
2

czas na biznes prywatny akademik

 
 
Miejsca w akademikach uczelni pa!stwowych, 
cho" nie tak po#$dane jak jeszcze np. dekad% 
temu, s$ towarem wci$# deficytowym. Z ok. 
2 mln polskich studentów tylko co 13. ma szans% 
na zakwaterowanie w domu studenta. Surowe 
zasady przyznawania miejsc przez uczelniane 
komisje uniemo#liwiaj$ uzyskanie &ó#ka 
w akademiku wszystkim tym, którzy przekrocz$ 
okre'lony próg dochodu na osob% w rodzinie lub 
limit odleg&o'ci od miejsca zamieszkania.

Tu w&a'nie powstaje nisza w postaci rynku prywatnych akademików 
o podwy#szonym standardzie. Mog$ j$ z powodzeniem wype&ni" przed-
si%biorcy, którzy s$ w stanie zaproponowa" alternatyw% dla klasycznego 
akademika studentom, uznaj$cym z ró#nych przyczyn wy#szo'" tej w&a-
'nie formy zakwaterowania. Utrzymuj$ca si% na bardzo wysokim pozio-
mie, pomimo ni#u demograficznego, liczba osób studiuj$cych oraz wci$# 
skromna i reglamentowana oferta uczelni i prywatnych ofert wynajmu 
mieszka!, pokojów i stancji pozwalaj$ na optymistyczne prognozy, i# jest 
to biznes trwa&y i pewny. Jest zatem miejsce dla du#ych inwestycji, których 
realizacji podj$" si% mog$ deweloperzy jako uzupe&nienie podstawowej 
dzia&alno'ci, ale równie# jest to szansa dla prywatnych miniakademików. 
W powstanie takich niedu#ych domów studenta zaanga#owa" si% mog$ 
by" drobni przedsi%biorcy. Dok&adn$ analiz% nale#y jednak opracowa" dla 
konkretnego przypadku, z uwzgl%dnieniem miasta, s$siedztwa uczelni 
i odleg&o'ci od centrum, a tak#e cen gruntów lub wynajmu czy dzier#awy 
budynków.
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G!ównym za!o"eniem przedsi#wzi#cia jest powstanie atrakcyjnego cenowo, 
popularnego i posiadaj$cego dobr$ opini# w%ród studentów miejsca, które 
b#dzie posiada!o wszystkie zalety tradycyjnego akademika i jak najmniej 
jego wad. Przy dobrym zarz$dzaniu i odpowiednim przygotowaniu si# do 
przerwy wakacyjnej na uczelniach przedsi#wzi#cie mo"e przynosi& dochód 
jako hostel dla turystów, pracowników sezonowych czy kibiców imprez 
sportowych.

Charakterystyka rynku

Ruch na rynku wynajmu nieruchomo%ci dla studentów rozpoczyna si# 
krótko przed startem ka"dego roku akademickiego. Mo"na zatem uzna&, 
"e jest ograniczony czasowo do 9 miesi#cy w roku. Przy dobrym przygo-
towaniu do miesi#cy wakacyjnych i znalezieniu nowych kana!ów klien-
tów, istnieje szansa zapewnienia ob!o"enia, nawet je%li nie wszystkich, to 
z pewno%ci$ znacznej cz#%ci pokojów. To pozwoli przeczeka& do pa'dzier-
nika w sposób nieprzynosz$cy strat, a nawet generuj$cy pewien dochód,. 
Przyj#!o si#, i" studenci szukaj$ ofert na rynku w sierpniu i wrze%niu. 
Coraz silniej jest jednak zauwa"alny trend rezerwacji miejsc i uiszczania 
kaucji ju" w czerwcu. Dotyczy to szczególnie osób, które wiedz$, "e nie 
otrzyma!y miejsca w domu studenckim swojej uczelni lub chc$ zarezer-
wowa& pokój czy stancj# jeszcze wtedy, kiedy ofert na rynku jest du"o. 
Pozwala to na dosy& wczesne zorientowanie si# co do zainteresowania 
prywatnym akademikiem jeszcze przed rozpocz#ciem nowego roku aka-
demickiego. Wszyscy ci, którzy z ró"nych wzgl#dów nie otrzymali miejsca 
w domu studenta lub z ró"nych przyczyn nie s$ zainteresowani wynaj-
mem pokoju w mieszkaniu studenckim b$d' na stancji, stanowi$ g!ówn$ 
grup# adresatów ofert prywatnego akademika.


