
PROJEKT KAMIENICA 
W A R S Z T A T Y  I N W E S T O R A

P l a n  s z k o l e n i a



Potencjał kamienic rozbudza wyobraźnię coraz większej liczby Inwestorów. 
Coraz więcej graczy na rynku nieruchomości dostrzega drzemiący w nich potencjał:
świetne adresy w centrach miast, gdzie od dawna brakuje działek pod inwestycje
deweloperskie, różnorodność produktów, okazja do skumulowania w jednym
miejscu środków i przeprowadzenia procesu rewitalizacyjnego, generującego
stabilny dochód i z każdym rokiem zwiększającego wartość inwestycji.
 
Nie ma kamienic prostych, zawsze są mniej lub bardziej skomplikowane. 
Te najtrudniejsze wymagają od Inwestora zmierzenia się z licznymi problemami
technicznymi, prawnymi, ale za zaangażowanie, wiedzę, strategie i cierpliwość
odwdzięczą się ponadprzeciętnymi zyskami. Trzeba tylko wiedzieć, jak się do nich
zabrać, żeby nie wpaść w ukryte w ich murach pułapki. 

WSTĘP

Co jednak poza czarem i magią kryje się w starych cegłach, czy warto kupić każdą
kamienicę oraz jaki koszt i ryzyko wiąże się z jej rewitalizacją? Gdzie szukać okazji,
wsparcia, ile czasu zajmie cały proces i, wreszcie, ile można na tym zarobić –
odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym wyjątkowym 4-modułowym
pakiecie szkoleniowym:

Projekt Kamienica –  warsztaty Inwestora.



Szkolenie stacjonarne
 
Terminy szkoleń (4 dni) 
I weekend 24-25 października 2020 
II weekend 14-15 listopada 2020
 
W związku z sytuacją pandemiczną zastrzegamy
możliwość zmiany terminu szkolenia.

ocenie inwestycji

kalkulacji inwestycji, case study

weryfikacji dokumentów przed transakcją 

oraz wizja lokalna kamienicy 

cztery pełne dni szkolenia 

warsztaty inwestora 

obiady i przerwy kawowe 

materiały dodatkowe i bonusy 

dwie kolacje z prelegentami Mzuri

W ramach szkolenia oferujemy:

 

Cztery moduły poświęcone całości zagadnień

dotyczących inwestowania w kamienice.

 

Praktyczne warsztaty poświęcone:

 

Cena zawiera 

CO ZAWIERA
SZKOLENIE?



MODUŁ I  
JAK WYSZUKAĆ I OCENIĆ OKAZYJNĄ
KAMIENICĘ, CZYLI WIEDZA BUDOWANA
LATAMI W JEDEN DZIEŃ

Trochę teorii - podstawowe definicje Kamienicznika

Przeznaczenie kamienicy

Strategie inwestycyjne

Lokalizacja inwestycji

Budżet

Spodziewana rentowność vs. ryzyka

Preselekcja - jak odrzucić 90% tematów bez

Budowa relacji i zaufania ze sprzedającym – po co nam

to potrzebne

Stan prawny kamienic  - na co zwracać uwagę

Potencjał kamienicy - kiedy jest prawdziwy, a kiedy

sprzedają nam marzenie - jak nie dać się nabić 

Chyba ją mamy! Jedziemy na kamienicę!

Stan techniczny kamienic – na co zwracać uwagę

Remont – jak ugryźć wstępna wycenę – ryzyka

niedoszacowania

Case study na rozgrzewkę – czy okazja jest okazją?

Co takiego jest w kamienicach, że chce się w nie

inwestować

Typy kamienic, strategie inwestycyjne, modele biznesowe

Profil Inwestora – sprawdź siebie:

Gdzie szukać okazji inwestycyjnych, jak ustrzec się przed

błędami na samym początku przygody

Mamy ofertę i co dalej? Zbieranie informacji, pierwsze

wnioski:

wychodzenia z domu. Co dyskwalifikuje kamienicę?

w butelkę?

Prosty kalkulator do wstępnej analizy potencjału

Mamy liczby i co dalej?

Nasze wtopy – czyli ucz się na cudzych błędach

Warsztat inwestora –

 ocena inwestycji



MODUŁ  II 
POGŁĘBIONA ANALIZA NIERUCHOMOŚCI,
KALKULACJA ZYSKU W OPARCIU O
SPRAWDZONY MODEL INWESTYCJI
WŁASNEJ MZURI

Ustawy i najważniejsze regulacje     

Szczególne regulacje dotyczące lokali mieszkalnych

Wpływ MPZP na inwestycję

Kupowanie kamienicy po kawałku  – udziały w

nieruchomościach, o czym musisz wiedzieć

Co mogę samemu sprawdzić, a co weryfikować z branżystami

Jak weryfikować budynek z ekspertami

Jak przygotować się do określenia kosztów

Jak wygląda analiza w Excelu i jak przekłada się na rentowność

projektu – model deweloperski i rentierski

Dotacje, pożyczki preferencyjne – co, kiedy i dla kogo

Podatki – kiedy trzeba być szczególnie ostrożnym

Koszty utrzymania nieruchomości.

Lokale usługowe w kamienicy – jak policzyć ich wartość

Kamienice z najemcami - opcje optymalizacji przychodów 

Co zawiera pełne due diligence i po co jest potrzebne

Analiza ekonomiczna, prawna, techniczna

Kiedy włączać ekspertów zewnętrznych – konstruktor, architekt,

geodeta

Prawo:

Technika:

o Wyceny (ryzyko niedoszacowania)

o Top-down (benchmarki)

o Bottom -up (liczymy od dołu)

Ekonomia:

Typowe pułapki podejmowania decyzji

Wyniki analizy inwestycji własnej

Pre-development i finalna strategia inwestycyjna 

Remont i komercjalizacja

Ocena due diligence - czy przewidzieliśmy wszystko

Wynik finansowy – Excel po zamknięciu projektu

Warsztat inwestora –

kalkulacja inwestycji,

case study



MODUŁ III
JAK BEZPIECZNIE KUPIĆ KAMIENICĘ –
INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Negocjacje ceny

Negocjacje pozostałych warunków

Negocjacje terminów

Czynnik czasu w procesie zakupowym – czemu nie

Gotówka, equity, kredyt, dotacje i dofinansowania

Osoba fizyczna czy prawna, zakup spółki – jak kupować

kamienice? 

Weryfikacja dokumentacji przed transakcją

Umowa przedwstępna czy przedwstępna warunkowa –

Umowa przyrzeczona – zapisy konieczne w umowach

Notariusz

Radca prawny

Doradca podatkowy i finansowy

Jak wygląda proces od decyzji do zakupu:

 

Negocjacje:

warto się spieszyć (choć czasem warto!)

 

Finansowanie i struktura właścicielska:

 

Umowa:

która umowa lepiej zabezpieczy transakcję? 

oraz oświadczenia sprzedającego

 

 

Bezpieczeństwo transakcji    - partnerzy do zadań

specjalnych: 

Warsztat inwestora –

co tu nie gra? 

Weryfikacja dokumentów

przed transakcją



MODUŁ IV 
CO ZROBIĆ PO ZAKUPIE KAMIENICY, ZANIM
PODPISZESZ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ
REMONTU - JAK SIĘ DO NIEGO
PRZYGOTOWAĆ?

Kamienica pusta – odbiór i dalsze postępowanie

Kamienica zamieszkała – odbiór, o czym trzeba jeszcze

pamiętać?

Wybór zarządcy, administratora, a może gospodarza?

Podwyższanie czynszów, wyprowadzki, relokacja

Inwentaryzacja a samodzielności lokali

Zgłoszenie remontu, a pozwolenie na budowę – który

tryb wybrać, porównanie kosztów

Promesy, WZ, PnB, odwołania, odbiór ostatecznej

Jakich istotnych kosztów nie zobaczysz

Co może Ci przyblokować inwestycję i na jak długo

Ekspertyzy ppoż – kiedy są potrzebne

Zamknięcie etapu przygotowań – gotowość do

Zespół projektowy i komunikacja

Cash flow i projekcja wyniku

Harmonogram

Co Cię czeka jako przyszłego właściciela?

Etat kamienicznika, czy współpraca z profesjonalistami?

Konsekwencje wyboru

Jak nie stracić impetu – jak się dobrze przygotować

Odbiór budynku:

Obsługa administracyjna i zarządzanie najmem:

lokatorów, eksmisje – kompleksowe zarządzanie najmem

Remonty:

decyzji, projekty  - dokumentacja inwestycji

 w kosztorysie ofertowym

podpisania umowy z wykonawcą remontu

Zarządzanie chaosem – jak w tym się nie pogubić?

Warsztat inwestora –

wizja lokalna kamienicy



Ambasadorem szkolenia jest Sławek Muturi –
założyciel Mzuri, a obecnie przewodniczący
Rady Nadzorczej Grupy Mzuri.
Założyciel Fundacji Fridomia.

Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez naszych
specjalistów, na co dzień odpowiedzialnych za pozyskiwanie,
analizę due diligence i nadzór inwestycyjny nieruchomości
nabywanych na potrzeby grupy Mzuri i jej inwestorów oraz przy
wsparciu lokalnych zespołów ds. inwestycji, remontów i najmu,
koordynowanych przez:

oraz:

Maria Dąbrowska – Wiceprezes Mzuri 

Artur Bartnicki – Prezes Zarządu Mzuri 

Jarosław Kalinowski – Członek Zarządu Mzuri Investments 

Hieronim Krysta – Dyrektor ds. zarządzania najmem

„Projekt Kamienica – warsztaty inwestora” 
to kompendium unikatowej i empirycznej wiedzy którą przekażą:

Monikę Kania – Dyrektora ds. Inwestycji Portfelowych

Patrycję Rudzińską-Szymczyk – Kierownika

Regionalnego ds. Inwestycji Portfelowych (Region

Południe-Zachód)

Roberta Mostieńczuka – Kierownika Regionalnego 

ds. Inwestycji Portfelowych (Region Wschód-Północ)

Jan Dziekoński – Prezes

Mzuri Investments  



Mzuri Investments sp. z o.o. oraz pozostałe spółki z grupy Mzuri są
właścicielami kilkudziesięciu kamienic w różnych lokalizacjach.
Kupujemy je na potrzeby własne do dedykowanych spółek inwestowania
grupowego oraz wyszukujemy dla naszych Inwestorów Portfelowych.
Zebraliśmy ogrom doświadczeń, popełniliśmy sporo błędów i… nadal
jesteśmy zakochani w kamienicach i w ich potencjale. Zapraszamy 
do udziału w pionierskim szkoleniu:

„Projekt Kamienica – Warsztaty Inwestora”
- po nim już nigdy nie spojrzysz na te niezwykłe budynki w ten sam sposób.

ZAPRASZAMY

ZAMAWIAM
SZKOLENIE

PROJEKT
KAMIENICA -
WARSZTATY
INWESTORA

https://sklep.mzuri.pl/produkt/projekt-kamienica-szkolenie/

