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P 
raktyka udostępniania informacji gospodarczych w Polsce  

pojawiła się stosunkowo niedawno – najwcześniej uruchomio-

ny przez Związek Banków Polskich System BANKOWY REJESTR  

funkcjonuje od 1992 roku, Biuro Informacji Kredytowej S.A. od 1997 

roku, a podstawy funkcjonowania Biura Informacji Gospodarczej  

InfoMonitor S.A. stworzone zostały ustawą o udostępnianiu informacji 

gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 roku.  

Mimo krótkiego okresu funkcjonowania systemu udostępniania infor-

macji gospodarczych w Polsce, Związek Banków Polskich dopracował 

się rozwiązań, które pod względem jakości danych, szybkości przepły-

wu informacji oraz bezpieczeństwa przetwarzania i  transferu nie ustę-

pują rozwiązaniom światowym.  

Wiarygodna informacja o wartości nieruchomości jest kluczowym ele-

mentem odbudowy zaufania w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku 

obrotu nieruchomościami. Z naszych obserwacji wynika, że zapotrze-

bowanie na taką informację systematycznie rośnie, zwłaszcza w okre-

sach zmian rynkowych trendów.  

Idea Systemu  AMRON zrodziła się w Związku Banków Polskich jesienią roku 2001 w odpowiedzi na wymogi 

nadzoru bankowego związane z koniecznością stałego monitorowania zjawisk zachodzących na rynku nieru-

chomości oraz związanego z nimi ryzyka. Służyć temu miała wiarygodna i wystandaryzowana baza danych, 

umożliwiająca przeprowadzanie analiz i symulacji oraz wyznaczanie prognoz i trendów na rynku nieruchomo-

ści. Mimo, iż AMRON działa od września 2004 roku, dopiero od połowy roku 2006 – za sprawą Rekomendacji 

S oraz zmieniającej się radykalnie sytuacji na rynku nieruchomości zarówno w Polsce, jak  i na całym świecie  

– wzbudza ogromne zainteresowanie banków zaangażowanych w finansowanie hipoteczne oraz innych pod-

miotów uczestniczących w rynku obrotu nieruchomościami.  

Dysponując unikalną, wiarygodną bazą danych AMRON, Związek Banków Polskich powołał Centrum Analiz  

i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON)*. Misją Centrum AMRON jest peł-

nienie roli specjalistycznego ośrodka informacyjno-analitycznego oferującego dostęp do bazy AMRON wszyst-

kim uczestnikom tego rynku oraz instytucjom rządowym i samorządowym oraz szeroko rozumiane analizy 

rynku nieruchomości.  

W imieniu Związku Banków Polskich zapraszam do współpracy z Centrum AMRON zainteresowane podmioty 

uczestniczące w obrocie nieruchomościami.  

 

*Centrum AMRON zostało powołane przez Związek Banków Polskich do zarządzania bazą danych i Systemem Analiz i Monitorowania Rynku  

Obrotu Nieruchomościami  i działa w ramach struktury organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.  

dr Jacek Furga 

Prezes Zarządu   

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 
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Co nas wyróżnia? 

SOLIDNOŚĆ - bezpieczny System stworzony dla środowiska banko-

wego i szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości pod 
patronatem Związku Banków Polskich  

JAKOSĆ - AMRON jako jedyna w Polsce międzybankowa baza  

danych o nieruchomościach w rozumieniu Rekomendacji J spełnia 
najwyższe kryteria zdefiniowane przez Komisję Nadzoru Finansowe-
go w Rekomendacjach skierowanych do banków i SKOK 
(Rekomendacja D, Rekomendacja J, Rekomendacja W)  

DOSTĘPNOŚĆ - AMRON to intuicyjna, przyjazna dla Użytkownika 

aplikacja internetowa dostępna on-line – nie wymaga żadnych  
dodatkowych nakładów technicznych  

BEZPIECZEŃSTWO - System spełnia najwyższe standardy bezpie-

czeństwa potwierdzone audytem informatycznym;  dostęp do Syste-
mu możliwy jest po zalogowaniu poprzez Indywidualne Konto Użyt-
kownika  

NADZÓR MERYTORYCZNY nad zasobami bazy danych – działamy 

zgodnie z wewnętrzną Polityką jakości danych oraz stosujemy  
wewnętrzne procedury weryfikacji danych, pozytywnie ocenione 
przez niezależnego audytora, Deloitte Advisory 

UNIWERSALNOŚĆ - podjęcie współpracy z Systemem nie wymaga 

żadnych instalacji specjalistycznego oprogramowania ani żadnych 
dodatkowych nakładów technicznych - AMRON jest aplikacją inter-
netową obsługiwaną za pomocą przeglądarki www 

STANDARYZACJA - uporządkowane jednolite gromadzenie danych 

dzięki wymogom obligatoryjnym  i słownikowanym opisom  

REPREZENTATYWNOŚĆ DANYCH - rozkład terytorialny zasobów 

bazy odpowiada głębokości rynków lokalnych oraz aktywności kredy-
towej polskiego sektora bankowego  

WIARYGODNOŚĆ - gromadzone i przetwarzane dane pochodzą  

z weryfikowalnych dokumentów – System umożliwia pełną identyfi-

kację autora wpisu nieruchomości/ transakcji do bazy 

MIARODAJNOŚĆ - AMRON postrzegany jest na rynku nieruchomo-

ści jako podstawowe źródło wiarygodnej informacji i stanowi punkt 
odniesienia dla wielu instytucji, również komercyjnych, zajmujących 
się profesjonalną analizą rynku obrotu nieruchomościami  
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od początku 2017 roku baza AMRON powiększyła 

się o 91 502 rekordy 

od początku stycznia do końca grudnia 2016 roku 

baza AMRON powiększyła się o 352 680 rekor-

dów - pod względem zasilania był to drugi rok  

w historii Systemu 

w rekordowym pod względem zasilania roku 2013 

zasoby bazy wzrosły o 460 588 rekordów 

do roku 2009 większość nowo wprowadzonych 

rekordów stanowiły dane pozyskane przez ZBP 

niezależnie od uczestniczących w Systemie ban-

ków  

System AMRON to wystandaryzowana baza  da-

nych o cenach i wartościach nieruchomości, wypo-

sażona w moduły raportujące i analityczne, prowa-

dzona przez Związek Banków Polskich.  

System AMRON umożliwia przeprowadzanie analiz  

i monitorowanie zjawisk zachodzących na rynku 

nieruchomości, stając się nieodzownym narzę-

dziem wspierającym rozwój i obsługę rynku nieru-

chomości.  

Naszym celem jest  stworzenie kompleksowej bazy  

danych o rynku nieruchomości, zapewniającej 

szybki i bezpośredni dostęp do maksymalnie sze-

rokiego zakresu danych niezbędnych wszystkim 

uczestnikom rynku nieruchomości w toku podej-

mowania decyzji biznesowych związanych z nieru-

chomościami oraz oceną ryzyka związanego z tymi 

decyzjami. 

System AMRON 

Zasoby bazy danych AMRON liczą już 2,843 mln 
rekordów - w tym ponad 1,397 tys. (50%) to dane 

transakcyjne - informacje o cenach z aktów nota-
rialnych 

AMRON w liczbach 

stan na 30 kwietnia  2017 
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Struktura danych w bazie AMRON 
- stan na 31 marca 2017 r. 

Dane transakcyjne vs inne źródła informacji  

w podziale na województwa 

Dane bankowe vs dane pozabankowe  

w podziale na województwa  

Dane bankowe w bazie AMRON (transakcyjne i pozostałe)  

w podziale na województwa 

Dane pozabankowe w bazie AMRON (transakcyjne i pozostałe)  

w podziale na województwa 

Struktura danych transakcyjnych - dane bankowe vs dane pozabankowe  

w podziale na województwa 
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Struktura danych w bazie AMRON 
- stan na 31 grudnia 2016 r.  

 Dane w bazie AMRON (łącznie) w podziale na datę transakcji Dane bankowe w bazie AMRON w podziale na datę transakcji 

Dane pozabankowe w bazie AMRON w podziale na datę transakcji 

 Dane w bazie AMRON (łącznie) w podziale na źródło informacji 

Dane bankowe w bazie AMRON w podziale na źródło informacji Dane pozabankowe w bazie AMRON w podziale  
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Geneza powstania bazy danych i Systemu AMRON 

System AMRON to inicjatywa sektora bankowego zainspirowana wymogami Rekomendacji J.  W prace  

nad budową Systemu (wówczas pod roboczą nazwą Ewidencji Nieruchomości i Cen Transakcyjnych ENCT)  

zaangażowanych byłowielu specjalistów, którzy znając specyfikę rynku nieruchomości zaprojektowali bazę 

danych wraz z zaimplementowanymi modelami analitycznymi.  W pracach Grupy Roboczej w latach 2001 -

2003 obok ekspertów bankowych i przedstawicieli środowisk naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocła-

wiu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczestniczyli przedstawiciele  Generalnego Inspektoratu  

Nadzoru Bankowego, Urzędu Głównego Geodety Kraju, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Polskiej Federacji 

Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.  

System AMRON udostępniony został bankom we wrześniu 2004 roku, jednak dopiero dyskusja nad pierwszą 

Rekomendacją S w roku 2006 uświadomiła bankom potrzebę korzystania z tego typu instrumentu, przyczy-

niając się do  znacznego wzrostu zainteresowania banków uczestnictwem w Systemie AMRON w roku 2006.  

 30 największych banków komercyjnych, 335 banków spółdzielczych oraz 2 indywidualne dwa banki  

      spółdzielcze 

 1 października 2013 r. do AMRON przystąpił SKOK Stefczyka 

 od początku kwietnia 2014 r. z Systemu korzysta Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 Narodowy Bank Polski 

 Prokuratura Generalna 

 Agencja Nieruchomości Rolnych 

 Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 

 Polska Federacja Rynku Nieruchomości 

 Polski Związek Firm Deweloperskich 

 Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” 

 indywidualni rzeczoznawcy majątkowi  oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

 uczelnie wyższe 

 firmy badawcze i doradcze 

 Towarzystwa ubezpieczeniowe 

 organy administracji centralnej (m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz samorządowej 

Podmioty współpracujące z AMRON 
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Baza wewnętrzna - oferta wyłącznie dla banków i SKOK-ów  

Użytkownicy bankowi mają dostęp do nowej, unikalnej funkcjonalności Systemu AMRON - 

bazy wewnętrznej, umożliwiającej stworzenie indywidualnej, niedostępnej dla innych 

uczestników przestrzeni w Systemie AMRON, przystosowanej do gromadzenia i przetwarza-

nia przez Bank danych dotyczących wierzytelności oraz nieruchomości stanowiących zabez-

pieczenie tych wierzytelności.  

Baza wewnętrzna zawiera dwie kategorie atrybutów opisujących konkretną nieruchomość:  

 atrybuty predefiniowane - uzgodnione w ramach konsultacji z bankami, zawierające 

następujące informacje dotyczące wierzytelności: 

modulo Klienta   

numer umowy kredytowej  

data umowy kredytowej 

wartość kredytu 

waluta kredytu 

wartość zabezpieczenia w PLN na dzień umowy 

poziom LTV na dzień umowy (%) 

okres kredytowania (w miesiącach) 

status 

klasyfikacja wierzytelności 

Tylko atrybuty oznaczone kolorem czerwonym są obowiązkowe, w przypadku korzystania  

z bazy wewnętrznej. W pozostałych sytuacjach bank sam decyduje, które informacje uzupeł-

nia.  

 atrybuty dodatkowe to dane definiowane indywidualnie przez każdy bank, konfiguro-

wane przez administratorów Centrum AMRON; istnieje możliwość określenia dodatko-

wych ok. 15 atrybutów. Administratorzy Centrum AMRON mogą dodatkowo na wniosek 

banku usuwać bądź zmieniać nazwy atrybutów. 

Funkcjonalność bazy wewnętrznej umożliwia okresową aktualizację wartości zabezpieczenia 

- System zapamiętuje wartości dla ostatniej aktualizacji (data aktualizacji, zaktualizowana 

wartość w PLN, aktualne saldo oraz poziom LtV) oraz umożliwia porównywanie ich z danymi 

dla poprzedniej aktualizacji.  

Baza wewnętrzna stanowi proste w działaniu i efektywne narzędzie do bieżącego monitoro-

wania wartości nieruchomości, weryfikacji wycen nieruchomości czy aktualizacji wartości 

zabezpieczeń hipotecznych - każdy podmiot posiadający w bazie danych AMRON reprezenta-

tywną część swoich zabezpieczeń hipotecznych i korzystając z bazy wewnętrznej będzie mógł  

cyklicznie generować zagregowany raport o stanie portfela zabezpieczeń, tzw. raport o za-

bezpieczeniach hipotecznych. Jednakże warunkiem korzystania przez banki z funkcjonalno-

ści bazy wewnętrznej jest wprowadzenie do bazy AMRON danych własnych banku o nieru-

chomościach stanowiących przedmiot finansowania bądź zabezpieczenie wierzytelności.  
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Baza danych AMRON  

przedwstępna umowa sprzedaży  

(rynek pierwotny/ rynek wtórny)  

umowa sprzedaży 

(rynek pierwotny/ rynek wtórny) 

umowa najmu 

darowizna 

oferta 

wartość ubezpieczeniowa 

aport do spółki 

przetarg 

 

 

 

sprzedaż przez komornika 

sprzedaż przez syndyka 

inne 

wycena zabezpieczenia bankowego – wartość  

nieruchomości określona na potrzeby zabezpie-

czenia wierzytelności  

operat szacunkowy – informacja o wartości nieru-

chomości określonej w operacie sporządzonym  

na potrzeby kredytu - źródło pozwalające na moni-

torowanie jakości operatów sporządzanych przez 

rzeczoznawców majątkowych na potrzeby zabez-

pieczeń  

Baza danych AMRON gromadzi informacje dotyczące charakterystyki nieruchomości, ich lokalizacji oraz infor-
macje dotyczące cen transakcyjnych pochodzących z aktów notarialnych, wartości z wycen, ofert lub innych 
wiarygodnych źródeł. 

Pełen opis każdego typu nieruchomości zawiera średnio ok. 30 atrybutów, dzięki czemu możliwe jest prze-
prowadzanie szczegółowych analiz rynku. Większość atrybutów jest słownikowana, co eliminuje zapisywanie 
błędnych informacji i standaryzuje opis nieruchomości. 

Baza AMRON to dane o wszystkich typach nieruchomości: 

Źródła danych gromadzonych w bazie AMRON: 
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Baza danych AMRON          

Podstawowym elementem bazy danych AMRON jest 

nieruchomość, do której dopisywane są kolejne 

zdarzenia dotyczące danej nieruchomości i generują-

ce informację o jej cenie lub wartości. Każda infor-

macja wprowadzona do bazy danych AMRON  

ma zdefiniowane źródło pochodzenia, a administra-

tor Systemu jest w stanie zidentyfikować użytkowni-

ka i ma prawo - dla weryfikacji wprowadzonych  

danych - zażądać przedłożenia dokumentu źródło-

wego, który był podstawą wpisu.  

Opis każdej nieruchomości i transakcji odbywa  

się poprzez wprowadzenie przez użytkownika infor-

macji kwalifikowanych jako dane obligatoryjne (czyli 

takie, bez których System nie zaakceptuje nowego 

rekordu) i pozostałe dane opisowe. Pełen zakres da-

nych opisujący  nieruchomość i transakcję obejmuje 

ponad 30 cech i jest zróżnicowany  

ze względu na typ nieruchomości. Wystandaryzowa-

ny, szczegółowy opis każdej nieruchomości i wbudo-

wane słowniki umożliwiają precyzyjne filtrowanie 

zasobów bazy danych i przeprowadzanie analiz  

specyficznych, dokładnie sparametryzowanych  

segmentów rynku nieruchomości, wyodrębnionych  

zarówno ze względu na lokalizację, typ nieruchomo-

ści, rok budowy czy też inne, bardziej szczegółowe 

atrybuty bądź czynniki zewnętrzne o charakterze 

lokalnym.  

Link do EKW - funkcjonalność Systemu AMRON 

umożliwiająca przejście do przeglądarki EKW na stro-

nie Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępna  

na poziomie wprowadzania danych, w szczegółach 

nieruchomości, pod listą danych podmiotu oraz  

w szczegółach raportu B. Kliknięcie w przycisk spo-

woduje otworzenie nowego okna lub zakładki  

(w zależności od działania przeglądarki), w którym 

otwarty zostanie adres http://ekw.ms.gov.pl/ 

czarna lista – nieruchomości zarejestrowane w bazie 

AMRON mogą być flagowane i opisywane jako nieru-

chomości „podejrzane” (czyli takie, których stan  

faktyczny nie jest zgodny ze stanem opisanym  

w dokumentach, będące przedmiotem podejrzanych 

transakcji lub takich, których dokumenty budzą  

podejrzenia). Wpis na „czarną listę” dokonywany jest 

przez administratora Centrum AMRON na wniosek 

użytkowników.  

Każdy bank uczestniczący w AMRON ma możliwość 

tworzenia w Systemie bazy danych własnych –  

zbioru informacji dotyczących nieruchomości będą-

cych zabezpieczeniem udzielonych kredytów hipo-

tecznych bądź będących przedmiotem finansowania. 

Identyfikacja danych własnych oraz danych wprowa-

dzonych przez innych uczestników umożliwia porów-

nywanie informacji o wartościach, precyzyjne anali-

zowanie własnego portfela zabezpieczeń w podziale 

na indywidualnie określone segmenty, według indy-

widualnie dobranych kryteriów i w porównaniu  

z analogicznymi podbazami danych obcych. 
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Charakterystyka Systemu AMRON 
System AMRON stanowi  istotne źródło informacji na temat stanu rynku nieruchomości w Polsce. Umożli-

wia rejestrację, przechowywanie i przetwarzanie danych o nieruchomościach.  
 

Funkcjonalności Systemu AMRON umożliwiają: 

 gromadzenie i udostępnianie wybranych danych dotyczących nieruchomości, przeglądanie danych  
w postaci tabelarycznych raportów 

 przedstawianie w postaci wykresów informacji na temat kształtowania się jednostkowych cen na rynku 
nieruchomości 

 udostępnianie analiz prezentujących statystyki oraz aktualne trendy zmian wartości nieruchomości, budo-
wanie modeli służących prognozowaniu wartości nieruchomości 

 możliwość aktualizowania, uzupełniania i weryfikowania danych o nieruchomościach  

 prowadzenie „baz danych własnych” dla poszczególnych Uczestników 

 wiarygodną weryfikację wartości nieruchomości - możliwość monitorowania różnego rodzaju ryzyka  
związanego z kredytowaniem nieruchomości, uwzględniając przy tym współczynniki ryzyka pozyskiwania 
szacowanej wartości rynkowej nieruchomości  

 
 

Podjęcie współpracy z Systemem AMRON nie wymaga od użytkowników żadnych dodatkowych nakładów 

technicznych. System AMRON jest aplikacją internetową - każdy użytkownik korzystający z przeglądarki inter-

netowej może mieć dostęp do aplikacji, przy minimalnych wymaganiach technicznych stacji roboczej.  

Kompetencje użytkownika określane są indywidualnie poprzez zdefiniowanie uprawnień biznesowych  

i przypisanych grup uprawnień. Mogą one być dodatkowo ograniczone przez definiowanie dostępu  

do poszczególnych typów nieruchomości, źródeł informacji oraz zakresu terytorialnego, na którym obowiązu-

ją uprawnienia. 

System AMRON to również szereg raportów statystycznych i analitycznych generowanych w oparciu o zasoby 

bazy danych – System umożliwia przeglądanie danych o nieruchomościach prezentowanych w postaci tabela-

rycznej oraz wykonywanie analiz statystycznych na zdefiniowanej próbce danych. 

 Raporty informacyjne (A, B, H) zawierają - w zależności od typu raportu - podstawowy lub rozszerzony  

zakres informacji o nieruchomościach i transakcjach, z podziałem na typy nieruchomości i lokalizacje.  

 Raporty statystyczne (C, N, R) umożliwiają analizę średnich ceny nieruchomości w funkcji czasu lub lokaliza-

cji oraz analizy przekrojowe prezentujące stan rynku nieruchomości, uwzględniające dane mikro i makroek-

onomiczne.  

 Raporty analityczne to raport trendu zmian cen jednostkowych nieruchomości (raport typu D) oraz predyk-

cja wartości - aktualizacja wartości  nieruchomości (raporty typu E).  
 

Raport FOTO - funkcjonalność umożliwiająca dodawanie i przeglądanie zdjęć nieruchomości. 
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Raporty tabelaryczne 

Istnieje możliwość prezentacji wyników raportu A na mapie cyfrowej:  

Raport B prezentuje szczegółowy zakres informacji o transakcjach na konkretnej nieruchomości. Raport 

prezentowany jest w formie tabeli zawierającej wszystkie dostępne w Systemie szczegółowe dane dotyczą-
ce nieruchomości.  
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Raporty tabelaryczne 

Raport H prezentuje historię nieruchomości – wszystkie transakcje/zdarzenia związane z konkretną nieru-

chomością zarejestrowane w bazie danych AMRON wraz z opisem zmian fizycznych samej nieruchomości. 
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Z poziomu utworzonego raportu B Użytkownik ma również możliwość wygenerowania wykresu prezentują-
cego ceny nieruchomości w danych jednostkach czasu.  

Z poziomu utworzonego raportu B Użytkownik ma również możliwość wyszukania potrzebnych do analizy  
nieruchomości podobnych. 

Po kliknięciu na  przycisk „Wyszukaj”, zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.  

Raporty tabelaryczne 
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Użytkownik może wygenerować Raport FOTO z poziomu szczegółów Raportu B i Raportu H. Po zaznaczeniu 
konkretnej nieruchomości (dla raportu B), lub z poziomu raportu H, dostępna jest opcja odpłatnego pobrania 
zdjęć, które będą spakowane. Zdjęcia opatrzone są informacją o Id_zdjęcia, datę wykonania zdjęcia oraz  
adres nieruchomości.   

W przypadku braku zdjęć dla konkretnej nieruchomości, przycisk Raport Foto nie jest wyświetlany na rapor-
cie H, a w przypadku raportu B – zostanie wyświetlony komunikat o braku zdjęć , a opłata nie zostanie  
naliczona.  

Raport FOTO umożliwia Użytkownikowi weryfikację stanu technicznego budynku oraz jego standardu 

na podstawie dołączonych zdjęć nieruchomości. Po zakupie Raportu FOTO użytkownik przejdzie na stronę 
do wygenerowania pliku ze zdjęciami dla wybranej nieruchomości.  

Raporty tabelaryczne 
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Raporty C to raporty prezentujące średnie ceny nieruchomości w zależności od funkcji czasu lub lokaliza-

cji. Użytkownik określa zakres podbazy, dla  której raport zostanie wygenerowany. W ramach podbazy określa 
lokalizację, typ nieruchomości, źródło informacji oraz dodatkowe parametry, w zależności od typu nierucho-
mości. Centrum AMRON oferuje pięć typów raportu C.  

Raport C1 prezentuje średnią cenę jednostkową za dany okres w funkcji lokalizacji. Jest to raport słupko-

wy obrazujący poziom cen ze względu na wybrane przez użytkownika lokalizacje. Pojedynczy słupek  
w raporcie wskazuje poziom cen dla jednej lokalizacji. Wysokość słupka to średnia arytmetyczna cen  
dostępnych w systemie AMRON za okres wskazany przez użytkownika.  Pod każdym słupkiem wykresu  
widoczna jest cena średnia oraz liczba transakcji, które były wykorzystane do wyliczenia tej średniej. 

Raporty statystyczne 
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Raport C2 prezentuje zmienność cen z podziałem na wybrany przez użytkownika parametr czasowy. 

Raporty statystyczne 
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Raport C3 przedstawia średnie ceny w wybranej lokalizacji w połączeniu z prezentacją wybranych war-

tości makroekonomicznych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych. 

Raporty statystyczne 

mieszkania ogółem 

ludność w miastach w % ogółu ludności  

ludność w wieku przedprodukcyjnym, pro-

dukcyjnym i poprodukcyjnym 

budynki nowe oddane do użytkowania – 

mieszkalne 

mieszkania ogółem oddane do użytkowania 

Dodatkowe dane pozyskane z BDL gromadzone w Systemie AMRON:  

mieszkania, na budowę których wydano po-

zwolenia na budowę 

produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca  

gospodarstwa rolne ogółem 

powierzchnia użytków rolnych ogółem 

powierzchnia gruntów ornych 

stopa bezrobocia rejestrowanego 

przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto  
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Raport C4 prezentuje średnią cenę w funkcji lokalizacji i źródła danych i pozwala ocenić ewentualne  

różnice cen/ wartości nieruchomości pochodzących z różnych źródeł danych. 

Raporty statystyczne 
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Raport C5 prezentuje  wykresy zmian mediany oraz średniej ceny za m2 powierzchni dla wybranych  

lokalizacji. 

Raporty statystyczne 
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Przycisk Pokaż wykres mediany dostępny pod wykresem średniej ceny w raporcie C5 pozwala na wyświetle-
nie wykresu liniowego prezentującego zmiany mediany  m2  wybranej nieruchomości w zadanym okresie  
czasu. Ilość linii na wykresie zależy od ilości wybranych lokalizacji, a punkty na linii wyznaczone są dla każdego 
z wybranych punktów czasowych. 

Raporty statystyczne 
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Raport R1 prezentuje rynek gruntów w wybranych lokali-

zacjach. Analiza może być wykonana dla gruntu rolnego oraz 
gruntu pod zabudowę – dla maksymalnie czterech lokalizacji,  
z poziomu województw i powiatów.  

Na wynik raportu R1 składa się: 

 wykres słupkowy prezentujący średnie ceny jednostkowe  
w wybranym przedziale czasowym dla wybranego typu  
i parametrów  gruntu; liczba słupków zależy od liczby lokali-
zacji wybranych do analizy 

 maksymalnie cztery wykresy słupkowe średnich cen jed-
nostkowych gruntu dla każdej z wybranych lokalizacji 

 wyniki w postaci tabelarycznej z wyszczególnieniem wartości 
średnich i liczby danych w podziale na rodzaje gruntów         – 
w przypadku gruntu rolnego  

Raport R2 to analiza gruntów rolnych oraz gruntów pod 

zabudowę w jednej lokalizacji w określonych przedziałach czaso-
wych. Raport R2 prezentuje średnie wartości oraz liczbę transakcji 
z podziałem na poszczególne typy gruntów – dla gruntów rolnych 
oraz wielkości gruntów.  

Postacią graficzną raportu będzie: 

 wykres słupkowy prezentujący średnie ceny jednostkowe dla 
gruntu w wybranej lokalizacji z liczbą słupków odpowiadającą 
liczbie przedziałów czasowych zdefiniowanych przez użytkowni-
ka. W przypadku gruntów rolnych będzie to analiza średniej 
ceny/ha, w przypadku gruntu pod zabudowę – średnia cena/m2   

 wykres kołowy prezentujący liczbę transakcji gruntami  
w podziale na wielkości obszarowe tych gruntów 

 wykres słupkowy prezentujący średnie ceny/wartości gruntów 
za cały analizowany okres w podziale na wielkości obszarowe 

Raporty statystyczne 
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Raport N przedstawia rozkład stawek czynszu za m2 dla dwóch typów nieruchomości (Lokal Mieszkalny, 

Lokal Użytkowy). Wyniki raportu prezentowane są w postaci tabelarycznej  (średnia stawka czynszu 

w określonych przedziale czasowych  dla trzech walut: PLN, EUR, USD wraz z informacją o ilości transakcji) 

oraz graficznej w postaci wykresu rozkładu stawek czynszu). 

Raporty statystyczne 
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Raport D1 prezentuje trend zmian cen jednostkowych nieruchomości dla zdefiniowanej przez użytkownika 

podbazy rynku nieruchomości.  Ceny jednostkowe nieruchomości są przetwarzane na datę wykonywania anali-
zy. Dla wygenerowanego trendu zostaje obliczona zgodność modelu z cenami jednostkowymi. 

Raporty analityczne 
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Raport D2 to zaawansowany model trendu zmian cen jednostkowych nieruchomości dla zdefiniowanej 

przez użytkownika podbazy rynku nieruchomości. Ten model trendu zmiany cen w czasie może zostać wyge-
nerowany dla 6 podstawowych typów nieruchomości: lokal mieszkalny, budynek mieszkalny jednorodzinny, 
budynek mieszkalny wielorodzinny, grunt rolny, grunt pod zabudowę, grunt leśny.  

Linia trendu D2 uwzględnia rzeczywiste momenty wzrostu i spadku cen na rynku nieruchomości. 

Raporty analityczne 
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Raport E1 - predykcja wartości nieruchomości 1:1 raport umożliwiający określenie aktualnej 

wartości dla konkretnej, wskazanej przez użytkownika nieruchomości. Uproszczony sposób wykonywania 
predykcji polega na wskazaniu przez użytkownika konkretnego rekordu, a System sam dobiera próbę  
do modelu i wylicza aktualną  wartość. Predykcja wartości pojedynczej nieruchomości możliwa jest z poziomu 
raportów  A, B oraz Danych Podmiotu.  

Raporty analityczne 
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Raport E2 - raport pakietowej predykcji wartości nieruchomości prezentuje wartość 

nieruchomości na datę wykonywania analizy dla pakietu danych pobieranych z bazy Systemu oraz  
dla nieruchomości hipotetycznych, dla których szacowane cechy nieruchomości zostały podane przez Użyt-
kownika generującego raport.  

Raporty analityczne 
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Raport G - prognoza wartości nieruchomości generowana z poziomu predykcji wartości  

(tj. z Raportu E1 lub E2), wyznaczająca rynkową wartość nieruchomości prognozowaną na wskazaną przez 
użytkownika datę przyszłej sprzedaży, wraz ze współczynnikami ryzyka pozyskiwania tej wartości. Datę 
przyszłej sprzedaży określa użytkownik.  

Raporty analityczne 
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Mapa prezentująca nieruchomości wyposażona jest w możliwość wyświetlania widoku satelitarnego, Street 
View, a także wyznaczania stref buforowych wokół nieruchomości pozwalających użytkownikowi zorientować 
się najbliższym otoczeniu interesującej go nieruchomości i zmierzyć odległości dzielące nieruchomość od inte-
resujących go punktów (szkoła, urzędy, ZOZ, PKS, PKP, centra usługowe itd.): 

Funkcjonalność map Google umożliwia wizualizację wyników wyszukiwania na mapie oraz wyświetlenie infor-
macji o otoczeniu, dostępności komunikacyjnej, dostępu do usług i urzędów: 

Mapy Google 
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Rekomendacja J dotycząca dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania przez 

banki danych o rynku nieruchomości zawartych w wewnętrznych (własnych) i zewnętrznych 

(międzybankowych) bazach danych obliguje banki istotnie zaangażowane w finansowanie 

nieruchomości do stosowania modeli statystycznych umożliwiających ocenę ryzyka zmiany 

wartości zabezpieczeń na nieruchomościach.  

Centrum AMRON, dysponując najbardziej zasobnym i wiarygodnym źródłem informacji  

dotyczącym cen i wartości nieruchomości – Systemem AMRON oraz wiedzą ekspercką,  

podjęło się opracowania modeli spełniających wymogi Rekomendacji J. Modele służące  

do oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach są odrębnym i nieza-

leżnym narzędziem w stosunku do metod wykorzystywanych w zakresie oceny i monitoro-

wania wartości zabezpieczenia na nieruchomości.  

Celem podjętych przez Centrum AMRON działań jest przede wszystkim dostarczenie sekto-

rowi bankowemu gotowego, optymalnego i kompleksowego narzędzia do prognozowania 

ryzyka zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych, zapewnienie zgodności oferowanych mo-

deli z wymogami Rekomendacji J, jak i uzyskanie akceptacji KNF dla modelu i jego dokumen-

tacji.  

Potencjalny zakres wykorzystania modelu przez Banki:  

kreowanie polityki kredytowej  

określanie „apetytu na ryzyko”  

testy warunków skrajnych  

polityka zarządzania ryzykiem zabezpieczeń  

polityka limitów koncentracji  

zarządzanie istniejącym portfelem hipotecznym  

strategie windykacyjne  

 

W wyniku przeprowadzonych analiz liczności danych zgromadzonych przez Centrum  

AMRON, jak i dostępności informacji, będących potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi, 

zdecydowano o podjęciu budowy i udostępnieniu modeli prognostycznych wartości zabez-

pieczeń kredytów hipotecznych dla następujących typów nieruchomości: 

 lokale mieszkalne  

 budynki mieszkalne jednorodzinne 

 nieruchomości komercyjne 

Model współpracy z bankami opiera się na założeniu świadczenia przez Centrum AMRON 

kompleksowych usług w zakresie budowy, udostępniania i utrzymania modeli.  

Więcej informacji:  Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości  

(e-mail: jerzy.ptaszynski@amron.pl, tel. 22/ 463 47 63) 

Modele prognostyczne 
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Proponowane przez Centrum AMRON rozwiązanie, będące odpowiedzią na wymogi rekomendacji S w zakresie weryfi-

kacji i monitorowania wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego, polega na  dostarczaniu bankom cyklicznych 

(kwartalnych) raportów zawierających: 

podstawowe informacje o wartości nieruchomości danego typu na rynku lokalnym (średnia cena, mediana, warto-

ści skrajne, odchylenie standardowe); 

wskaźniki zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych. 
 

Rozwiązanie to zostało pozytywnie zweryfikowane zarówno w procesie monitorowania i aktualizacji wartości zabezpie-

czeń hipotecznych w kilku wiodących na rynku bankach komercyjnych, jak również w trakcie przeprowadzonych w tych 

bankach inspekcji KNF. 

Raporty przygotowywane są dla trzech typów nieruchomości: lokal mieszkalny, budynek mieszkalny jednorodzinny  

i grunt pod zabudowę jednorodzinną), przy czym istnieje możliwość indywidualnego rozszerzenia listy typów nierucho-

mości, dla których będą opracowywane raporty. Raporty umożliwiają analitykom bankowym skuteczne monitorowanie 

wartości nawet dużych portfeli zabezpieczeń hipotecznych. Raport może również stanowić wsparcie w procesie wstęp-

nej weryfikacji wartości zabezpieczenia w początkowym etapie procesu kredytowego. 

Więcej informacji:  Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości  

(e-mail: jerzy.ptaszynski@amron.pl, tel. 22/ 463 47 63) 

Raporty średniej wartości i raporty trendu wartości  
zabezpieczeń kredytów hipotecznych 

Raporty weryfikacyjne wartości  
zabezpieczeń kredytów hipotecznych 

Centrum AMRON oferuje roczne raporty weryfikacji wartości z wycen z wysokością środków odzyskiwanych w drodze 

sprzedaży zabezpieczenia. Raporty te są odpowiedzią na wymogi rekomendacji S KNF i przygotowywane są w oparciu  

o analizę statystyczną różnic wartości określonych przez rzeczoznawców majątkowych i uzyskanych w transakcjach 

sprzedaży indywidualnych nieruchomości  (z zachowaniem porządku chronologicznego i przy uwzględnieniu trendów 

obowiązujących na rynku w okresie między datami wyceny i sprzedaży nieruchomości).  

Raporty dostępne są dla wszystkich typów nieruchomości (lokal mieszkalny, budynek mieszkalny jednorodzinny, budy-

nek mieszkalny wielorodzinny, grunt pod zabudowę, nieruchomości komercyjne). Otrzymywany przez bank raport  

zawiera informacje o wysokości podstawowych miar statystycznych różnic wartości dla poszczególnych typów nieru-

chomości (średnia, mediana, rozkład centylowy, odchylenie standardowe). 

 

Więcej informacji:  Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości  

(e-mail: jerzy.ptaszynski@amron.pl, tel. 22/ 463 47 63) 
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Centrum AMRON rozwija działalność w obszarze kompleksowej obsługi proce-

su wyceny nieruchomości na rzecz banków, od zlecenia wyceny rzeczoznawcy 

majątkowemu współpracującemu z nami na mocy odrębnej umowy, poprzez 

kontrolę jakości wykonanego operatu szacunkowego, weryfikację wartości 

oraz kontrolę wiarygodności o rzetelności założeń parametrów rynkowych 

przyjętych przez rzeczoznawcę, a także certyfikowanie operatu w oparciu  

o określone rygory merytoryczne.  

Wyceniamy nieruchomości stanowiące lub mające stanowić przedmiot zabez-

pieczenia kredytów udzielanych przez bank. Oferujemy wyceny wszystkich  

typów nieruchomości stanowiących lub mających stanowić przedmiot zabez-

pieczenia kredytów udzielanych przez bank. Realizujemy zlecenia indywidual-

ne, mamy też doświadczenie w realizacji zleceń pakietowych, mających na celu 

aktualizację wartości portfela zabezpieczeń hipotecznych. 

Gwarantujemy kontrolę jakości operatów szacunkowych wykonywaną przez 

niezależny podmiot spoza bankowej linii analizy i podejmowania decyzji kredy-

towych. Weryfikacja i kontrola operatów odbywa się na podstawie wewnętrz-

nej procedury opracowanej zgodnie z rygorami określonymi w rekomendacji 

szczegółowej 13.4 Rekomendacji S, tj. obejmuje m.in. weryfikację stanu praw-

nego nieruchomości, w tym badanie księgi wieczystej, weryfikację przedmiotu 

wyceny, weryfikację wyboru podejścia, metody oraz techniki wyceny, ocenę 

rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, w tym 

wiarygodności i rzetelności wybranych parametrów rynkowych przy wykorzy-

staniu Systemu AMRON, analizę doboru i podobieństwa nieruchomości będą-

cych przedmiotem transakcji porównawczych, opisane ryzyka, w tym możli-

wość zabezpieczenia kredytu a nieruchomości będącej przedmiotem wyceny 

weryfikację poprawności obliczeń oraz kompletności załączników.  

Operaty szacunkowe zlecane za pośrednictwem Centrum AMRON wykonywa-

ne są przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątko-

wego w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a wartości  

w nich określone wraz z opisem wycenianej nieruchomości wprowadzane  

są do bazy danych Systemu AMRON jako dane własne banku zlecającego,  

co gwarantuje stały wzrost wiarygodnych danych banku w międzybankowej 

bazie danych o nieruchomościach. 

 

Więcej informacji:  Jarosław Chmiel,  Dyrektor Działu Wycen Nieruchomości  

(e-mail: jaroslaw.chmiel@amron.pl, tel. 22/ 463 47 60) 

Obsługa wycen nieruchomości 
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Najważniejszą przesłanką powstania Bankowej Platformy Nieruchomości był coroczny, stopniowy przyrost portfela za-

grożonych kredytów hipotecznych oraz doświadczenia banków, jednoznacznie wskazujące, iż proces windykacji  

i egzekucji komorniczej to rozwiązania czasochłonne, długotrwałe, nieprzynoszące oczekiwanych rezultatów oraz nie 

rozwiązujące problemów zadłużenia klientów  i odzyskiwania należności.  

Jednym z najważniejszych założeń projektu jest współdziałanie banków i ich klientów za pośrednictwem Bankowej 

Platformy Nieruchomości na każdym etapie procesu sprzedaży nieruchomości oraz pełna dobrowolność decyzji klien-

tów o sprzedaży nieruchomości. Takie rozwiązanie pozwoli na transparentność procesu, który jest obecnie negatywnie 

postrzegany przez klientów banków. 

Bankowa Platforma Nieruchomości  ma również  pełnić rolę mediatora pomiędzy bankiem a klientem i dzięki swojej 

neutralności powinna dodatkowo zwiększyć zaufanie kredytobiorców, wspierając zarówno banki w ich działaniach od-

zyskiwania wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, jak i klientów z długotrwałymi problemami  

w spłacie kredytów hipotecznych.  

Więcej informacji:  Dagmara Kubik, Kierownik Projektu Bankowej Platformy Nieruchomości  

(e-mail: dagmara.kubik@amron.pl, tel. 22/ 463 47 51) 

Bankowa Platforma Nieruchomości 

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości  

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości (SARFiN) to system wymiany informacji o wielkości sprzedaży kredy-

tów mieszkaniowych oraz informacji z zakresu monitorowania ryzyka portfela wierzytelności zabezpieczonych  

hipotecznie. 

System prowadzony jest przy Związku Banków Polskich od lipca 2001 roku. W Systemie uczestniczy 17 banków, które 

zgodnie z zasadą wzajemności przekazują do Systemu własny wkład informacyjny i w zamian otrzymują raporty zawie-

rające dane zagregowane, umożliwiające ocenę wielkości i dynamiki rynku oraz własnej na nim pozycji. Informacje gro-

madzone w Systemie są odzwierciedleniem ok. 95% rynku kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych.  

Z danych zgromadzonych w Systemie SARFiN korzysta również Narodowy Bank Polski. 

Dane przetwarzane w ramach Systemu SARFiN wykorzystywane są również w raportach i analizach Centrum AMRON, 

zarówno tych dostępnych na stronie www.amron.pl (Raporty AMRON-SARFiN czy analizy i publikacje), jak również  

specjalistycznych publikacjach analitycznych opracowywanych na indywidualne zamówienie banków, inwestorów,  

deweloperów oraz innych podmiotów zainteresowanych rzetelną informacją o określonym segmencie rynku w wybra-

nej lokalizacji i przedziale czasowym. 

W ramach SARFiN opracowywane są nowe propozycje usług dla banków i ich klientów: budowa indeksu dostępności 

kredytowej, ocena i szacowanie potencjału rynku kredytowania nieruchomości oraz tworzenie tzw. map ryzyka  

dla poszczególnych regionów. System SARFiN stanowi cenne źródło informacji, dzięki któremu możliwa jest weryfikacja 

tendencji na rynku finansowania nieruchomości. 

Więcej informacji:  Marta Polkowska , Administrator Danych Systemu SARFiN  

(e-mail: marta.polkowska@amron.pl, tel. 22/ 463 47 68) 

http://www.amron.pl


maj 2017 www.amron.pl 

 

ANALIZY RYNKOWE 

ZAPEWNIAMY: 

RAPORTY CYKLICZNE  

Opracowujemy analizy tematyczne lub dedykowane określonej grupie uczestników 

Systemu – raporty takie dotyczyć mogą określonego segmentu rynku, regionu geogra-

ficznego oraz przedziału czasowego.  

Oferujemy również cykl analiz dotyczących wybranych lokalnych rynków nieruchomo-

ści. W naszej ofercie skierowanej do tych uczestników rynku nieruchomości, którzy  

nie uczestniczą w Systemie AMRON, znajdą się odpłatne raporty dotyczące rozwoju 

regionalnych rynków lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz gruntów  

rolnych. Pełna informacja o Raportach dostępna jest na naszej stronie 

www.amron.pl  

OGÓLNOPOLSKA BAZA DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH 

Naszym celem jest budowa wiarygodnej i wystandaryzowanej bazy danych o nierucho-

mościach i ich cenach / wartościach, dającej możliwość analizowania zachowań rynku 

nieruchomości w Polsce.  

Wszystkich uczestników rynku zapraszamy do współudziału w tym projekcie.  

Funkcjonalność raportu oceny wartości nieruchomości umożliwia wyznaczenie aktual-

nej wartości konkretnej nieruchomości w oparciu o autorskie algorytmy predykcji 

wartości. Sześcioetapowy opis konkretnej nieruchomości pozwala uzyskać informację  

o aktualnej wartości (w tym wartości maksymalnej i minimalnej m2) wraz z informacją 

o wiarygodności analizy. Funkcjonalność dostępna jest na stronie www.amron.pl 

WERYFIKACJA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

standaryzację danych gromadzonych 

przez różne podmioty aktywne na 

rynku nieruchomości 

narzędzia wspierające podejmowanie 

decyzji biznesowych 

wsparcie logistyczne i merytoryczne 

przy organizacji i przeprowadzaniu 

szkoleń dla przedstawicieli środowisk 

zawodowych będących uczestnikami 

rynku  nieruchomościami 

współpracę przy kreowaniu rozwią-

zań regulacyjnych służących poprawie 

jakości i bezpieczeństwa transakcji  

obrotu nieruchomościami 

współdziałanie na rzecz przejrzystości 

informacji o rynku nieruchomości  

 

Wszystkich uczestników rynku nierucho-

mości zainteresowanych współpracą 

zapraszamy do kontaktu. 

AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA  
Dyrektor Centrum AMRON 

Koordynator Systemu SARFiN  

e-mail: agnieszka.golebiowska@amron.pl 

tel. 22/ 463 47 57 

kom. 723 723 786 

JUSTYNA BADURA  
Specjalista ds. Relacji z Klientami 

e-mail: justyna.badura@amron.pl 

tel. 22/ 463 47 66 

Co robimy? 

Przygotowujemy kwartalny raport o bieżących trendach na rynku finansowania oraz 

obrotu nieruchomościami - „Raport AMRON – SARFiN. Ogólnopolski raport o kredy-

tach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości”. Raport opracowywany 

jest przez Centrum AMRON w oparciu o dane gromadzone w międzybankowych sys-

temach wymiany informacji AMRON i SARFiN, a także dane publikowane przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.  

Raporty dostępne są również w angielskiej wersji językowej.  

Więcej informacji - www.amron.pl 

Kontakt w sprawie współpracy 

http://WWW.amron.pl
http://WWW.amron.pl

