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MAGIA KAMIENIC

FID Group zajmuje się rewitalizacją kamienic w centrach takich miast, jak Warszawa, Poznań, 
Łódź czy Koszalin. Skąd pomysł na taki rodzaj działalności?
FILIP PIECHOWIAK: Ta idea kształtowała się podczas naszej wieloletniej pracy w branży nieruchomo-
ści. Próbowaliśmy zagospodarować różne nisze, ale nie dawały nam odpowiedniej satysfakcji. Dla mnie 
jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że przy rewitalizacji każdy projekt jest inny i ma swoją historię. 
Dzięki temu osoby, które później zamieszkają w tych kamienicach, czują ich ducha. Nie da się tego po-
wtórzyć w nowym budownictwie.
MICHAŁ SZULC: Każda nasza inwestycja jest wyjątkowa. Nigdy nie robimy dwa razy takiego samego 
projektu. Od nas zależy, co wydarzy się z zakupionym budynkiem. W kamienicy znajdującej się w cen-
trum miasta moglibyśmy zrobić klasyczne mieszkania w średnim standardzie, ale wtedy nikt tego nie 
zauważy. My chcemy i robimy z tej kamienicy inwestycję, która jest luksusowa, pożądana i ponadcza-
sowa. Dla inwestorów to idealna lokata kapitału. 

Jak wygląda proces zakupu kamienicy, która zostanie poddana rewitalizacji?
M.S.: Przed zakupem prowadzimy dokładne badania, m.in. stanu technicznego, głównie ze względów
bezpieczeństwa. Zanim wejdziemy na rynek ze sprzedażą, niejednokrotnie połowa naszej inwestycji jest 
już zarezerwowana. Nasi klienci już wiedzą, na jakie produkty mogą liczyć, i czekają, aż przedstawimy
im ofertę. Po prostu znają nas i – co sobie cenimy najbardziej – darzą zaufaniem.
F.P.: Bardzo dużo pracy wykonujemy przed samym zakupem kamienicy. Zanim dojdzie do zakupu, oce-
niamy ją pod kątem produktowym. Jeżeli jest to budynek, który ma bardzo dobrą lokalizację i historię, to 
inwestycja staje się ekskluzywna, bo tworzymy strategię, którą konfrontujemy z rynkiem. Jest już bardzo 

To właśnie oni udowadniają, że kamienice to nie tylko cegły, ale także miejsca,
które mają duszę. O tym, jak wygląda odnawianie kamienic w XXI wieku
i dlaczego warto to robić, mówią nam Filip Piechowiak i Michał Szulc z FID Group. 

FILIP PIECHOWIAK, MICHAŁ SZULC

emocje były bardzo duże i napływały nam do oczu łzy. Takich hi-
storii mamy więcej.
M.S.: Zakup kamienic zwykle wiąże się z dużą dawką emocji.
Właściciele, którzy sprzedają nam budynki, są z nimi silnie zwią-
zani. Bardzo często te nieruchomości są w ich rodzinie od wielu
pokoleń. Już sam wybór kupującego jest dla nich bardzo waż-
ny, ponieważ chcą mieć pewność, że budynek zostanie potrak-
towany z należytym szacunkiem. Kiedy zapoznają się z naszymi 
wcześniejszymi realizacjami, to wybierają nas, bo wiedzą, że za-
dbamy o kamienicę. Po prostu mają do nas zaufanie.

Jakie macie plany na przyszłość? Czy szykują się już kolejne 
realizacje, o których możemy powiedzieć?
M.S.: W tej chwili jesteśmy w 16 miastach. Sytuacja jest na tyle
dynamiczna, że z miesiąca na miesiąc pojawiamy się w kolej-
nych miejscowościach. W najbliższym czasie planujemy inwe-
stycję przy ul. Zielonej w Łodzi, która będzie naszą wizytówką
w tym mieście. Dodam też, że jesteśmy nie tylko w dużych mia-
stach, ale także w tych mniejszych. Mam tu na myśli Koszalin,
gdzie również rewitalizujemy unikatowy budynek.

Wspomnieliście o ciekawych historiach związanych z za-
kupem kamienicy. Czy są historie związane ze współpracą 
z waszymi partnerami, którzy inwestują w wasze nierucho-
mości?
F.P.: Jest ich wiele, ale jedna szczególnie utkwiła mi w pamięci.
Jeden z naszych partnerów Waldek Pieniak, który jest z bran-
ży start-upów, sprzedał swój biznes Dietly.pl za całkiem spore
pieniądze. Zaczął inwestować swoje środki w nasze kamienice
i oprócz ponadprzeciętnych zysków nasze życie stało się jedną
wielką wymianą wartości. Obaj staliśmy się dla siebie mentorami.
M.S.: Często jest tak, że dzieci nie wiedzą, czym dokładnie zaj-
mują się ich rodzice. Siedzimy przed komputerem, gdzie spe-
cjalnie nic się nie dzieje, i nawet praca ochroniarza wydaje się
dla nich ciekawsza. Są klienci, którzy decydują się na współpra-
cę, by zabrać dziecko na budowę i pokazać mu, co się dzieje.
Uprzedzając pańskie pytanie – tak, jeden z nich zainwestował,
żeby pokazać dziecku swoją pracę. I to jest piękne w życiu każ-
dego pasjonata kamienic.  

wiele osób, które – podobnie jak my – kochają te wypiaskowane 
cegły, i to do nich dzwonimy w pierwszej kolejności.

W jaki sposób zyskuje na tym klient, który zdecyduje się na 
współpracę z FID Group? 
M.S.: Nasi klienci mają różne motywacje, kiedy decydują się z nami 
współpracować. Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej 
wyróżnia się kilka czynników. Przede wszystkim nasi partnerzy 
zwracają uwagę na ponadprzeciętne stopy zwrotu. Nie mniej waż-
na jest dla nich możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciu, któ-
re jest niezwykłe. Ludzie są zachwyceni naszymi budynkami. Istot-
ny jest też fakt, że biorą udział w rewitalizacji miast. Zmieniając 
jeden budynek na ulicy, potrafi my całkowicie odmienić charak-
ter całej dzielnicy.
F.P.: Najczęściej zapraszamy do współpracy osoby, które zakochu-
ją się w konkretnych budynkach. Wówczas dofi nansowują konkret-
ną nieruchomość i omawiamy konkretny zysk, który mogą osią-
gnąć na naszej renowacji. Są też bardziej majętni ludzie, którzy 
chcą szerzej zarządzać swoim kapitałem. Inwestują swoje pie-
niądze w nasze nieruchomości, by dywersyfi kować swój portfel 
mieszkań na przyszłość. Lokale w naszych inwestycjach dużo bar-
dziej zyskują na wartości niż w przypadku innych nieruchomości. 
M.S.: Podam przykład z ostatniego pół roku. W jednej z naszych
inwestycji, jeszcze zanim wyszliśmy z nią na rynek ze sprzedażą,
zanotowaliśmy wzrost cen o 30%. W tym wzroście biorą udział in-
westorzy, którzy zdecydowali się u nas na konkretne inwestycje.

W waszym przypadku najważniejsza jest jakość, a nie ilość.
F.P.: Dokładnie. Jakość rewitalizowanych kamienic w naszym kra-
ju stoi na bardzo różnym poziomie. A nasi odbiorcy potrzebują zo-
baczyć na własne oczy i przekonać się, że nasze rewitalizacje idą
w kierunku produktów premium. Przeważnie przy nowych inwe-
stycjach deweloperskich ludzie kupują dosłownie dziurę w ziemi
i dla nich nie jest to łatwe do zrozumienia.

Jedną z waszych sztandarowych inwestycji jest rewitalizacja 
kamienicy przy ul. Piekary 13B w Poznaniu.
F.P.: To taka nasza mała duma. Już sama historia nabycia tej nie-
ruchomości jest niezwykle ciekawa. Właściciel powiedział nam,
że wcześniej otrzymywał wyższe oferty za nieruchomość, ale pie-
niądze nie są dla niego najważniejsze. Następnie dodał, że wierzy
w nasze serce i pasję do tego budynku. To był moment, w którym www.fi dgroup.pl

Piekary 13B, 
Poznań. Niezwykła 
kamienica w samym 
centrum miasta. 
To idealna inwestycja 
na wynajem krótko- 
lub długoterminowy. 

Andersa 20, Koszalin. 
Kamienica znajduje się 
zaledwie 11 km od 
Morza Bałtyckiego. 
Zdaniem ekspertów
to najlepszy adres
w mieście. 

Michał Szulc, 
wspólnik
i dyrektor
ds. rozwoju
w FID Group

Filip 
Piechowiak, 
założyciel
i CEO 
FID Group
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MAGIA KAMIENIC

FID Group zajmuje się rewitalizacją kamienic w centrach takich miast, jak Warszawa, Poznań, 
Łódź czy Koszalin. Skąd pomysł na taki rodzaj działalności?
FILIP PIECHOWIAK: Ta idea kształtowała się podczas naszej wieloletniej pracy w branży nieruchomo-
ści. Próbowaliśmy zagospodarować różne nisze, ale nie dawały nam odpowiedniej satysfakcji. Dla mnie 
jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że przy rewitalizacji każdy projekt jest inny i ma swoją historię. 
Dzięki temu osoby, które później zamieszkają w tych kamienicach, czują ich ducha. Nie da się tego po-
wtórzyć w nowym budownictwie.
MICHAŁ SZULC: Każda nasza inwestycja jest wyjątkowa. Nigdy nie robimy dwa razy takiego samego 
projektu. Od nas zależy, co wydarzy się z zakupionym budynkiem. W kamienicy znajdującej się w cen-
trum miasta moglibyśmy zrobić klasyczne mieszkania w średnim standardzie, ale wtedy nikt tego nie 
zauważy. My chcemy i robimy z tej kamienicy inwestycję, która jest luksusowa, pożądana i ponadcza-
sowa. Dla inwestorów to idealna lokata kapitału. 

Jak wygląda proces zakupu kamienicy, która zostanie poddana rewitalizacji?
M.S.: Przed zakupem prowadzimy dokładne badania, m.in. stanu technicznego, głównie ze względów
bezpieczeństwa. Zanim wejdziemy na rynek ze sprzedażą, niejednokrotnie połowa naszej inwestycji jest 
już zarezerwowana. Nasi klienci już wiedzą, na jakie produkty mogą liczyć, i czekają, aż przedstawimy
im ofertę. Po prostu znają nas i – co sobie cenimy najbardziej – darzą zaufaniem.
F.P.: Bardzo dużo pracy wykonujemy przed samym zakupem kamienicy. Zanim dojdzie do zakupu, oce-
niamy ją pod kątem produktowym. Jeżeli jest to budynek, który ma bardzo dobrą lokalizację i historię, to 
inwestycja staje się ekskluzywna, bo tworzymy strategię, którą konfrontujemy z rynkiem. Jest już bardzo 

To właśnie oni udowadniają, że kamienice to nie tylko cegły, ale także miejsca,
które mają duszę. O tym, jak wygląda odnawianie kamienic w XXI wieku
i dlaczego warto to robić, mówią nam Filip Piechowiak i Michał Szulc z FID Group. 

FILIP PIECHOWIAK, MICHAŁ SZULC

emocje były bardzo duże i napływały nam do oczu łzy. Takich hi-
storii mamy więcej.
M.S.: Zakup kamienic zwykle wiąże się z dużą dawką emocji.
Właściciele, którzy sprzedają nam budynki, są z nimi silnie zwią-
zani. Bardzo często te nieruchomości są w ich rodzinie od wielu
pokoleń. Już sam wybór kupującego jest dla nich bardzo waż-
ny, ponieważ chcą mieć pewność, że budynek zostanie potrak-
towany z należytym szacunkiem. Kiedy zapoznają się z naszymi 
wcześniejszymi realizacjami, to wybierają nas, bo wiedzą, że za-
dbamy o kamienicę. Po prostu mają do nas zaufanie.

Jakie macie plany na przyszłość? Czy szykują się już kolejne 
realizacje, o których możemy powiedzieć?
M.S.: W tej chwili jesteśmy w 16 miastach. Sytuacja jest na tyle
dynamiczna, że z miesiąca na miesiąc pojawiamy się w kolej-
nych miejscowościach. W najbliższym czasie planujemy inwe-
stycję przy ul. Zielonej w Łodzi, która będzie naszą wizytówką
w tym mieście. Dodam też, że jesteśmy nie tylko w dużych mia-
stach, ale także w tych mniejszych. Mam tu na myśli Koszalin,
gdzie również rewitalizujemy unikatowy budynek.

Wspomnieliście o ciekawych historiach związanych z za-
kupem kamienicy. Czy są historie związane ze współpracą 
z waszymi partnerami, którzy inwestują w wasze nierucho-
mości?
F.P.: Jest ich wiele, ale jedna szczególnie utkwiła mi w pamięci.
Jeden z naszych partnerów Waldek Pieniak, który jest z bran-
ży start-upów, sprzedał swój biznes Dietly.pl za całkiem spore
pieniądze. Zaczął inwestować swoje środki w nasze kamienice
i oprócz ponadprzeciętnych zysków nasze życie stało się jedną
wielką wymianą wartości. Obaj staliśmy się dla siebie mentorami.
M.S.: Często jest tak, że dzieci nie wiedzą, czym dokładnie zaj-
mują się ich rodzice. Siedzimy przed komputerem, gdzie spe-
cjalnie nic się nie dzieje, i nawet praca ochroniarza wydaje się
dla nich ciekawsza. Są klienci, którzy decydują się na współpra-
cę, by zabrać dziecko na budowę i pokazać mu, co się dzieje.
Uprzedzając pańskie pytanie – tak, jeden z nich zainwestował,
żeby pokazać dziecku swoją pracę. I to jest piękne w życiu każ-
dego pasjonata kamienic.  

wiele osób, które – podobnie jak my – kochają te wypiaskowane 
cegły, i to do nich dzwonimy w pierwszej kolejności.

W jaki sposób zyskuje na tym klient, który zdecyduje się na 
współpracę z FID Group? 
M.S.: Nasi klienci mają różne motywacje, kiedy decydują się z nami 
współpracować. Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej 
wyróżnia się kilka czynników. Przede wszystkim nasi partnerzy 
zwracają uwagę na ponadprzeciętne stopy zwrotu. Nie mniej waż-
na jest dla nich możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciu, któ-
re jest niezwykłe. Ludzie są zachwyceni naszymi budynkami. Istot-
ny jest też fakt, że biorą udział w rewitalizacji miast. Zmieniając 
jeden budynek na ulicy, potrafi my całkowicie odmienić charak-
ter całej dzielnicy.
F.P.: Najczęściej zapraszamy do współpracy osoby, które zakochu-
ją się w konkretnych budynkach. Wówczas dofi nansowują konkret-
ną nieruchomość i omawiamy konkretny zysk, który mogą osią-
gnąć na naszej renowacji. Są też bardziej majętni ludzie, którzy 
chcą szerzej zarządzać swoim kapitałem. Inwestują swoje pie-
niądze w nasze nieruchomości, by dywersyfi kować swój portfel 
mieszkań na przyszłość. Lokale w naszych inwestycjach dużo bar-
dziej zyskują na wartości niż w przypadku innych nieruchomości. 
M.S.: Podam przykład z ostatniego pół roku. W jednej z naszych
inwestycji, jeszcze zanim wyszliśmy z nią na rynek ze sprzedażą,
zanotowaliśmy wzrost cen o 30%. W tym wzroście biorą udział in-
westorzy, którzy zdecydowali się u nas na konkretne inwestycje.

W waszym przypadku najważniejsza jest jakość, a nie ilość.
F.P.: Dokładnie. Jakość rewitalizowanych kamienic w naszym kra-
ju stoi na bardzo różnym poziomie. A nasi odbiorcy potrzebują zo-
baczyć na własne oczy i przekonać się, że nasze rewitalizacje idą
w kierunku produktów premium. Przeważnie przy nowych inwe-
stycjach deweloperskich ludzie kupują dosłownie dziurę w ziemi
i dla nich nie jest to łatwe do zrozumienia.

Jedną z waszych sztandarowych inwestycji jest rewitalizacja 
kamienicy przy ul. Piekary 13B w Poznaniu.
F.P.: To taka nasza mała duma. Już sama historia nabycia tej nie-
ruchomości jest niezwykle ciekawa. Właściciel powiedział nam,
że wcześniej otrzymywał wyższe oferty za nieruchomość, ale pie-
niądze nie są dla niego najważniejsze. Następnie dodał, że wierzy
w nasze serce i pasję do tego budynku. To był moment, w którym www.fi dgroup.pl
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HOLE IN ONE
w Poznaniu
Historia i piękno architektury łączyły się tutaj 
od zawsze.

W samym sercu Poznania, na ulicy św. Marcin 
mieści się XIX wieczna kamienica i historie 
zamknięte w murach, do których możesz dopisać 
swoją opowieść. To tutaj mieszkali szlachetni ludzie 
o podobnych zainteresowaniach, doceniający 
piękno, klasę i rzemiosło. 
 

Ciekawostka!

Pod adresem Św. Marcin 32, mieścił się niegdyś 
salon samochodowy. To stąd pochodziły trzy 
pierwsze czerwone taksówki. Były one znakiem 
nadejścia Nowej Ery usług przewozowych i alterna-
tywą dla dorożek konnych.
 

To miejsce, gdzie przeszłość spotyka się 
z nowoczesnością. 

Zrewitalizowana kamienica otrzyma nowe życie, 
godne XXI wieku, a co za tym idzie zgodne z panu-
jącymi trendami. Żywym dowodem jej kunsztu są 
rzeźbione poręcze, magiczna klatka schodowa 
z nowoczesną windą oraz ponadczasowe, oryginal-
nie zachowane zdobienia. Nikt nie przejdzie obok 
niej obojętnie.

Św. Marcin 32
61-805 Poznań

+48 797 544 484

Zeskanuj, po więcej! 
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BEZPIECZNY KAPITAŁ W KAWAŁKU LUKSUSU
Przedstawiciele firmy FiD Group odtwarzają niepowta-

rzalne, historyczne i oryginalne budynki. Odmieniają 

losy kamienic w centrach polskich miast. 

Kamienice mają swoje lata. Dla jednych to dobra inwestycja, 
dla innych misja społeczna albo szaleństwo, jak jest u was?
Filip Piechowiak: Faktycznie wiele osób wzbrania się przed 
kamienicami, my wręcz przeciwnie, bardzo je lubimy i wiemy, 
że gdy odda się im serce, one potrafią się bardzo mocno 
odwdzięczyć.  
Michał Szulc: Naszą misją jest zwalczanie stereotypów  
i pokazywanie, że jest dużo lepiej, niż się wydaje. Staramy 
się, żeby każdy, kto marzy o mieszkaniu w kamienicy, mógł 
to marzenie spełnić.

Nie jest tajemnicą, że jednym z najlepszych sposobów 
lokowania kapitału są nieruchomości. Dlaczego warto 
inwestować akurat w kamienice?
Filip: Wszystko sprowadza się tak naprawdę do najprostszych 
zasad rynku, czyli podaży i popytu. W świecie podaż lokali 
w kamienicach, czyli ich dostępność, jest ograniczona ze 
względu na ich charakter. Innym przykładem może być mu-
stang z lat 60. albo stuletnie wina. Została wyprodukowana 
ograniczona liczba sztuk i więcej ich już nie wyprodukują.
Michał: W dobra premium chętniej inwestujemy, bo wartość 
takiego produktu z reguły rośnie, jest pożądany, a dostępność 
egzemplarzy ograniczona. Ludzie chcą mieć to, czego nie 
mogą łatwo zdobyć, czego jest mało oraz co cieszy oko za 
każdym razem, gdy się na to patrzy. Dodatkowo przy kamie-
nicach kupujemy część historii, której nie da się powtórzyć. 
To są nieruchomości, które u naszych klientów zostają  
w portfelu na bardzo długo, a nawet są przekazywane kolejnym 
pokoleniom. Takich nieruchomości jest po prostu mało, a jak 
wiemy, nikt kamienic nie dobudowuje.

No właśnie, dlaczego już nie budują kamienic?
F: Z wielu względów, chociażby dlatego, że ich wybudowanie 
jest obecnie dużo droższe. Mamy wyspecjalizowane spo-
łeczeństwo. Ludzie pracują w wysoko wykwalifikowanych 
zawodach, a co za tym idzie trudniej dostępna jest praca pod-

Wiemy jednak, że będzie to miało znaczący wpływ na komfort, 
jakość i bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców.
F: Sprawdzamy też konstrukcję dachu, a często ten dach 
trzeba odtworzyć na nowo. Musimy też rozwiązać kwestię 
wentylacji. Zawsze staramy się to zrobić w taki sposób, żeby 
nie było słychać żadnych wydobywających się z niej dźwięków.
M: Co do wentylacji… tutaj znowu zaletą jest grubość ścian  
i stropów w porównaniu do tych, które mamy w nowym budow-
nictwie. Nie słyszymy sąsiadów, nie słyszymy wentylacji ani 
płynącej w ścianie wody.

Inwestorzy cenią i oczekują jakości, wy ją dostarczacie.
M:  Gucci mówił, że „jakość pamięta się o wiele dłużej niż 
cenę”. Chcemy, żeby jakość była zapamiętana. Remontujemy 
całość, tak jakbyśmy robili to dla siebie, jakbyśmy sami mieli 
tam zamieszkać lub zostawić jako inwestycję. Niejednokrotnie 
kilka mieszkań dodajemy do własnego portfela inwestycyjnego.

Wspomnieliście, że mieszkania w kamienicy są dla lu-
dzi, którzy cenią wyjątkowe rzeczy, że zostaje to u nich  
w portfelu na lata, przekazują to pokoleniom. Czyli kupują 
bardziej dla siebie czy jako inwestycję?
F: Najczęściej decydują się na produkt inwestycyjny. Rozu-
mieją, że ich najemca jest tym, który docenia produkt i jest 
w stanie więcej zapłacić za wynajem, co później rzutuje na 
stopę zwrotu z inwestycji. Dobre nieruchomości przyciągają 
dobrych najemców. Decydując się na produkt premium, nie 
konkurujemy ceną, tylko jakością.

Zagraniczni inwestorzy również doceniają polskie kamienice? 
M: Patrząc przez pryzmat Europy Zachodniej, gdzie w miastach 
typu Paryż czy Berlin zrewitalizowano już większość kamienic,  
a ceny osiągają kosmiczne kwoty, inwestorzy patrzą w kierunku 
polskich miast. U nas jest jeszcze szansa na to, żeby nabywać 

stawowa. Ta, która pozwala taki budynek wznieść. Technologia 
natomiast nie rozwinęła się do tego stopnia, żeby np. roboty 
stawiały budynki. W związku z tym samo ułożenie tylu cegieł 
byłoby tak drogie, że zwyczajnie w świecie współczesnym 
deweloperom się to nie opłaca.  
M: Z drugiej strony mamy warunki zabudowy, które określają 
maksymalną wysokość budynku. Kiedyś budowano kamie-
nice, myśląc przede wszystkim o ludziach, nie zważając na 
uwarunkowania prawne. Normą było mieszkanie o wysokości 
3,5 metra. Dzisiaj to jest niezwykła rzadkość, żeby deweloper 
zbudował nowy budynek właśnie z tego typu wysokościami. Są 
to wówczas apartamenty premium w bardzo wysokich cenach.

A gdyby jednak ktoś chciał postawić taki budynek?
M: Ekonomicznie jest to trudne do osiągnięcia. Tutaj chodzi 
również o rozwiązania konstrukcyjne, których dziś już się nie 
spotyka. To chociażby grubość ścian, które bardzo często  
w kamienicach osiągają nawet 80 cm grubości, podczas gdy 
w nowym budownictwie są one trzykrotnie cieńsze.
F: Gdyby dzisiaj chciano wybudować kamienicę w tamtejszej 
technologii, czyli z wypalanej cegły, to koszt byłby dwu-
krotnie wyższy niż w technologii budowania z pustaków.  
W dzisiejszych czasach sama cegła rozbiórkowa jest bardzo 
drogim materiałem. Ludzie płacą duże pieniądze, żeby użyć 
jej do wykończenia ścian: od sypialni, przez łazienkę – aż 
po przedpokój. Nic w tym dziwnego, to bardzo wytrzymały, 
uniwersalny i ponadczasowy materiał. Taka stuletnia cegła 
jest po prostu bardzo pożądanym produktem.

Czyli nie budować od nowa, a rewitalizować. Z kim współ-
pracujecie, aby budynek odzyskał dawny blask?  
F: Wielu specjalistów pracuje przy tym przedsięwzięciu. Mamy 
geologa, który sprawdza stabilność fundamentów, konstruk-
torów, którzy kontrolują wszystkie stropy. Z konserwatorem 
przeprowadzamy badania stratygraficzne, czyli sprawdzamy, 
jaka była historia materiałów na elewacji, żebyśmy mogli je 
prawidłowo odtworzyć. Kolejna jest hydroizolacja, czyli kon-
serwujemy budynek na wiele lat, włączając nową technologię, 
której sto lat temu nie było. 
M: Takie zabiegi kosztują bardzo dużo, bo to jest koszt rzędu 
od pół miliona w górę za zrobienie kompleksowej hydroizolacji. 

Filip Piechowiak – CEO i Założyciel FiD Group 
Michał Szulc – Wspólnik & Dyrektor ds. Rozwoju

nowyswmarcin.pl

je w fazie początkowej, czyli mogą być pierwszym właścicielem 
po rewitalizacji i czerpać zysk z szybkiego wzrostu wartości. 
Na rynku wtórnym wartość zrewitalizowanych mieszkań, które 
były zrobione kilka lat temu, nie rośnie tak szybko. Polska pod 
tym względem ma olbrzymi potencjał.
F: Jeszcze 10-15 lat temu mieszkanie w kamienicy w Polsce 
nie było kojarzone z luksusem, w tej chwili zdecydowanie 
jest. To widać po ofertach na rynku. Ceny są znacznie wyższe 
niż nowego budynku obok, ale kto by się dziwił, skoro każda 
oferta jest tak wyjątkowa.

www.fidgroup.pl
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BEZPIECZNY KAPITAŁ W KAWAŁKU LUKSUSU
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