹dc¹ lub poœrednikiem w obrocie nieruchomoœci, pracuje w banku czy urzêdzie miasta,
dzia³a w zarz¹dzie w³aœcicielskim wspólnoty mieszkaniowej czy te¿ wreszcie pracuje jako doradca na rynku nieruchomo-
œci – warsztat profesjonalisty sk³ada siê z tych samych, uniwersalnych narzêdzi. Wœród podstawowych umiejêtnoœci osoby
zaanga¿owanej w nieruchomoœci zarówno zawodowo, jak i „part time” mo¿na wymieniæ umiejêtnoœæ planowania
i zarz¹dzania strategicznego, zdolnoœæ skutecznego porozumiewania siê i prezentacji, moderowania spotkañ i negocjacji
a wreszcie zgodnoœæ postêpowania ze standardami oraz etyk¹ zawodow¹. Przegl¹d powy¿szej tematyki, uzupe³niony pod-
stawow¹ wiedz¹ o prawach do nieruchomoœci oraz metodach wyceny przedsiêbiorstw (na przyk³adzie firmy zarz¹dzaj¹cej
nieruchomoœciami) przedstawiono w rozdziale pierwszym.

Rozdzia³ drugi przedstawia prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, opisuj¹c jak
w poprawny sposób zaprogramowaæ funkcjonowanie wspólnoty, jak zorganizowaæ zebranie w³aœcicieli lokali, jak wybraæ

Wstêp



najlepszego – zdaniem cz³onków wspólnoty – zarz¹dcê nieruchomoœci. Wœród za³¹czników do rozdzia³u znajduje siê wiele
pomocnych w funkcjonowaniu wspólnoty mieszkaniowej dokumentów – formularzy, umów, regulaminów.

Kolejne cztery rozdzia³y przedstawiaj¹ kontynuacjê charakterystyki procedur funkcjonowania wspólnot mieszkanio-
wych. W rozdziale trzecim przedstawi³em porady zwi¹zane z planowaniem gospodarczym nieruchomoœci wspólnej, za-
równo w odniesieniu do bud¿etu operacyjnego (bie¿¹cego), jak i do bud¿etu kapita³owego (remontowego). Zasady rozli-
czania wiêkszoœci wp³ywów i wydatków wspólnoty (w³¹czaj¹c media i fundusze remontowe) opisano w rozdziale
czwartym. W rozdziale pi¹tym scharakteryzowano zobowi¹zania publiczno-prawne wspólnoty, dotycz¹ce jej rejestracji
oraz póŸniejszej realizacji zapisów szeregu ustaw, w³¹czaj¹c zobowi¹zañ podatkowych (PIT, VAT, CIT) oraz amortyzacji.
Tematyka rozdzia³u szóstego koncentruje siê na wspó³pracy wspólnoty z bankiem, finansowaniem przez bank inwestycji
wspólnoty (aplikowanie i zasady sp³aty kredytów, zasady obliczania op³acalnoœci inwestycji) oraz windykacj¹ jej wierzy-
telnoœci (windykacja przes¹dowa, postêpowanie upominawcze, licytacja lokalu). Równie¿ i w tym przypadku Czytelnik
odnajdzie w poradniku szereg praktycznych formularzy i pism usprawniaj¹cych utrzymanie p³ynnoœci i zarz¹dzanie go-
tówk¹ wspólnoty mieszkaniowej.

Rozdzia³ siódmy przedstawia zasady diagnozy oraz planowania restrukturyzacji zarz¹dzania zasobami mieszkanio-
wych gmin i innych w³aœcicieli instytucjonalnych. Poradnik prezentuje metodê oceny obecnej struktury zarz¹dzania miesz-
kaniami komunalnymi, zarówno pod wzglêdem aspektów prawnych, organizacyjnych, jak i ekonomicznych oraz wskazuje
kierunki, w których powinny – na bazie praktycznych doœwiadczeñ kilku samorz¹dów – zmierzaæ zmiany w tym zakresie.
Analizie poddano równie¿ tematykê wieloletniego planowania gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gmin,
uwzglêdniaj¹c¹ poza wskazan¹ wczeœniej struktur¹ zarz¹dzania równie¿ inne, krytyczne dla wartoœci maj¹tku komunalne-
go czynniki jak zasady prywatyzacji (sprzeda¿y) mieszkañ, kszta³towania czynszu w lokalach mieszkalnych i u¿ytkowych,
polityki zamian czy wreszcie bud¿etowania wp³ywów i wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem i remontami zasobu.

W kolejnym, ósmym rozdziale wyjaœniam na czym polega rewitalizacja miast oraz przedstawiam procedury jej przygo-
towania. Proces rewitalizacji przedstawiony jest zarówno z perspektywy mieszkañców pojedynczego budynku wspólnoty
mieszkaniowej, jak i w ujêciu rozwoju spo³ecznego, gospodarczego i spo³ecznego subregionów. Analizujê sposoby opraco-
wania zwyciêskiego wniosku dotycz¹cego pozyskania wspó³finansowania projektów inwestycyjnych w obszarze rewitali-
zacji oraz towarzysz¹cego mu z regu³y studium wykonalnoœci. Poradnik zawiera kilka przyk³adów ciekawych projektów
rewitalizacyjnych oraz szereg formularzy i dokumentów pomocnych w ich przygotowaniu.

W ostatnim, dziewi¹tym rozdziale przedstawiono studium wykonalnoœci wykonane wed³ug wymagaj¹cych wytycz-
nych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i stanowi przyk³ad planu zarz¹dzania przyk³ad-
ow¹ nieruchomoœci¹. Projekt zak³ada rewitalizacjê przedmiotowej nieruchomoœci, która z funkcji mieszkalnej ma byæ
przekszta³cona na obiekt u¿ytecznoœci publicznej. Jednym z za³¹czników do studium jest model przep³ywów finansowych
przedstawiony równie¿ w formie elektronicznej (plik EXCEL) na p³ycie CD, gotowy do zaadoptowania do innych planów
zarz¹dzania opracowywanych przez Czytelnika.

Podsumowuj¹c, dziêki praktycznemu podejœciu oraz przedstawieniu prostym jêzykiem szerokiego zakresu skompliko-
wanych zagadnieñ z obszaru zarz¹dzania wartoœci¹ nieruchomoœci mieszkaniowych, poradnik powinien zaciekawiæ
zarz¹dców i poœredników w obrocie nieruchomoœciami, rzeczoznawców maj¹tkowych, pracowników banków kredy-
tuj¹cych w³aœcicieli nieruchomoœci mieszkalnych, ubezpieczycieli, studentów kierunków zwi¹zanych z nieruchomoœciami
oraz w³aœcicieli nieruchomoœci – zarówno pojedynczych mieszkañ, jak i ca³ych portfeli nieruchomoœci.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym podziêkowaæ:
Kole¿ankom i Kolegom z Polskiego Oddzia³u Instytutu Zarz¹dzania Nieruchomoœciami IREM (m.in. Lidii Henclew-

skiej, Janowi Krzysztofowi Piêcie oraz Tomkowi Uklei) oraz zagranicznym wyk³adowcom Instytutu (w szczególnoœci
Frankowi Livingston, Edwardowi McBride oraz Richardowi Muhlebach) którzy zawsze byli gotowi dzieliæ siê ze mn¹
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniami,

Gregowi Polk, konsultantowi USAID, który uwierzy³ we mnie i jako pierwszy da³ mi szansê nauczaæ zarz¹dzania nieru-
chomoœciami innych oraz Oli Czy¿ewskiej, szefowej Forum Rewitalizacji, która kilkanaœcie lat temu zaufa³a nieopierzone-
mu konsultantowi i pomog³a mu realizowaæ swoje liberalne pogl¹dy w zakresie restrukturyzacji, a zaraz potem zarazi³a
mnie ide¹ rewitalizacji miast.

Jarkowi Cho³odeckiemu i Tomkowi Kwiatkowskiemu za wskazanie przyk³adu wzorowej organizacji dwóch wspólnot
mieszkaniowych przy ul. Smolnej w Warszawie,

Josephowi Karp oraz Simonowi Vieyra, przyjacio³om i mentorom, którzy pomogli mi kiedyœ uwierzyæ ¿e obok wspi-
naczki i gór istniej¹ jeszcze inne cele, które warto zdobyæ.

Jestem przekonany, ¿e w treœci niniejszego poradnika nie unikn¹³em b³êdów. Je¿eli Drogi Czytelniku znajdziesz
w ksi¹¿ce fragmenty, z którymi siê nie zgadzasz, albo przeciwnie – chcia³byœ podzieliæ siê ze mn¹ swoimi doœwiadczeniami
mog¹cymi uzupe³niæ tê pracê – uprzejmie proszê o komentarz przes³any na adres Wydawnictwa C.H. Beck. Wszelkie uwa-
gi, zarówno te pozytywne, jak i krytyczne zostan¹ wykorzystane przy wzbogaceniu kolejnych wydañ.

Warszawa, marzec 2009 r. Maciej Tertelis
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