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Własny apartament nad morzem jest z pewno-
ścią spełnieniem marzeń wielu osób. Może on 
jednak stanowić także lukratywną inwestycję, 

przynoszącą regularne dochody. Istnieje wiele sposobów 
inwestowania w nieruchomości, pozwalających czerpać �-
nansowe zyski i zarazem cieszyć się z posiadania własnego 
wakacyjnego lokum.

Niektóre formy inwestowania w nieruchomości mają 
wieloletnią tradycję, inne dopiero zdobywają polski rynek. 

Formy inwestowania w nieruchomości 
wakacyjne

rok lub tylko w określonym czasie, np. podczas sezonu tury-
stycznego. Wynajem indywidualnego apartamentu zamiast 
hotelu staje się coraz bardziej popularny, głównie ze wzglę-
du na niższą cenę oraz możliwość korzystania z udogod-
nień, takich jak kuchnia. Inwestor może także zrezygnować 
z dodatkowych zysków i cieszyć się nieograniczonym dostę-
pem do swojego lokum. 

Wśród zalet tego typu inwestycji na pierwszym miej-
scu trzeba wymienić pełną niezależność właściciela 

Kompleks Ultra Marine & Marine Hotel w Kołobrzegu

Do tych pierwszych należy zakup mieszkania na wynajem. 
Specy�ka miejscowości turystycznych powoduje, że nowa-
torskie rozwiązania, takie jak condo czy timesharing, zy-
skują na popularności. Jakie są ich wady i zalety? I które 
formy inwestowania najlepiej odpowiadają konkretnym 
potrzebom?

Zakup — niekoniecznie na wynajem

Zakup nieruchomości jest tradycyjnie uważany za pewną lo-
katę kapitału. Konsekwentnie rosnące ceny nieruchomości 
powodują, że zainwestowane środki �nansowe już po kilku 
latach zwracają się z odpowiednią nadwyżką. Samodzielny 
zakup mieszkania wakacyjnego daje także największe pole 
manewru inwestorowi, który decyduje o standardzie loka-
lu i o jego przeznaczeniu. Może go wynajmować przez cały 

w  podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości. Nie 
tylko może on zdecydować się na dany sposób użytkowania 
i czerpania zysków, ale w każdej chwili — oczywiście w zgo-
dzie z zawartymi porozumieniami, np. z najemcami — 
może też zmienić zdanie i wybrać inny model inwestycyjny.

Z kolei wariant zakładający nieograniczony dostęp do 
własnego mieszkania wraz z perspektywą uzyskania docho-
du w wyniku wzrostu cen nieruchomości w obecnej sytuacji 
rynkowej — charakteryzującej się spowolnieniem dynamiki 
— może się wiązać z wydłużonym okresem oczekiwania na 
zwrot inwestycji.

Condo

Sposobem na połączenie zalet posiadania własnej nierucho-
mości nad morzem z czerpaniem z niej zysków jest system 
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condo. Hotel condo (condohotel) to forma inwestycji, która 
dopiero pojawia się na naszym rynku. Najprościej mówiąc, 
hotel condo to taki obiekt, który jest zarządzany i admini-
strowany przez specjalistyczną �rmę (operatora hotelowe-
go), ale każdy znajdujący się w nim pokój czy apartament 
jest własnością innej osoby prywatnej lub �rmy. Właściciele 
przez kilka tygodni w roku wykorzystują apartament jako 
nieruchomość wakacyjną, a w  pozostałym czasie — jako 
pokój hotelowy, w pełni zarządzany i  obsługiwany przez 
operatora hotelu. Zyski czerpane z  wynajmu są dzielone, 
zgodnie z odpowiednim parytetem, między właścicielem 
a �rmą zarządzającą hotelem.

Hotele condo charakteryzują się zwykle podwyższonym 
standardem, nie tylko samych apartamentów, ale również 
całego zaplecza. Lokale mieszkalne stanowią bowiem tylko 
jeden z elementów takich kompleksów wypoczynkowych. 
Oprócz nich w condohotelach znajdują się najczęściej basen, 
sauna, ośrodek SPA. Goście mogą także liczyć na pełną obsłu-
gę hotelową. Na całym świecie przyjęło się, że apartamenty 
condo powstają w najlepszych lokalizacjach, gwarantujących 
wysokie zainteresowanie turystów, a tym samym — wysokie 
dochody dla właścicieli. 

Inwestycja w apartament condo jest swego rodza-
ju produktem finansowym, który pozwala na wielolet-
nie ulokowanie kapitału w celu pozyskiwania z niego 
regularnych dochodów. Jednak w odróżnieniu od ofert 

bankowych, mniej lub bardziej ryzykownych, własna nie-
ruchomość pozwala na czerpanie dodatkowych korzyści 
w postaci atrakcyjnej lokalizacji wypoczynkowej. Trzeba 
jednak pamiętać, że taka forma inwestowania jest również 
bardziej ryzykowna, gdyż jej opłacalność w dużej mierze 
zależy od czynników, na które inwestor nie ma bezpośred-
nio wpływu.

Dla kogo przeznaczone są tego typu inwestycje? Przede 
wszystkim dla osób chcących ulokować pieniądze w pięk-
nie położonej, luksusowej nieruchomości najwyższej klasy. 
Kupującym apartamenty w hotelach condo na całym świe-
cie nie wystarcza perspektywa długoterminowego wzrostu 
wartości nieruchomości. Chcą na nich zarabiać wtedy, kie-
dy bezpośrednio ich nie używają.

Do zalet systemu condo należy zaliczyć dostęp do 
własnej nieruchomości wakacyjnej oraz możliwość uzy-
skiwania z niej dochodów przy minimalnym wkładzie 
czasu. Obsługa, administracja i promocja zostają bowiem 
scedowane na firmę zarządzającą. Jednak w efekcie zyski, 
które czerpiemy z nieruchomości, są odpowiednio niższe, 
gdyż trzeba się nimi dzielić z zarządcą. Również dostęp-
ność własnego lokalu jest ograniczona, najczęściej do kil-
ku dni w roku, zarówno w sezonie wysokim, jak i niskim. 
Dlatego chociaż apartament condo w zasadzie należy do 
inwestora, to jednak nie może on korzystać z niego z peł-
ną swobodą.

R  E  K  L  A  M  A

Boulevard Ustronie Morskie
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Timesharing
Zarówno samodzielne nabycie nieruchomości, jak i sys-
tem condo wymagają zainwestowania całej wartości apar-
tamentu, dlatego są propozycją dla zamożniejszych klien-
tów. Istnieje jednak tańszy sposób na uzyskanie własnego 
mieszkania wakacyjnego, który z perspektywy klienta 
może częściowo przypominać condo. Timesharing, bo 
o nim mowa, polega na wykupieniu praw do korzystania 
z nieruchomości w określonym czasie i na ustalonych 
warunkach.

Nazwa pochodzi od angielskich słów time (czas) 
i  share (dzielić się). Osoba przystępująca do umowy 
timeshare nie staje się właścicielem — to zasadnicza 
różnica w porównaniu z systemem condo. W termino-
logii prawniczej timesharing określa się jako długoter-
minowy produkt wakacyjny. Minimalny okres trwania 
umowy to trzy lata. Zasady funkcjonowania timesha-
ringu reguluje ustawa z 2000 r. z późniejszymi zmiana-
mi o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku 
lub pomieszczenia mieszkalnego w  oznaczonym cza-
sie w  każdym roku oraz dyrektywa Unii Europejskiej 
z 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesie-
niu do niektórych aspektów umów timeshare, umów 
o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprze-
daży oraz wymiany.

System timeshare pozwala także na wymianę praw do 
określonych nieruchomości. Dzięki temu klienci nie zo-
stają przywiązani na wiele lat do jednej lokalizacji i mogą 
urozmaicać zestaw swoich destynacji wakacyjnych.

Częstą opcją inwestycyjną jest łączenie systemu con-
do i  timesharingu. W ten sposób inwestor, będący wła-
ścicielem apartamentu wakacyjnego, zyskuje z jednej 
strony dostęp do własnej nieruchomości w określonych 

Forma inwestycji Plusy Minusy

Samodzielny wynajem swoboda użytkowania, nieograniczony 

dostęp do nieruchomości

konieczność zainwestowania czasu 

i pieniędzy

Condo możliwość czerpania zysków z nieruchomości 

przy minimalnym nakładzie czasu, posiadanie 

własnego apartamentu wakacyjnego 

w wysokim standardzie

ograniczony dostęp do własnej 

nieruchomości, uzależnienie zysków 

od �rmy zarządzającej, niższa stopa 

zwrotu inwestycji

Timesharing stosunkowo niedrogi dostęp do apartamentu 

wakacyjnego

brak prawa własności, ograniczony 

dostęp do nieruchomości, brak 

dodatkowych dochodów

terminach, a z drugiej — gwarancję stałego dochodu, wy-
nikającą z wieloletnich umów typu timeshare.

Timesharing jest często stosowany w lokalizacjach 
turystycznych cieszących się największą popularnością, 
np. na wybrzeżach Hiszpanii czy na Karaibach. Umowy 
tego typu są jednak od niedawna zawierane także w od-
niesieniu do nieruchomości zlokalizowanych w Polsce. 
Tym samym stają się jednym ze sposobów pozyskiwania 
dochodu z apartamentu. Mechanizm jest w tym wypadku 
podobny do samodzielnego wynajmu. Inwestor, który de-
cyduje się na ten sposób zarobkowania na nieruchomości, 
znajdując chętnych do podpisania umowy timeshare, zy-
skuje gwarancję stałych dochodów, niezależnych od bie-
żących f luktuacji na rynku turystycznym.

Co wybrać?

Dostępne na rynku formy inwestowania w nieruchomości 
wakacyjne odpowiadają różnym potrzebom. Decyzja o sa-
modzielnym zakupie i wynajmnie nieruchomości wyda-
je się najlepsza dla osób, które gotowe są zaangażować się 
w proces uzyskiwania dochodów z własnego apartamentu. 
System condo zakłada przekazanie wszystkich zadań admi-
nistracyjnych �rmie zarządzającej, dzięki czemu inwestor 
nie musi się na bieżąco martwić o stan swojej nieruchomo-
ści. Opłaca to jednak relatywnie mniejszymi dochodami 
oraz ograniczoną dostępnością do swojego apartamentu. 
Wreszcie timesharing jest rozwiązaniem dla osób niedy-
sponujących środkami niezbędnymi do zakupu własnej nie-
ruchomości i czerpania z niej dochodów w przyszłości, ale 
zainteresowanych posiadaniem gwarancji własnego miejsca 
do spędzania urlopu. Sami musimy podjąć decyzję, która 
z tych opcji okaże się najlepsza w danej sytuacji.

Maciej Jakubowiak

Tab. 1. Wady i zalety różnych form inwestowania w nieruchomości wakacyjne.


