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Wprowadzenie

Rozwój rynku nieruchomości w Polsce przebiega dynamicznie i staje się 
ważnym czynnikiem wzrostu gospodarki. Nauki ekonomiczne poprzez badania 
i studia teoretyczne oferują praktykom rozwiązania służące racjonalizacji różnych 
obszarów działalności gospodarczej, w tym także kierują je do uczestników ryn-
ku nieruchomości. Od kilku lat w środowisku naukowym prowadzone są dys-
kusje nad doskonaleniem instrumentarium analizy i oceny rynku nieruchomości 
jako obszaru inwestycyjnego. Uwzględniając doświadczenia międzynarodowego 
rynku nieruchomości, zwłaszcza brytyjskiego, należy zastanowić się nad moż-
liwością opracowania rodzimego indeksu cen nieruchomości. Celem niniejsze-
go artykułu jest próba analizy i oceny dostępnych zasobów baz danych o nieru-
chomościach pod względem możliwości poprawnego opracowania indeksu cen 
nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Badanie polegać będzie, w pierwszej 
kolejności, na analizie i próbie oceny metod konstrukcji indeksów cen nierucho-
mości stosowanych na świecie. Następnie, w aspekcie analizy posiadanych zaso-
bów baz danych o nieruchomościach, zostanie dokonana ocena przydatności tych 
baz do opracowania indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.
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1. istota indeksu cen nieruchomości i przegląd metod jego 
konstrukcji

Indeks jest jedną z kilku miar ilościowych opisujących zmiany cen (indeks 
cen) bądź zmiany ilości (indeks ilości) w czasie. Miarę tę, zwaną również wskaź-
nikiem dynamiki, stosuje się w różnych dziedzinach ekonomii i zarządzania. In-
deksy cen nieruchomości stosowane są w krajach rozwiniętych od wielu lat i słu-
żą analizie rynku nieruchomości w różnych wymiarach. Przedstawiają zmianę cen 
nieruchomości w danym okresie, przez co pozwalają, w szczególności, na bie-
żącą ocenę możliwości inwestycyjnych w danym segmencie rynku i dostarcza-
ją danych do porównań między różnymi klasami aktywów na rynku finansowym. 
W Polsce, jak dotąd, brak takiego narzędzia wspomagającego decyzje inwestycyj-
ne, co jest istotną barierą efektywnego włączania nieruchomości do portfela in-
westycyjnego1.

Ze względu na cel i ograniczoną objętość artykułu metody określenia indek-
sów cen nieruchomości zostaną przedstawione w syntetycznym zakresie. Poniżej 
ukazano metody, które zostały opisane w dostępnej literaturze przedmiotu.

Badanie dynamiki cen nieruchomości jest zadaniem trudnym ze względu na 
heterogeniczność mieszkań i małą liczbę transakcji mieszkaniowych, utrudniają-
cą zbudowanie próby danych reprezentatywnej w każdym z okresów (indeksy są 
określane z różną częstotliwością, np. miesięczną, kwartalną). Sposób określania 
indeksu cen nieruchomości zależy od rodzaju, dostępności i jakości danych oraz 
celu analizy. W przypadku braku dostatecznych danych o cenach i cechach nieru-
chomości stosowane są najprostsze metody, ale jednocześnie najmniej wiarygod-
ne, a mianowicie2:

Metoda średniej lub mediany – przedstawia dynamikę wartości średniej ana-1. 
lizowanych cen nieruchomości lub mediany. Ujęcie zmiany cen nieruchomo-
ści w tej metodzie obarczone może być wysokim błędem. Najlepiej metoda ta 
odwzorowuje dynamikę cen dużych prób na rynkach homogenicznych, zwy-
kle lokalnych.
Metoda śledzenia ceny reprezentatywnej nieruchomości, której cechy naj-2. 
lepiej odzwierciedlają dany rynek. W przypadku niewielkiej liczby transak-
cji stosuje się wycenę dokonywaną przez rzeczoznawcę. Metodę tę stosuje 

1 K. Urban: Metodyczne podstawy konstrukcji indeksów rynku nieruchomości. „Finansowanie 
Nieruchomości” 2009, nr 2, s. 18.

2 J. Łaszek, M. Widłak: Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właści-
ciela z perspektywy banku centralnego. „Bank i Kredyt” 2008, nr 8, s. 16.
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się w Niemczech do określania wielu indeksów cen średnich dla typowych 
mieszkań w danym regionie.
Wśród metod złożonych, uwzględniających oprócz cen nieruchomości także 

ich atrybuty, wyróżnić można następujące3:
Metoda stratyfikacji i średniej ważonej – polega na losowaniu próby pod 1. 
względem cech nieruchomości, różnicujących ceny w takich proporcjach, ja-
kie występują w całej populacji. Następnie dokonuje się podziału próby na 
mniejsze grupy homogeniczne, ustala się dla nich średnie lub mediany oraz 
agreguje przy użyciu wag.
Metoda regresji powtórnej sprzedaży – polega na śledzeniu zmian cen nie-2. 
ruchomości będących przedmiotem obrotu więcej niż jeden raz, przy założe-
niu niezmienności cech nieruchomości będących przedmiotem analizy w ba-
danym okresie.
Metody hedoniczne (ze zmiennymi zero-jedynkowymi czasu, metoda impu-3. 
towana, indeksy cen charakterystyk) umożliwiają porównywalność niepo-
równywalnych nieruchomości mieszkaniowych poprzez wycenę poszczegól-
nych atrybutów nieruchomości i odseparowanie wpływu tych atrybutów na 
zmianę ceny od samej czystej zmiany ceny wynikającej z innych czynników. 
W modelach hedonicznych zakłada się, iż wartość mieszkania wynika z war-
tości, jakie mają dla nabywcy/użytkownika poszczególne atrybuty nierucho-
mości. Wycena wartości poszczególnych cech mieszkania i określenie zależ-
ności funkcyjnej między atrybutami a całkowitą ceną mieszkania umożliwia 
oznaczenie ceny dowolnego mieszkania. Dzięki temu możliwe jest opraco-
wanie indeksów cen kontrolujących zmiany jakościowe mieszkań.
Metody mieszane umożliwiają wyznaczenie indeksów hedonicznych dla po-4. 
szczególnych grup rynku (np. regionów geograficznych), a następnie zagre-
gowanie ich za pomocą średniej ważonej.
W praktyce, wobec propozycji licznych metod ustalania indeksu cen istot-

ne jest, by stosowana metoda możliwie dokładnie odzwierciedlała rzeczywistość. 
Ważne jest zatem poznanie cech, a zwłaszcza zalet i wad stosowania podstawo-
wych metod określania indeksów cen nieruchomości (tabela 1).

3 Szerzej metody te opisane są w następujących publikacjach: J. Łaszek, M. Widłak: Op. cit., s. 17-
18; R. Trojanek: Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 
2008, s. 49; E. Tomczyk, M. Widłak: Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen miesz-
kań dla Warszawy. „Bank i Kredyt” 2010, nr 1, s. 102; M. Widłak: Metody wyznaczania hedo-
nicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. „Wiadomości Statystyczne” 
2010, nr 9(592), s. 2.
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Tabela 1

Rodzaje indeksów cen nieruchomości według kryterium podstawy ich tworzenia – wady 
i zalety

Rodzaje indeksów Zalety Wady

Indeks oparty na metodzie 
wyceny

Profesjonalna ocena rynku dokonana 
przez rzeczoznawców majątkowych 
obrazuje zmiany wartości rynkowej

Wykorzystanie efektu wygładzania 
zwiększające ryzyko błędu
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Indeks oparty 
na metodzie 
przeciętnych cen 
transakcyjnych

Najprostsza konstrukcja oparta na 
dokonywanych transakcjach

Brak uwzględnienia czynników 
cenotwórczych i wyodrębnienia 
czystego wzrostu

Indeks oparty na 
metodzie ceny 
hedonicznej

Uwzględnienie czynników 
cenotwórczych i wyodrębnienie 
czystego wzrostu

Ograniczone bazy danych 
zawierających opisy cech danych 
nieruchomości

Indeks oparty na 
metodzie co najmniej 
dwukrotnej sprzedaży

Możliwość wyodrębniania czystego 
wzrostu ceny nieruchomości

Ograniczona liczba nieruchomości 
będących przedmiotem minimum 
dwukrotnego obrotu

Źródło: Na podstawie K. Urban: Metodyczne podstawy konstrukcji indeksów rynku nieruchomości. „Finanso-
wanie Nieruchomości” 2009, nr 2, s. 20.

Wedle oceny K. Urbana, żadna z przytoczonych metod nie jest pozbawio-
na wad. W literaturze światowej najwyżej ocenianymi metodami są metody he-
doniczne. W krajach o wypracowanych systemach gromadzenia danych na temat 
nieruchomości zwykle do określania indeksów cen nieruchomości wykorzysty-
wane są właśnie te metody. Podstawowym warunkiem poprawnego ustalenia in-
deksu cen nieruchomości według metody hedonicznej jest dostępność odpowied-
niej bazy danych.

2. dostępność informacji o nieruchomościach w polsce

2.1. Zakres informacji niezbędnych do wyznaczenia indeksu cen 
nieruchomości

Zakładając, iż metody hedoniczne relatywnie najdokładniej odzwierciedlają 
sytuację na rynku nieruchomości, przedmiotem zainteresowania nie są wyłącznie 
ceny mieszkań pozwalające na określenie indeksów cen metodami prostymi, lecz 
atrybuty nieruchomości o charakterze cenotwórczym. Z badań przeprowadzonych 
w Polsce i na świecie wynika, iż najważniejszymi cechami cenotwórczymi są4:
4 Badania przeprowadzone w 2008 i 2010 r. i opisane w następujących publikacjach: J. Łaszek, 

M. Widłak: Op. cit., s. 31; oraz E. Tomczyk, M. Widłak: Op. cit., s. 114.
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typ nieruchomości (mieszkania, domy jednorodzinne itd.), –
lokalizacja (określona dzielnicą i uwzględniająca takie czynniki jak: transport,  –
odległość od centrum, infrastruktura społeczna, infrastruktura rozrywkowo- 
-kulturalna, skład socjalny osiedla (budynku), dostęp do terenów zielonych),
wielkość mieszkania (mierzona powierzchnią lub liczbą pokoi), –
wiek budynku (rok budowy), –
forma własności (rodzaj praw do nieruchomości), –
rodzaj kuchni, –
liczba kondygnacji budynku, –
standard wykończenia, –
technologia budowy, –
występowanie windy, –
dostępność garażu, –
dostępność komórki lokatorskiej, –
subiektywna ocena dzielnicy, –
subiektywna ocena położenia subdzielnicy w obrębie dzielnicy, –
ocena położenia mieszkania w budynku. –
Należy zauważyć, że podane cechy mogą zmieniać się w czasie (np. na sku-

tek deprecjacji zasobu lub jego modernizacji), a także zależeć od upodobań na-
bywców i sytuacji na rynkach lokalnych. Ponadto niektóre cechy charakteryzują 
się współliniowością, np. technologia budowy i rok budowy i w procesie estyma-
cji jedna z nich zostałaby odrzucona. Niektóre cechy są też powiązane z obecno-
ścią innej, przykładem może być występowanie w budynku windy, podczas gdy 
liczba pięter wynosi powyżej czterech.

Cechy nieruchomości o charakterze cenotwórczym są w głównej mierze 
przedmiotem badań osób zajmujących się wyceną nieruchomości oraz analizą 
rynku. Godne odnotowania są badania preferencji potencjalnych szczecińskich 
nabywców nieruchomości na temat cech mających wpływ na wartość nierucho-
mości5. Warto również zapoznać się z opracowaniem na temat ekonometrycz-
nego modelu wyceny nieruchomości, w którym przedstawiono zbiór cech ryn-
kowych wpływających na cenę mieszkań w Łodzi6 i metod badania czynników 
wpływających na wartość lokali mieszkalnych we Wrocławiu7.

5 I. Foryś, S. Kokot: Preferencje potencjalnych nabywców w określaniu wag cech rynkowych nie-
ruchomości. „Studia i Materiały TNN” vol. 16, nr 2, Olsztyn 2008, s. 45-61.

6 D. Wojtasik: Ekonometryczny model wyceny nieruchomości. „Wiadomości Statystyczne” 2007, 
nr 11, s. 14-26.

7 A. Zakręt: Metody badania czynników wpływających na wartość lokali mieszkalnych we Wro-
cławiu. W: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. Red. H. Gawron. Zeszyty Naukowe 
nr 192. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 45-58.
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2.2. Zawartość baz danych o nieruchomościach mieszkaniowych 
w polsce

2.2.1. ewidencja gruntów i budynków – ogólnopolska baza danych 
o nieruchomościach

Powyżej przedstawiono listę atrybutów nieruchomości, które stanowią o war-
tości nieruchomości. Poniżej zamierzam dokonać przeglądu dostępnych w Pol-
sce baz informacji o nieruchomościach pod względem zbieżności zawartości baz 
z opisaną wcześniej listą atrybutów. Analizę należy rozpocząć od bazy prowadzo-
nej przez administrację publiczną.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454) 
zawiera opis sposobu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Określone 
działania polegać mają na tworzeniu komputerowych baz danych ewidencyjnych 
oraz operatu ewidencyjnego, jak również systemu komputerowego, dzięki które-
mu możliwa jest aktualizacja bazy, generowanie raportów i udostępnianie danych 
ewidencyjnych. Główny geodeta kraju zgodnie z przepisami prawa „(…) inicjuje 
i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami 
administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu”8.

Rozporządzenie oraz Instrukcja Techniczna G-5, będąca załącznikiem zarzą-
dzenia nr 16 głównego geodety kraju, wyszczególniają rodzaj danych, jakie gro-
madzić powinien starosta. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule 
są ceny i cechy nieruchomości mieszkaniowych, zatem dokonano przeglądu in-
formacji gromadzonych na ten temat w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości 
(RCiWN) w szczególności dla budynków i lokali.

Aneks nr 9: Standard wymiany danych rejestru cen i wartości nieruchomo-
ści w formacie SWDE/SWING w punkcie 4.1. wymienia dane, które powinny być 
zbierane na temat transakcji bądź wyceny nieruchomości9. W tabeli nr 2 przedsta-
wiono wyłącznie te dane, które są przydatne do konstrukcji indeksów cen. Źró-
dłem pochodzenia danych w przypadku nieruchomości mieszkaniowych są akty 

8 Art. 7a pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst ujednolico-
ny. Dz.U. 2010, nr 193, poz. 1287 z późn. zm.

9 Zarządzenie nr 16 Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno-organizacyjnych 
dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z dnia 3 listopada 2003 r. wraz z za-
łącznikiem: Instrukcja Techniczna G-5, Ewidencja gruntów i budynków. Wyd. I. Główny Geode-
ta Kraju, Warszawa 2003, s. 216.
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notarialne dostarczane do starostwa przez notariuszy, wyciągi z operatów szacun-
kowych dostarczane przez rzeczoznawców majątkowych po sporządzeniu wyceny 
nieruchomości oraz dokumentacja przetargowa. W przypadku notariuszy obowią-
zek przesłania staroście odpisów prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisów 
aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją grun-
tów i budynków, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się tych dokumentów wy-
nika z przepisów prawa10. W przypadku rzeczoznawców majątkowych nałożony 
został obowiązek przekazania organom prowadzącym kataster nieruchomości wy-
ciągów z wykonanych przez siebie operatów szacunkowych w terminie 3 miesię-
cy od dnia ich sporządzenia11. Zawartość wyciągu z operatu szacunkowego została 
określona bardzo ogólnie jako: cel wyceny, opisy nieruchomości oraz ich wartość. 
Szukając rozwinięcia tych ogólnych stwierdzeń w rozporządzeniu do powyższej 
ustawy, natrafiono wyłącznie na zapis: „Wyciąg, o którym mowa w art. 158 usta-
wy, zamieszcza się na początku operatu szacunkowego”12. Przepisy prawa zatem 
nie definiują pojęcia „opis nieruchomości” i rzeczoznawca majątkowy może mieć 
w tym zakresie swobodę działania, co przekłada się na jakość i zupełność infor-
macji o nieruchomościach w komputerowej bazie danych. Terminowość wywią-
zywania się ze swoich obowiązków w tym zakresie przez wspomniane dwie grupy 
zawodowe oraz wprowadzania przesłanych informacji do bazy danych przez pra-
cowników starostwa stanowić powinno odrębny przedmiot badań.

Starostwa powiatowe, gromadząc dane na temat nieruchomości, pracują na 
systemach informatycznych pochodzących od różnych dostawców, a bazy two-
rzone w poszczególnych powiatach nie łączą się w jedną wspólną bazę. Możliwy 
jest jednak transfer danych utworzonych w jednym systemie informatycznym do 
drugiego dzięki Systemowi Informacji o Terenie (SIT). Pliki zapisywane w róż-
nych systemach informatycznych w formatach SWDE/SWING 3.013 kodują infor-
macje na temat nieruchomości, pozwalając na reprezentację w pliku tekstowym 
obiektów przestrzennych i opisowych, co umożliwia wymianę danych pomiędzy 
bazami ewidencyjnymi.

Analizując metodą obserwacji bezpośredniej zawartość bazy danych ewidencyj-
nych pod względem ich przydatności w określaniu indeksu cen nieruchomości meto-
dami hedonicznymi, zauważyć należy kilka istotnych problemów, a mianowicie:

10 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, op. cit., art. 23.
11 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst ujednolicony. Dz.U. 

2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm., art. 158 i art. 175 ust. 3.
12 § 56.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nierucho-

mości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2109 ze zm.
13 SWDE – Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych, SWING – Standard Wymiany Informacji 

Geodezyjnych, format SWDE jest podzbiorem SWING.
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brak jednej wspólnej bazy danych dla całego kraju, –
brak możliwość gromadzenia niezbędnych danych potrzebnych do określa- –
nia hedonicznego indeksu cen nieruchomości (brak odpowiednich rekordów 
w systemie informatycznym do opisu cech nieruchomości wpływających 
w największym stopniu na wartość nieruchomości),
nieaktualność danych wynikająca z opóźnień w dotarciu informacji do staro- –
stwa od momentu zaistnienia zdarzenia na rynku (w przypadku aktów nota-
rialnych jeden miesiąc, w przypadku wyciągów z operatów szacunkowych do 
trzech miesięcy); okres ten może być dodatkowo opóźniony przez czas nie-
zbędny do wprowadzenia danych do systemu informatycznego,
brak precyzyjnych wymogów dla rzeczoznawców majątkowych i notariuszy  –
w zakresie opisu nieruchomości pod względem istotnych cech nieruchomości,
występowanie luk w informacjach gromadzonych na temat nieruchomości, co  –
często uniemożliwia ich porównywalność,
dane na temat cen transakcyjnych nieruchomości pochodzące z aktów nota- –
rialnych mogą nie odzwierciedlać aktualnych cen rynkowych (strony transak-
cji umawiają się na cenę niższą w celu obniżenia obciążeń podatkowych wy-
nikających z transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości),
dane na temat wartości nieruchomości oszacowane przez rzeczoznawców  –
majątkowych są obarczone subiektywizmem,
ustawowe ograniczenie w dostępie do danych. –
Wnioski powyższe, wynikające z bezpośrednich badań wyodrębnionych źró-

deł informacji o nieruchomościach, moim zdaniem dowodzą, iż ciągle ograniczo-
na jest przydatność tego rodzaju bazy do określania indeksu cen nieruchomości 
metodami hedonicznymi.

2.2.2. inne bazy danych
Analizując rynek nieruchomości, badacze często korzystają z cen oferto-

wych dostępnych w Internecie. Za pośrednictwem Internetu tworzone są portale 
agencji obrotu nieruchomościami oraz portale miejskie, w których istnieje możli-
wość zamieszczania ogłoszeń sprzedaży nieruchomości osób fizycznych i praw-
nych, jak również zawiadomień o sprzedaży mienia komunalnego. Niewątpliwą 
zaletą tej formy pozyskiwania danych jest dostępność i wielość informacji. Dane 
o cenach ofertowych uznawane są często za bardziej miarodajne w odzwiercie-
dlaniu rzeczywistości, gdyż nie ulegają celowemu obniżaniu ze względów po-
datkowych. Informacje o cenach ofertowych są okresowo aktualizowane w mia-
rę upływu terminu ekspozycji nieruchomości na rynku. Wadą danych ofertowych 
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jest powtarzalność informacji o nieruchomości w wielu serwisach ogłoszenio-
wych, brak jednolitości w nazewnictwie cech nieruchomości i w rangowaniu ocen 
cech rynkowych, co utrudnia gromadzenie danych w jednolitej formie tabelarycz-
nej. Informacje ofertowe nacechowane są również subiektywizmem sprzedające-
go, często poprzez celowe upiększanie faktów dotyczących nieruchomości oraz 
pomijanie istotnych wad nieruchomości. W bazie danych utworzonej z ogłoszeń 
ofertowych trudno ustalić datę określenia ceny, a zebrane informacje o nierucho-
mościach są pełne luk.

Osobną bazę danych o nieruchomościach tworzą na własne potrzeby banki. 
Są to informacje o nieruchomościach gromadzone na potrzeby zabezpieczenia hi-
potecznego wynikające z wniosków kredytowych i wycen bankowych. Związek 
Banków Polskich jest właścicielem Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Ob-
rotu Nieruchomościami (AMRON). W bazie tej gromadzi się dane określające 
charakterystykę nieruchomości, lokalizację, informacje o cenach transakcyjnych 
z aktów notarialnych, wartości z wycen (głównie na potrzeby bankowe), ofert lub 
innych wiarygodnych źródeł. Z systemu korzysta w głównej mierze środowisko 
bankowe, jak również instytucje zajmujące się analizą rynku obrotu nieruchomo-
ściami. Od września 2004 roku zgromadzono ponad milion rekordów, ale więk-
szość z nich dotyczy gruntów, a nie nieruchomości mieszkaniowych, co ogranicza 
przydatność tej bazy do konstrukcji indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych. 
System AMRON umożliwia generowanie różnych raportów. Na uwagę zasługuje 
Raport H, w którym zawarta jest historia danej nieruchomości, opis zmian fizycz-
nych, wszystkie transakcje/zdarzenia związane z daną nieruchomością14. Informa-
cje te mogłyby być cenne przy określaniu indeksu cen nieruchomości metodą po-
wtórnej sprzedaży. Tak jak baza RCiWN, tak i baza AMRON nie jest pełna. Mimo 
iż wielość atrybutów może być przydatna do tworzenia indeksu, to istniejące luki 
w charakterystyce byłyby powodem do odrzucenia niektórych istotnych zmien-
nych opisujących nieruchomości i wpływających na ich wartość.

W Internecie tworzone są też inne komercyjne bazy danych o nieruchomo-
ściach. Przykładem jest Ośrodek Badań Rynku Nieruchomości, który monitoru-
je dane transakcyjne nieruchomości zlokalizowanych jednak tylko w Poznaniu 
i w powiatach satelitarnych15. Innym przykładem gromadzenia informacji o nie-
ruchomościach jest inicjatywa Instytutu Rozwoju Miast polegająca na realizacji 
dwóch projektów16:
14 Więcej o systemie AMRON można dowiedzieć się ze strony internetowej www.amron.pl.
15 Więcej o Ośrodku Badań Rynku Nieruchomości można przeczytać na stronie internetowej www.

ebaza.obrn.pl.
16 M.W. Wierzchowski: Internetowe bazy danych o nieruchomościach w Polsce. „Świat Nierucho-

mości” 2011, nr 77, s. 18-22.
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Monitoring polskiego rynku nieruchomości za lata 2008-2010, kierownik 1. 
projektu prof. dr hab. L. Kałkowski;
Internetowa baza danych o gruntach dla budownictwa mieszkaniowego w Pol-2. 
sce, kierownik projektu M.W. Wierzchowski.
Ze względu na objętość artykułu autorka odsyła czytelnika do literatury źró-

dłowej oraz strony internetowej www.mprn.pl.
Wśród innych ważniejszych źródeł informacji o nieruchomościach mieszka-

niowych wymienić należy zasoby spółdzielni mieszkaniowych oraz bazy danych 
o cenach i wartościach nieruchomości gromadzone przez rzeczoznawców mająt-
kowych. Rzeczoznawcy majątkowi, tworząc stowarzyszenia lub odrębne grupy, 
dzielą zwykle województwo na mniejsze obszary, z których pozyskują dane na te-
mat nieruchomości z aktów notarialnych i wprowadzają je do programu kompu-
terowego WALOR, tworząc własną bazę. Następnie poprzez system Partner sy-
gnatariusz przesyła dane z danego obszaru do innych rzeczoznawców z grupy, 
w zamian otrzymując dane z pozostałych obszarów objętych badaniem przez rze-
czoznawców z danej grupy. Rzeczoznawcy nie tworzą w ten sposób bazy ogólno-
polskiej, lecz bazy regionalne, zwykle obejmujące obszar jednego województwa. 
Obowiązkiem sygnatariusza jest wprowadzanie danych na bieżąco do systemu, 
lecz pojawienie się informacji o danej transakcji w systemie jest zawsze opóź-
nione, co spowodowane jest faktem, iż akt notarialny najpierw musi zostać zare-
jestrowany w wydziale geodezji starostwa powiatowego, następnie spisany przez 
rzeczoznawcę i w kolejności wprowadzony do systemu. Oceniając jakość tej bazy 
danych, należy zauważyć pewną wadę – informacje w niej zawarte mogą być nie-
pełne, w przypadku gdy sygnatariusz nie dołoży należytej staranności w czyta-
niu aktów notarialnych, bądź gdy dane są niedostępne. Zaletą z kolei tej bazy 
danych jest zobowiązanie wszystkich rzeczoznawców majątkowych z danej gru-
py do uzupełniania rekordów o ewentualne dodatkowe, sprawdzone informacje 
o nieruchomościach, wykraczające poza zapisy z aktów notarialnych.

2.2.3. porównanie zawartości baz danych
Opisane wyżej bazy danych poddano analizie pod względem możliwości 

gromadzenia informacji niezbędnych przy opracowywaniu indeksu cen nierucho-
mości opartych na metodach hedonicznych. W tym celu wyszczególniono 15 cech 
cenotwórczych opisanych w punkcie 2.1 niniejszego artykułu i zaznaczono istnie-
nie możliwości (√) lub brak możliwości (-) wprowadzenia informacji o danej ce-
sze nieruchomości do poszczególnych baz (tabela 2).
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Tabela 2

Zestawienie zawartości głównych baz danych o nieruchomościach w Polsce w zakresie 
cech cenotwórczych nieruchomości

Lp. Cechy cenotwórcze RCiWN Dane
Ofertowe AMRON ProNET/ 

WALOR

1 Typ nieruchomości √ √ √ √

2

Lokalizacja (dzielnica, odległość od 
centrum, infrastruktura społeczna, 
infrastruktura rozrywkowo-kulturalna, 
skład socjalny osiedla/budynku, dostęp do 
terenów zielonych)

- √ √ -

3 Wielkość mieszkania (mierzona 
powierzchnią lub liczbą pokoi) √ √ √ √

4 Wiek budynku (rok budowy) √* √ √ √

5 Rodzaj prawa do lokalu √ √ √ √

6 Rodzaj kuchni - √ - √

7 Liczba kondygnacji budynku √** √ √ √

8 Standard wykończenia - √ - -

9 Technologia budowy √* - √ √

10 Występowanie windy - √  -

11 Dostępność garażu √ √ √ √

12 Dostępność komórki lokatorskiej √ √ √ √

13 Subiektywna ocena dzielnicy - √ √ -

14 Subiektywna ocena położenia subdzielnicy 
w obrębie dzielnicy - - - -

15 Ocena położenia mieszkania w budynku - √ - -

* Informacja dostępna w Katalogu Obiektów Bazy Danych Ewidencyjnych.
** Kondygnacja.

Wszelkie zidentyfikowane bazy danych niestety nie spełniają wymogów 
kompletności informacji niezbędnych do tworzenia indeksu cen nieruchomości 
mieszkaniowych przy użyciu metod hedonicznych. Bazy te są zwykle prowadzo-
ne lokalnie, dostęp do danych jest najczęściej ograniczony, dane nie są aktualizo-
wane na bieżąco oraz nie zawierają wystarczająco dużo zmiennych (atrybutów), 
które wyjaśniałyby zmienność cen metra kwadratowego mieszkań na satysfakcjo-
nującym poziomie współczynnika determinacji. W tabeli 3 dokonano oceny przy-
datności poszczególnych baz danych do konstrukcji indeksu cen nieruchomości 
mieszkaniowych opartego na metodach hedonicznych, nadając oceny w przedzia-
le od I – najwyższej do IV – najniższej.
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Tabela 3

Ocena przydatności poszczególnych baz danych do konstrukcji indeksu cen 
nieruchomości mieszkaniowych

Lp. Wyszczególnienie RCiWN Dane ofertowe AMRON ProNET/ 
WALOR

1
Data zawarcia 
transakcji/ustalenia 
ceny

√ - √* √

2 Pełność informacji** - - - -
3 Aktualność informacji - - - -

4 Jedna wspólna baza dla 
całego kraju - - √ -

5 Dostępność danych bez 
ograniczeń - √ - -

6
Zawartość cech 
cenotwórczych w bazie 
zgodnie z tabelą nr 2

8/15 13/15 10/15 9/15

7 Źródła pochodzenia 
informacji

akty notarialne, 
wyciągi 
z operatów 
szacunkowych, 
dokumentacja 
przetargowa

Ogłoszenia

akty notarialne, 
operaty 
szacunkowe, biura 
pośrednictwa 
w obrocie 
nieruchomościami, 
banki, 
rzeczoznawcy 
majątkowi

akty notarialne

Ocena przydatności bazy 
do konstrukcji IC metodami 
hedonicznymi

III IV I II

* Z wyjątkiem informacji z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
** Nie wszystkie cechy cenotwórcze możliwe do wprowadzenia są informacjami obligatoryjnymi 

w bazie. Zdarza się, że informacje dodatkowe są pomijane przy wprowadzaniu lub niedostępne.

Zdaniem autorki niniejszego artykułu nie istnieje jeszcze krajowa baza da-
nych, która w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przez metody hedonicz-
ne do konstrukcji indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Naj-
wyżej oceniono bazę AMRON, która jako jedyna jest bazą ogólnopolską, a nie 
regionalną. Zawiera możliwości wprowadzania dużej liczby atrybutów nierucho-
mości, które wpływają na jej wartość. W chwili obecnej jednak większość danych 
w tej bazie dotyczy gruntów, więc do konstrukcji indeksów cen nieruchomości 
mieszkaniowych ma mniejsze zastosowanie. Najniżej oceniono bazę danych ofer-
towych. Mimo iż zawiera największą liczbę atrybutów, to dyskwalifikuję tę bazę 
trudność w ustaleniu daty określenia ceny, a przy konstrukcji indeksów cen data 
ma znaczenie kluczowe.
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podsumowanie

Stan wiedzy o nieruchomościach i możliwość dokonywania bieżących ana-
liz rynku nieruchomości są uwarunkowane istnieniem właściwej bazy danych. 
Właściwą bazę danych należy zdefiniować jako zbiór informacji o cenach nieru-
chomości i cechach mających istotny wpływ na wartość nieruchomości. Baza da-
nych, która umożliwiłaby prowadzenie badań nad rynkiem nieruchomości w Pol-
sce, powinna zawierać opis cech cenotwórczych nieruchomości, powinna być 
jednorodna dla całego kraju, pozbawiona braków danych oraz na bieżąco aktu-
alizowana. Badania prowadzone w oparciu o właściwą bazę danych umożliwia-
łyby określanie indeksów cen nieruchomości opierających się na metodach hedo-
nicznych, poszerzały bieżącą analizę rynku nieruchomości, służyły gospodarce 
nieruchomościami i podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych na ryn-
ku nieruchomości. Tylko prawidłowo określane indeksy cen nieruchomości dają 
miarodajny obraz sytuacji na rynku nieruchomości i pozwalają podejmować wła-
ściwe decyzje uczestnikom rynku. Indeksy cen określane za pomocą metod he-
donicznych przedstawiają „czystą” zmianę cen nieruchomości. Badania polskich 
ośrodków naukowych i instytucji powinny zmierzać w kierunku określania indek-
sów cen w oparciu o metody hedoniczne, natomiast prace administracyjne ukie-
runkować należy na utworzenie niezbędnej bazy danych.
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tHe poSSiBiLity oF tHe reSearcH into reaL 
eState price indeX in poLand

Summary

Real estate price index is a research tool very well known all over the world, espe-
cially in developed countries. Together with development of real estate market in Poland 
the need of creating a real estate price index arises. There are however some obstacles – 
one of them stems from difficulty with accessing essential information regarding prices 
and features of the real estates.

Studies conducted by polish research institutes should aim at defining real estate price 
index basing on the hedonic methods, whereas all the administrative activities should con-
centrate on creating general real estates database, which would include information essen-
tial for defining the price index.


