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Private Rented Sector – mobilność 
i elastyczność 

Private Rented Sector – mobility and 
flexibility 

Na polskim rynku nieruchomości pojawił się 
nowy, interesujący trend najmu 
instytucjonalnego (PRS) zaczerpnięty 
z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie 
takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia. 
W Polsce jesteśmy świadkami wczesnego etapu 
rozwoju tego sektora, do którego niewątpliwie 
przyczyniła się pandemia COVID-19, powodując 
między innymi obawę przed ponoszeniem 
dużego ryzyka przez właścicieli nowo 
zakupionych mieszkań, oraz uświadamiając tym 
samym niemożność przewidywania różnych 
zjawisk na rynku nieruchomości. Pandemia 
ponadto stała się powodem „odchodzenia” od 
krótkoterminowego najmu turystycznego, 
zwiększając zainteresowanie najmem 
długoterminowym, a zatem jego gałęzią, do 
której można zaliczyć Private Rented Sector. 

A new, interesting trend of institutional rental 
(PRS) has appeared on the Polish real estate 
market, taken from the most developed markets 
in Europe, such as Germany, Switzerland and 
the Netherlands. In Poland, we are witnessing 
an early stage of development of this sector, to 
which the COVID-19 pandemic undoubtedly 
contributed, causing, among other things, the 
fear of having to take high risks by owners of 
newly purchased apartments, and thus making 
people aware of the inability to predict various 
phenomena on the real estate market. 
Moreover, the pandemic has become a reason 
for "shift" from short-term tourist rental, 
increasing interest in long-term rental, and 
therefore in the branch of rentals to which the 
Private Rented Sector may be included. 

Sytuacją wpływającą w istotny sposób na rozwój 

sektora PRS jest fakt nowelizacji ustawy 

deweloperskiej, której ratio legis to ochrona 

nabywców nowych mieszkań. Przepisy te mogą 

jednak zwiększyć koszty przedsięwzięcia po 

stronie dewelopera, co tym samym w praktyce 

może prowadzić do wzrostu cen nowych 

mieszkań i jednocześnie zniechęcić 

potencjalnych nabywców do kupna 

nieruchomości. Oprócz skutków pandemii ważną 

rolę w rozwoju trendu PRS na rynku 

nieruchomości odegrały również zmiany 

demograficzne, ekonomiczne i społeczne, 

wskutek czego wzrosło zapotrzebowanie na 

mieszkania na wynajem w największych 

miastach. Inwestorzy instytucjonalni dostrzegli 

A situation significantly affecting the 
development of the PRS sector is the 
amendment to the Real Estate Development 
Act, the ratio legis of which is to protect buyers 
of new apartments. These regulations, however, 
may cause an increase of cost of the project on 
the developer's part, which in practice may lead 
to an increase in the prices of new flats and, at 
the same time, discourage potential buyers from 
buying real estate. In addition to the effects of 
the pandemic, demographic, economic and 
social changes also played an important role in 
the development of the PRS trend in the real 
estate market, which resulted in an increased 
demand for rental housing in the largest cities. 
Institutional investors noticed the problems 
young people are facing in relation to the 
acquisition of their own apartment due to rising 
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problemy młodych ludzi związane z utrudnionym 

nabyciem przez nich własnego mieszkania 

z uwagi na rosnące ceny nieruchomości 

i problematyczną procedurę uzyskania kredytu 

hipotecznego. Co więcej część młodych 

gospodarstw domowych, nie chcąc ponosić 

ryzyka związanego z zaciągnięciem 

trzydziestoletniego kredytu hipotecznego (nawet 

w sytuacji, gdy jest on osiągalny), odrzucają 

myśl związania się takim zobowiązaniem, 

ponieważ cenią sobie elastyczność, mobilność 

i płynność finansową. 

real estate prices and the problematic procedure 
of obtaining a mortgage. Moreover, some young 
people, unwilling to take the risk of taking out 
a 30-year mortgage (even if it is available), 
reject the idea of being bound by such 
a commitment because they value flexibility, 
mobility and financial liquidity. 

Dla deweloperów rozwój sektora PRS stanowi 

znaczną korzyść, bowiem poszukują oni nowych, 

alternatywnych form uzyskiwania przychodu 

i starają się przystosować do zmieniających się 

warunków rynkowych. Rosnące zainteresowanie 

rynkiem najmu instytucjonalnego staje się 

widoczne szczególnie dlatego, że coraz większa 

liczba zagranicznych inwestorów z Niemiec, USA 

czy Wielkiej Brytanii wyraża chęć tworzenia 

portfeli mieszkań na wynajem w Polsce, czego 

dowodem jest szacowana liczba planowanych 

i budowanych mieszkań na wynajem wynosząca 

około 35 tys. Aktualnie w Polsce istnieje 30 

inwestycji z przeznaczeniem pod najem 

instytucjonalny, w których znajduje się około 

5500 mieszkań. W 2020 r. inwestorzy 

z rozmachem wkroczyli w rozwijanie rynku PRS, 

o czym może świadczyć ogrom kwot 

zainwestowanych w tego typu projekty, przy 

ponoszeniu sporego ryzyka inwestowania 

w czasie niepewnych warunków rynkowych. 

Wszystko wskazuje zatem, że rozprzestrzenianie 

się tego trendu na polskim rynku zmierza 

w kierunku zachodnioeuropejskim, co może 

prowadzić do intensyfikacji aktywności na rynku 

najmu instytucjonalnego w każdym kolejnym 

roku. 

For developers, the development of the PRS
sector is a significant benefit, because they are 
looking for new, alternative forms of earning 
income and trying to adapt to changing market 
conditions. The growing interest in the 
institutional rental market becomes visible 
especially because an increasing number of 
foreign investors from Germany, USA and Great 
Britain express their willingness to create 
portfolios of apartments for rent in Poland, as 
evidenced by the estimated number of planned 
and built apartments for rent, amounting to 
approx. 35 thousand. Currently, in Poland, there 
are 30 investments intended for institutional 
rental, with approximately 5,500 apartments. In 
2020 investors have been vigorously pursuing 
the development of the PRS market, as 
evidenced by the enormous amounts invested in 
this type of projects, bearing considerable risk 
of investing in times of uncertain market 
conditions. Everything indicates that the spread 
of this trend on the Polish market is heading 
towards Western Europe style, which may lead 
to intensification of activity on the institutional 
rental market in each subsequent year. 

Kryzys z roku 2020, a także zmiany 

demograficzne i społeczne odegrały sporą rolę 

w kształtowaniu wszystkich sektorów rynku 

nieruchomości oraz spowodowały, że 

elastyczność i płynność finansowa stały się 

pożądane przez wielu ludzi, a najem 

instytucjonalny połączył te cechy, gwarantując 

jednocześnie otrzymanie oczekiwanej jakości. 

W konsekwencji przedsięwzięcia typu PRS mają 

szanse na osiągnięcie sporego sukcesu na 

The crisis of 2020, as well as demographic and 
social changes played a significant role in 
shaping all sectors of the real estate market and 
made flexibility and financial liquidity desired by 
many people, and institutional rental combined 
these features, while ensuring the expected 
quality. As a consequence, PRS-type projects 
have a chance of achieving considerable success 
on the Polish market. A professional building 
manager offering stable conditions and 
a transparent lease agreement is undoubtedly 
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polskim rynku. Profesjonalny zarządca budynku 

oferujący stabilne warunki i przejrzystą umowę 

najmu jest niewątpliwie powodem, dla którego 

wielu ludzi może zdecydować o wyborze 

zamieszkania w takiej formie. Ponadto, 

w dłuższej perspektywie dobrze rozwinięty 

sektor PRS może ustabilizować ceny rynku 

nieruchomości, ograniczając ryzyko 

powstawania tzw. baniek spekulacyjnych.

the reason why many people may decide to 
choose to live in this form. In addition, in the 
long run, a well-developed PRS sector may 
stabilize the prices of the real estate market, 
reducing the risk of the so-called speculative 
bubbles. 

Polski rynek od kilku lat przyciąga wielu 

zagranicznych inwestorów, stanowiąc jeden 

z najatrakcyjniejszych rynków w Europie pod 

względem zwrotu z inwestycji. Co ciekawe, 

prognozy wskazują, że sektor PRS może stać się 

równie interesujący i intratny dla inwestorów 

z Polski i z zagranicy tak jak ostatnimi czasy 

sektor magazynowy. Wzrost aktywności i liczby 

inwestorów na polskim rynku w najmie 

instytucjonalnym jest zapowiedzią wielu 

transakcji na dużą skalę w sektorze PRS. 

The Polish market has been attracting many 
foreign investors for several years now, being 
one of the most attractive markets in Europe in 
terms of return on investment. Interestingly, 
forecasts indicate that the PRS sector may 
become as interesting and profitable for 
investors from Poland and abroad as the 
warehouse sector has recently been. The 
increase in activity and the number of investors 
on the Polish market in institutional rental is 
a forecast of many large-scale transactions in 
the PRS sector. 

Anna Kowalczyk-Pogorzelska 
Radca prawny | Counselor at Law 
T: +48 22 447 43 00 
E: kowalczykpogorzelska@millercanfield.com

Sonia Dworak 
Prawnik | Lawyer
T: +48 22 447 43 00 
E: dworak@millercanfield.com
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które mogą ulec zmianie. Celem publikacji jest zwrócenie 
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przepisy prawa mają zastosowanie do określonej sytuacji.

Disclaimer: This publication has been prepared for clients 
and professional associates of Miller Canfield, and is based 
on the facts and guidance available at the time of its 
release which may be subject to change. The purpose of 
the publication is to draw attention to the legal events 
indicated in it and should not be the sole basis for any 
decision regarding a particular course of action; nor 
should it be relied on as legal advice or regarded as 
a substitute for detailed advice in individual cases. The 
services of a competent professional adviser should be 
obtained in each instance so that the applicability of the 
relevant legislation or other legal development to the 
particular facts can be verified.
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