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(Nowa) normalność
Właśnie mija rok, odkąd na dwa tygodnie zam
knięto nas w domach. Zaciskanie powiek z myślą 
„byle przetrwać” już za nami. Nikt już nie łudzi 
się, że powrót życia „sprzed 2020” będzie możliwy 
szybko, o ile w ogóle. Trwale zmienił się krajobraz 
ulic, tak jak zmieniły się postawy i zachowania 
ludzi. Zmieniają się podejście do prowadzenia 
biznesu, sposób działania i komunikacji z klienta-
mi. I to jest dobre, bo zmienność decyzji świadczy 
o ciągłości dowodzenia. Ważne, że statek nadal 
płynie i jesteśmy u steru. Róbmy swoje!

Przed Wami nowy numer magazynu „ESTATE”. 
Czy to jeszcze numer „pandemiczny”, czy już 
normalny, nie wiem, ale mam nadzieję, że jak 
zwykle dostarczy wiedzy i inspiracji. Zaczynamy 
wywiadem z Adamem Piochem, który udowodni, 
że mariaż storytellingu i branży nieruchomo-
ści to strzał w dziesiątkę. Bo gdzie emocje, tam 
są zakupy. O emocjonalnej komunikacji, takiej 
prawdziwej, bez filtra, piszą Karolina Kazuła 
i Karolina Sieniawska.

Za kulisami zawodu rozmawiamy z Iloną Mastalerz 
i Katarzyną Mróz o współpracy w branży i o jej 
wpływie na wizerunek zawodu. Dawid Marecki 
wskaże drogę do stworzenia samoregulującego 
się  zespołu sprzedażowego. Mariola Kędzierska 
podpowie, jak dzięki nawykom nie dać się pande-
micznemu marazmowi, a Sylwia GajekZielińska 
popracuje nad Waszym nastawieniem. O tym, 
że nie wszystko się zawsze udaje i jak nauki 
z tego nie zmarnować, przeczytacie w artykule 
Jarosława Łojewskiego.

O zmianach w prawie konsumenckim, które doty-
czą przedsiębiorców, pisze Adam Szkurłat. Michał 
Łomżyński wyliczy grzechy główne umów de-
weloperskich i podpowie, na co zwrócić uwagę 
klientowi. Perspektywy rynku najmu przedstawi 
Hanna MilewskaWilk, a sylwetkę polskiego na-
jemcy nakreślą Przemysław ChimczakBratkowski 
i Dominik Różewicz.

Anna Urbańska opowie o tym, jak wykorzystać wie-
dzę o preferencjach w przygotowaniu nieruchomości 
do prezentacji. Jakiego sprzętu najlepiej używać, 
fotografując wnętrza, dowiecie się z artykułu Łukasza 
Sokoła. W materiale Alicji Palińskiej przedstawimy 
nowość w Nieruchomoscionline.pl – najprostszy 
i bezpłatny Kreator wirtualnych wizyt. O tym, jak wy-
korzystać wpływowe osoby w social media, by niosły 
naszą markę, pisze Tatiana Kędzierska. 

Dziękuję wszystkim ekspertom za dzielenie się 
swoją wiedzą i przemyśleniami na łamach ma-
gazynu „ESTATE”. Dzięki nim mogę przedstawić 
Państwu kolejny numer, równie bogaty w warto-
ściowe treści jak dotąd.

Zapraszam do lektury.
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 ROZMOWA Z ILONĄ MASTALERZ I KATARZYNĄ MRÓZ 

Wizerunek 
współpracy

rozmawia
Dominika Mikulska

fot. fauxels / pexels.com
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Chciałabym zacząć od katalogu przewinień 
agentów i biur, co w nim jest i co wpływa 
niekorzystnie na wizerunek zawodu.

IM: Dla mnie numer jeden to odmowa współpracy. 
Ale ten problem jest, moim zdaniem, dużo głębszy 
niż tylko wpływ na wizerunek agenta czy zawodu.

KM: Wizerunkowo wśród kolegów po fachu agent 
niewspółpracujący traci. Co do klientów sprzeda-
jących, to najczęściej nie są oni w ogóle świado-
mi wagi współpracy. Nie wiedzą, czy dany agent 
współpracuje, czy nie, co to w ogóle dla nich ozna-
cza. Dopóki im się tego nie wyjaśni lub nie odczują 
skutków tej niewiedzy, twierdzą, że ich to zupełnie 
nie interesuje i nie ma dla nich żadnego znaczenia.

IM: Istotą umowy pośrednictwa jest podejmowanie 
czynności zmierzających do transakcji pomiędzy 
stronami. Jednak agent związany umową pośred-
nictwa ma obowiązek współpracy (rozumiany jako 
prezentacja nieruchomości również innym po-
średnikom) o tyle, o ile wynika to z zawartej przez 
niego umowy pośrednictwa z klientem. Klient musi 
więc wiedzieć, o co ma pytać, czego ma oczekiwać. 
Jak pytamy klientów: „Czego Pan od nas oczeku-
je?”, odpowiadają: „Właściwie nie wiem, chyba 
tego, że Pani sprzeda”. Klienci nie wiedzą, co robi 
agent, widzą tylko efekt końcowy. A jednak zanim 
on powstanie, trzeba wykonać szereg czynności, 
a my pośrednicy o tym otwarcie nie mówimy.

Ale przecież jeśli pojawia się pośrednik 
z klientem kupującym, dla którego prowadzi 
poszukiwania, trafia na ofertę, a agent 
odmawia współpracy, to ten agent, który 
odmawia, działa na szkodę swojego klienta...

KM: Klient sprzedający mógłby mieć, eufemistycz-
nie rzecz ujmując, daleko idące pretensje, gdyby 
dowiedział się o praktykach swojego pośrednika.

IM: Na ten moment jednak nikt jeszcze poważnie 
nie myśli o konsekwencjach. Do pierwszej spekta-
kularnej sprawy klienta, która stworzy jakiś prece-
dens. W ramach stowarzyszeń działa Komisja Etyki 
Zawodowej, ale żeby taka sprawa mogła być przez 
nią rozpatrywana, to obie strony muszą należeć 
do stowarzyszenia. Niestety, nawet gdy do takiej 
sprawy dojdzie, to mało na kim robi to wrażenie.

To, co z pewnością zrobi jednak wrażenie, 
to to, że – w przypadku pośrednika 
z premedytacją uniemożliwiającego 
transakcję – klient może podejmować 
konsekwencje zewnętrzne, czyli 
kroki prawne...

IM: Tak. Konsekwencje na gruncie prawa cy-
wilnego, a nawet konsekwencje karne. Jeśli 
agent nieprawidłowo wykonuje umowę, niesie 
to ze sobą konsekwencje, od jej wypowiedzenia 
po roszczenie odszkodowawcze. Istnieją poglądy, 

Jeśli klient spotyka się na rynku z różnymi poziomem, standardem i metodami 
obsługi, a usługa pośrednictwa jest tak niejednolita, to działa to nie tylko 
negatywnie na zadowolenie klienta, ale także w efekcie na niekorzyść 
wizerunku zawodu.

O różnym podejściu do pracy i współpracy rozmawiamy z Iloną Mastalerz, 
dyrektorem zarządzającym PRO-PER-TY Polska, i Katarzyną Mróz, 
kierownikiem biura PRO-PER-TY Warszawa.
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wedle których taki agent może podlegać odpo-
wiedzialności karnej z art. 296 Kodeksu karnego. 
Chyba, że coś innego wynika z umowy, np. wła-
ściciel dopuścił możliwość odmowy prezentacji 
przez agenta. Choć przyznam, że nie spotkałam 
się jeszcze w mojej praktyce z takimi zapisami. 

Miałam za to kilka lat temu taką sytuację – 
analizowaliśmy sytuację klienta sprzedającego 
obiekt, w którym było siedem mieszkań i jeden 
lokal za 2 miliony. Klient był związany umową 
na wyłączność z biurem, które przez 10 miesięcy 
nie sprowadziło mu ani jednego klienta, który 
dokonałby rezerwacji. Połowa z tych lokali nie 
była w ogóle oferowana w internecie, a te, które 
zostały opublikowane, przygotowane były na na-
prawdę niskim poziomie. Klient miał kredyt na tej 
inwestycji, a przez to, że pośrednik działał niesta-
rannie, ponosił wysokie straty. Mógłby dochodzić 
odszkodowania na naprawdę wysokim poziomie.

KM: Odmowa współpracy to nagminna  
postawa przy umowach zwykłych. Niedawno 

podejmowałam działania związane z przyjęciem 
oferty, na którą właściciel miał podpisane trzy 
takie umowy. Zrobiłam test, skontaktowałam się 
z każdym z tych biur, najpierw badając, co wie-
dzą o ofercie, czy w ogóle jest aktualna. Kiedy 
już udało mi się w końcu dodzwonić, usłyszałam, 
że są zainteresowani tylko bezpośrednim kontak-
tem z kupującym. Nie interesowało ich to, że ja 
mam potencjalnego kupca. Jeden z pośredników 
powiedział mi, że przy takich nieruchomościach, 
a wartość tej to ok. pół miliona złotych, nie 
współpracują. Twierdził, że współpracę ewentu-
alnie biorą pod uwagę dopiero przy nieruchomo-
ściach wartych więcej niż milion.

Jakie są główne powody, dla których biura 
odmawiają współpracy?

KM: Powód jest właściwie jeden. Liczą na pobranie 
wynagrodzenia od dwóch stron. Od właściciela 
nieruchomości i od kupującego, który się do nich 
zgłosi bezpośrednio. Takie biura mają na względzie 
tylko swoją korzyść, a nie korzyść klienta.

fot. archiwum prywatne
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IM: Ja widzę jeszcze jeden powód – wysokość 
wynagrodzenia. I z uporem będę powtarzać, 
że tani agent to zły agent. Agent pobierają-
cy wyższe wynagrodzenie nie tylko podejmie 
wszystkie niezbędne działania związane z pracą 
z ofertą, ale też jej nie zablokuje, podejmie 
współpracę, bo ma z czego zejść, czym się po-
dzielić. Choć dzielenie się prowizją to jest zupeł-
nie odrębny temat…

Jakie są formy współpracy?

IM: Idealna sytuacja to taka, w której agent 
dający ofertę współpracuje i dzieli się swoim 
wynagrodzeniem. Tak to wygląda za granicą. 
W Polsce... cóż, najczęściej to co idealne jest nie-
możliwe. Mamy za dużo wariantów i luk. Mamy 
biura, które pracują na niskim wynagrodzeniu 
od sprzedającego, najczęściej na umowach 
zwykłych. One często liczą na wynagrodze-
nie także od strony kupującej. Mamy też biura, 
które pracują na wyłączności i pobierają wyższe 
wynagrodzenie, od 4 do 6% netto. Te najczęściej 
nie pobierają już wynagrodzenia od kupującego, 
bywa to nawet warunkiem umowy pośrednictwa. 
Choć znamy takie przypadki, że jeszcze dodatko-
wo pobierają nawet do 3%.

Sytuacja jest prosta, gdy na ofertę trafia 
bezpośrednio osoba zainteresowana. 
Gorzej, gdy wraz z klientem kupującym 
przychodzi pośrednik...

IM: Dochodzimy do najbardziej newralgicznego 
momentu, a mianowicie – kto ma wynagrodzić 
pośrednika, który przyprowadził klienta na nie-
ruchomość. Oznaczanie ofert „0% od kupują-
cego” to sformułowanie blokujące współpracę, 
gdyż ogranicza możliwość pobrania wynagro-
dzenia przez drugą stronę. Jako takie jest w MLS 
zabronione. Nawet jeśli sama agencja repre-
zentująca sprzedającego pobiera prowizję tylko 
z jednej strony, to wprowadzenie tego oznacze-
nia jest niekorzystne, gdyż propaguje myślenie, 
że kupujący nie płaci w ogóle.

Bo jeśli nie kupujący... to czy agent działający 
na rzecz właściciela może (bądź powinien) 
podzielić się swoim wynagrodzeniem?

IM: KOS, czyli „każdy od swojego” – taka zasada 
jest ogólnie przyjęta. Jednak tu znowu mamy dwie 
sytuacje. Gdy pośrednik przyprowadza osobę, z któ-
rą ma podpisaną umowę pośrednictwa obejmującą 
poszukiwanie na zlecenie, KOS zadziała. Co jednak 
w sytuacji, gdy jest to kontakt z gatunku: „jeśli się 
coś pojawi na rynku, to proszę dać mi znać” lub ku-
pujący nie ma środków finansowych na dodatkową 
prowizję? Nasza firma z zasady dzieli się wynagro-
dzeniem z innym pośrednikiem, jeśli ten nie pobiera 
wynagrodzenia od kupującego.

KM: W sytuacji, w której nie mam wynagrodzenia od 
poszukującego (gdy nie jest on moim klientem, tylko 
kontaktem), praktykuję oddanie polecenia. Wartość 
przekazania takiego kontaktu agentowi po drugiej 
stronie wspólnie ustalamy. Wychodzimy z założenia, 
że jeśli jest zainteresowany klient, to trzeba się do-
gadać i próbować zamknąć transakcję. Nawet w naj-
mach, gdy są to groszowe sprawy. Mieliśmy taką 
sytuację, że zgłaszając się na idealne dla naszego 
klienta poszukującego ogłoszenie, usłyszeliśmy: „Ja 
nie mam prowizji od sprzedającego, podzielcie się ze 
mną”. Podzieliliśmy się, bo naszym celem jest to, by 
nasz klient był zadowolony, nawet gdy zarobek jest 
minimalny. Gdy sama wprowadzam ofertę do MLS, 
zawsze dodaję proponowaną kwotę wynagrodzenia 
za polecenie kontaktu do osoby zainteresowanej 

 OZNACZANIE OFERT 
 „0% OD KUPUJĄCEGO” 
 TO SFORMUŁOWANIE BLOKUJĄCE 
 WSPÓŁPRACĘ, GDYŻ OGRANICZA 
 MOŻLIWOŚĆ POBRANIA 
 WYNAGRODZENIA PRZEZ 
 DRUGĄ STRONĘ. 
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(wypłacane oczywiście jeśli dojdzie do zawarcia 
transakcji)  – choćby 100200 zł (np. gdy jest to tylko 
najem kawalerki za niewygórowaną kwotę). Robię to 
na zachętę, by jednak ktoś zatrzymał wzrok na moim 
ogłoszeniu, pomyślał, czy ma kogoś w bazie, a może 
słyszał, że ktoś szuka czegoś podobnego. Jednak 
z tym bywa różnie, nie widzę zbyt wielu ogłoszeń 
w MLS, co do których agenci deklarują chęć podzie-
lenia się prowizją. Szukając ostatnio dla znajomego, 
natrafiłam na kilka ogłoszeń z wpisaną kwotą obie-
canego wynagrodzenia 1 zł. Zakładam wtedy, że jest 
to znak, że agent jest gotowy do rozmów.

Czy zdarzają się Wam biura, które nie pracują 
na wyłączności, a współpracują? Mimo że nie 
mogą być w MLS?

IM: Tak, jak najbardziej. Mogą być w tej sytuacji 
biorcą ofert z MLS. Do MLS można wprowadzać 
wszystkie typy nieruchomości, najmu i sprzeda-
ży. Można wprowadzać także rekordy popytowe, 
czyli poszukiwania.

KM: Co gorsze, są i tacy, którzy pracują na wyłączno-
ści i nie współpracują. I to jest największa tragedia.

Dlaczego tak się dzieje?

KM: Niektórzy pośrednicy wierzą, że jeśli po-
siadają unikalną ofertę na wyłączność, to ten 
kupujący i tak ich znajdzie, i tak do nich przyj-
dzie bezpośrednio. Nie biorą pod uwagę tego, 
że osoby zlecające poszukiwanie nie szukają 
same. Nie trafią więc do nich, bo nie chcą tego 
robić – z premedytacją unikają ryzyka i nieprzy-
jemnych sytuacji związanych z samodzielnym 
poszukiwaniem. Zatrudniają do poszukiwania 
pośrednika, by czuć się bezpiecznie.

IM: Może wynikać to z modelu pracy i tego, że wbrew 
powszechnemu przekonaniu, nie zawsze wyłączność 
równa jest wysokiej prowizji. Mamy w Krakowie taką 
sieć, której agenci pracują na małych rewirach, ich 
agenci chodzą door-to-door. Na „dziesięciu” ulicach 
jest określona liczba nieruchomości. Jeżeli będą 

współpracować, to mogą nie zrobić obrotu, jaki jest 
od nich wymagany. Pozyskując oferty na wyłączność, 
nie są zainteresowani współpracą, bo nie są zaintere-
sowani utratą prowizji od kupującego, a tym bar-
dziej – dzieleniem się swoją prowizją od sprzedające-
go. Sama usłyszałam ostatnio: „Chce Pani mieć taką 
ofertę, to proszę jechać w teren, tak jak ja, i sobie 
taką znaleźć”. To absurdalne sytuacje.

Czy agent może to sobie plastycznie 
kształtować? Jeśli ogłaszam, 
że współpracuję, to robię to na wybranych 
ofertach, a nie deklaruję, że współpracy 
podlega 100% mojego urobku.

IM: Oczywiście, że agent może wybierać i ogłaszać 
w MLS tylko te oferty, na których ma wypracowa-
ne takie warunki, że to mu się będzie spinać. Tym 
bardziej, że coraz więcej biur powoli przekonuje się 
do MLS, pracując przy tym hybrydowo, tj. mając tylko 
część swoich ofert w obsłudze na wyłączność.

Najciemniejsza strona współpracy?

IM: Mieliśmy taką sytuację, że jako agent pracują-
cy dla strony poszukującej, dzieliliśmy się własną 
prowizją z agentem właściciela, by domknąć trans-
akcję. Dla mnie niedopuszczalne jest oferowanie 
nieruchomości, za które się nie ma wynagrodzenia. 
Jednak ostatecznie zawsze szukamy rozwiązań, by 
się dogadać dla dobra naszych klientów.

Czy do współpracy niezbędny jest MLS? 
Na mniejszych rynkach takie rozwiązania 
nie działają.

IM: Fundamentalna do zaistnienia współpracy 
na danym rynku nie jest kwestia dostępności 
narzędzia, ale świadomość korzyści i chęć współ-
pracy. Miałam ostatnio na szkoleniu agenta  
z niewielkiego miasta na zachodzie Polski, gdzie 
działa niewiele biur i mają one zdecydowaną 
politykę „nie współpracuję”. Silnie konkurują, 
a współpracy mówią nie i już.
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KM: MLS nie jest niezbędny, choć wiadomo, 
że ogromnie sprawę ułatwia. Jest wymarzonym 
narzędziem w pracy pośrednika. Wszystkie rekor-
dy dobrze opracowane, mają pełne dane (w tym 
adresowe), mamy pewność, że są już sprawdzone, 
aktualne. Możemy zaoferować poszukującemu taką 
nieruchomość równie łatwo, jak gdyby należała do 
naszej własnej oferty.

IM: Co też ważne, MLS zawiera unikatowe 
oferty, nie trzeba przeszukiwać setek ofert 
na portalach i borykać się z duplikatami czy 
nieaktualnymi ofertami.

Sytuacja na portalach jest lustrem rynku. 

IM: To prawda. Każde biuro ma prawo prezento-
wać swoją ofertę na portalach. Dopóki właściciel 
nie będzie przekonany do wartości obsługi nieru-
chomości w modelu na wyłączność, dopóty zawie-
rać będzie umowy zwykłe z wieloma biurami. Nie 
chcę wartościować, że któryś model jest lepszy. 
Znam biura, które rzetelnie i skutecznie pracują, 
opierając się na umowach otwartych. Znam takie, 
które działają w sposób wypaczający ideę wyłącz-
ności. Znam takie, które pracując na umowach 
otwartych, współpracują, ale znam też pracujące 
na wyłączności biura, które odmawiając współpra-
cy, działają na szkodę swoich klientów.

Usługa pośrednictwa ciągle w Polsce jest 
bardzo niejednolita...

IM: Myślę, że jeszcze za mojej kadencji zawodowej 
nie doczekam się innej. Musiałyby powstać regulacje 
prawne takie jak na przykład w Portugalii, gdzie z za-
sady kupujący nie ponosi kosztów transakcji. Jeśli nie 
zostanie to narzucone z góry, zawsze będzie wolna 
amerykanka i każdy będzie ciągnął w stronę swo-
jego, jakże różnie pojmowanego, dobrego interesu. 
Kampania „Warto wiedzieć” prowadzona już kilka lat 
przez nasze biuro ma głównie na celu budowanie 
własnej marki poprzez edukację. Samych pośredni-
ków edukujemy już od pięciu lat na zewnątrz poza 
siecią. To jest taka trochę praca na ugorze. Ludzie się 

pojawiają, znikają, rotacja jest bardzo duża. A co widzi 
klient? Każdy agent przychodzi i stroszy piórka, ten 
jest najskuteczniejszy, ten największy, ten ma najlep-
szy marketing. Ja najlepiej Pani zrobię. Przechwalanie 
się. A klient tak naprawdę nie wie, co jest dobre, a co 
złe. Co się z czym wiąże i jakie są dla niego konse-
kwencje takiego a nie innego podejścia do sprawy. 
W kampanii planujemy uchylenie trochę rąbka 
tajemnic zawodu, obnażanie tego naszego polskie-

go pośrednictwa. Mówienie 
o rzeczach, o których na ogół 
nie mówimy głośno albo 
zamiatamy pod dywan.

KM: Dla nas pośredników najważniejszy powinien 
być klient. Staramy się dążyć do tego, żeby był to 
klient świadomy, żeby czuł się bezpiecznie i nie 
poddawał w wątpliwość jakości świadczonych 
przez pośrednika usług. Widzimy, że do tego nasze-
go ruchu zwiększania świadomości przyłączają się 
inne biura. Proszą nas o materiały, udostępniają je 
na swoich profilach na Facebooku, stronach www, 
po to, aby ich klienci je czytali. Widać tę potrzebę 
i ten głód wiedzy u pośredników, jak argumento-
wać klientom wysoką jakość swoich usług.

IM: Mam takie marzenie, by etyka zawodu pośred-
nika zawsze stawiała interes klienta na pierwszym 
miejscu przed interesem pośrednika. Wtedy nagle 
wszystko zaczyna trafiać na swoje miejsce i działać 
tak, jak powinno.

Dziękuję za rozmowę.

 DZIĘKI MLS MOŻNA 
 ZAOFEROWAĆ POSZUKUJĄCEMU 
 NIERUCHOMOŚĆ RÓWNIE ŁATWO, 
 JAK GDYBY NALEŻAŁA DO NASZEJ 
 WŁASNEJ OFERTY. 

fot. Magda Moniczewska, Moniczewska Creative
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Zapraszamy Cię do publikowania artykułów i analiz
na blogu Nieruchomosci-online.pl w działach:

Kupno Wynajem Rynek
pierwotnySprzedaż

Każdego dnia osoby prywatne - kupujący i sprzedający
nieruchomości poszukują w Internecie informacji
o rynku nieruchomości i prawidłach nim rządzących.
A Ty możesz służyć im swoją profesjonalną wiedzą
i budować wizerunek eksperta!

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.
Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Napisz do nas redakcja@nieruchomosci-online.pl

Zostań
ekspertem na blogu
Nieruchomosci-online.pl

mailto:redakcja%40nieruchomoscie-online.pl?subject=
http://nieruchomosci-online.pl/porady
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pRZEDSIĘBIORCA 
TRAKTOWANY JAK 
KONSUMENT?
O ZMIANACH W PRAWIE 
KONSUMENCKIM W 2021 ROKU

 ADAM SZKURŁAT 
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W ostatnim czasie, szczególnie w okresie epidemii COVID-19, rośnie 
znaczenie handlu elektronicznego i udział transakcji zawieranych przez 
internet w ogólnej liczbie zawieranych umów.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim 
i w Polskiej Akademii Nauk. Adwokat w Lubasz i Wspólnicy – 
Kancelarii Radców Prawnych sp. k. Autor kilkudziesięciu publikacji 
z zakresu prawa cywilnego, prawa ochrony danych osobowych 
i prawa nowoczesnych technologii.

Adam Szkurłat

Wielu z nas przyzwyczaiło się do kupowania towa-
rów i usług przez internet, ceniąc sobie możliwość 
swobodnego dokonania wyboru towaru, dostawy 
w dogodne miejsce i przede wszystkim mając nie-
ograniczoną (często bezpłatną) możliwość zwrotu 
towaru. To ostatnie uprawnienie, ściśle związane 
z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość, 
ma swoją podstawę w prawną w przepisach 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-
sumenta. Już sama nazwa przywołanego aktu 
prawnego określa kategorię podmiotów mogą-
cych skorzystać z tzw. uprawnień konsumenc-
kich. Konsumentem, zgodnie z art. 221 Kodeksu 
cywilnego, jest każda osoba fizyczna dokonująca 
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową. W praktyce konsumentem jest każdy 
z nas, kto nabywa towar czy usługę na potrzeby 
osobiste czy domowe i w tej roli występujemy naj-
częściej, robiąc zakupy w sklepach internetowych 
czy podczas prezentacji produktów poza siedzibą 
sprzedającego. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. 

z uprawnień konsumentów, obejmujących ochronę 
przed klauzulami niedozwolonymi, korzystanie 

z rękojmi czy odstąpienie 
od umowy, mogą korzystać 
także wybrane kategorie 
przedsiębiorców.

 KONSUMENTEM JEST KAŻDY, 
 KTO NABYWA TOWAR CZY 
 USŁUGĘ NA POTRZEBY OSOBISTE 
 CZY DOMOWE I W TEJ ROLI 
 WYSTĘPUJEMY NAJCZĘŚCIEJ, 
 ROBIĄC ZAKUPY W SKLEPACH 
 INTERNETOWYCH CZY PODCZAS 
 PREZENTACJI PRODUKTÓW POZA 
 SIEDZIBĄ SPRZEDAJĄCEGO. 
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 GDZIE SZUKAĆ REGULACJI 
 NOWYCH UPRAWNIEŃ? 
Rozszerzenie uprawnień konsumenckich na przed-
siębiorców jest efektem wejścia w życie przepisów 
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyj-
nych. Choć pierwotnie planowano wcześniejsze 
rozpoczęcie obowiązywania ustawy, to ze względu 
na epidemię COVID19 i trudną sytuację przedsię-
biorców zdecydowano o przesunięciu terminu stoso-
wania nowych przepisów na dzień 1 stycznia 2021 r. 
Wspomniana wyżej ustawa dokonała szeregu zmian 
w dwóch aktach prawnych składających się na sze-
roko rozumiane prawo konsumenckie. 

Po pierwsze, zmianie uległy przepisy Kodeksu cywil-
nego w trzech istotnych obszarach: niedozwolonych 
klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych), rękoj-
mi za wady oraz roszczeń sprzedającego w odniesie-
niu do przedmiotu sprzedaży dotkniętego wadą. 

Po drugie, ustawa nowelizująca przewiduje tak-
że stosowanie w odniesieniu do przedsiębiorców 
objętych uprawnieniami konsumenckimi rozdziału 
4 przywołanej już wyżej ustawy o prawach konsu-
menta. Przepisy opisane w tym rozdziale dotyczą 
prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 

 KTO SKORZYSTA Z UPRAWNIEŃ 
 KONSUMENCKICH? 
Należy pamiętać, że zmiany prawa konsumenckie-
go nie są adresowane do wszystkich podmiotów 
mających status przedsiębiorcy. Podstawowe zało-
żenie nowelizacji przewiduje rozciągnięcie ochro-
ny konsumenckiej wyłącznie na osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą (w obiegowej 
nomenklaturze określane jako tzw. jednoosobowe 
działalności gospodarcze). Ustawodawca wyszedł 
w tym wypadku z założenia, że właśnie mikro-
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodar-
czą na własny rachunek jako podmioty relatywnie 
słabe w zderzeniu ze sprzedającymi wymagają da-
lej idącej ochrony prawnej. Konsekwencją powyż-
szego jest pominięcie przy rozszerzeniu uprawnień 
konsumenckich wszystkich innych kategorii przed-
siębiorców: spółek prawa handlowego, stowarzy-
szeń, fundacji, spółdzielni itd.

Statystycznie rzecz biorąc, z nowych uprawnień 
mogą skorzystać ponad 3 mln (a dokładnie  
3 238 623) osób, bowiem tyle osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą figurowało 
w rejestrze REGON w grudniu 2019 r.1 

Warto jednocześnie zaznaczyć, że poza kwalifika-
cją podmiotową do kręgu uprawnionych do  

fot. cottonbro / pexels.com
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skorzystania z praw konsumenckich ustawodawca 
wprowadził także pewne ustawowe zastrzeżenia 
co do charakteru czynności prawnej dokonywanej 
przez przedsiębiorcę. Z treści zmodyfikowanych 
przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach 
konsumenta wynika bowiem, że mają one zastoso-
wanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bez-
pośrednio związaną z jej działalnością gospodar-
czą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada 
ona dla niej charakteru zawodowego, wynikają-
cego w szczególności z przedmiotu wykonywanej 
przez nią działalności gospodarczej, udostępnione-
go na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 JAKIE UPRAWNIENIA 
 KONSUMENCKIE PRZYSŁUGUJĄ 
 PRZEDSIĘBIORCY? 
Nowelizacja prawa konsumenckiego zakłada trzy 
podstawowe grupy przywilejów dla osób fizycz-
nych prowadzących działalność gospodarczą. 
Rozwiązanie przewidziane w art. 5765 Kodeksu 
cywilnego przewidujące roszczenia sprzedaw-
cy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej 
na rzecz osoby korzystającej z uprawnień kon-
sumenckich mają marginalne znaczenie dla 
uprawnionych, stąd ich głębsza analiza zosta-
nie pominięta.

Podstawowym uprawnieniem przedsiębiorcy jest 
możliwość skorzystania z rękojmi za wady towa-
ru. Istota rękojmi została wyrażona w art. 556 
Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym sprzedawca 

jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli 
rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, 
przy czym odpowiedzialność ta nie jest uzależnio-
na od wystąpienia po stronie kupującego szkody 
wskutek zawarcia lub wykonania umowy sprzeda-
ży. W ramach realizacji uprawnień z rękojmi przed-
siębiorca, tak jak konsument, ma prawo:

 ■ żądać obniżenia ceny, 

 ■ odstąpić od umowy, 

 ■ żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną  
od wad, 

 ■ żądać usunięcia wady (naprawy towaru). 

Ustawodawca zachował jednak pewne istotne roz-
różnienie – o ile w przypadku transakcji z uprzy-
wilejowanym przedsiębiorcą zawierającym umowę 
sprzedaży dopuszczalne pozostaje rozszerzenie, 
ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności 

z tytułu rękojmi, o tyle 
w odniesieniu do konsumen-
tów zmiany w tym zakresie 
są zasadniczo wyłączone.

 NOWELIZACJA PRAWA 
 KONSUMENCKIEGO ZAKŁADA 
 TRZY PODSTAWOWE GRUPY 
 PRZYWILEJÓW DLA OSÓB 
 FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH 
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. 
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Kolejnym istotnym w praktyce przywilejem dla 
przedsiębiorców traktowanych jak konsumenci jest 
prawo odstąpienia od umowy regulowanej prze-
pisami ustawy o prawach konsumenta. W istocie 
chodzi w tym wypadku o odstąpienie od dwóch 
kategorii umów:

 ■ umowy zawartej na odległość, tj. umowy 
zawartej z konsumentem (przedsiębiorcą 
traktowanym jak konsument) w ramach zorga-
nizowanego systemu zawierania umów na od-
ległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności 
stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego 
lub większej liczby środków porozumiewania 
się na odległość do chwili zawarcia umowy 
włącznie; klasycznym przykładem tego rodzaju 
umowy jest zawarcie transakcji zakupu towaru 
w sklepie internetowym bądź przez telefon;

 ■ umowy zawartej poza lokalem przedsię-
biorstwa sprzedawcy, a więc co do zasady 
umowy między sprzedającym a przedsię-
biorcą traktowanym jak konsument zawartej 
przy jednoczes nej fizycznej obecności stron 
w miejscu, które nie jest lokalem przedsię-
biorstwa danego przedsiębiorcy; mogą to być 
umowy zawierane m.in. podczas pokazów czy 
prezentacji produktów organizowanych poza 
siedzibą przedsiębiorstwa (np. w hotelu czy 
podczas wycieczki).

Nie zmieniają się przy tym zasady odstąpienia, 
którego można dokonać w terminie 14 dni od 
daty dostarczenia towaru lub usługi, w dowolnej 
formie, także przy pomocy formularza odstąpienia 
dostarczonego przez sprzedającego. Kupujący, nie-
zależnie od posiadanego statusu konsumenta czy 
przedsiębiorcy korzystającego z uprawnień konsu-
menckich, jest zobligowany w razie odstąpienia do 
zwrotu towaru.

Trzeci obszar ochrony wiąże się z niedozwolonymi 
klauzulami umownymi. Jeżeli umowa zawarta mię-
dzy sprzedającym a przedsiębiorcą traktowanym 
jak konsument zawiera postanowienia kształtujące 

jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dob
rymi obyczajami lub rażąco naruszają one jego 
interesy, wówczas nie wiążą one stron umowy.

 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIE 
 TYLKO PRZYWILEJE 
Założeniem nowelizacji było uproszczenie przepisów 
oraz odciążenie przedsiębiorców pod kątem formal-
ności i biurokracji. W aspekcie przyznania przedsię-
biorcom dodatkowych uprawnień zmiany w prawie 
należy ocenić pozytywnie, nawet jeśli w ocenie nie-
których przedstawicieli teorii i praktyki prawa upraw-
nienia te można było wywieść z już obowiązujących 
przepisów. Niewątpliwie jednak jest grupa przedsię-
biorców, dla których zmiana prawa konsumenckiego 
oznacza konieczność podjęcia dodatkowych działań, 
zwłaszcza w warstwie dokumentacyjnej. O ile upraw-
nienia konsumenckie dotyczą kupujących, o tyle dla 
przedsiębiorców sprzedawców (niezależnie od formy 
i rozmiarów prowadzonej działalności) zmiana przepi-
sów zawsze oznacza konieczność przeglądu stosowa-
nej dokumentacji i jej adaptacji do nowych regulacji. 
Zmiana przepisów wiąże się przede wszystkim 
z koniecznością weryfikacji procesów sprzedażowych 
i dokumentów w postaci regulaminów, ogólnych wa-
runków sprzedaży, klauzul informacyjnych, formula-
rzy czy informacji przekazywanych klientom.

Źródła:

1. Dane dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego pod adresem: https://stat.gov.pl/download/gfx/
portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/30/1/tablicein-
ternet_grupowanie_grudzien_2019.xls [dostęp 25.01.2021]

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami
i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatkowych
ani prawnych. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/30/1/tablice-internet_grupowanie_grudzien_2019.xls
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/30/1/tablice-internet_grupowanie_grudzien_2019.xls
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/30/1/tablice-internet_grupowanie_grudzien_2019.xls


18

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

fot. Charles Parker / pexels.com

CZY deweloperowi 
wszystko wolno? 
O KLAUZULACH NIEDOZWOLONYCH
W UMOWACH DEWELOPERSKICH

 MICHAŁ ŁOMŻYŃSKI 
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Naturalna jest oczywiście dbałość dewelopera 
o swój interes – lecz warto postawić pytanie, 
czy uświadamiając dewelopera, iż stosuje klau-
zule niedozwolone, nie chronimy go właśnie 
przed konsekwencjami jego własnych działań.

Deweloperzy w bieżącej działalności często po-
sługują się przygotowanymi przez siebie wzora-
mi umów (np. rezerwacyjnych, deweloperskich 
czy  zawieranych w celu przeniesienia własności 
lokalu). Wzorce umowne zwykle przygotowywane 
przez działy prawne firm deweloperskich w zało-
żeniu mają jak najlepiej zabezpieczać dewelopera. 

Ponieważ jednak lepsze jest wrogiem dobrego, 
zapisy te częstokroć mogą przynosić skutek 
odwrotny od zamierzonego. Tytułem przykładu, 
wśród często spotykanych zapisów umów przeno-
szących własność, które mogą być kwestionowa-
ne przez nabywców, wskazać można: 

 ■ wszelkie postanowienia, które z góry wyłącza-
ją odpowiedzialność dewelopera za opóźnienia 
w wydaniu lokalu, jeśli opóźnienia te powstaną 
z przyczyn niezależnych od dewelopera (np. 
z powodu działań urzędów lub instytucji);

Deweloperzy, jak wiele podmiotów zbywających lokale, często korzystają 
z pomocy pośredników w obrocie nieruchomościami. Współpraca 
pośrednika z deweloperem ma, rzecz jasna, doprowadzić do znalezienia 
nabywcy lokalu. Jako zleceniobiorca agent nieruchomości powinien, co 
do zasady, działać w interesie swojego klienta, czyli w tym wypadku 
firmy, która zleca mu znalezienie kupca. W poszukiwaniu nabywcy 
nieruchomości agenci nie mogą jednak tracić z oczu zagrożeń dla 
transakcji, pojawiających się w sytuacjach, w których deweloperzy stosują 
w umowach zapisy, które są lub mogą zostać uznane za niedozwolone. 

Radca prawny, partner w kancelarii BLS Legal specjalizującej 
się w zagadnieniach dotyczących nieruchomości. Członek 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalista 
w dziedzinie prawa nieruchomości oraz procedury cywilnej.
Zajmuje się obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych 
i podmiotów zarządzających najmem. Prowadzi także spory 
sądowe związane z dochodzeniem roszczeń od deweloperów.

Michał Łomżyński
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 ■ zapisy przewidujące zrzeczenie się przez nabyw-
ców roszczeń związanych z opóźnieniami po-
wstałymi w realizacji umowy;

 ■ zapisy narzucające kupującym wyrażenie zgody 
na prowadzenie określonej działalności w czę-
ściach wspólnych budynku lub narzucające 
wybór zarządcy nieruchomości;

 ■ postanowienia przyznające sprzedawcy prawo 
wyboru notariusza i wskazania daty zawarcia 
umowy przenoszącej własność.

Nabywcy mieszkań niekiedy nie chcą się zgodzić 
na takie zapisy. Pojawia się wówczas pytanie: czy 
można uzależnić podpisanie aktu notarialnego 
przenoszącego własność lokalu od wyrażenia 
zgody nabywcy na te zapisy?

W takiej sytuacji profesjonalny pośrednik nie-
ruchomości powinien uświadomić swojego 
klienta – dewelopera, że racja leży po stronie 
nabywcy lokalu i zasugerować modyfikację 
postanowień umownych. Każde postanowienie 
umowne wymaga indywidualnej analizy oraz 
oceny, czy w kontekście danej sytuacji można 
uznać je za niedozwolone. Tym niemniej jednak 
kupujący, częstokroć słusznie, domagają się 
modyfikacji lub wykreślenia spornych zapisów 
z projektu umowy, wskazując na ich nieuczciwy 
charakter. Deweloper nie może w takiej sytua
cji odmówić zawarcia umowy – z obawy przed 
„zbyt świadomym” klientem.

Głównym skutkiem wprowadzenia do umowy 
tzw. klauzul niedozwolonych jest brak związa-
nia nabywcy tymi postanowieniami umownymi 
(pod warunkiem, że działa on jako konsument). 
Zgodnie bowiem z art. 3851 §1 Kodeksu cywil-
nego: Postanowienia umowy zawieranej z konsu-
mentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, 
jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naru-
szając jego interesy (niedozwolone postanowie-
nia umowne).

 KUPUJĄCY LOKAL, JEŚLI 
 PODPISZE AKT NOTARIALNY 
 ZAWIERAJĄCY KLAUZULE 
 NIEDOZWOLONE, TO 
 W PRZYSZŁOŚCI NIE BĘDZIE 
 ZWIĄZANY UMOWĄ 
 W TYM ZAKRESIE. 

fot. Ryutaro Tsukata / pexels.com
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Kupujący lokal, nawet jeśli podpisze akt nota-
rialny zawierający klauzule niedozwolone, to 
w przyszłości nie będzie związany umową w tym 
zakresie. Jeśli przykładowo kupujący zrzeknie się 
roszczeń w stosunku do dewelopera, to mimo 
to będzie uprawniony do ich dochodzenia. Jeśli 
natomiast w zawartej umowie znajdzie się zapis 
wyrażający zgodę kupującego na prowadzenie 
określonego rodzaju działalności gospodarczej 
w częściach wspólnych nieruchomości, to ku-
pujący w przyszłości będzie mógł skutecznie 
sprzeciwić się prowadzeniu tej działalności. 
Powyższe wynika z tego, że postanowienie 
odgórnie narzucające zgodę nabywcy na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym, co skutkować 
może znacznymi niedogodnościami po stronie 
konsumenta, narusza dobre obyczaje i jako 
takie stanowi klauzulę niedozwoloną. Z posta-
nowienia, na mocy którego kupujący zgadza się 
na prowadzenie w budynku bliżej nieokreślonej 
działalności gospodarczej, korzyści czerpie wy-
łącznie deweloper, który zmierza do uzyskania 
możliwości nieograniczonego przeznaczenia  
lokali użytkowych. W razie wynajmu czy 
sprzedaży tych lokali deweloper, przedsta-
wiając otrzymane zgody właścicieli mieszkań 
jako dodatkowy atut, miałby ułatwiony zbyt. 
Dodatkowo, postanowienie to jest dalece nie-
korzystne dla konsumenta, ponieważ naraża 
go na akceptację zakłóceń mogących wystąpić 
w korzystaniu z własnego lokalu, takich jak: nad-
mierny hałas, wibracje, intensywne zapachy.

W myśl art. 3851 §1 Kodeksu cywilnego za  
niedozwolone postanowienia umowne uznaje się 
postanowienia umowy zawieranej z konsumen-
tem nieuzgodnione indywidualnie, jeżeli  
kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco narusza-
jąc jego interesy. Z przytoczonego sformułowa-
nia wynika zatem, że możliwość uznania danego 
postanowienia umownego za niedozwolone 
uzależniona jest od spełnienia  
następujących przesłanek:

1. postanowienie nie zostało uzgodnione indy-
widualnie, a więc nie podlegało negocjacjom;

2. ukształtowane w ten sposób prawa 
i obowiązki konsumenta pozostają 
w sprzeczności z dobrymi obyczajami;

3. ukształtowane we wskazany sposób prawa 
i obowiązki rażąco naruszają  
interesy konsumenta;

4. postanowienie umowy nie dotyczy 
sformułowanych w sposób 
jednoznaczny głównych 
świadczeń stron, w tym ceny 
lub przedmiotu umowy.

Jeśli zatem konsument nie będzie miał możliwości 
negocjowania danego postanowienia umownego, 
dodatkowo będzie ono naruszało jego prawa, wów-
czas istnieje wysokie ryzyko uznania spornego zapisu 
za niewiążący wobec nabywcy lokalu, nawet jeśli 
umowa została już podpisana. Istotne jest więc, aby 
deweloper, decydując się na podjęcie ryzyka i zawar-
cie umowy zawierającej tego rodzaju klauzule, był 
tego ryzyka świadomy.

 ZA NIEDOZWOLONE 
 POSTANOWIENIA UMOWNE 
 UZNAJE SIĘ POSTANOWIENIA 
 UMOWY ZAWIERANEJ 
 Z KONSUMENTEM 
 NIEUZGODNIONE INDYWIDUALNIE, 
 JEŻELI KSZTAŁTUJĄ JEGO 
 PRAWA I OBOWIĄZKI W SPOSÓB 
 SPRZECZNY Z DOBRYMI 
 OBYCZAJAMI, RAŻĄCO 
 NARUSZAJĄC JEGO INTERESY. 

1

2

3

4
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Przesłanką uznania postanowienia za niedozwo-
lone jest to, aby kształtowało ono prawa i obo-
wiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobry-
mi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. 
Za sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać 
wprowadzenie klauzul godzących w równowagę 
kontraktową stron, zaś rażące naruszenie intere-
sów konsumenta polega na nieusprawiedliwionej 
dysproporcji praw i obowiązków na niekorzyść 
konsumenta w określonym stosunku umownym. 
Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać 
wszystkie te zapisy, które w nieusprawiedliwiony 
sposób poprawiają pozycję dewelopera.

W wyżej wskazanych wypadkach potencjalny 
nabywca ma uzasadnione prawo domagać się 
wykreślenia kwestionowanych zapisów z umowy. 
Odmowa modyfikacji umowy przez dewelopera 
prowadzić może z kolei do niewywiązania się przez 
dewelopera z umowy deweloperskiej, która określa 
termin przeniesienia na nabywcę prawa odrębnej 
własności lokalu. Nieprzystąpienie do aktu nota-
rialnego przenoszącego własność przez nabywcę 
będzie w takim wypadku usprawiedliwione i nie 
może rodzić dla niego negatywnych konsekwencji. 
Chęć narzucenia konsumentowi danego zapisu 
stanowić będzie z kolei próbę wykorzystania słab-
szej pozycji konsumenta, który, będąc zaintereso-
wany zakupem lokalu, musi przystać na stawiane 

mu przez przedsiębiorcę dodatkowe niedogodne 
warunki, co świadczy o zachwianiu równowagi 
kontraktowej stron. W takim wypadku kontrahent 
będzie uprawniony do odmowy podpisania umowy 
przenoszącej własność, zaś to deweloper popad-
nie w zwłokę w przeniesieniu własności lokalu, co 
z kolei może skutkować powstaniem po stronie 
nabywcy prawa do odstąpienia od umowy lub do 
naliczania kar umownych, jeśli takie prawo zostało 
przewidziane w umowie deweloperskiej.

Podsumowując, agent nieruchomości powinien 
mieć na uwadze, że w niektórych wypadkach uza-
sadnione będzie odstąpienie od stosowania przy-
gotowanych przez dewelopera wzorców umow-
nych. Brak elastyczności w negocjowaniu zapisów 
tych wzorców skutkować może powstaniem szkody 
po stronie ich klienta. Pośrednik powinien mieć 
świadomość powyższych zagrożeń i poinformować 
o nich swojego zleceniodawcę.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacja-

mi i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatkowych 

ani prawnych.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

Sprzedaż 
i negocjacje

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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fot. Jakub Żakfot. energepic.com / Pixabay.com

 ROZMOWA z Adamem Piochem 

fot. Stan Svitsa

Składniki
fascynacji

rozmawia
Dominika Mikulska
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Opowiadanie historii w biznesie od lat 
stosują najwięksi giganci rynkowi – Google, 
IBM czy Coca-Cola. Zwykły marketing czy PR 
już nie wystarczają? Gdyby nie to, że Steve 
Jobs posiadał umiejętność opowiadania 
niezwykłych historii, Apple mogłoby nie 
osiągnąć takiego sukcesu... 

Biznes zaczyna używać opowieści, ponieważ one bar-
dzo szybko skupiają uwagę. Wychwytujemy je bez-
wiednie z tego całego szumu informacyjnego, który 
nas współcześnie otacza, wybijają się na pierwszy 
plan. Zauważyli to twórcy platform społecznościo-
wych, tworząc wszystkie narzędzia typu stories. 

Jeśli chodzi o Jobsa, to opowiadanie historii to 
jedna z rzeczy, która pozwoliła mu wynieść Apple 
na szczyt, ale nie jedyna. Umiejętność przema-
wiania, budowania argumentacji czy opowieści, to 
kompetencje, których można się nauczyć, a nawet 
wykształcić wbrew osobowościowym uwarunkowa-
niom, takim jak introwertyzm. Jobs miał jednak coś 
więcej. Przez tysiące lat to zjawisko budziło grozę 
na tyle dużą, że broniliśmy się przed takimi ludźmi, 
np. poprzez mikstury ochronne. Jobs posiadł rzadką 

umiejętność, umiejętność fascynowania. Ktoś, kto to 
potrafi, pociąga za sobą tłumy ludzi skłonnych żyć 
jego wizją, ich marką czy usługą, których są gotowe 
kupić więcej i więcej za nie zapłacić. Spójrzmy na in-
nego współczesnego fascynatora, Elona Muska. To 
człowiek, który oczarowuje koncepcjami, pomysłami 
czy także produktami. Jakże szybki sukces odniosła 
marka samochodów Tesla? 

Paradoksalnie jako ludzie pragniemy nie tylko ulegać 
fascynacji, ale też sami pragniemy być fascynujący. 
I wierzymy, że staniemy się tacy, korzystając z tego 
produktu, wyciągając na ulicy nowego iPhone'a, 
czujemy te spojrzenia, biorąc łyk zimnej coli w gorący 
dzień. Chcemy, aby spojrzenia innych nas dotykały, 
nas podziwiały. To samo będzie działo się w nieru-
chomościach. Często mieszkania czy domy ludzie 
wybierają tak, by wzbudzić podziw innych.

Masz przepis na to, jak zostać 
takim fascynatorem?

Dziś wiemy doskonale, jak wywoływać fascyna-
cję. Jest dokładnie siedem wyzwalaczy fascynacji: 
pożądanie, tajemniczość, niepokój, prestiż, władza, 

Opowieści są przebadane przez naukowców. Doskonale wiemy, jak powinny 
być skonstruowane, jak je tworzyć, jakie mechanizmy odpowiadają za ich 
wpływ. Świat biznesu bardzo łaknie tej wiedzy, by w czasach przesytu 
informacyjnego wyróżnić się i dotrzeć do umysłów odbiorców. 

O storytellingu rozmawiam z Adamem Piochem – człowiekiem z IT, 
który własnym życiem udowadnia, że droga bohatera musi być pełna 
zwrotów akcji. Mówcą, mentorem, ekspertem i wykładowcą akademickim 
z zakresu storytellingu i wystąpień publicznych. Współautorem książki 
Biblia e-biznesu 2 i mającej wkrótce się pojawić Biblii e-biznesu 3, od 13 lat 
zajmującym się storytellingiem, przez wielu uznawanym za mistrza... 
opowieści grozy. 
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występność i zaufanie. Jeśli rozbierzesz na części 
pierwsze wystąpienia Jobsa, znajdziesz tam więk-
szość tych wyzwalaczy. Niepokój spowodowany 
krótkimi seriami, pożądanie, prestiż funkcjonowa-
nia w ekosystemie urządzeń Apple czy wreszcie 
występność, czyli wszystko to, co ludzie są gotowi 
zrobić, by te urządzenia mieć.

Jeden z wyzwalaczy fascynacji, tajemniczość, jest 
wykorzystywany w storytellingu. Dlatego przy 
historii trwamy, bo zarzuca ona haczyk, który chce-
my odgadnąć. To bardzo silny element fascynacji. 
Jednak musimy tu zaznaczyć, że opowieści, które 
niosły markę Jobsa, i w ogóle opowieści, to nie jest 
coś, co idzie wprost z głowy. To precyzyjnie przygo-
towywane, dobierane słowa, układane zdania, cyze-
lowane w nieskończoność sformułowania. Wszystko 
obliczone, by wycelować we wrażliwe miejsca 
słuchaczy i wzbudzić określone emocje, a co za tym 
szło – poruszyć triggery zakupowe. Przeanalizujmy 
jego słynne wystąpienie na premierze iPada. Gdyby 
wyszedł i zaczął wyliczać: waga 54 g, pamięć 5 GB, 
wertykalne sterowanie po katalogach, przetwornik 
z 24bitowym przetwarzaniem dźwięku i 95 kHz 
próbkowaniem, odtwarzanie formatów midi, flac, 
mod, mp3... Po pierwsze – zrozumiałaby go tylko 
połowa osób na sali, a po drugie – ta połowa, która 
zrozumiała, wcale nie uznałaby tego za innowacyjną 
konstrukcję. Nie byłoby z tego emocji, ani frajdy. 
A jednak zdanie otwierające, to słynne „Tysiąc piose-
nek w Twojej kieszeni”, powtarzał cały świat i odbi-
ło się ono echem po całym Twitterze. Po czym Jobs 
kontynuował: „Od dziś nie będziesz kupował całej 
płyty, ale tylko te piosenki, które Ci się podobają 
z całej muzyki świata, do której możesz mieć dostęp 
na swoim urządzeniu”. To dopiero eskalacja emocji. 
I w ten sposób kontynuowali prezentację każdego 
kolejnego produktu, budząc pożądanie i fascynację. 
Tak samo postępuje Elon Musk, nigdy nie wnika 
w technikalia, a posługuje się łatwymi do skonsu-
mowania obrazowymi wypowiedziami, porusza się 
w sferze tego, co widać, i w sferze wizji. 

Umiejętności występowania publicznego, dobre-
go opowiadania, znajomości struktury opowieści 

i mechanizmu wyzwalania fascynacji. Ten miks 
jest przez te postaci wykorzystywany i daje  
kapitalny efekt.

A to wszystko kompetencje, można je nabyć 
i samemu dojść do takiego mistrzostwa? 

Mówi się, że żeby dojść do mistrzostwa, trze-
ba poświęcić na to aż 10 tysięcy godzin pracy. 
Tak przynajmniej stwierdził Malcolm Gladwell. 
Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, ile 
czasu trwa mistrzostwo? Ile stoisz na podium? 
Niewiele. Okazuje się, że nie potrzebna jest 
Ci tak perfekcyjna umiejętność władania kie-
rownicą w samochodzie, jaką mają Kubica czy 
Hołowczyc, by na tym samochodzie w biznesie 
zarabiać. Oczywiście, potrzebujesz trochę więcej 
jako zawodowy kierowca, ale jako przedstawiciel 
handlowy poruszający się w trenie potrzebujesz 
opanować te umiejętności w sposób wystarcza-
jący. Musi to być trening, w którym są wyraźne 
przerwy. Bowiem cała magia w umyśle odbywa 
się nie w trakcie treningu, ale po nim. Wtedy 
w mózgu powstają nowe połączenia neuronal-
ne, nowe szlaki komunikacyjne, po których dana 
umiejętność będzie realizowana. I umysł potrze-
buje czasu, by te połączenia stworzyć. Gdy wy-
kształci tę nową siatkę połączeń, to po pewnym 
czasie osoba daną kompetencją zaczyna władać 
coraz lepiej. I my od dziecka tak się uczymy – 
najpierw rozumieć, co się do nas mówi, potem 
mówić, później być może mówić tak, by zostać 
zrozumianym zgodnie z intencją, wreszcie – by 
wywierać wpływ. I każdy z nas jest w stanie się 
nauczyć tych umiejętności tak, by zacząć je wy-
korzystywać z efektem chociażby biznesowym. 

Oczywiście, jeśli masz odrobinę predyspozycji, 
talentu, możesz potem stać się zawodnikiem, który 
będzie wygrywał olimpiady. Nie jest to jednak 
potrzebne, by osiągać zadowalające nas efekty. Nie 
musisz gnać jak Kubica, czy precyzyjnie reagować 
w terenie jak Hołowczyc, by samochód i Twoja 
umiejętność prowadzenia, nabyta podczas 30 go-
dzin kursu na prawo jazdy, zaczęły dawać efekty. 
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I tak samo będzie ze storytellingiem, z wystąpie-
niami publicznymi, ze wszystkimi kompetencjami, 
które opanowujemy, by prowadzić biznes. Nie 
musimy trenować przesadnie długo, by zacząć te 
kompetencje wykorzystywać na na tyle dobrym 
poziomie, by przyszedł efekt.

To niesamowite odkrycie, że czemuś tak 
ulotnemu jak opowieści można przypisać 
konkretne biznesowe cele. Jak to się stało, 
że opowieści stały się tak modne?

Nasz mózg, kiedy się kształtował, wbudował w sie-
bie to, że reaguje na opowieści. Profesor Jerome 
S. Bruner, twórca Ośrodka Badań nad Procesami 
Poznawczymi na Uniwersytecie Harvarda, stwier-
dził w swoich badaniach, że powodem, dla które-
go nauczyliśmy się mówić, było to, że były w nas 
opowieści, które chcieliśmy przekazać. Nasz umysł 
wytworzył naturalną umiejętność, że w momencie, 
kiedy słyszy narrację, od razu się na niej fokusuje 
i zaczyna się w niej osadzać. Co więcej, gdy się nu-
dzimy, nasz umysł naturalnie wchodzi w tryb snucia 
opowieści, coś sobie przypominamy albo fantazju-
jemy, wkładamy w te opowieści bohatera (często 
siebie), przesuwamy go po linii czasu. Robimy  
to sprzętowo. 

Zostało zmierzone, ile dziennie w naszych wypowie-
dziach jest story. Około 64% naszych wypowiedzi 
ma konstrukcję mniej lub bardziej narracyjną, opo-
wieściową. My potrzebujemy opowieści! Zobacz, ile 
ludzkość tworzy filmów, książek, opowiadań, kawa-
łów, standupów choćby. W ten sposób rozpoznajemy 

świat i przekazujemy nasze 
doświadczenia, komunikuje-
my się nimi. 

Dzięki opowieściom przekazujemy emocje, a emocje 
to coś, co jest nam potrzebne w marketingu. Jeśli są 
emocje, to będzie fascynacja, to będą decyzje emo-
cjonalne. Naukowcy to potwierdzili – jesteśmy stwo-
rzeniami emocjonalnymi. Logicznie i racjonalnie tylko 
uzasadniamy nasze emocjonalne wybory.  Opowieść 
ma zawsze jeden cel,  wywołać emocje, to nagle 
okazuje się, że jako narzędzie świetnie może pasować 

fot. materiały prasowe

 KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ, 
 KUPUJEMY OPOWIEŚĆ, 
 KTÓRA ZBUDOWAŁA SIĘ 
 W NASZEJ GŁOWIE. 
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do marketingu i sprzedaży. W momencie, gdy wywo-
łuje emocje związane z produktem, z mieszkaniem, 
z nieruchomością, którą będziemy nabywać, no to już 
niewiele odbiorcę dzieli od tego, by tę nieruchomość 
kupił. Kupując nieruchomość, kupujemy opowieść, 
która zbudowała się w naszej głowie. Sami ją sobie 
wyobrazimy, oglądając przestrzeń, którą chcemy na-
być, jej okolicę. Ale też sprytny agent nieruchomości 
może nam podsunąć pewne obrazy, które pomogą 
nam tę opowieść w głowie jeszcze lepiej zbudować. 
Jeśli zbudujemy sobie na tyle przekonującą opo-
wieść związaną z produktem, który mamy nabyć, 
to my ten produkt w końcu kupimy. W storytellingu 
biznesowym chodzi o to, by zmienić emocje klienta. 
Większość klientów nie ma problemu „fizycznego”, 
by coś od Was kupić, a ma problem emocjonalny. Jak 
umiecie to zmienić, to zyskacie klienta, doprowadzi-
cie do zakupu.

Jak storytelling oddziałuje 
na naszego odbiorcę?

Za pomocą opowieści komunikujemy się, aby 
wywołać emocje, ale też po to, by nawiązać 
więź i skracać relację. Lubimy korzystać z usług, 
z produktów, z firm, które już znamy. Coś zupełnie 
nowego, z czego nazwą się nie zetknęliśmy, budzi 
w nas naturalny opór, nieufność. I właśnie opowie-
ści są po to, aby skrócić ten dystans. Żeby się do 
siebie zbliżyć, żeby się związać. 

Człowiek jest istotą głęboko sensoryczną. 
Odbieramy świat zmysłami, ale potrafimy też 
zmysłowo odbierać opowieści. Dzięki nim czuje-
my, wyobrażamy sobie odczucia, jakie mielibyśmy, 
znajdując się w danej sytuacji, obcując z danym 
przedmiotem. Nawet dotyk, zapach czy smak. 
Za to odpowiadają neurony lustrzane – generują 
w mózgu odczucia, które wywołują słowa. 

Gdy łechtamy zmysły, uruchamiamy wyobraźnię 
naszego odbiorcy, wykorzystując obrazy i od-
czucia dźwiękowe, smakowe, dotykowe. To jest 
wspólny mianownik naszych ludzkich doświad-
czeń. Jeżeli człowieka osadzimy w opowieści, 
jego wyobraźnia zacznie robić resztę, odrywając 
się trochę od logiki. Dzięki temu możemy wło-
żyć emocje, doświadczenia, ale też przeróżne 
produkty i usługi do głów ludzi. Świat nierucho-
mości jest wypełniony opowieściami. Za każdym 
drzewem w ogrodzie, wnętrzem, przedmiotem 

stoi jakaś opowieść. Trzeba 
je wydobyć, ukształtować 
i opowiedzieć.

 Świat nieruchomości jest 
 wypełniony opowieściami. 

fot. Stan Svitsa
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Jak przygotować się do stosowania 
storytellingu w swoim biznesie. Jakie 
kroki musi przejść przedsiębiorca, 
agent nieruchomości?

Wszyscy jesteśmy storytellerami. Każdy z nas 
opowiada, lepiej lub gorzej. Każdy z nas całe ży-
cie nasiąkał strukturą opowieści i każdy z nas nią 
włada. Problem w tym, że nie każdy włada nią 
poprawnie lub... celowo. A to dlatego, że nie mamy 
świadomości, jak skonstruowane są opowieści. Ten 
brak wiedzy jest oczywiście do nadrobienia, a gdy 
już się tego nauczymy, będziemy w stanie bardzo 
szybko docierać do sedna i angażować ludzi zgodnie 
z naszą intencją. 

Jak się tego nauczyć? Tak jak każdej kompeten-
cji. Zaplanować na to czas, nauczyć się, jaka jest 
struktura opowieści i opanować ją. Następnie 
nauczyć się tworzyć świat opowieści, czyli fabułę. 
Osadzać w niej bohatera i jego przygody. Trzeba 
się także przygotować trochę od strony języko-
wej, choćby opanować kilka prostych trików, które 
sprawią, że zawsze będzie się dobrze słuchało tego, 
co mówimy.

Następnie te nowe umiejętności trzeba ćwiczyć przy 
każdej nadarzającej się okazji po to, by zaczęły z nas 
naturalnie wypływać, nawet bez udziału świadomo-
ści. Wkrótce okaże się, że jesteśmy w stanie tą tre-
ścią, oczarowywać ich umysły szybciej i sprawniej.

A jeśli chodzi o przygotowanie się od strony 
analizy swojej oferty. Czy trzeba w jakiś 
specjalny sposób spojrzeć na swój produkt, 
usługę, a firmę? Czy trzeba czegoś w nich 
szukać, bo najczęściej na pierwszy rzut oka 
rzadko widzimy w nich tematy do opowieści...

Wokół marek z natury rzeczy gromadzą się opo-
wieści. Zobacz, Steve Jobs opowiadał nie tylko 
o produktach, ale też o tym, jak powstawały, co się 
nie udało, ile razy wyrzucili jakiś pomysł do kosza, 
jak pracowali nad jakimś szczegółem, jak długo biel 
nie była wystarczająco biała... Jest tego mnóstwo 

i wierzę, a nawet wiem, że każdy w swojej działal-
ności może takie opowieści znaleźć.

Zatem o czym możemy opowiadać?

Możemy snuć opowieści, w których nasz produkt 
zmienia życie osoby, która zaczyna z niego ko-
rzystać. Możemy opowiadać o tym, jak powstał 
produkt, co się na niego złożyło, jakie kompeten-
cje i zasoby, jaki wkład członków zespołu. Z jakich 
ludzi składa się firma? Jakie ma wartości? Jaka jest 
historia marki?

Możemy też zaadaptować opowieści płynące 
z ust ludzi, którzy już są naszymi klientami. 
Mogą one dotyczyć tego, jak im się z nami 
pracowało, jakie były ich odczucia. Jakie były 
ich perypetie, zanim do nas trafili. Wreszcie to, 
jak nasz produkt czy usługa zmieniły ich życie 
bądź wybawiły ich z opresji. To pierwszy sposób 
na opowieści – taki, w którym wykorzystujesz 
swój produkt jako część świata, w którym poru-
sza się bohater opowieści.

Jest też druga metoda, czyli po prostu świetne 
opowieści. Nie muszą być związane z Twoim biz-
nesem, ale są one na tyle wartościowe, że samo 
dostarczenie ich klientowi w obrandowanej for-
mie – na Twojej stronie internetowej, w rozmowie 
z Twoim pracownikiem czy na przykład przy pomo-
cy newslettera – i wywołanie pożądanych emocji 
powoduje transfer tego wrażenia na Twoją markę. 

Bez czego nie może się obejść dobra 
opowieść? Jakie są jej składowe i jak powinna 
wyglądać jej konstrukcja?

W każdej opowieści musi być bohater. Wyrusza 
on w podróż, podczas której zmaga się proble-
mami. Musi je rozwiązać, a w tym celu musi 
przejść przemianę. 

Możemy pokazać, jaki jest świat problemów nasze-
go bohatera i sposób ich rozwiązania. W kontek-
ście „świata po”, w którym chcemy osadzić naszego 
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odbiorcę, pokazujemy nasz produkt lub firmę, które 
mogą towarzyszyć i wspierać, a w końcu pomóc 
coś zmienić. Przekaz jest taki, że mając to, będzie 
szybciej, łatwiej, lepiej, przyjemniej. 

W najprostszej formie konstrukcyjnej możemy tak 
to zrobić. Możemy też stosować bardziej wyrafi-
nowane techniki, ale tu musiałbym najpierw prze-
kazać jednak już więcej wiedzy storytellingowej. 

Możemy zadziałać na różnych poziomach. 
Po pierwsze – sposób najłatwiejszy – serwo-
wać take opowieści, by odbiorca sam się w nich 
osadzał. Im lepiej podłożymy tę materię odbiorcy 
poprzez obrazy, np. że siedzi w blasku ognia przy 
kominku i czuje jego ciepło, gotuje obiad przy 
wyspie kuchennej i może patrzeć na bawiące się 
dzieci, zażywa relaksującej kąpieli w wannie z hy-
dromasażem – tym łatwiej będzie mu się w tym 
osadzić, to poczuć.

Czasem możemy też zadziałać z innej strony, 
wykorzystując innych ludzi. Nasza opowieść może 
być o tym, jak wyjątkowa jest dana nieruchomość, 
np. że w kamienicy na rogu mieszkał Władysław 
Szpilman albo w sąsiedniej willi mieszka 
Małgorzata Rozenek. Niektórych fascynuje moż-
liwość codziennego dotykania historii czy szansa 
na spotkanie kogoś sławnego w pobliskiej piekar-
ni. Opowieść z życia poprzednich właścicieli, np. 
skąd wynikają taka a nie inna konstrukcja domu 
czy inne rozwiązania, także może dać pożądane 
emocje. Rzeczy owinięte opowieściami zyskują 
na wartości. 

Najczęściej jednak będziemy pracować nad umy-
słem naszego odbiorcy, któ-
ry będzie musiał stworzyć 
sobie sam narrację o sobie 
w swojej głowie. 

Mariaż storytellingu i branży nieruchomości 
wydaje się być idealnym. Zakup 
nieruchomości to nigdy nie jest decyzja 
nagła, to proces, w którym się dojrzewa. 
Storytelling to nie reklama, nie ma CTA 
na końcu, nie ma „Kup teraz”. 

Tak. Im mniej podczas pokazywania nierucho-
mości będzie sprzedaży, a nawet w ogóle jej nie 
będzie, im bardziej luźna i swobodna opowieść, 
tym lepiej. Jedna i druga strona będzie sobie 
coś opowiadała, bo pamiętajmy, że klienci też 
sami z siebie zaczną się odzywać. Jak im pozwo-
limy opowiadać, to może być tak, że sami sobie 
zbudują tę historię i to wyobrażenie. Gdy wy-
mienimy się opowieściami podczas tego procesu, 
a nie będziemy wytaczać argumentów, to nie 
będą czuli, że są pod wpływem jakiejś perswa-
zji, manipulacji, nie włączą się im mechanizmy 
obronne w postaci obiekcji. Pozwolimy klientowi 
bardziej nam zaufać i dać mu się ponieść proce-
sowi decyzyjnemu.

To najlepszy stan, gdy nie czuję, gdy ktoś mnie 
do zakupu zmusza, a sam podejmuję decyzję, 
że zakup jest dla mnie korzystny. Chodzi o incep-
cję idei, która ma sprawić, że klient sam sobie 
zaczyna sprzedawać nasz produkt.

Ci ludzie, którzy właśnie wyszli z prezentacji nie-
ruchomości, za chwilę usiądą przy kolacji i będą 
analizować, co mogą w tej nieruchomości, jak 
mogą, będą sobie wyobrażali, jak będą tam pro-
wadzić życie, snuli plany na krótki, a może na bar-
dzo długi termin. Będą oczywiście analizowali 
także względy praktyczne, finansowe możliwości 
itd., ale im bardziej się osadzą w świecie naszej 
opowieści i bardziej poczują jego możliwości, im 
bardziej poczują frajdę z tej wizji, tym bardziej 
skłonni będą do decyzji o zakupie. A im więcej 
będą oglądać alternatywnych nieruchomości, tym 
większa szansa na to, że wygra ta, która zapisze 
w głowie lepszą opowieść. A tak naprawdę ta, 
która z nich wywoła lepsze emocje. 

 Rzeczy owinięte opowieściami 
 zyskują na wartości. 

fot. Stan Svitsa
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Emocje naciskają w głowie przycisk nagrywania. Im 
silniejsze emocje, tym więcej  zapamiętujemy. Jeśli 
jednego tygodnia obejrzymy 510 nieruchomości, 
to zapamiętamy tylko te, które dobrze zadziałały 
na nasze emocje. Cała ta miałka i nijaka reszta 
odejdzie w zapomnienie. Jeżeli podczas prezentacji 
agent będzie opowiadał nam historie związane 
z nieruchomością, ale też inne, im częściej nacisną 
one w naszym mózgu przycisk REC, tym bardziej 
oglądający z tą nieruchomością, z tym produktem 
się zwiążą. A jak się zwiążą? Emocjonalnie :)

Jak włączyć ten przycisk REC? Jakiego 
rodzaju opowieścią, a może słowami?

Faktycznie istnieją takie słowa, które sprawiają, 
że skupiamy uwagę. Tymi słowami są tzw. seman-
tyczne znaczniki zmiany. Jest ich kilkanaście, jedno 
z najbardziej popularnych to słowo „jednak”. Słowa 
te wprowadzają anomalię w linii czasu opowieści. 
Normalnie jeżdżę do pracy autobusem, jednak tego 
dnia pojechałem... i nasz umysł natychmiast staje 
na baczność, bo uwielbia zagadki. Dobry storyteller 
jeszcze odwlecze odkrycie tajemnicy, co było dalej, 

budując coraz większą ciekawość, a nawet napięcie. 
Pointa, dobrze podana, powinna wywołać kolejną 
falę emocji, tym razem w ośrodku nagrody w móz
gu. Opowieści to władanie chemią umysłu: serotoni-
ną, oksytocyną i dopaminą.

Taka osoba, agent, który przedstawia potencjalnym 
kupującym nieruchomość, musi też dobrze słuchać. 
Wychwytywać te rzeczy, które na ludzi będą działa-
ły, bo przecież nie wszystko zadziała na każdego. 
Na jednego dzieci, na innego kominek. Ale nie 
musimy mówić o tym konkretnym kominku, ale 
np. podzielić się wspomnieniem kominka czy pieca 
z rodzinnego domu: Dorastałem w domu na wsi, dzia-
dek zawsze palił tam w piecu. To ciepło jest zupełnie 
inne niż z grzejnika, czy też ma Pani takie doświad-
czenie? I ten zapach schnącego drewna unoszący 
się w całym domu. A najbardziej lubiłem moment, 
gdy dziadek dokładał do pieca, bo wtedy ten zapach 
jeszcze intensywniej się rozchodził. Możemy opo-
wiedzieć swoje własne doznanie, własną przygodę 
z życia czy własny rozwiązany problem: Wie Pan 
co, jak ja się teraz cieszę, że sam mam dom za mias
tem. W tych covidowych czasach, to ludzie siedzą 

fot. Stan Svitsa
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w domach, nie mogą nawet na spacer z dziećmi czy 
na plac zabaw wyjść. A tak, dzieci w ogrodzie spędza-
ją całe dnie, mogą poskakać na trampolinie, z psem 
pobiegać między drzewami. Myśmy nawet nie odczuli, 
że jest  lockdown. W zeszłym roku drzew nasadziliśmy, 
by nadać działce taki bardziej leśny charakter. Jaki 
to piękny cień będzie dawać w ciepłe dni. Ważne, by 
w historii zawsze był bohater, który miał problem 

i jakoś go rozwiązał. Czegoś 
doświadczył, coś zmienił 
w swoim życiu. 

Chodzi o to, żeby znaleźć te elementy, które 
będą istotne w procesie decyzyjnym dla ludzi, 
którzy właśnie oglądają naszą nieruchomość. 
Często ludzie sami z siebie nie wpadną na jakiś 
konkretny pomysł, ale gdy im podsuniesz pe-
wien obraz, to ich wyobraźnia już sobie dopowie 
resztę. Bo w swej naturze już tak jesteśmy skon-
struowani, żeby we wszystkich rzeczach, których 

się dowiadujemy, szukać opowieści, połączenia, 
sensu. I chętnie odnosimy je do siebie. 

Masz takie doświadczenie, że niektóre 
osoby są bardziej podatne na opowieści, 
a inne mniej?

Ludzie się zanurzają w ten świat z różną pręd-
kością i z różnym entuzjazmem. Można to łatwo 
zaobserwować, opowiadając dowcip. U jednych 
naturalne reakcje pojawiają się w sposób widocz-
ny, inni z całkowitą powaga wysłuchają do końca 
i prawie nic na ich twarzy nie drgnie. Co nie znaczy, 
że opowieść na nich nie zadziałała. Wszyscy skupia-
ją tak samo uwagę na historiach i zaletą story jest 
to, że na pewno jej wysłuchają. Reakcja i analiza 
mogą nastąpić z opóźnieniem, ale swoje podczas tej 
rozmowy „nagrali” i prędzej czy później zaczną nad 
tym rozmyślać.

Na koniec jedna rada – pierwszy krok do 
stosowania storytellingu z sukcesem?

Tak, jak mówiłem, wszyscy jesteśmy storytellerami 
z natury. Sukces wymaga jednak świadomego i ukie-
runkowanego stosowania opowieści. Zacząć należy 
od zdobycia wiedzy, jak to się robi i jak to działa, od 
poznania podstaw, mechanizmów.

Dziękuję za rozmowę.

 Musimy znaleźć te elementy, 
 które będą istotne w procesie 
 decyzyjnym dla ludzi, 
 którzy właśnie oglądają 
 naszą nieruchomość. 

fot. Stan Svitsa



33

sprzedaż i negocjacje

EST   TEEST   TE

https://www.skutecznesposobypracyzoferta.pl
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fot. energepic.com / Pixabay.com

 DAWID MARECKI 

w poszukiwaniu 
Świętego graala
CZYLI O BUDOWANIU SAMOREGULUJĄCYCH SIĘ 
ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH

fot. fauxels / pexels.com
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Zbudowanie i utrzymanie wysoko produktywnego i samoregulującego 
się zespołu w agencji nieruchomości jest Świętym Graalem wielu szefów 
i menedżerów zespołów sprzedażowych. Warto zdać sobie asertywnie 
sprawę, że osiągnięcie tak zdefiniowanego celu nie jest możliwe 
do realizacji w 100% i jednocześnie zrozumieć – o czym wie każdy 
poszukiwacz Graala – że istotą tej podróży jest droga, zbliżenie się do celu 
na wyciągnięcie ręki i pogodzenie się z faktem, że finalnie nie pozwoli on 
po siebie sięgnąć… na dłużej.

Wydaje się jednak, że to, czego możemy nauczyć 
się podczas trudnej i pełnej wyzwań podróży 
w roli szefa czy menedżera, stanowić będzie war-
tość, która pozwoli osiągnąć cel, np. w 80% – cał-
kiem nieźle, prawda?

W serii najbliższych publikacji zidentyfikuję 
i omówię trzy najważniejsze i podstawowe ob-
szary – bazy na drodze, których osiągnięcie bę-
dzie warunkować, czy Twoja podróż zakończy się 
u stóp sanktuarium Graala, czy też zgubisz drogę, 
skazując się na przeciętność w roli szefa, tak jak 
wielu przed Tobą, lub też, co gorsza, po pros
tu polegniesz…

 BLOOD IN – BLOOD OUT 
Jednym z typowych i najczęstszych wyzwań, z ja-
kimi styka się szef agencji nieruchomości, jest ro-
tacja pracowników. Zanim zespół agentów, którego 
jesteś szefem, stanie się „dorosły”, a więc niemal 
samoregulujący się, najpierw potrzebuje on być ze-
społem stabilnym – czyli takim, w którym rotacja 
nie przekracza (w zależności od początkowej liczby 
osób w zespole) 20% rocznie.

Trener merytoryczny i narzędziowy. Autor szkoleń z zakresu 
negocjacji, sprzedaży i zarządzania. Stosuje autorską metodę 
łączącą m.in. obszary analizy transakcyjnej, nowoczesnej sprzedaży, 
psychologii oraz technik budowania zawodowych ról.  Konsultant 
m.in. w zakresach: rekrutacji, szkoleń wewnętrznych, budowania 
zespołów sprzedażowych, tworzenia kultury organizacyjnej, 
systemów motywacyjnych oraz procesów obsługi klientów.  
Twórca projektu IMDM – efektywne praktyki szkoleniowe.

Dawid Marecki

roczny
wskaźnik  =

rotacji

Liczba agentów, którzy odeszli
x 100

(Początkowa liczba agentów + Końcowa liczba agentów)/2

http://imdm.pl/
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Smutna rzeczywistość pokazuje, że ponad  
80% agentów nieruchomości wytrzymuje w branży 
najdłużej 8 lat. Pozostałe 20% to zawodowcy 
o ponadprzeciętnej lub wysokiej skuteczności ope-
racyjnej i finansowej, którzy stabilnie zarabiając, 
cieszą się z tłustego PITa, albo… agenci, którzy 
zdecydowali się z tego zrezygnować i zostali sze-

fami, otwierając swoje biura 
i ruszyli w podróż po więcej, 
ryzykując wszystko.

 „OPERACJA SIĘ UDAŁA, 
 PACJENT ZMARŁ” 
Główne czynniki powodujące odejście agenta, 
można ująć w trzech głównych obszarach (i jed-
nym dodatkowym). Odpowiedzialność za każdy 
z tych obszarów spoczywa (nie)stety na szefie:

 ■ błąd źle przeprowadzonej rekrutacji, tzw. „błąd 
rekrutacyjny”, czytaj: „Z CV i z rozmowy zapowia-
dał się świetnie, ale potem okazało się, że były 
z nim same problemy”,

 ■ błąd braku lub źle przeprowadzonego wdro-
żenia, czytaj: „Nic nie zrobił przez 3 miesiące, 
a później wziął i odszedł”,

 ■ błąd w prowadzeniu agenta, tzw. „błąd me-
nedżerski”, to najczęściej brak umiejętności 
delegowania, rozliczania, wspierania, odtruwa-
nia, nagradzania, sankcjonowania i innych oraz 
brak wiedzy: kiedy, do kogo, co i jak stosować 
i nie stosować, czytaj: „Chciałoby się na wyży-
ny, a tu ciągle niż… nie uciągnie pusta głowa 
ciężkiej dupy wzwyż”,

 ■ błąd braku propozycji wartości dla najlep-
szych i przedsiębiorczych, czytaj: „I pewnego 
dnia po prostu przyszedł do mnie i mówi, 
że odchodzi. No w życiu bym się nie spodzie-
wał. Jeszcze wziął i mi zabrał ze sobą połowę 
zespołu… niewdzięcznik! Na własnej piersi 
wilka wychowałem!”.

Jeśli więc ktoś narzeka na agentów, którzy „mie-
li być super, a okazali się niewypałem”, niech 
najpierw się zastanowi, czy nie dostał tego, 
na co zasłużył.

 KOSZTY ROTACJI 
Złoto płucze się za pomocą miski do płukania 
złota, a nie przebiera sitem. Praca miską wyma-
ga cierpliwości i uważności – nie robi się tego 
szybko. Jeśli używasz sita, to większość złotych 
samorodków ucieka – wewnątrz zostają... koszty.

 Stabilny zespół agentów 
 nieruchomości to taki, 
 w którym rotacja nie 
 przekracza 20%. 

fot. fauxels / pexels.com
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Szefom, którzy wychodzą z założenia, że rotacja 
nie generuje im znacznych kosztów, sugeruję chwi-
lę refleksji. Być może niektórzy wychodzą z zało-
żenia, że mają tak ustawiony model biznesowy, 
że agent jest „bezkosztowy”, więc fakt, że odejdzie, 
nie obniży rentowności biura. To w pewnych oko-
licznościach możliwe, o ile agent notuje transakcje 
na zaplanowanym ilościowo poziomie. Warto jed-
nak pamiętać, że statystycznie większość spośród 
odchodzących agentów, to ci z około 3miesięcz-
nym stażem w firmie. Mówi się o nich, że „nie 
odpalili”, niemniej problemem nie jest rotacja sama 
w sobie, tylko rotacja ponadnormatywnie wysoka.

Z pewnością są szefowie, którzy potrafią dobrze 
liczyć swój biznes – dobrze, czyli realnie i skru-
pulatnie. Dzięki temu podejmują lepsze decyzje 
biznesowe. Nie zapominając o intuicji przedsiębior-
cy, zwracają jednocześnie baczną uwagę na Excel 
i każdą poważną decyzję biznesową tak strategicz-
ną, jak i taktyczną, kalkulują, rachują itp., opierając 
się na konkretnych danych obecnych i historycz-
nych, kiedy np. modelują przyszłość.

Idę o zakład, że jeżeli jesteś takim właśnie szefem, 
to bez problemu będziesz potrafił wypełnić poniż-
szą tabelę. Ba! Jestem przekonany, że masz własną, 

zapewne nieco bardziej szczegółową i już dawno ją 
wypełniłeś. Brawo!

Jeżeli jednak uważasz, że rotacja w Twoim biurze 
stanowi lub zaczyna stanowić wyzwanie, warto 
wiedzieć, ile tak naprawdę Cię to kosztuje (o ile 
potrafisz zrobić to rzetelnie i asertywnie). Znasz 
swój model biznesowy, funkcjonujące u Ciebie 
modele wynagrodzeń itd.

Załóż najbardziej popularny scenariusz: agent 
odchodzi do 3 miesięcy od startu. Nie przepro-
wadził żadnej transakcji. W zależności od rodzaju 
współpracy (B2B, umowa o pracę, inne) skalkuluj 
m.in. najłatwiejsze do ustalenia koszty bezpośred-
nie, następnie policz koszty pośrednie i (tu będzie 
najtrudniej, ale spróbuj) koszty alternatywne.

Jeżeli w najbardziej optymistycznym scenariuszu 
wyjdzie Ci mniej niż 10 tys. złotych – zadzwoń 
do mnie, sprezentuję Ci lepszy kalkulator. Średnio 
suma tych kosztów według różnych źródeł waha 
się od kilkunastu do nawet nieco ponad 30 tys. 
złotych (jeśli potrafi się dostrzec, gdzie uciekają 
kolejne złotówki). Zatem… weź profilaktycznie coś 
na uspokojenie i policz.

fot. fauxels / pexels.com
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Koszty rekrutacji
Co? Ile?

Be
zp

oś
re

dn
ie

Wynagrodzenie tzw. podstawa

Ogłoszenie rekrutacyjne – przygotowanie, opracowanie  grafik

Ogłoszenie rekrutacyjne – publikacja, promocja

Koszt przeprowadzonej rekrutacji: czas, weryfikacja CV, rozmowy, 
miejsce, materiały informacyjne dla kandydatów

Opracowanie umów o pracę, współpracę – jednorazowo prawnik

Koszt szkolenia wstępnego i innych szkoleń

Koszty inne  materiałów do pracy, sprzętu, wizytówek, założenia 
poczty, zużytych materiałów biurowych, prądu, kawy itp. itd.

Po
śr

ed
ni

e Spadek efektywności obecnego zespołu o 5-10%, jeżeli nie prze-
prowadzono „odtrucia” zespołu. Rotujący agent był lubiany lub jego 
odejście odbyło się w niejasnych okolicznościach, albo w atmosfe-
rze skandalu. Plotki zabierają czas zespołu i obniżają jego energię

Koszt kolejnej rekrutacji

Al
te

rn
at

yw
ne

Koszt utraconych szans: 3 nowe transakcje, które powinien 
zrobić, gdyby agent był odpowiednio zrekrutowany, wdrożony 
i prowadzony

Nadwyrężone relacje z klientami obsługiwanymi przez odchodzą-
cego agenta

Koszty wizerunkowe (inni potencjalni kandydaci, hejt w sieci, prze-
ciwdziałanie, PR)

Problemy prawne, jeśli odchodzący agent rażąco zaniedbał lub 
naraził na straty swoich klientów

Inne koszty, np. agent nie oddał sprzętu, nie rozliczył się z agen-
cją itp.

Alternatywne koszty skumulowane: rotujący agent „pociąga 
za sobą” innego agenta lub agentów (1 lub 2 osoby) – możliwe 
zwłaszcza, jeśli byli z tego samego procesu rekrutacyjnego, zaczy-
nali razem

Alternatywne koszty inne  rotujący agent skopiował wrażliwe 
dane handlowe agencji lub knowhow i przeniósł je do konkurencji

Alternatywny koszt migracji klientów  Rotujący agent, zabiera ze 
sobą część klientów do konkurencyjnej agencji

Alternatywnie rotujący agent zostaje konkurencją – koszt utraty 
części udziału w rynku
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 ŚRODOWISKO: INKUBATOR CZY 
 HOSPICJUM DLA AGENTÓW? 
Skutecznie i właściwie rekrutować to jedno, 
zachowanie pozytywnego wizerunku w przypad-
ku niepowodzenia to drugie. Dlatego aby Twoja 
agencja nie dorobiła się w krótkim czasie renomy 
„hospicjum dla utalentowanych agentów”, potrze-
bujesz zadbać jeszcze o:

 ■ skuteczne wdrożenie,

 ■ skuteczne prowadzenie,

 ■ skuteczne utrzymanie.

Te trzy obszary, będą wspierały retencję, czyli 
obniżały rotację agentów, tym skuteczniej, im 
skuteczniejsze procesy wdrożenia, prowadzenia 
i utrzymania wcielisz w życie.

Bez nich nawet najlepszy rekrutacyjny proces 
będzie… bez sensu i po nic, 
gdyż przypominać on 
będzie napełnianie wodą 
dziurawego wiadra.

 CUSTOMER EXPERIENCE AGENTA 
Biznes to praca rękoma innych ludzi. Powiedzmy 
sobie szczerze: jeśli w roli szefa czy menedże-
ra jesteś jednocześnie agentem nieruchomości 
na pełen etat, to nie jesteś w stanie samodzielnie 

i jednocześnie w pełni efektywnie kierować pracą 
innych, chyba że mówimy o 2, maksymalnie  
3 osobach i to tylko w sytuacji, kiedy są to do-
świadczeni i „dorośli” agenci.

Odpowiedz sobie zatem, kim są dla Ciebie Twoi 
obecni czy przyszli agenci? Jeśli w pierwszym 
rzędzie – „rękoma do pracy”, które mają Ci zaro-
bić pieniądze, to… sporo się nauczysz. Szybko za-
uważysz lub już zauważyłeś, że większość z nich:

 ■ musisz nieustannie kontrolować, tłumaczyć 
im i argumentować;

 ■ sama z siebie nic nie zrobi, jeśli ich 
nie popchniesz;

 ■ chce dać z siebie jak najmniej i jednocześnie 
mieć jak najwięcej;

 ■ kłamie, stosuje wymówki i usprawiedliwienia;

 ■ nie docenia Twoich starań i tego, co 
im dajesz;

 ■ ciągle z zawiścią liczy Twoje pieniądze i my-
śli, że Ty to masz kokosy;

 ■ regularnie odchodzi z Twojej firmy;

 ■ jeśli któryś „jest dobry”, to odchodzi i zostaje 
Twoją konkurencją.

Wybacz, drogi szefie, ale masz to wszystko lub 
będziesz mieć, jeśli traktujesz agentów właśnie 
jako „maszynkę do zarabiania” dla Ciebie.

Tak samo będą mieli agenci, którzy traktują 
w ten sposób swoich klientów – spójrz jeszcze 
raz na te punkty, to bardzo podobne. 

Zig Ziglar powiedział w swoim życiu wiele głu-
pot, które do dzisiaj uparcie próbują wdrażać 
w życie apostołowie motywacji z Facebooka, 
pomimo że czasy już inne itd. Ale jednocześnie 
powiedział on też jedną rzecz, która wydaje mi 
się warta uwagi, po właściwym jej zrozumieniu 
i przetworzeniu:

 Jeśli masz dużą rotację 
 pracowników, zadbaj 
 o to, by nie dorobić się 
 renomy „hospicjum dla 
 utalentowanych agentów”. 
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„Możesz osiągnąć w życiu naprawdę wiele spo-
śród swoich celów, jeśli pomożesz dostatecznie 
wielu ludziom w osiągnięciu ich celów”.

Widzisz, szefie – jeśli będziesz traktować agen-
tów tak, jakby byli Twoimi klientami, dzięki 
którym firma rośnie, i realnie zaangażujesz się, 
pomagając im osiągać ich cele, to z zaskoczeniem 
odkryjesz,że:

 ■ nie trzeba ich nadmiernie kontrolować;

 ■ będą chętniej i z zainteresowaniem słuchali, co 
masz im do powiedzenia, będą ciekawi i goto-
wi podejmować wyzwania;

 ■ będą z Tobą szczerze rozmawiać o swoich za-
wodowych trudnościach, unikając wymówek;

 ■ będą generować rozwiązania za-
miast problemów;

 ■ będą doceniać Twoje wysiłki i szanować Cię;

 ■ będą z radością liczyli swoje pieniądze, które 
zarobili, zamiast Twoich;

 ■ będą uwielbiali Waszą wspólną firmę i nie 
będą chcieli odchodzić;

 ■ najlepsi i jednocześnie przedsiębiorczy będą 
chcieli budować więcej razem z Tobą.

Nikt nie rodzi się wspaniałym szefem czy mene-
dżerem. Możemy się ewentualnie takimi stawać: 
„Zobacz, Dawid, to jest 50 tysięcy złotych premii, 
które powinno trafić do agentów, których jesteś 
menedżerem. Dlaczego te pieniądze są na fir-
mowym koncie? Dlaczego nie pozwoliłeś swoim 
ludziom zarobić tych pieniędzy?” – to były trudne 
pytania dla młodego stażem menedżera, jakim 
wtedy byłem. I skłamałbym, gdybym twierdził, że 
od razu byłem gotowy szukać na nie odpowiedzi, 
najpierw były wymówki…

 ROLA SZEFA LUB MENEDŻERA 
Dopóki szef biura nie zrozumie, że nadrzędnym 
celem jego roli jest to, aby jego ludzie z sukce-
sem zarobili pieniądze, których potrzebują, aby 
realizować swoje potrzeby i/lub rozwiązywać 
problemy, nie zdobędzie Graala, tylko co najwy-
żej kartonowy kubek ze Starbucksa.

 Traktuj pracujących dla 
 ciebie agentów tak, jakby byli 
 Twoimi klientami, dzięki 
 którym firma rośnie. 

fot. fauxels / pexels.com
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Jeśli Twoi agenci zarobią, to Twoje pieniądze są 
już dawno w Twojej kieszeni – tymczasem wciąż 
w naszym kraju pokutuje totalny rozziew pomiędzy 
szefem (który w powszechnej opinii pracowników 

chce płacić jak najmniej) 
a pracownikiem (który w po-
wszechnej opinii szefów 
chce robić jak najmniej).

Agenci odchodzą w większości od szefów, nie od 
firm – bez obrażania się opłaca się wziąć tę twardo 
postawioną tezę pod uwagę. Jeżeli masz większą 
rotację niż wspomniane 20%, to ludzie prawdopo-
dobnie odchodzą od Ciebie (w roli szefa). Po prostu 
stań się lepszym szefem, dzięki któremu osiągną oni 
swoje cele – wtedy będą chcieli iść z Tobą dalej.

 POLOWANIE CZY ŚWINIOBICIE? 
Podstawowe kwestie, które rekomenduję przynaj-
mniej rozważyć, jeżeli Twoim celem jest rekrutować 
opłacalnie, zarówno dla Ciebie, jak i kandydatów, to:

1. Wiedzieć, jakich kandydatów szukasz i dlaczego.

2. Zidentyfikować, czy jako firma jesteście gotowi  
na takich ludzi.

3. Zadbać o stworzenie środowiska dopasowane-
go do poszukiwanych kandydatów w sposób, 
który pozwoli im odnieść sukces.

4. Wdrożyć przemyślany proces, który poz-
woli odnaleźć kandydatów, zidentyfikować 
właściwych, zweryfikować potencjalnie naj-
lepszych i w ciekawy sposób komunikować 
propozycję wartości dla nich – w zależności 
od ich typu. Dzięki temu Twoja firma będzie 
chętniej wybierana przez kandydatów.

5. Wiedzieć, kogo nie chcesz i dlaczego, czyli 
zdawać sobie sprawę, jakich kandydatów nie 
zaprosisz do drużyny, ponieważ nie wypełniają 
punktu 1., zwłaszcza jeśli – uwaga – będą 
„dobrzy” – niejednokrotnie bowiem trafisz 
na kandydata, który byłby pożądany, ale… nie do 
tego zespołu, z różnych przyczyn.

6. Wiedzieć, jak odróżnić jednych od drugich, 
zdając sobie sprawę, że CV przyjmie wszystko, 
a typowe rozmowy rekrutacyjne to gry. Jeśli Twoi agenci zarobią, to 

 Twoje pieniądze są już dawno 
 w Twojej kieszeni.  

1
2

3

4

5

6

W kolejnych publikacjach rzucę 
nieco światła na kwestie rekrutacji, 
wdrożenia i utrzymania. Jeżeli ta 
publikacja wydała Ci się ciekawa, 
napisz do mnie:  
david.marecki@imdm.pl  

 DLA PIERWSZYCH 5 SZEFÓW/ 
 MENEDŻERÓW 20-MINUTOWA 
 KONSULTACJA GRATIS 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
mailto:david.marecki%40imdm.pl?subject=
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Rozwój 
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 JAROSŁAW ŁOJEWSKI 

Jak dobrze 
rozmawiać 
o porażkach?

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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Głównym powodem jest to, że mówiąc o swoich 
błędach, boimy się, że utracimy dobrą opinię u słu-
chających. Że stracimy autorytet, a może wręcz 
zyskamy miano nieudacznika.

Z kolei rozmowa o porażkach innych osób często 
zamienia się w nerwowe, nieprzyjemne, konflik-
towe sytuacje, które pogarszają emocje związane 
z przeżytym niepowodzeniem. I często prowadzi to 
do pogorszenia relacji.

Jak w takim razie opowiadać o porażkach  
w dobry sposób?

 OPOWIEDZ MI O SWOJEJ PORAŻCE 
Przypomnij sobie jakieś niepowodzenie, które nie-
dawno miało miejsce. Coś, co bardzo Cię poruszyło. 
Co miało negatywny wpływ na inne osoby. Jakie 
emocje pojawiły się wówczas w Tobie, na ile było to 
nieprzyjemne? W którym momencie się pojawiły? 

Kiedy myśli o porażce dotyczyły Ciebie i faktu, że coś 
się nie udało czy też tego, że będzie trzeba o tym 
opowiedzieć komuś innemu?

Założę się, że w większości przypadków to drugie 
jest trudniejsze niż to pierwsze. Możesz natomiast 
poradzić sobie z oboma aspektami takiej sytuacji 
w podobny sposób. Jak to zrobić?

Musisz dobrze przygotować się do rozmowy, w której 
chcesz opowiedzieć o swoim błędzie. A to przygoto-
wanie będzie jednocześnie zbudowaniem Twojego 
spojrzenia na sytuację, która już się wydarzyła. 
Na której cofnięcie nie masz już wpływu.

 CO SIĘ NAPRAWDĘ WYDARZYŁO? 
Zastanów się nad tym, co się naprawdę wydarzy-
ło. Często jest tak, że emocje związane z poraż-
ką przesłaniają nam faktyczną sytuację, bywa, 
że eskalują jej wagę i doniosłość jej znaczenia. 

Założyciel Fundacji Dobra Porażka, która wspiera szybszy rozwój 
osób i organizacji dzięki naukom wyniesionym z przeżytych porażek. 
Twórca kart Failowship, uczących dobrego rozmawiania o błędach 
i niepowodzeniach. W artykule wykorzystano pytania z tych kart.

Jarosław Łojewski

W historii każdej osoby, która odniosła sukces, znajdują się mniejsze lub 
większe porażki. Podobnie w naszym życiu. Próbujemy różnych rzeczy – 
jedne się udają, inne nie. Niepowodzenia są w naturalny sposób częścią 
tego, co robimy. Dlaczego zatem tak chętnie mówimy o sukcesach, a tak 
trudno jest nam opowiadać o błędach i porażkach?

https://dobraporazka.pl/
https://failowship.com/
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Emocje w takiej sytuacji zawsze będą się pojawia-
ły, jest to ich nieodłączny 
element. Warto natomiast 
przejść do faktów. 

Aby zobaczyć, co naprawdę się wydarzyło, 
skorzystaj z porady psycholog Joanny Chmury. 
Weź kartkę, podziel ją na dwie części. Na lewej 
napisz, jak odczuwasz przeżytą porażkę czy po-
pełniony błąd. Wypisz wszystko, co Ci przyjdzie 
do głowy. Na prawej natomiast zanotuj fakty, 
opisujące co rzeczywiście miało miejsce, powią-
zane z lewą stroną. 

Np. po lewej stronie może pojawić się stwierdzenie: 
„Nie udało mi się tego zrobić, bo jestem niekom-
petentny”, a po prawej: „Nigdy wcześniej tego nie 
robiłem, nie mam w tym żadnego doświadczenia”. 

Przyjrzyj się temu zestawieniu. Po pierwsze, pomoże 
Ci to lepiej zrozumieć, co się stało. Po drugie, poja-
wi się materiał do zastanowienia się nad tym, jakie 
doświadczenie możesz wyciągnąć z przeżytej sytu-
acji. A po trzecie, po prawej stronie będzie widać to, 
o czym opowiadać, co przekazywać, czym się dzielić. 

 WYCIĄGNIJ WNIOSKI Z PORAŻKI 
Aby dzielenie się historiami porażek miało sens, 
trzeba zadbać o to, aby pojawiły się wnioski wycią-
gnięte z niepowodzeń. To one stanowią o wartości 
Twojej opowieści, która ma Tobie i Twoim słucha-
czom pokazać, co można zrobić, aby takie sytuacje 
nie powtórzyły się w przyszłości. 

W skutecznym przepracowaniu takiej nauki po-
mogą pytania, takie jak np.: „Kto mógłby lub co 
mogłoby pomóc w opisanej sytuacji?”, „Czego 
mogę nauczyć siebie i innych z przeżytej porażki?” 
czy „Jaki wpływ ta porażka miała na moje podej-
ście do życia/pracy/relacji?”. I właśnie odpowiedzi 
na podobne pytania stanowią podstawę tego, 
jak powinniśmy mówić czy rozmawiać o naszych 
porażkach. Tak, emocje, które tam się pojawiły są 
bardzo ważne. Nie unikajmy opowiadania o nich, 
ale też niech nie będą głównym wątkiem takich 
opowieści, zwłaszcza w relacjach zawodowych.

 EMOCJE ZWIĄZANE Z PORAŻKĄ 
 PRZESŁANIAJĄ NAM FAKTYCZNĄ 
 SYTUACJĘ, BYWA, ŻE ESKALUJĄ 
 JEJ WAGĘ I DONIOSŁOŚĆ 
 JEJ ZNACZENIA. 

fot. Canva Studio / pexels.com
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 REZULTAT OPOWIADANIA 
 O PORAŻCE 
W relacjach zawodowych najważniejsze w opowie-
ści czy rozmowie o porażce jest to, co dzięki temu 
możecie zyskać Ty i Twój rozmówca. W powszech-
nym rozumieniu, porażka wiąże się z raczej smut-
nym i rozczarowującym doświadczeniem. A nam 
nie zależy na budowaniu niemiłych emocji czy 
pogrążaniu siebie. 

Rozmawiając o niepowodzeniu z przełożonym, zes
połem czy klientem, musimy znaleźć pozytywne 
aspekty takiego doświadczenia. Powinniśmy zatem 
pokazać, że porażka (którą już przeżyliśmy – było, 
minęło), mimo tego, iż bolesna, okazała się lekcją 
przyczyniającą się do naszego rozwoju, do uspraw-
niania naszej pracy. I to między innymi dzięki niej 
jesteśmy teraz lepszymi i mądrzejszymi osobami 
oraz pracownikami.

Opowiedz, czego nauczyliście się – Ty i organiza-
cja – z przeżytego niepowodzenia, jakie wyciągnę-
liście wnioski. Zwłaszcza wtedy, gdy sprawa jest 
świeża, opowiedz rozmówcy, jakie działania i kiedy 
zostaną podjęte, aby naprawić, zminimalizować lub 

usunąć skutki błędu, uniknąć ryzyka wystąpienia 
podobnego problemu w przyszłości, czy jak można 
podjąć ponowną próbę osiągnięcia celu.

 CO DAJE CI DOBRE OPOWIEDZENIE 
 O PORAŻCE? 
Opisane podejście do opowiadania o swojej po-
rażce na forum firmy, na spotkaniu zespołu, przed 
klientem czy przełożonym pokaże Cię w sposób, 
który nie podważy Twojego autorytetu, kompeten-
cji czy nie zmniejszy Twojej wartości w oczach in-
nych i we własnych. Pokaże Cię jako osobę otwartą 
na dzielenie się doświadczeniem, rozwijającą się, 
budującą nowe kompetencje, wartościową dzięki 
wyciąganiu wniosków z przeżytych niepowodzeń. 

Pamiętaj, że za tym wszystkim, o czym powiesz, 
muszą iść czyny. Jeśli na przykład padła deklaracja, 
że podejmiesz konkretne działania, aby w po-
dobnej sytuacji nie popełnić kolejny raz takiego 
samego błędu, musisz te działania zrealizować. 
Jeśli jednak nie potrafisz skutecznie wyciągać 
wniosków, popełniasz po raz kolejny ten sam błąd, 
ponieważ nie korzystasz ze swojego doświadcze-
nia, to wówczas Twój autorytet, Twoje kompeten-
cje będą faktycznie zasadnie podważane. 

fot. Brett Jordan / pexels.com
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Z drugiej strony, jeśli widzisz, że nie radzisz sobie 
z wyciąganiem wniosków z błędów i z ich wdraża-
niem samodzielnie, nie unikaj proszenia o pomoc 
innych osób. Czasami sami możemy nie być w sta-
nie dostrzec wszystkich aspektów sytuacji, którą 
przeżyliśmy. Dlatego tak ważne jest rozmawianie 
o błędach i proszenie innych o informację zwrotną 
związaną z tym tematem i z Tobą w jego kontek-
ście. Jeśli kolega, koleżanka, szef, coach zapytają 
Cię np. o to, w którym momencie można było unik-
nąć porażki lub powiedzą Ci, czego oni nauczyli się 
z opisanej sytuacji, możesz odkryć nowe możliwo-
ści poradzenia sobie z nią w przyszłości.

 JAK DOBRZE ROZMAWIAĆ 
 O PORAŻKACH INNYCH OSÓB? 
Chcesz omówić błąd lub niepowodzenie, które 
przeżył ktoś z Twojego zespołu lub ktoś Ci bliski? 
Zastanów się, jaki ma być cel takiej rozmowy. 
Czy chcesz wyładować na tej osobie Twoje emo-
cje związane z niepowodzeniem, które jakoś się 
na Tobie odbiło? To nie jest dobra droga. 

Natomiast jeśli chcesz, aby ta osoba nie popeł-
niała już takich błędów w przyszłości, musisz 
przekonać się, czy wyciągnęła z tej sytuacji 
wnioski, czy wie, jak sobie poradzić z kolejnym 
podobnym zdarzeniem. Pomóż jej wyciągnąć 
właściwe wnioski. Pokaż jej swoje nastawienie 
do opisanego zdarzenia. 

Skorzystaj dokładnie z tych rad, które przedsta-
wiłem wcześniej, które dotyczyły opowiadania 
o Twoich niepowodzeniach. W rozmowie skup się 
na tym, co z tego będzie wynikało w przyszłości. 
Jak usunąć skutki popełnionego błędu czy ponie-
sionej porażki. Jak zabezpieczyć się przed podob-
nymi w przyszłości. Jak zminimalizować ryzyko ich 
pojawienia się. 

Warto odpowiedzieć m.in. na takie pytanie: W jaki 
sposób nauka wyniesiona z porażki została zachowa-
na, aby można było z niej skorzystać w przyszłości? 

To może dotyczyć nie tylko osoby, ale też np. całego 
zespołu, firmy czy rodziny. W praktyce może to być 
np. inny sposób działania, lista kontrolna czy uzupeł-
nienie zestawu dobrych praktyk. 

Inne pomocne pytanie: W którym momencie moż-
na było uniknąć porażki? Odpowiedź na nie może 

ułatwić identyfikację sygna-
łów, które pozwolą uniknąć 
kolejnego, podobnego nie-
powodzenia w przyszłości.

Pamiętaj, że aby dobrze rozmawiać o cudzych 
porażkach, to przede wszystkim Ty sam musisz 
zacząć rozmawiać o własnych. I opowiadać o nich 
w dobry sposób. Dzięki temu dasz innym przykład, 
jak to robić. Pokażesz, że rozmawianie o porażkach 
nie oznacza użalania się nad sobą i innymi, preten-
sjonalnego podejścia krytykanckiego czy przekazy-
wania niemiłych emocji. 

Dobre opowiadanie o błędach czy porażkach, 
własnych czy cudzych, polega na tym, aby nie de-
precjonować siebie i innych, aby nie doprowadzać 
do konfliktów i kłótni. Ale opowiadać i rozmawiać 
w taki sposób, aby powstawały nowe wartości – 
wiedza, umiejętności, budowanie właściwych 
postaw, dobrych relacji i zwiększanie szansy 
na sukces w przyszłości. Warto to robić, bo jest to 
jedyna droga do budowania trwałego sukcesu.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 ABY DOBRZE ROZMAWIAĆ 
 O CUDZYCH PORAŻKACH, TO 
 PRZEDE WSZYSTKIM TY SAM 
 MUSISZ ZACZĄĆ ROZMAWIAĆ 
 O WŁASNYCH. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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fot. energepic.com / Pixabay.com

 MARIOLA KĘDZIERSKA 

jAK PRZETRWAĆ?
KRÓTKI PORADNIK OCHRONY PRZED 
ZAŁAMANIEM I ZGNUŚNIENIEM

fot. Meru Bi / pexels.com
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Coach odporności psychicznej, trener, inwestor, przedsiębiorca. 
Prywatnie żona i matka dwóch córek. Pasjonatka zarabiania 
w internecie, pomaga uruchomić i udoskonalić swój biznes 
w ramach MakeItFly.

Mariola Kędzierska

Masz za sobą wiele postanowień. Część wyparowała gdzieś w prozie życia, 
a Ty miłościwie starasz się nie pamiętać, że kiedyś, w jakimś momencie 
były dla Ciebie ważne. Chciałeś wdrożyć je w jednym celu: poprawy 
jakiegoś elementu. Gdzieś po drodze okazało się jednak, że ewentualna 
poprawa majaczy na dalekim horyzoncie, tymczasem niewygoda, 
przepracowanie, niższy komfort – są z Tobą od razu. I właśnie dlatego 
część z Twoich postanowień musiała zniknąć.

 DOTRZYJ DO WŁASNEJ 
 ŚWIADOMOŚCI 
Żyjemy w dziwnych czasach. Być może mówiliśmy 
to już wcześniej (i wtedy również była to prawda), 
ale teraz nabrała nowego znaczenia. I fakty są 
takie, że chcąc być efektywną, skuteczną, trzyma-
jącą się w pionie osobą, chcąc wciąż mieć dobre 
efekty w swojej pracy – warto pozwolić sobie 
na mały wgląd w siebie.

 PO PIERWSZE: JAK WŁAŚCIWIE 
 SIĘ CZUJESZ W TYM WSZYSTKIM? 
 JAKI JEST TWÓJ STAN 
 PSYCHICZNY? 

 ■ Może czujesz się jak zwykle, tylko irytują Cię 
obostrzenia. Zakładasz, że musimy przez to 
po prostu przejść i przytupujesz do wolności, 

ale energii masz mnóstwo i czujesz się silny. 
Masz jasny ogląd rzeczywistości i niezależnie 
od tego, co słyszysz, wiesz, że sobie poradzisz. 
Czy to Twój wariant?

 ■ A może czujesz lęk przed wirusem, ale jedno-
cześnie chcesz żyć w miarę normalnie, tak nor-
malnie jak tylko potrafisz. Nie jest to dla Ciebie 
całkiem łatwe, ale jakoś Ci się udaje – trochę 
omijając wiadomości, a trochę szukając na siłę 
tych dobrych. Rozmawiasz z osobami myślący-
mi i czującymi podobnie do Ciebie, dzięki temu 
jest Wam raźniej. Czy tak?

 ■ A może jeszcze inaczej: dorwał Cię w swoje 
szpony lęk i każde wyjście z domu jest dla 
Ciebie wyzwaniem. Wyobraźnia podsuwa 
Ci obrazy zapełnionych szpitali i chorych 
ludzi, do których za wszelką cenę nie chcesz 
dołączyć. Wiesz, że musisz się zmobilizować, 
by funkcjonować jak wcześniej, ale jest to 
niezwykle trudne. Szwankuje Twoja koncen-
tracja. Chce Ci się płakać. Boisz się jak to się 
wszystko skończy.

https://makeitfly.pl/
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Odpowiedz sobie na to pytanie szczerze. Bo już 
od roku mamy ogłoszoną pandemię. Co czu-
jesz w związku z tym? To jest Twój punkt wyj-
ścia. Świadomość. Jak to u Ciebie naprawdę 
jest.  Dopiero od tego momentu możemy pójść 
krok dalej.

 PO DRUGIE: CZY POTRAFISZ 
 NADAL TAK SAMO 
 SKUTECZNIE PRACOWAĆ? 
Nie wnikam tutaj, czy w Twoim mieście rynek nie-
ruchomości poszedł w górę, czy w dół. Pytam, czy 
wciąż jesteś w stanie wstać rano z łóżka, wskoczyć 
w swoją rutynę i krok po kroku doprowadzić do 
efektu końcowego, czyli sprzedaży. Pytam, czy nie 
zacząłeś sobie nadmiernie pobłażać, roztkliwiać 
się nad sobą, tracić czas. I wreszcie pytam, czy 
wciąż zdarzają Ci się takie naprawdę świetne dni, 
gdy kładziesz się spać w poczuciu dobrze spełnio-
nego obowiązku.

Jeśli zatem Twoja odpowiedź na pierwsze pytanie 
brzmi, że czujesz się świetnie, a na drugie, że wciąż 
masz doskonałą efektywność – nie czytaj dalej. 
Rób to, co robisz, bo najwyraźniej działa!

Jeśli jednak tak nie jest, przyjmij za pewnik, 
że choć sprawy lubią się same popsuć, to nieste-
ty nader rzadko same się naprawiają. Przeczytaj 
zatem ten artykuł do końca, bo jest właśnie 
dla Ciebie.

 ZAWALCZ O WŁASNE SZCZĘŚCIE 
Fakty są takie, że by dobrze funkcjonować, trzeba 
wyszarpać sobie kawałek szczęścia. A także takie, 
że potrzeba bardzo niewiele, by szczęście odczu-
wać – jeśli tylko uda nam się odkleić od siebie lęk. 
Lęk o zdrowie, o ratę kredytu, o najbliższych czy jaki 
tam jego rodzaj zabiera Ci możliwość oddechu.

Jeśli masz swoje sprawdzone sposoby na „wyszar-
panie” szczęścia – to świetnie. Ja ze swojej strony 
polecę kilka:

 ■ mindfulness – –ćwiczenia uważności i sku-
piania się na teraźniejszości poprawiają samo-
poczucie, do tego zmniejszają gonitwy myśli, 
które potęgują lęki;

 ■ zmiana nastawienia do wyrzeczeń – fakty są 
takie, że do przetrwania potrzebujemy napraw-
dę niewiele. Tyle że w miarę upływu lat i zdo-
bywania dóbr, przyzwyczajamy się do przed-
miotów wokół nas i myśl o ich stracie zaczyna 
boleć tak samo, jakbyśmy rozważali… ucięcie 
sobie ręki. Przypomnij sobie, że jesteśmy tu 
na chwilę, a naszym głównym celem nie jest 
spłata kredytu. Złap dystans!

 ■ porównywanie to droga donikąd – gdy tylko 
przyłapiesz się na porównywaniu – strzelaj so-
bie w rękę gumką na przegubie dłoni, specjal-
nie po to założoną! Porównujesz stare dobre 
czasy do obecnych? Auć! Zła droga. Lubiłeś 
gwar dużych spotkań i oto zbliża się myśl: 
jaka szkoda, że ich nie ma? Pstryk ponownie. 
Twoi znajomi są tacy mądrzy, albo bogaci, albo 
elokwentni? I znów pstryk gumką w przegub. 
Zabolało? Miało zaboleć. Oducz się porównań!

 ZAPROGRAMUJ NAWYKI 
 NA NOWO 
Teraz pora zająć się skutecznością Twojej pracy.
Nie wnikam, czy kiedyś było świetnie, a teraz jest 
tylko średnio, czy może średnio wcześniej, a teraz 
całkiem źle. 

 BY DOBRZE FUNKCJONOWAĆ, 
 TRZEBA ZAWALCZYĆ 
 O WŁASNE SZCZĘŚCIE. 
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Rzecz w tym, by przywrócić 
Ci skuteczność, która dźwi-
gnie Cię w górę i przełoży 
się na efekty. 

Funkcjonując w przedpandemicznej rzeczywistości, 
posługiwałeś się pewnymi wzorcami neurologicz-
nymi. Im dłużej robiłeś te same rzeczy, tym moc-
niej się one utrwalały. Potem przyszła pandemia 
i wniknęła w Twoje wzorce, zmieniając je. Jeśli 
nie jesteś zadowolony z tej zmiany, przyjmij, że to 
co musisz zrobić, to zmienić je na nowo. I możesz 
mieć absolutną pewność, że to możliwe. Skoro 
udało się wcześniej (gdy były mocno wdrożone 

i osadzone), uda się również teraz – gdy są wciąż 
stosunkowo świeże. Jak to zrobić?

Proponuję Ci szybką drogę – do efektu. Gdy 
zauważysz, poczujesz różnicę, odtrąbisz sukces, 
poczujesz się lepiej – będzie dla Ciebie jasne, 
że świadome kierowanie swoim zachowaniem ma 
sens. Tego właśnie chcemy.

Zastanów się, co w Twojej pracy przekłada się 
na efekt w największym stopniu. Reguła Pareto 
mówi nam, że 80% wyniku pochodzi od 20% 
działań. Które działanie u Ciebie sprawia, że masz 
efekty? Jeśli nie wiesz, zastanów się lub zapytaj, 
które działanie jest ważne dla Twojego znajomego 
z branży. Zidentyfikuj je. 

Gdy będziesz już wiedzieć, co ma szansę dać Ci 
upragniony efekt, skup się na zmianie, ale tylko 
tej jednej, jedynej rzeczy. Jeśli to konieczność 
obdzwonienia kilku osób co rano i przypomnienia 
o sobie – zrób to. Jeśli to regularne publikowanie 
ogłoszeń – pilnuj tego, a jeśli uważasz, że naj-
istotniejsza dla sukcesu jest aktywność na grupach 
facebookowych – rób to regularnie.

 PANDEMIA WYWRÓCIŁA NASZ 
 SPOSÓB POSTRZEGANIA 
 RZECZYWISTOŚCI I ZMIENIŁA 
 NASZE NAWYKI. JEŚLI TA ZMIANA 
 NIE JEST ZADOWALAJĄCA, WARTO 
 USTALIĆ JE NA NOWO. 

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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Może się też okazać, że nieważne co robisz, ważne, 
że z odpowiednią energią. Na przykład wcześniej 
robiłeś poranną przebieżkę po pobliskim parku, 
a teraz porzuciłeś ten nawyk? Być może energe-
tyzowały Cię poranne spotkania w biurze, szybkie 
kawy, parę słów rzuconych przez kolegów z pra-
cy? Po prostu znajdź to coś i zastanów się, w jaki 
sposób możesz to znów robić. Nie zawsze da się 
tak samo. Czasem trzeba się dostosować i jeszcze 
namówić kogoś, by zechciał pójść za Tobą. Zrób to.
Jedna rzecz. Jeden nawyk.

Skup się z laserową dokładnością właśnie na nim, 
zwłaszcza w czasie, gdy masz mało siły. Gdy 
potrzebujesz sukcesu, który Cię uskrzydli. Gdy nie 
stać Cię na łapanie kilku srok za ogon.

Nasze życie jest zbiorem nawyków. Jeśli podejmu-
jemy postanowienie o zmianie, liczymy na pewną 
nagrodę. Jesteśmy w stanie ją odroczyć, ale po-
nieważ siła woli to coś, co się zużywa w przecią-
gu dnia, musimy racjonalnie gospodarować tym 
zasobem. Wybierz zatem świadomie jeden nawyk 
i trzymaj się go!

 PODSUMOWANIE 
Nie wiemy, ile czasu potrwa jeszcze pandemia. Ale 
pewne jest, że potrzebujemy dbać o silną psychikę 
i robić rzeczy, które mają sens i przynoszą efekty. 
Dzięki temu przetrwasz. 

Dlatego choć jest jak jest – nie zadręczaj się tym. 
Jest inaczej. A Ty możesz z tego doświadczenia 
wyjść silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Vlada Karpovich / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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https://www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html
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 SYLWIA GAJEK-ZIELIŃSKA 

Upadłeś czy tylko 
odpoczywasz? 
O POSTANOWIENIACH NOWOROCZNYCH, JAK 
W NICH POZOSTAĆ I MIEĆ CUDOWNE WSZYSTKO – 
OD ŻYCIA PO KLIENTÓW

fot. Gelatin / pexels.com
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Na co dzień czynna agentka nieruchomości mająca na swoim koncie 
ponad 430 transakcji. W RE/MAX od 9 lat. Od 5 lat trenerka Akademii 
RE/MAX Polska, autorka wielu artykułów, prelegentka podczas licznych 
wydarzeń. Reprezentantka Polski wybrana do grona 50 ambasadorów 
sieci RE/MAX w Europie. 

Sylwia Gajek-Zielińska

Co wspólnego ma tytuł z rubryką sprzedażową? Nic. Z negocjacyjną? 
Wszystko, jeżeli uważasz, że Twoje życie podlega jakiejkolwiek negocjacji. 
Pewnie sobie właśnie pomyślałeś, że to kolejny motywacyjny tekst w stylu 
youtube'owego „jesteś zwycięzcą”... i właściwie masz rację. 

Możesz przestać go teraz czytać, jeżeli nie chcesz 
tym zwycięzcą zostać. Bo przecież jesteś poważ-
nym przedsiębiorcą i takie (sic!) pierdy to zosta-
wiasz dla „wilczków z Wall Street” stawiających 
pierwsze kroki w swojej karierze. Ty już swoich 
postawiłeś wiele. Zresztą, jesteś poważnym czło-
wiekiem i wyświechtane, lekkie teksty nie są dla 
Ciebie. Masz doświadczenie i wiesz, że wcale  nie 
jest tak łatwo zostać zwycięzcą, jakby to wyni-
kało ze słów coachów mentalnych, biznesowych, 
umysłowych, sercowych i całej reszty. Na szczę-
ście, nieszczęście (?) nie jestem coachem, co mogę 
udokumentować brakiem odpowiedniego papieru. 
No i teraz możesz sobie pomyśleć, po co masz 
więc dalej śledzić literki, skoro nie mam psycholo-
gicznomentalnego wykształcenia i co ja w takim 
razie wiem o życiu i jego trudnościach... oraz jak 
sobie z nimi radzić. Możesz i byłabym zdziwiona 
jakbyś tego nie zrobił, ale jeżeli jesteś ciekawy, 
skąd tyle fajności w tytule, to zapraszam. Bo będąc 

agentem nieruchomości prawie 9 lat, znam każdą 
Twoją myśl. A będąc kobietą, matką i przedsiębior-
cą jednocześnie, śmiem zaryzykować, iż wszystkich 
powyższych myśli także znam. 

 CZY TO DOBRY CZAS 
 NA POSTANOWIENIA? 
Utarło się, że w Nowy Rok należałoby mieć tak 
zwane postanowienia noworoczne. Tylko pytam, 
dlaczego akurat 1 stycznia miałby być datą posta-
nowienia zmiany? Przecież równie dobrze mogę 
się obudzić 13 lipca, pewnie w piątek, i zapragnąć 
zmienić swoje życie, tutaj, natychmiast, nie czeka-
jąc na koniec roku... Podobno presja daty, głośne 
mówienie o postanowieniach mobilizują do ich 
podjęcia i utrzymania. No to siup! Dajmy się po-
rwać nieustającemu trendowi zmiany życia w no-
wym roku! Mnie porwało... mam postanowienia 
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i będę się ich trzymać. Na pewno tego o pracy nad 
sobą. Niestety, nie wiem, jak 
z regularnymi odwiedzinami 
u dentysty... Ale mam prze-
cież cały rok.

Ten poprzedni był wyjątkowy... Trudny dla wielu 
z nas. Pandemia postawiła świat przed decyzjami, 
których wcale nie chciał podejmować. Wzbudziła 
strach, poczucie utraty gruntu pod nogami, a także 
wiele innych emocji, których się sami po sobie nie 
spodziewaliśmy. Tym bardziej pragniemy zmiany 
na lepsze. I świetnie, bo po miesiącach stagnacji 
i niepewności dobrze by było odzyskać kontrolę 
nad swoim życiem. Czy nie chodzi właśnie o to? 
O to, by pomimo przeciwności iść do przodu? By 
pomimo złych informacji, zdarzeń czy wręcz oso-
bistych tragedii podnieść się, znaleźć punkt zacze-
pienia i być może zacząć na nowo? Ile razy przy 
kolejnym ciosie od losu mówiłeś: „Nie dam rady... 
dość... tym razem nie podniosę się... niech się dzie-
je, co chce...”? Wiesz co? No i dobrze, poklęcz so-
bie, poleż... odpocznij. Poużalaj się nad sobą. Zrób 
awanturę życiu, że tak Tobą poniewiera. I znów 
odpocznij... By zrobić temu pogrzeb. Przejść żałobę 
po stracie. I nie myślę tu o fizycznej śmierci kogoś 

bliskiego. Mówię tu o pogrzebie wszystkiego złego, 
co Cię spotkało, i smutku nad czymś, co na teraz 
wydaje Ci się niebywałą stratą. Nie myśl sobie, 
że bagatelizuję Twój ból, niemoc, beznadzieję i po-
czucie nicości. Znam to uczucie, gdy jak kuleczka 
leżysz na podłodze i prosisz, by jakaś siła zabrała 
Cię od tego wszystkiego... I znam także bardzo 
dobrze uczucie, gdy ta siła mnie dziwga i mówi do 
ucha: „Wystarczy... kocham Cię i Cię podniosę”. Nie 
wiem, w co wierzysz. Mam nadzieję, że w cokol-
wiek. Boga, Allaha, kosmos, krasnoudki czy jedno-
rożce. Wierz, w co chcesz, ale nigdy nie przestawaj 
wierzyć w siebie. Nikogo nie możesz zawieść 
bardziej od siebie. Nikt nie może od Ciebie oczeki-
wać więcej niż Ty sam od siebie. Nikt nie ma prawa 
Cię osądzać tylko Ty sam (pomijam niezawisłe 
sądy, gdybyś miał życzenie złamać prawo).  Nikt 
nie da Ci szczęścia takiego, jakie Ty sam możesz 
sobie dać.  Tak, wiem... bla, bla, bla... Ale pomyśl, 
ile razy czułeś rozczarowanie, ból, ile razy miałeś 
wrażenie, że cały czas za czymś gonisz. Że próbu-
jesz spełnić oczekiwania i zadowolić wszystkich 
naokoło. Pomyśl, ile razy naginałeś się i robiłeś 
coś, z czym się nie zgadzałeś. Przypomnij sobie, 
ile razy przekraczałeś swoje granice... No właśnie. 
A przecież chcesz mieć fajne życie. Fajną robotę 
i ludzi wokół. Nie wiem, jakie masz marzenia, cele 
czy postanowienia. Zakochać się? Założyć rodzinę? 
Zbudować dom? Zmienić pracę? Zarabiać wiecej? 
Zapisać się na jogę? Zacząć biegać? Przestać palić? 
Zerwać toksyczne relacje? Nie wiem, ale pamiętaj, 
że cokolwiek siedzi w Twojej głowie, jest Twoje. 
I to należy tylko do Ciebie i tylko na Tobie leży  

 NIKT NIE MOŻE OD CIEBIE 
 OCZEKIWAĆ WIĘCEJ NIŻ TY SAM 
 OD SIEBIE. 

fot. Daria Shevtsova / pexels.com
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odpowiedzialność, czy to dostaniesz. Tak, dosta-
niesz. Czy się wysilisz i wyciągniesz rękę, by to do-
stać. Kiedy ostatnio mówiłeś komukolwiek: „nie”? 
Kiedy zawalczyłeś o siebie? Kiedy ostatnio zrobiłeś 
coś tylko dla siebie? Mówię tu o prostych rze-
czach. Zamknięciu drzwi sypialni i czytaniu książki. 
Nieugotowaniu obiadu dla rodziny, bo nie masz po-
mysłu. Kupieniu sobie nowej gry na konsolę w ta-
jemnicy przed dzieciakami i niepowiedzeniu im, 
że ją masz, dopóki nie zostaniesz w niej mistrzem. 
Niepracowaniu po wyjściu z biura, bo postanowiłeś 

wziąć psa na długi spacer? 
Kiedy zrobiłeś prostą, małą, 
ale ważną rzecz dla siebie?

 ALE PŁYŃMY DO BRZEGU 
Jako specjalistka od zadowalania wszystkich na-
około (latami!) wiem, jak trudno jest bez wyrzutów 
sumienia nie ugotować obiadu. Ale gdy pierwszy 
raz kupiłam dzieciom jedzenie w KFC i przeżyły, 
odkryłam, że mogę je tak czasem nakarmić bez 
uszczerbku na ich życiu i moim sumieniu. Albo gdy 
postanowiłam bez naprawdę dobrego powodu nie 
wstawać w sobotę wcześniej niż o 8.00 rano. I żadna 
siła, nawet głodne dzieci kręcące sie po kuchni 
mnie z łóżka nie wyciągną. I właśnie takimi małymi 
kroczkami odkrywałam, jak ważne jest dla mnie moje 
ja. Jak ważne jest, bym się czuła dobrze ze sobą, ze 
swoimi myślami i tym, co się dzieje ze mną czy wokół 
mnie. Odkryłam także, jak niesłusznie obwiniałam 

cały świat i poszczególne osoby za to, co mnie 
spotyka albo wręcz co czuję. Jak bardzo myliłam się, 
polegając na innych i próbując ich obecnością lub 
czynami uzupełnić braki, które – jak mi się wydawa-
ło – w sobie miałam. Dziś już wiem, że niczego we 
mnie nie brakuje, że jestem wystarczająca. Że już nic 
nie muszę. Nie muszę biec, wymuszać, spełniać. Nic. 
I to jest niesamowicie uwalniające uczucie. I to stało 
się prawdziwym, amerykańskim game changerem.

Jak to osiagnęłam? Stan spokoju bez względu 
na to co mnie spotyka codziennie? A spoty-
ka wiele, bo nawet w bajkach są czarownice 
i trole, i śmierć. Przede wszystkim pogodziłam 
się z tym, iż przydarza mi się wszystko, co ma 
się przydarzyć. Przyjełam to za fakt, który chcę 
obrócić na swoją korzyść. I oczywiście bardzo 
łatwo jest wyciągnąć dobre z dobrego, lecz gdy 
przydarza się zło, to trudniej jest nam patrzeć 
na nie przez kryterium dobrego. Trudniej, ale nie 
jest to niemożliwe. Z biegiem czasu nauczyłam 
się przeczekiwać słabe sytuacje. Tzn. stawiam 
siebie w poczekalni i pozwalam sobie na złość 
przez chwilę, smutek przez chwilę, mobilizację 
i spokój, które nadchodzą, gdy tylko puszczę 
złość i smutek. 

Jeżeli coś wyprowadzi Cię z równowagi, spróbuj 
zrobić takie ćwiczenie. Gdy czujesz, że rośnie 
w Tobie złość, wstrzymaj oddech. Szybko pomyśl, 
że to tylko emocja, która jest niezwykle ważna, ale 
zabiera Ci siłę. Usiądź na miękkim siedzisku. Jeżeli 
możesz uklęknąć na podłodze, to zrób to. Siedząc, 
połóż tułów na kolanach. Na podłodze zwiń się 
w kuleczkę. Ręce w każdej z pozycji zwiń do siebie. 
Tak jakbyś chciał się schować. Prawdpobodnie gdy 
będziesz to robić, będziesz miał poczucie, jakbyś 
uciekał. Świetnie. Dokładnie tak jest. Uciekasz od 
energii, która nie jest Twoja. Leżąc na kolanach, 
postaraj się głęboko oddychać, jednocześnie 
mowiąc do siebie: „nie chcę tego”. Nie ważne czy 
jesteś dorosłym mężczyzną, czy kobietą. Jeżeli 
złe emocje zdarzają się obojgu, to takie ćwiczenie 
także oboje mogą wykonać. I jeżeli teraz wydaje 
Ci się ono śmieszne i wstydzisz się je wykonywać, 

 COKOLWIEK SIEDZI W TWOJEJ 
 GŁOWIE, JEST TWOJE. I TO NALEŻY 
 TYLKO DO CIEBIE 
 I TYLKO NA TOBIE LEŻY 
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY 
 TO DOSTANIESZ. 



58

rozwój osobisty

EST   TEEST   TE

to znajdź miejsce, w którym będziesz chciał się 
schować. Przecież i tak jak jesteś zły, to chcesz być 
sam. Utrzymuj tę pozycję i mówienie do siebie, 
gdy Twój odech będzie równy, a w głowie bę-
dziesz słyszał tylko swój głos. Wyprostuj się, weź 
głeboki wdech i wydech. Już. Jesteś gotowy iść 
dalej. Przyjmij, że to nie jest Twoje. Twoje są za to 
umiejetność kontroli oddechu i decydowania, jaką 
energię chcesz do siebie przyjąć. 

Brzmi głupio? Zanim ocenisz, spróbuj choć raz. 
Zastosuj sposób odrzucania złej energii już 
w codziennych sytuacjach, np. gdy ktoś w Twojej 
obecności podnosi głos. Odwróć się do niego 
bokiem. W przypadku szefa lub klienta odwrócenie 
się plecami może skończyć się utratą pracy, a tego 
nie chcesz. Pozycja boczna wystarczy. Oddychaj 
i powiedz sobie: „to nie jest mój problem, to nie 
jest moja złość, to nie jest moje”. Odrzuć to. Nie 
chcesz tego. Nic nie mów przez 5 minut. Tylko 
bądź biernie w całej sytuacji. Jeżeli „napastnik” się 
nie uspokaja, stań do niego przodem, podnieś dłoń 
do góry, sygnalizujac: stop. Już wszystko usłysza-
łeś i przyjąłeś do wiadomości. Oznajmiasz jednak, 
że obecne emocje, które masz w sobie, nie pozwo-
lą Ci na odpowiednią reakcję, potrzebujesz więc się 
wyciszyć. I odejdź. Po prostu wyjdź. Odetchnij.

 LET IT GO AND FLOW! 
To były moje pierwsze kroki do walki o siebie. 
Postanowiłam nie brać na siebie czyichś emocji, 
dbając jednocześnie o swoje samopoczucie. Osoby 
z mojego bliskiego otoczenia wiedzą, że jestem 
bardzo wrażliwą osobą. Płaczę na reklamach, 
wzruszam się na ulicy i takie tam babskie odruchy. 
Jednocześnie jestem niezwykle opanowa w sytu-
acjach kryzysowych. Bardzo trudno wyprowadzić 
mnie z równowagi, chyba że chodzi o moje dzieci, 
bo im wystarczy mrugnięcie okiem. Nie podejmuję 
decyzji pod wpływem emocji. Zostawiam je, by 
sobie przeze mnie przepływały. Uczę się kontro-
lować ciało, odrzucać negatywne myśli, przesta-
wiając je na inny tor. Obserwować siebie tak, by 

nie krzywdzić przede wszystkim siebie. Pozwalam 
sobie coraz częściej, bo to ciężka praca, bezwarun-
kowo akceptować siebie, dawać sobie dużo czułej 
miłości. Własnej. Nauczyłam się techniki puszcza-
nia. Let it go, jak mawiają amerykanie. Pozwala ona 
przyciągać do mnie dokładnie to, czego potrzebuję. 
To, co właśnie dla mnie jest najlepsze. Technika, 
która pozwala na przyjmowanie tego, co świat 
chce nam dać. Przyjmowanie wszystkiego. 
Kolejnym krokiem do rozpoczęcia mojego fajnego 
życia było wypisanie 5 rzeczy, które mi się należą. 
Na które bezapelacyjnie zasługuję. Zrób to samo. 
Weź kartkę. Może być niewielka. Wypisz 5 haseł – 
podpowiem Ci jak:

Możesz wpisać cokolwiek. Nowy samochód, 
nowy dom, wakacje na Seszelach, przystojnego 
i bogatego męża, dobrą żonę. Wpisz to, na co 
Ty zasługujesz. Przeczytaj na głos. Schowaj do 
portfela i zapomnij. Tak, zapomnij. Pozwól temu 
działać, a Ty rób swoje. Gdy będziesz mieć emo-
cjonalny kryzys, sięgniesz do portfela i przypo-
mnisz sobie, na co zasługujesz. Działa.

Mogłabym tutaj sypać różnymi sposobami 
wzmacniania własnego ja. Podświadomość i ener-
gia, ktorą wytwarzamy, to niesamowita potegą, 
o której wielu z nas nie pamięta. Nie pamiętamy, 
że jesteśmy tym, o czym myślimy. Naszymi rado-
ściami, miłością, sukcesem, ale także lękami. Jak 
więc – jak w tytule tego tekstu – mieć fajne życie 
i klientów? Jak podtrzymać postanowienia?

 ZASŁUGUJĘ NA: 

 ■ Miłość

 ■ Szacunek

 ■ Szczęście

 ■ Spokój

 ■ Spełnienie
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Przepisów na sukces jest wiele. Ja zdradzę Ci mój.

 ■ Chciej zmiany i podejmij decyzję o niej.

 ■ Powiedz to na głos. Niech świat usłyszy. 
Puść o tym wici.

 ■ Codziennie rób coś tylko dla siebie. Pamiętaj, 
że to niezwykle ważne, byś był dla siebie  
dobry i czuły – pamiętaj, że tylko Ty bę-
dziesz z sobą przez całe życie.

 ■ Codziennie znajdź chwilę i pomyśl o tym, 
co chcesz przyciągnąć. Pieniądze, miłość, 
dobrobyt, dobrych ludzi wokół... rób to przez 
kilka minut, ale pamiętaj, by włożyć w to 
szczere emocje. Później zostaw to. Zamij się 
czymś innym.

 ■ Mów o swoich celach w pierwszej osobie, 
tzn.: ja jestem. Ja jestem moim sukcesem. 
Ja jestem szacunkiem. Ja jestem miłością. Ja 
jestem moimi pieniędzmi itd. Rób to nawet 
wtedy, gdy nie za bardzo wierzysz, że uda Ci 
się to, co chciałbyś osiągnąć. Zaprogramuj 
się na to.

 ■ Odcinaj się od złych emocji. Jeżeli Cię do-
padną, przepuść je przez ciało i umysł. Niech 
przepłyną. Nie reaguj, tylko obserwuj. 

 ■ Dopuść myśl, że wszystko ma swój czas 
i miejsce. Swój czas, a nie ten, w którym Ty 
byś chciał. 

Praktykuj powyższe przez 30 dni. Będziesz 
gotowy na swoje postanowienia noworoczne, 
na które zawsze jest dobry czas. Utrzymasz się 
w nich jedynie wtedy, gdy naprawdę będziesz 
ich potrzebował. Bez ciśnienia, presji i oceny in-
nych. A jeżeli nawet nie uda Ci się zacząć biegać, 
albo wyjechać na Seszele, albo rzucić palenia, to 
nie przejmuj się, bo najważniejsze, że wypuścisz 
w świat komunikat, że teraz to Ty będziesz dla 
siebie najważniejszy. Że próbujesz i nic Cię nie 
powstrzyma. Że będziesz upadać, leżeć, odpo-
czywać i zbierać siły na kolejne próby. Pamiętaj, 
że zmiana, budowanie siebie w szacunku i bez 
wyrzutu, że jesteś egoistą to proces. Musisz być 
najpierw zieloną limetką, by dojrzeć i być so-
czystą, piękną cytryną, z której zrobisz pyszną 
lemoniadę. Zobaczysz, jak szybko świat odpowie 
Ci nagrodą za każde działanie poparte szczerym 
uściskiem własnego ja.

Wiem, co mówię. Sama jestem w trakcie takie-
go procesu. Tulę siebie codziennie. Przyjmuję 
wszystko, co ma mi się przydarzyć. Jestem 
wdzięczna i szczęśliwa teraz i tu. Trzymam 
za Ciebie kciuki.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Ivan Bertolazzi / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Komunikacja 
bez filtra

 KAROLINA KAZUŁA, KAROLINA SIENIAWSKA 

fot. Sound On / pexels.com
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Tęsknimy za normalnością w każdym obszarze naszego życia. I to nie tylko 
w aspekcie prywatnym. Dokładnie tak samo jest z komunikacją firmy. 
Chcemy prawdy i autentyczności. Jak to zrobić i czego unikać? 

Przed firmami trudne zadanie. Po latach budo-
wania cukierkowych obrazków wychwalających 
ich marki pod niebiosa czas zejść na ziemię. 
Odbiorcy zmęczeni napompowanymi komu-
nikatami szukają w firmach – ich produktach 
i usługach – bliskości i autentyczności. Szukają 
fachowej porady i wspólnych więzi. Przy wybo-
rze coraz częściej kierują się wartościami firmy. 
I właśnie to, jakimi zasadami kieruje się firma, 
ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe. 

Klienci są coraz bardziej świadomi, zwracają 
uwagę na skład, miejsce produkcji, etykę w bizne-
sie. Coraz więcej firm promuje swoje produkty nie 
wprost. Pokazują inicjatywy, które wspierają ludzi, 
którzy tam pracują. Pokazują problemy, z którymi 
się mierzą tak samo jak ich klienci. Marki szukają 
sposobów, aby mimo odległości i dystansu, jakie 
zbudowała pandemia, być blisko i wspólnie po-
konywać problemy. Znalezienie nowych sposób 

na dotarcie do klienta w tych niestandardowych 
czasach stanowi największe 
wyzwanie dla specjalistów 
od komunikacji.

Rok 2021 w budowaniu marki to rok poszukiwań. 
Jeszcze nigdy nie mierzyliśmy się z tak dyna-
micznie zmieniająca się rzeczywistością. Trudno 
bowiem robić dalekosiężne plany, gdy nie wiemy, 

 ODBIORCY ZMĘCZENI 
 NAPOMPOWANYMI 
 KOMUNIKATAMI SZUKAJĄ 
 W FIRMACH BLISKOŚCI 
 I AUTENTYCZNOŚCI. 

Lubi wyzwania, dlatego jak wymyśliła, że otworzy 
agencję Wordsmith PR w Olsztynie, tak zrobiła. Fighterka, 
zawsze nastawiona na efekt. Od kilku lat jest w związku 
biznesowym ze wspólniczką, z którą mają wspólny interes, 
aby jak najlepiej dbać o wizerunek swoich klientów.

Karolina Sieniawska

Ze wspólniczką łączy ją nie tylko imię. Od 3 lat wspólnie 
ubierają marki w słowa i wspierają rozwój biznesu swoich 
klientów. Łączy je pasja do PRu, codzienna frajda z efektów 
i burze mózgów, aby firmom, które powierzyły im swój 
wizerunek, było dobrze. A nawet lepiej niż „dobrze”.

Karolina Kazuła
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w jakich warunkach będziemy funkcjonować w naj-
bliższych tygodniach. Dlatego komunikacja musi 
być przede wszystkim elastyczna, a długofalowa 
strategia – uwzględniać modyfikacje.

 WARTOŚCIOWA TREŚĆ 
W czasach, gdy jesteśmy bombardowani infor-
macjami i bodźcami, szczególnie ważne jest, aby 
treści marki były wartościowe i pomocne. 
Zastanówmy się:

 ■ czy komunikat, który wysyłamy do klienta 
sprawi, że rozwiążemy jego problem? 

 ■ czy klient znajdzie odpowiedzi na nurtujące 
go pytania?

Czy duże sieci handlowe reklamujące w czasie pan-
demii dłuższe godziny otwarcia faktycznie robią to 
z troski o bezpieczeństwo klientów i dają rozwią-
zanie tym spoza grupy seniorów? Czy informując 
o szerszych alejkach, dbają przede wszystkim 
o komfort podczas robienia zakupów? Pośrednio 
tak. Ale pamiętajmy, że to gigantyczne przedsię-
biorstwa, które przede wszystkim muszą zarabiać. 
Informując klientów, że w czasie pandemii mogą 
zrobić zakupy nawet o północy, bez tłumów i kole-
jek, mówią: przyjdźcie i kupujcie. 

 KOMUNIKACJA JAK PLASTER 
Skuteczna komunikacja w czasie pandemii jest 
odpowiedzią na potrzeby klienta, który zamknięty 
w domu poszukuje informacji i porad odpowiada-
jących na jego pytania. Zamiast tylko chwalić swój 
produkt, warto więc pokazać, jak poszczególne 
jego cechy mogą pomóc w rozwiązaniu wątpli-
wości klienta. Wartościowe treści to takie, które 
nie tylko mówią o produkcie, ale również dotykają 
tematów wokół. 

Zobaczmy, jak zmienił się komunikat lokali gas
tronomicznych. Kiedyś skupione tylko na pro-
dukcie i pięknych zdjęciach, dziś identyfikują się 
z klientem, pisząc: „Tęsknimy za tobą, człowieku”. 
Idą nawet o krok dalej, stosując otwarty komuni-
kat: „Zamawiając u nas na wynos, pomagasz nam 
utrzymać zespół. Jeszcze będzie przepięknie”. Bo 
przecież w restauracji nie tylko o jedzenie chodzi. 
Dlatego restauratorzy odwołują się do naszych 
emocji i do tego, za czym tęsknimy. Czy może 
być coś bardziej prawdziwego? Przecież jesteśmy 
w tym razem. 

Dostarczając fachowych treści wokół naszego 
produktu, pokazujemy klientom, że jesteśmy blis
ko, rozumiemy ich potrzeby i mogą na nas liczyć. 

 ODWOŁANIE SIĘ DO EMOCJI 
 I DO TEGO, ZA CZYM WSZYSCY 
 TĘSKNIMY. CZY MOŻE BYĆ 
 COŚ BARDZIEJ PRAWDZIWEGO? 

fot. Marcus Aurelius / pexels.com
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marketing

fot. Taryn Elliott / pexels.com

Że jesteśmy jak oni, mając te same zmartwienia. 
Odpowiednie umiejscowienie tych komunikatów 
sprawi, że będziemy o sobie przypominać i zapa-
dać w pamięć klientom. Jak wynika ze statystyk 
do decyzji o zakupie potrzebujemy przynajmniej 
kilku kontaktów z marką i znacznie chętniej robimy 
biznesy z osobami i firmami, które znamy i lubimy.

 JEDNA TREŚĆ, WIELE KANAŁÓW 
Jeśli już wiemy, jak nasza firma może pomóc klien-
towi, zastanówmy się, jak to zrobić, aby się o tym 
dowiedział. Mówiąc fachowo – zadbajmy o dystry-
bucję treści. Pandemia mocno wpłynęła na spo-
soby konsumowania tego, czym karmią nas firmy. 
Oczywiste są dominacja kanałów online i rozwój 
komunikacji digital. W ostatnim roku mogliśmy 
zaobserwować wysyp live’ów, webinarów i konfe-
rencji online. 

W tym roku będziemy nadal rozwijać swoje kom-
petencje w obszarze nowych technologii i szukać 
nowych sposób przeniesienia eventów, spotkań czy 
warsztatów do sieci. Także jeśli działalność firmy 
prowadzona jest w tradycyjnym modelu offline. 
Nawet wtedy, a może właśnie przede wszystkim 
wtedy, internet daje nieograniczone możliwości 
zaprezentowania marki. 

Branża nieruchomości jest dobrym przykładem – 
wirtualne spacery, zdjęcia 360, wideospotkanie 

z pośrednikiem, który oprowadza po mieszkaniu – 
to tylko przykłady nowych narzędzi, w które uzbro-
iły się firmy, aby dotrzeć do klientów zamkniętych 
w swoich domach. Trzymając się tego przykładu, 
pójdźmy dalej. Biuro nieruchomości oferuje wirtu-
alne spacery i chce zachęcić do korzystania z tej 
opcji jak największą liczbę klientów. Jak dotrzeć 
z tym komunikatem do odbiorców?

1. Informacja na www – zaprezentuj nowość 
tam, gdzie odwiedzają Cię klienci. Opisz 
funkcjonalność, korzyści i sposób obsługi. 

2. Newsletter – zachęć do zapisu na newsletter, 
aby otrzymać wyselekcjonowane ogłoszenia 
z opcją wirtualnych spacerów. 

3. Webinar – zaproś na spotkanie online lub wyślij 
link do wideoporadnika, z którego klient dowie 
się, jakie są trendy w nieruchomościach i będzie 
mieć możliwość zadania pytania ekspertowi. 
Jeśli udostępnisz link do nagrania, klient sam 
będzie mógł wybrać porę, kiedy go obejrzy. 
Dodaj napisy i opowiadaj o nowej usłudze tak, 
aby można było obejrzeć bez głosu lub tylko 
wysłuchać, np. kierując samochodem.

4. Media społecznościowe – poinformuj fanów 
o nowości. Skieruj ich na swoją stronę www. 
Zachęć do testowania tego rozwiązania 
i udostępniania informacji.  

1

2

3

4
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5. Eporadnik – opisz w prosty i czytelny sposób, 
jak można skorzystać z tej usługi i jak należy ją 
uruchomić w swoich ogłoszeniach.

6. Rekomendacje – zaangażuj partnerów 
w dzielenie się newsem w swoich kanałach. 
Zachęcaj klientów do dzielenia się opiniami 
po skorzystaniu z usługi. To oni będą najlep-
szymi ambasadorami.

To przykład jak jedna treść – news o uru-
chomieniu wirtualnych spacerów – może być 
dystrybuowana w różnych kanałach. Ważne, aby 
zadbać zarówno o atrakcyjną treść, jak i formę 
przekazu. Ciekawa grafika z pewnością pomoże 
przyciągnąć uwagę.

Odpowiedni dobór treści, formatu i narzędzi do 
dystrybucji to kluczowe elementy skutecznej ko-
munikacji. W uwiarygodnieniu naszej marki z pew-
nością pomogą ambasadorzy. Pojęcie influencer 
marketingu najczęściej kojarzy nam się z celebry-
tami eksponującymi w swoich mediach społecz-
nościowych reklamowany produkt, ale to znacznie 
szersze pojęcie. Blogerzy, eksperci i nasi partnerzy 
mogą być świetnymi infuencerami. Wspomnienie 
marki w ich kanałach czy pozytywna rekomenda-
cja liczącego się w branży eksperta mogą zdziałać 
cuda. Zadbajmy więc o to, aby te możne osoby cie-
szące się dobrą reputacją pomogły firmie wpłynąć 
na pozytywny odbiór u klientów. 

Mówiąc o ambasadorach nie zapominajmy o naj-
bliższym otoczeniu, czyli pracownikach. Rola 
komunikacji wewnętrznej w dobie COVID19 na-
brała szczególnego znaczenia. Warto więc zadbać 
o relacje w zespole, aby utrzymać motywację 
i zaangażowanie w tych niepewnych czasach. 
Rok 2020 pokazał dobitnie, że komunikacja to 
obszar, który wymaga elastyczności i szybkiego 
reagowania. Firmy, które były w stanie zmienić 
i dopasować sposób nawiązywania relacji z klien-
tami do warunków pandemicznych, są dziś znacz-
nie dalej niż te, które czekały na powrót starego 
porządku. Zdziwili się zapewne również Ci, którzy 

nie zauważyli albo zignorowali, że oczekiwania 
klientów wobec marek zmieniły się i ludzie nie 
chcą oglądać przeciągniętych, oblanych lukrem 
reklam. Apart, bo o nim mowa, na pewno osią-

gnął cel zasięgowy, ale czy 
jakościowo właśnie o to 
marce chodziło? 

 CHCEMY KOMUNIKACJI 
 PO LUDZKU 
Dlatego na koniec – last but not least – tak ważne 
są analiza i wyciąganie wniosków. Budowanie dłu-
gofalowej strategii jest niezbędne, abyśmy umieli 
określić, gdzie widzimy firmę za kilka lat. Musimy 
się jednak otworzyć na zmiany i umieć dopasowy-
wać działania do warunków. Dobra komunikacja 
pomaga w budowaniu świadomości i lojalności 
klientów, a to procentuje na długie lata.

marketing

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

5

6

 FIRMY, KTÓRE BYŁY W STANIE 
 ZMIENIĆ I DOPASOWAĆ SPOSÓB 
 NAWIĄZYWANIA RELACJI 
 Z KLIENTAMI DO WARUNKÓW 
 PANDEMICZNYCH, SĄ DZIŚ 
 ZNACZNIE DALEJ NIŻ TE, 
 KTÓRE CZEKAŁY NA POWRÓT 
 STAREGO PORZĄDKU. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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WIRTUALNE
WIZYTY
W SŁUŻBIE
POŚREDNIKOM
NIERUCHOMOŚCI
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WIRTUALNE WIZYTY OCZAMI POŚREDNIKÓW

40,6% POŚREDNIKÓW WYKORZYSTUJE WIRTUALNE
WIZYTY W SWOJEJ PRACY

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA WIRTUALNYCH WIZYT

78,3%

Ankieta przeprowadzona w dniach 10-17.02.2021 wśród pośredników nieruchomości, n=200. Źródło: Nieruchomosci-online.pl

 

61,7%
budowanie przewagi 

konkurencyjnej

55%
 oszczędność

kosztów i czasu

50%
wsparcie obsługi

klientów
poszukujących

31,7%
pozyskiwanie

nieruchomości
i wyłączności

CZY WYKORZYSTUJESZ OBECNIE WIRTUALNE
WIZYTY W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI?

33,7%

59,4%

6,9%

CZY WEDŁUG CIEBIE WIRTUALNE WIZYTY
WSPOMAGAJĄ ZNALEZIENIE NIERUCHOMOŚCI?

Tak,
robię zdjęcia 360 we
własnym zakresie

Tak,
korzystam
z usług fotografa

Nie

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć

46,5%

17,8%

35,7%

wstępnej weryfikacji nieruchomości bez
wychodzenia z domu – co w czasach społecznej 
izolacji jest niezwykle istotne.  Daje to tym 
samym możliwość zaoszczędzenia czasu
i i kosztów ponoszonych podczas nieefektywnych 
prezentacji oraz także – co potwierdza 60 proc. 
ankietowanych – buduje przewagę konkurencyj-
ną biura nieruchomości na rynku i ułatwia
pozyskiwanie klientów sprzedażowych i umów 
na wyłączność (31,7 proc.).

W lutym 2021 r. poprosiliśmy pośredników, aby 
wyrazili swoją opinię na temat wirtualnych wizyt 
oraz ich roli w działalności biura nieruchomości.

Prawie połowa ankietowanych odpowiedziała, że 
wirtualne wizyty wspomagają szukanie
nieruchomościnieruchomości. Zaledwie 18 proc. była przeciw-
nego zdania. Prawie 80 proc. z tych osób, które 
już wykorzystują wirtualne wizyty jako narzędzie 
w swojej pracy uważa, że pomagają one dokonać
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Fakty i mity na temat wirtualnych wizyt
jak również brak przekonania do efektywności 
tego narzędzia, brak czasu czy brak odpowied-
niej wiedzy i umiejętności. To także błędne prze-
konania, które wprowadzają spore ograniczenia 
w wykorzystaniu potencjału takich rozwiązań.

Fakt jest taki, że dziś użytkownicy są dużo bar-
dziej zmotywowani do używania internetu i ko-
rzystania z narzędzi online. To najlepszy czas, aby 
wdrażać w swojej pracy nowe rozwiązania, dopa-
sować się do potrzeb klientów oraz wyróżnić się 
na rynku – mimo częstych obiekcji, które posta-
ramy się rozwiać, przedstawiając statystyki 
z portalu Nieruchomosci-online.pl oraz 
opinie pośredników.

Analizując popularność narzędzi online, w tym 
wirtualnych spacerów, w oparciu o liczby i staty-
styki, można zauważyć, że skala wykorzystania 
tych rozwiązań w branży nieruchomości jest nie-
znaczna. Choć spora grupa pośredników 
(40,6 proc.) deklaruje, że korzysta z wirtualnych 
wizyt, to jednak znikoma liczba ogłoszeń jest 
rozszerzona o tę formę prezentacji online.

Pośrednicy wskazują tu bariery dotyczące aspek-
tów technicznych, czyli zakupu dedykowanego 
sprzętu do fotografowania w technologii 360° 
oraz kosztów oprogramowania do składania 
i prezentowania wirtualnych wizyt, 

Uważam, że wirtualna wizyta nigdy nie zastąpi wizyty w nieruchomości.
Wirtualna wizyta może jedynie pomóc szybszej weryfikacji, czy dana
nieruchomość odpowiada czy nie – a to jest już zaleta, by nie tracić czasu na 
prezentację mieszkań, które na samym wejściu są przez klienta odrzucane.

Wypowiedź z ankiety

Wirtualne wizyty nie zastępują kontaktu 
bezpośredniego

Rolą wirtualnej wizyty nie jest zastąpienie
bezpośredniego kontaktu z pośrednikiem czy
osobistej wizytacji w nieruchomości. Jej celem jest 
odsianie klientów, którzy po wstępnym rozejrzeniu 
się po wnętrzach od razu i tak by ją odrzucili. 

Szczególnie mowa o tych osobach, które nie 
mają wystarczającej wyobraźni przestrzennej, 
aby na podstawie zdjęć i opisu wyobrazić sobie 
układu pomieszczeń, a mogą to zrobić wygodnie 
na ekranie swojego monitora.

fakt

6273 Wirtualne wizyty są opublikowane na portalu
Nieruchomosci-online.pl na dzień 24.02.2021 r.
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Wirtualne wizyty tylko dla wybranych
nieruchomości

Liczba wirtualnych wizyt publikowanych na
Nieruchomosci-online.pl jasno wskazuje na Nieruchomosci-online.pl jasno wskazuje na to, że 
biura wykorzystują tę formę prezentacji w każdym 
rodzaju nieruchomości – od mieszkań po działki 
czy lokale użytkowe. Wirtualna wizyta ułatwia we-
ryfikację zainteresowania poszukującego, szczegól-
nie w przypadku działek czy daleko zlokalizowa-
nych nieruchomości, których osobista wizytacja 
jest czasochłonna i kosztowna dla obu stron.

53%
Mieszkania

24%
domy

11,5%
działki

9%
lokale

2,5%
budynki użytkowe

Wirtualne wizyty tylko na umowach
wyłączności

Wydawać by się mogło, że inwestycja w wyko-
nanie wirtualnej wizyty zwróci się tylko przy 
podpisanej umowie na wyłączność. Jednak opie-
rając się na danych z Nieruchomosci-online.pl, 
widać, że więcej ogłoszeń z wirtualnymi wizyta-
mi jest na ogłoszeniach z umowami otwartymi. 
Można zatem wysnuć tezę, że wirtualne wizyty
spełniają swoją funkcję bez względu na rodzaj 
umowy podpisanej przez sprzedającego 
z biurem.

MIT

MIT

Wirtualne wizyty w służbie najmu
Choć na portalu wciąż przeważają ogłoszenia
z wirtualnymi wizytami dla transakcji sprzedaży,
to również nie braknie biur, które korzystają ze 
zdalnej prezentacji nieruchomości przy najmach. 

Osoby wynajmujące są dużo bardziej skłonne
do podjęcia decyzji o najmie bez obejrzenia
nieruchomości nanieruchomości na żywo. Często również czas
na podjęcie decyzji jest ograniczony.

fakt

Udział wirtualnych
wizyt na ogłoszeniach
wg transakcji17%

83%

Sprzedaż

Najem

UDZIAŁ WIRTUALNYCH
WIZYT NA OGŁOSZENIACH
WG UMOWY

36,9%

63,1%
Sprzedaż

Najem
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Odpowiadając na potrzeby rynku oraz rosnące
znaczenie wirtualnych wizyt w pracy agenta
nieruchomości, portal Nieruchomosci-online.pl 
oddaje w ręce pośredników bezpłatne narzędzie
do tworzenia wirtualnych wizyt.

To możliwość darmowego wgrania wykonanych
ffotografii 360 do dowolnego ogłoszenia w portalu 

Nieruchomosci-online.pl, dopracowanie
wizyty online poprzez ustawienie kadrów
i przejść pomiędzy pomieszczeniami oraz
udostępnienie bezpośredniego linku
do wirtualnej wizyty w dowolnym miejscu.
WiWirtualna wizyta pozostaje aktywna tak długo, 
jak długo ogłoszenie jest prezentowane
w serwisie.

KREATOR WIZYT ONLINE JEST DOSTĘPNY BEZ ŻADNYCH
DODATKOWYCH KOSZTÓW W KAŻDYM KONCIE
W NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

Odpowiadając na potrzeby rynku oraz rosnące
znaczenie wirtualnych wizyt w pracy agenta
nieruchomości, portal Nieruchomosci-online.pl 
oddaje w ręce pośredników bezpłatne narzędzie
do tworzenia wirtualnych wizyt.

To możliwość darmowego wgrania wykonanych
ffotografii 360 do dowolnego ogłoszenia w portalu 

KREATOR WIZYT ONLINE JEST DOSTĘPNY BEZ ŻADNYCH
DODATKOWYCH KOSZTÓW W KAŻDYM KONCIE
W NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

KREATOR WIZYT ONLINE
OD NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL
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Odpowiadając na potrzeby rynku oraz rosnące
znaczenie wirtualnych wizyt w pracy agenta
nieruchomości, portal Nieruchomosci-online.pl 
oddaje w ręce pośredników bezpłatne narzędzie
do tworzenia wirtualnych wizyt.

To możliwość darmowego wgrania wykonanych
ffotografii 360 do dowolnego ogłoszenia w portalu 

Nieruchomosci-online.pl, dopracowanie
wizyty online poprzez ustawienie kadrów
i przejść pomiędzy pomieszczeniami oraz
udostępnienie bezpośredniego linku
do wirtualnej wizyty w dowolnym miejscu.
WiWirtualna wizyta pozostaje aktywna tak długo, 
jak długo ogłoszenie jest prezentowane
w serwisie.

KREATOR WIZYT ONLINE JEST DOSTĘPNY BEZ ŻADNYCH
DODATKOWYCH KOSZTÓW W KAŻDYM KONCIE
W NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

Odpowiadając na potrzeby rynku oraz rosnące
znaczenie wirtualnych wizyt w pracy agenta
nieruchomości, portal Nieruchomosci-online.pl 
oddaje w ręce pośredników bezpłatne narzędzie
do tworzenia wirtualnych wizyt.

To możliwość darmowego wgrania wykonanych
ffotografii 360 do dowolnego ogłoszenia w portalu 

KREATOR WIZYT ONLINE JEST DOSTĘPNY BEZ ŻADNYCH
DODATKOWYCH KOSZTÓW W KAŻDYM KONCIE
W NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

KREATOR WIZYT ONLINE
OD NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

Najłatwiejsze narzędzie
do wirtualnych wizyt
w Polsce

Wykonaj zdjęcia 360
Wykonaj w nieruchomości zdjęcia
360 przeznaczonym do tego
aparatem sferycznym.-
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Salon

Dodaj zdjęcia 360
Dodaj zdjęcia 360 do aktywnego
ogłoszenia z poziomu konta
w Nieruchomosci-online.pl.+

Dopracuj wirtualną wizytę
Dopracuj powstałą wirtualną wizytę 
poprzez nazwanie pomieszczeń oraz 
dodanie przejść.

Zapisz projekt i gotowe!
Twoja wirtualna wizyta jest od razu 
opublikowana. Użyj jej, gdzie chcesz 
poprzez udostępnienie linku.

Śmiało możemy stwierdzić, że nie ma prostszego narzędzia do stworzenia
i publikacji wirtualnej wizyty w sieci, co potwierdzają również korzystający
z Kreatora pośrednicy. Dodajesz zdjęcia 360, ustawiasz przejścia i gotowe!
Wirtualna wizyta tworzy się automatycznie, a poszukujący od razu mogą poruszać 
się po nieruchomości dzięki widokowi prezentacji 360 na ogłoszeniu.

Pandemia wraz z koniecznością ograniczenia 
kontaktów międzyludzkich wymusiły na nas 
wszystkich szybsze wdrażanie nowych rozwią-
zań w wielu obszarach. Praca w trybie zdalnym 
czy korzystanie z narzędzi online stały się dziś 
standardem, którego oczekują klienci – a to ich 
komfort i bezpieczeństwo, w zestawieniu
z optymalizacją pracy biura nieruchomości – 
stały się dla nas impulsem do zaprojektowania 
narzędzia do tworzenia wirtualnych wizyt, 
które udostępniamy naszym klientom
bezpłatnie i bez ograniczeń w ramach
posiadanego konta.

PPrzede wszystkim zależało nam na wdrożeniu 
maksymalnie prostego rozwiązania, które 
będzie odpowiedzią na wskazywane przez
pośredników bariery oraz przyczyni się do
ppowszechnego wykorzystania wirtualnych 
wizyt w branży. Takiego, które z jednej strony 
spełni oczekiwania użytkowników odnośnie 
wirtualnej prezentacji nieruchomości, ale
z drugiej nie przysporzy agentowi czy osobie 
zamieszczającej ogłoszenie żadnych
tetechnologicznych trudności oraz dodatkowych 
kosztów z jego użytkowania.

Prostota użytkowania

Michał Kurczycki
dyrektor zarządzający portalu
Nieruchomosci-online.pl
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 ŁUKASZ SOKÓŁ 

fot. Łukasz Sokół

Aparaty 360° do 
zdjęć nieruchomości 
TESTY I REKOMENDACJA  
OD NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL
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Graphic designer, w zespole Nieruchomoscionline.pl od 2013 roku. 
Zawodowo tworzy portal od strony graficznej, a po godzinach całym 
sercem oddaje się fotografii – zatrzymuje w kadrze szczególnie dziką 
przyrodę. Licznie nagradzany za swoje prace artystyczne. 

Łukasz Sokół

Aparaty 360 stopni to doskonałe narzędzia do tworzenia wirtualnych wizyt 
w nieruchomości, dzięki którym osoba zainteresowana daną ofertą może 
się jej dokładniej przyjrzeć na ekranie swojego monitora lub smartfonu bez 
wychodzenia z domu. Które najlepiej spełniają swoją rolę?

W subiektywnym teście pod lupę wziąłem 4 mo-
dele aparatów – najciekawsze i najrozsądniejsze 
cenowo urządzenia, które są dostępne na rynku:

1. Ricoh Theta Z1

2. Kandao QooCam 8k

3. Ricoh Theta SC2 

4. Insta360 ONE X2

Aby przedstawić różnicę w jakości poszczególnych 
aparatów, pracowałem nimi w tych samych wa-
runkach w tej samej nieruchomości – od momentu 
włączenia kamery po pobranie zdjęcia, szczególną 
wagę przywiązując do jakości zdjęcia, które prezen-
tuje nieruchomość online i ma w pewnym sensie 
zastąpić wizytę na żywo.
Wybrałem do tego celu tryb HDR rendering, który 
uważam za najbardziej uniwersalny oraz najpew-
niejszą metodę fotografowania zarówno w dobrze 
oświetlonych, jak i ciemnych pomieszczeniach. 

 RICOH THETA Z1 

 ■ Budowa i jakość wykonania

Aparat Ricoh Z1 jest wykonany z dbałością o naj-
mniejszy detal z wysokiej jakości materiałów. 
Z przodu obudowy znajdują się: przycisk do wy-
zwalania migawki, monochromatyczny wyświet
lacz, dioda sygnalizująca działanie urządzenia oraz 
wejście do mikrofonu. Z boku kamery umiejsco-
wiono przycisk ON/OFF, wifi i Bluetooth, Mode 

Aparaty 360° do 
zdjęć nieruchomości 
TESTY I REKOMENDACJA  
OD NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

 KAŻDY Z EWKOMENDOWANYCH 
 TU APARATÓW JEST GODNY 
 UWAGI Z POWODU 
 ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI 
 WYKONYWANYCH ZDJĘĆ 
 ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ. 
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oraz funkcyjny Fn. Z dołu obudowy mamy wejście 
na USB C oraz gwint do zamocowania statywu.

 ■ Użytkowanie i ergonomia

Ricoh Z1 jest zdecydowanie najcięższy i najwięk-
szy ze wszystkich urządzeń tego producenta. Jego 
waga to 182 g.  Trzymając kamerę w prawej dłoni, 
kciuk idealnie układa się na przyciskach umiesz-
czonych z prawej strony. Chropowatość materia-
łu, z którego jest wykonany aparat, również jest 
naszym sprzymierzeńcem.

Aby rozpocząć pracę z urządzeniem, musimy pobrać 
na smartfon aplikację Ricoh oraz wprowadzić do niej 
numer seryjny urządzenia, który jest na spodzie pro-
duktu. Samo parowanie jest bardzo proste. Wystarczy 
włączyć kamerę i aplikację. Po uruchomieniu wifi 
w kamerze (zasięg nie sprawia kłopotów) poprzez 
aplikację wybieramy urządzenie, z którym chcemy się 
połączyć. Po chwili na ekranie smartfona wyświetli 
się obraz, jaki rejestruje kamera. Po wykonaniu zdjęć 
przesyłane są one od razu do galerii aplikacji Ricoh. 
Pobierając je na telefon, możemy przeglądać efekt 
naszych prac.

Dzięki wyświetlaczowi mamy możliwość kontrolo-
wania podstawowych parametrów aparatu, takich 
jak: stan baterii, łączność wifi lub Bluetooth, liczba 
możliwych do zapisania zdjęć w pamięci aparatu czy 
kontrolowanie trybu wyzwolenia migawki — natych-
miastowo lub po 5sekundowym opóźnieniu.

 ■ Matryca i jakość zdjęć

Zetka może pochwalić się największą zastoso-
waną matrycą (a właściwie dwiema 1calowymi 
matrycami) ze wszystkich testowanych urządzeń, 
co zdecydowanie wpływa na jakość zdjęć. Kamera 
generuje obraz wielkości 23 Mpx jeden, czyli 
całość ma 6720×3360 px.

Aparat bardzo dobrze radzi sobie z zapisem szczegó-
łów fotografowanej nieruchomości oraz daje zdecy-

dowanie największe możliwości potencjalnej edycji 
dzięki opcji fotografowania w formacie RAW.
Sprzęt udostępnia wiele funkcji, dla potrzeb 
fotografowania nieruchomości polecam wykony-
wać zdjęcia w trybach: standardowy JPG, redukcja 
szumu, kompensacja DR oraz HDR rendering. 
Urządzenie daje również możliwość fotografowa-
nia w trybie manualnym.

 ■ Bateria i zgrywanie zdjęć

Aparat ma wbudowaną pamięć 19 GB, co daje 
możliwość zapisu około 350 zdjęć w formacie 
RAW oraz około 2200 zdjęć w formacie JPG.  
Można założyć, że fotografując średniej wielkości 
mieszkanie, bateria wystarczy na dwa zlecenia. 

Po zakończeniu fotografowania wystarczy podłą-
czyć urządzenie poprzez kabel USB C do kompute-
ra, który wykrywa je jako dysk zewnętrzny, i zgry-
wać zdjęcia bez dodatkowego oprogramowania.

 ■ Podsumowanie 

Ricoh Theta Z1 jest najdroższym aparatem z listy 
testowanych urządzeń (cena detaliczna to ok.  
4 200 zł), ale jest zdecydowanie wart swojej ceny 
ze względu na możliwości, jakie daje. Wykonanie, 
funkcjonalność, jakość zdjęć, aplikacja mobilna to 
wszystko składa się na zgrabną całość.

 KANDAO QOOCAM 8K 

 ■ Budowa i jakość wykonania

Jakość wykonania QooCama jest na wysokim 
poziomie. Z przodu kamery mamy trzy przyciski 
służące do obsługi aparatu, wielką soczewkę 
obiektywu oraz sporych rozmiarów wyświetlacz, 
poprzez który możemy nawigować całym sprzę-
tem, przeglądać zrobione już zdjęcia czy zagłę-
biać się w jej dodatkowe funkcjonalności. Z boku 
kamera wyposażona jest w złącze mikrofonowe, 
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USB C, slot na dodatkową pamięć w postaci 
karty microSD oraz otwory wentylacyjne, które 
pracują nieprzerwanie od momentu włączenia 
do wyłączenia sprzętu. 

 ■ Użytkowanie i ergonomia

Sprzęt jest największy i zarazem najcięższy ze 
wszystkich testowanych. Jego waga to aż 245 g. 
Do ergonomii urządzenia nie można mieć  
jednak zastrzeżeń.

Parowanie urządzenia ze smartfonem nie było 
tu już tak oczywiste i proste jak w przypadku 
Ricoha. Oprogramowanie, czyli aplikacja, pozosta-
wia tu wiele do życzenia. Aby sparować smartfon 
z kamerą, wymagane jest wpisanie hasła wy
świetlanego na ekranie kamery, bądź zeskanowa
nie z niego QR kodu. Oba rozwiązania okazywały 
się czasami zawodne. W moim przypadku dopie-
ro zmiana ustawień aplikacji umożliwiła mi jej 
użytkowanie. Korzystając z niej, wyświetlało mi 
się również powiadomienie, że jest dostępna jej 
nowsza wersja, niestety, podczas prób aktuali-
zacji również pojawiły się problemy. Pomijając 
początkowe kłopoty, po sparowaniu urządzenia ze 
smartfonem wszystko działało bez zarzutu.

Dzięki dużemu wyświetlaczowi mamy możliwość 
dokładnego podglądu wykonanych zdjęć i pełen 
dostęp do funkcji aparatu. Możemy więc spokoj-
nie wykonać sesję nieruchomości z jej podglą-
dem na urządzeniu w sytuacji, kiedy zawiedzie 
bateria w telefonie.

QooCam jest też jedynym z testowanych apara-
tów, który w przypadku uszkodzenia obiektywu 
daje możliwość jego wymiany bez konieczności 
kupowania nowego urządzenia. 

 ■ Matryca i jakość zdjęć

QooCam 8K ma mniejszą matrycę niż wspomnia-
ny już Z1 i to widać po samych zdjęciach. Mimo 
tego, że producent chwali się rozdzielczością 8k 
(również do zdjęć), to nie przekłada się to na ich 
ostrość i szczegółowość. 

QooCam ma również możliwość zapisu plików 
w formacie DNG (RAW), co umożliwia ich później-
szą edycję. Posiada również standardowe tryby: 
JPG, tryb odszumiania i HDR. 

Kamera – w moich odczuciach – najlepiej radzi 
sobie z aberracją chromatyczną, jeśli porównamy 
wszystkie testowane na przykład w trybie HDR.

 ■ Bateria i zgrywanie zdjęć

Wbudowanie w kamerę dużego wyświetlacza oraz 
wentylatora, powoduje, że poziom naładowania 
baterii w tym urządzeniu szybko maleje. Niestety, 
QooCam 8k potrafi się też dość mocno nagrzać. 
Zaletą jest to, że bezpośrednio do niego można 
podłączyć zewnętrzne źródło zasilania, co umoż-
liwia ładowanie aparatu, podczas gdy jest zamon-
towany na statywie.

fot. Łukasz Sokół
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Zgrywanie zdjęć nie jest tak proste jak w po-
zostałych modelach. Zdjęcia nie są zapisywane 
w formacie 2:1, tylko w natywnym formacie 
w kształcie „kuli”, do obsługi którego potrze-
ba specjalnego oprogramowania producenta. 
Dodatkowo problem sprawiało podłączenie do 
komputera, które wymagało zmiany w usta-
wieniach samej kamery na wykrywanie jej 
przez komputer jako dysku zewnętrznego 
(Udisc mode).

 ■ Podsumowanie

QooCam 8k to urządzenie warte swojej ceny (ok. 
2 800 zł) mimo kilku wad związanych z użytko-
waniem i oprogramowaniem. Prezentuje bardzo 
dobrej jakości zdjęcia z możliwością ich edycji. 
Dla niektórych dodatkowy wyświetlacz może 
okazać się zaletą, a inni potraktują to jako zbęd-
ny element, bo przecież i tak wszystko zrobimy 
z poziomu smartfona i aplikacji.

Producent daje również możliwość rozbudowania 
pamięci o dodatkowe 256 GB mimo wbudowa-
nej i tak sporej pamięci wewnętrznej — 64 GB. 
Konkurenci dają możliwość korzystania tylko 
z jednej pamięci.

 RICOH THETA SC2 

 ■ Budowa i jakość wykonania

Ricoh Theta SC2 oferuje 4 stylowe kolory kamery 
oraz całkiem dobrą jakość obrazu za bardzo przy-
stępną cenę (ok. 1 200 zł).

Po wstępnej ocenie obudowy widać jednak, 
że jest to najtańsze urządzenie wśród testowa-
nych. Kolorowy plastik nie wydaje się być tak 
„pancerny”, jak ten użyty w Z1 i na pewno jest 
bardziej podatny na ewentualne uszkodzenia. Nie 
znaczy to jednak, że urządzenie jest tandetne. 
SC2 jest również solidnie wykonanym sprzętem, 

a wszystkie przyciski są osadzone z największą 
dbałością. Przód aparatu uzupełnia mały, mono-
chromatyczny, ale elegancko wpasowany  
wyświetlacz LCD, na którym prezentowane są 
podstawowe funkcje i parametry urządzenia.

 ■ Użytkowanie i ergonomia

Użyteczność samego urządzenia oraz praca z nim 
to czysta przyjemność. Kamera idealnie leży 
w dłoni, z dokładnie tym samym układem przycis
ków, co pozostałe modele tego producenta. SC2 
jest trochę mniejsza niż Z1 i również odczuwalnie 
lżejsza. Różnica w wadze to około 80 g.

Obsługa urządzenia, podobnie jak w wyższym mo-
delu Z1, nie sprawia żadnych trudności —  wystarczy 
ściągnąć aplikację ze strony producenta, postawić 
kamerę na statywie i włączyć ją. Po uruchomieniu 
wifi urządzenia sparują się błyskawicznie. 

Aparat ma wbudowane 14 GB pamięci wewnętrz-
nej bez możliwość jej rozbudowania, co wystar-
cza do zapisu około 3 000 zdjęć w formacie JPG. 
Niestety, aparat nie daje możliwości zapisu zdjęć 
w formacie RAW.

 ■ Matryca i jakość zdjęć

W modelu zastosowano dwie matryce wielkości 
1/2.3”, a liczba pixeli wynosi ok. 12, czyli zdecy-
dowanie mniej niż w Z1 czy QooCam 8k. Wpływa 
to na jakość zdjęć, która w dalszym ciągu jest 
jednak zadowalająca. 

Aparat podobnie jak pozostałe ma możliwość 
korzystania z jednego z wielu trybów wykonywa-
nia zdjęć: standardowy JPG, zdjęcie odszumione, 
kompensacja DR oraz rendering HDR.

 ■ Bateria i zgrywanie zdjęć

Poziom naładowania baterii jest prezentowany 
na małym wyświetlaczu kamery oraz podczas 
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fotografowania w aplikacji. Producent podaje, 
że na jednym naładowaniu można zrobić  
ok. 260 zdjęć, co jest bardzo dobrym wynikiem, 
biorąc pod uwagę rozmiar i wagę urządzenia oraz 
tryb pracy live view. 

Zgrywanie zdjęć jest równie proste jak w przy-
padku Z1. Poprzez kabel micro USB podłączamy 
urządzenie do komputera i kopiujemy zdjęcia 
z kamery na dysk twardy.

 ■ Podsumowanie

W bardzo przystępnej cenie dostajemy dobre narzę-
dzie do robienia zdjęć sferycznych. Nie jest to może 
taki wół roboczy jak model Z1 czy też QooCam, 
które mają dużo większe możliwości i więcej za-
awansowanych funkcji umożliwiających edytowanie 
zdjęć, ale jakość fotografii wciąż jest odpowiednia 
do prezentacji wirtualnych wizyt.  Aplikacja jest 
bardzo stabilna i przyjazna dla użytkownika.

 INSTA360 ONE X2 

 ■ Budowa i jakość wykonania

Aparat podobnie jak konkurenci jest solidnie 
wykonany, chociaż ma dużo więcej ruchomych 
elementów. Przykładem są tutaj zaślepki zabez-
pieczające złącza czy wyjmowana bateria. Sama 
obudowa po bokach jest wykonana z chropowa-
tego plastiku, natomiast przód i plecy aparatu są 
pokryte czymś w rodzaju gumowatego plastiku. 
Na przodzie aparatu mamy wyświetlacz LCD, któ-
ry jest w formie koła oraz przycisk do wyzwalania 
migawki. Aparat jest wodoszczelny.  

 ■ Użytkowanie i ergonomia

Posługiwanie się aparatem nie budzi zastrzeżeń. 
Jego waga wynosi 149 g. Aparat dobrze leży 
w dłoni, a wbudowany niewielki wyświetlacz 
LCD działa z przyzwoitą czułością i płynnością. 

Z poziomu wyświetlacza możemy ustawiać 
i przeglądać podstawowe parametry kamery. 
Jednym z nich jest wybór typu zapisu zdjęcia. 
Mamy możliwość zapisu w formatach: JPG lub JPG 
+ RAW. Aparat jako jedyny w teście nie posiada 
wbudowanej pamięci. Żeby zacząć używać apara-
tu, musimy włożyć kartę pamięci microSD w slot 
znajdujący się w komorze baterii.

Aplikacja oraz parowanie kamery ze smartfonem 
działają sprawnie.

 ■ Matryca i jakość zdjęć

Wielkość matrycy Insta360 ONE X2 to 1/2.3”, co 
plasuje ją na równi z Ricoh SC2. Jeśli zapisujemy 
zdjęcia w formacie 2:1, to dysponujemy wtedy 
rozdzielczością 6080×3040 (18 Mpx). 

Jednak jeśli porównać jakość zdjęć z Insta360 
ONE X2 oraz Ricoh Theta SC2 to – uwa-
żam – drugi producent spisał się lepiej. Biorąc 
pod uwagę tryb HDR w obu przypadkach, zdjęcia 
z Insta360 mają przekłamane kolory oraz mniej-
szą ostrość. Matryca, która jest w SC2, nawet gdy 
generuje szum na zdjęciach, to jest on zdecydo-
wanie przyjemniejszy dla oka.

 ■ Bateria i zgrywanie zdjęć

Producent podaje, że bateria w Insta360 ONE X2 
ma pojemność 1630 mAh. Zakładam, że wy-
starczy to na wykonanie zdjęć jednej lub dwóch 
nieruchomości podczas korzystania z aplikacji 
mobilnej i live view.

Aby zgrać zdjęcia, należy je ściągnąć bezpośrednio 
na telefon, następnie za pomocą kabla na komputer 
lub wgrywając od razu do oprogramowania do two-
rzenia wirtualnych wizyt. W przypadku podłączenia 
aparatu bezpośrednio do komputera, dostępne pliki 
zdjęć są zapisane w innym standardzie niż 2:1 i nie 
posłużą nam bez dodatkowego oprogramowania do 
stworzenia wirtualnej wizyty.
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 ■ Podsumowanie

Insta360 ONE X2 zrobił na mnie najmniejsze 
wrażenie. Wydaje mi się, że jego głównym proble-
mem jest dziwne, inwazyjne odszumianie plików, 
co kończy się ich nieostrością. Sama kamera jest 
bardzo dobrze wykonana i stylowa, ma dużo moż-
liwości nagrywania wideo i zabawy z nim, ale czy 
na pewno potrzebujemy tego do fotografowania 
nieruchomości? Niestety, jakość zdjęć pozostawia 
trochę do życzenia w stosunku do konkurencji… 
o dziwo nawet tej tańszej.

 SUBIEKTYWNY RANKING 
 APARATÓW SFERYCZNYCH 
Najwyżej w rankingu umiejscawiam Ricoh Theta Z1. 
To bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze aparat, który 
gwarantuje ostre i możliwe do dalszej obróbki zdjęcia 
dzięki plikom RAW. Aparat ten jest najdroższym z po-
lecanych, jednak jest wart swojej ceny (ok. 4 200 zł).

Godną polecenia alternatywą jest model tego same-
go producenta – Ricoh Theta SC2. Jest to najtańszy 
na rynku produkt (ok. 1 200 zł), którego jakość wyko-
nywanych zdjęć, solidne wykonanie oraz intuicyjna 
obsługa plasują go na wysokim miejscu w rankingu.

W przypadku aparatu Kandao QooCam 8k wyso-
ko oceniam jakość zdjęć, jednak wiele do ży-
czenia pozostawia samo użytkowanie aparatu. 

Niedopracowane oprogramowanie oraz szybkie 
zużycie baterii nie sprzyjają przyjemnej pracy 
z tym urządzeniem.

Najniżej w teście uplasował się jeden z najnow-
szych na rynku aparatów – Insta360 ONE X2. Jakość 
zdjęć jest porównywalna do tych wykonanych Ricoh 
Theta SC2, z tym że Insta360 posiada możliwość 
dalszej obróbki plików RAW, co ma zapewne wpływ 
na jego cenę (ok. 2 100 zł). Jednak w dalszym ciągu 
stanowi dobry wybór w rozsądnej cenie.

Poznaj szczegółową ocenę parametrów 
poszczególnych modeli aparatów 
sferycznych i ich rekomendację od 
Nieruchomosci-online.pl.

 ZOBACZ RANKING 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Łukasz Sokół

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/aparaty-360-do-zdjec-nieruchomosci-testy-i-rekomendacja-od-nieruchomosci-online-pl-14507.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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O kolorach, 
materiałach 
i naturze
URZĄDZANIE WNĘTRZ WEDŁUG 
PREFERENCJI MÓZGU

 ANNA URBAŃSKA 

fot. Daria Shevtsova / pexels.com
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 TRZY KOLORY MÓZGU 
Temat metodologii STUCTOGRAM® kilkukrotnie 
przewijał się już w artykułach publikowanych na ła-
mach magazynu „ESTATE”. Jej założenia opisywałam 
między innymi w tekście „Trzy kolory nieruchomo-
ści, czyli co mieszkanie ma wspólnego z mózgiem”. 
Tytułem wstępu warto przypomnieć, że – jak wynika 
z badań nad genetyką – ludzkie zachowanie w dużej 
mierze zależy od tego, który z obszarów mózgu jest 
najbardziej rozwinięty. Jeśli na prowadzenie wysuwa 
się instynktowny pień mózgu, najczęściej mamy do 
czynienia z towarzyską, rozgadaną osobą, która lubi 
bujać w obłokach, snuć wspomnienia i otaczać się 

ludźmi. Tej biostrukturze mózgu umownie przypisano 
kolor zielony. Drugim kolorem mózgu jest czerwony. 
W tym przypadku największą aktywność wykazuje 
emocjonalne międzymózgowie, a to przekłada się 
na impulsywność, charyzmę oraz bycie tu i teraz. Jest 
jeszcze biostruktura niebieska, w której pierwsze  
skrzypce gra logiczne kresomózgowie. Przedsta
wiciele tego koloru mózgu lubią wychodzić myślami 
w przyszłość, co przekłada się na ich skłonność do 
planowania, a do tego często mają analityczny umysł 
i nieco introwertyczne skłonności. Choć może się to 
wydawać zaskakujące, indywidualna biostruktura ma 
wpływ praktycznie na wszystkie aspekty codzienne-
go życia – nawet tak prozaiczne, jak dobór kolorów 
i materiałów we wnętrzu.

NeuroCoach i Master Trener STRUCTOGRAMU®, metodologii, która 
wykorzystując wiedzę o genetyce mózgu, pozwala skuteczniej 
sprzedawać, zarządzać i radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi. 
Zarządza Centrum EdukacyjnoConsultingowym CONCRET, jest 
wiceprezesem zarządu i partnerem Instytutu Colina Rose – jednej 
z najprężniej rozwijających się szkół językowych. Jej pasją jest 
rozwój osobisty i odkrywanie potencjału ludzkiego. Przez jej 
programy szkoleniowe i coachingi przeszło ponad 13 tys. osób. 
Autorka wielu książek. Więcej na: www.annaurbanska.pl 

Anna Urbańska

Ludzki mózg i nieruchomości – wbrew pozorom, te dwa tematy mają 
ze sobą sporo wspólnego. Każdy z nas ma indywidualną biostrukturę 
mózgu, która bezpośrednio przekłada się na nasze reakcje, tendencje 
i zachowania. W obszarze nieruchomości daje ona o sobie znać 
zarówno w kwestii motywów zakupowych, jak i preferencji związanych 
z doborem kolorów czy materiałów. Świadomość tych zależności 
może przynieść wiele korzyści każdej osobie, której profesja wiąże się 
z obrotem nieruchomościami bądź aranżacją ich wystroju.

http://www.annaurbanska.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/trzy-kolory-nieruchomosci-czyli-co-mieszkanie-ma-wspolnego-z-mozgiem-9565.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/trzy-kolory-nieruchomosci-czyli-co-mieszkanie-ma-wspolnego-z-mozgiem-9565.html
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 TRÓJKOLOROWE GUSTA 
Znane porzekadło głosi, że o gustach się nie 
dyskutuje. Choć z całą pewnością nie da się 
przekonać drugiej osoby do własnego punktu 
widzenia, warto mieć świadomość, skąd się biorą 
określone preferencje i w jaki sposób kształtują 
one to, co nazywamy gustem. Niewątpliwie 
na gust składa się wiele różnych, subiektywnych 
czynników, jednak to właśnie biostruktura 
mózgu jest jednym z najważniejszych z nich. 
W jaki sposób poszczególne kolory mózgu wpły-
wają na nasze preferencje w zakresie wystroju 
wnętrz? Okazuje się, że w wielu przypadkach 
można to całkiem precyzyjnie określić.

 ZIELONA SIELANKA 
Już sama nazwa koloru określającego biostruk-
turę, w której dominuje pień mózgu, wskazuje 
w pewnym stopniu na jej preferencje. Zielony 
mózg kocha bowiem wszystko to, co naturalne. 
Właśnie dlatego na podium jego ulubionych 
materiałów trafia często drewno, a do grona 
jego ulubionych odcieni zaliczają się delikatne 
kolory ziemi takie jak beż, subtelna szarość czy 
jasny brąz. Niewykluczone, że urzekną go też 
kwiatowe lub botaniczne wzory nawiązujące do 
jego ukochanego świata natury. Celem, który 
przyświeca zielonemu w trakcie aranżacji wnę
trza, jest stworzenie ciepłej, przytulnej atmosfe-
ry, wprost stworzonej do błogiego odpoczynku. 
Jasne, słoneczne wnętrze swojego domu często 
będzie przyozdabiał przyjemnymi w dotyku 
zasłonami, pluszowymi poduszkami i miękkimi 

dywanami. Nie dla niego surowość nowoczesne-
go, minimalistycznego designu, któremu brakuje 
ciepła domowego ogniska, tak często idealizo-
wanego w jego wspomnieniach. Nie dla niego 
krzykliwe kolory czy emanujące sztucznością 
materiały. Zielony mózg dąży do wygody, przy
jemności oraz poczucia bezpieczeństwa i to 
właśnie będą odzwierciedlać zaaranżowane 
przez niego wnętrza.

 CZERWONY BLICHTR 
Wymarzone wnętrze według czerwonej bio
struktury to już zupełnie inna bajka. Czerwony 
mózg uwielbia być w centrum uwagi i chce, by 
przestrzeń wokół niego pomogła mu osiągać ten 
cel. W praktyce oznacza to jedno: ma być wyra-
ziście i luksusowo. Reprezentant tej biostruktury 
lubi sięgać po jaskrawe kolory oraz kontrasty, 
które od razu rzucają się w oczy. Czarnobiałe 
wnętrze może zatem na przykład przełamać 
ekstrawaganckimi czerwonymi dodatkami. 
Niewykluczone, że nie pogardzi też złotem, które 
dobrze oddaje ducha jego ukochanego prestiżu. 
Wśród jego ulubionych materiałów będą królo-
wać żelazo, stal i chrom, a we wnętrzu jego 
domu czy siedziby nie zabraknie ekstrawagan-
ckich dodatków i połyskliwych tkanin w stylu 
glamour. Ekskluzywny charakter takich wnętrz 
niektórym może się nawet wydać agresywny 
bądź onieśmielający, czerwony mózg czuje się 
jednak w takim otoczeniu jak ryba w wodzie 
i często będzie konkurował z innymi pod wzglę-
dem prestiżu, którym pragnie podkreślić swój 
status społeczny.

 NIEBIESKA FUNKCJONALNOŚĆ 
Niebieska biostruktura mózgu zapatruje się 
na wystrój wnętrz jeszcze inaczej. W tym przypadku 
najistotniejszym czynnikiem jest funkcjonalność, 
co doskonale obrazuje szereg praktycznych rozwią-
zań, które można znaleźć w domu niebieskiego. 
Reprezentant tej biostruktury często z zapałem śledzi 

 INDYWIDUALNA BIOSTRUKTURA 
 MÓZGU MA WPŁYW PRAKTYCZNIE 
 NA WSZYSTKIE ASPEKTY 
 CODZIENNEGO ŻYCIA. 
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technologiczne nowinki, które wplata do aranżowa-
nego przez siebie wnętrza, dodając mu aury nowo
czesności. Wystrój jego biura czy mieszkania może 
się wydawać nieco surowy ze względu na upodoba-
nie do zimnych kolorów, takich jak choćby stalowy 
czy grafitowy. W odróżnieniu do zielonego mózgu, 
niejednokrotnie przypadną mu do gustu sztuczne 
materiały, a w jego otoczeniu nie zabraknie też szkła 
potęgującego wrażenie postępu i minimalizmu. 
Możliwe, że spodoba mu się loftowy czy industrialny 
styl, w którym na próżno szukać ciepłej, tradycyj-
nej atmosfery przywołującej na myśl wspomnienia 
z dzieciństwa. Z drugiej strony, niebieski mózg to 
indywidualista, który lubi podkreślać swoją nietuzin-
kowość. Właśnie dlatego aranżacyjne wybory tej bio-
struktury mogą się wydawać zaskakujące, oryginalne, 
a nawet nieco dziwne. Pomimo niekłamanego za-
miłowania do wszystkiego co praktyczne, uporządko-
wane i funkcjonalne, w otoczeniu niebieskiego mogą 
pojawić się zatem nietypowe elementy w postaci 
niespotykanych kolorów, wyszukanych materiałów 
i unikatowych dekoracji, które mają za zadanie oddać 
jedyną w swoim rodzaju osobowość użytkownika 
niebieskiego mózgu. 

 GENETYCZNE DOPASOWANIE 
Znajomość i zrozumienie preferencji poszczegól-
nych biostruktur to tylko jedna z licznych korzy-
ści, jakie niesie ze sobą zgłębianie wiedzy o spos-
obie, w jaki funkcjonuje ludzki mózg. Metodologia 
STRUCTOGRAM® stanowi swoisty klucz do 
poznania siebie, a także drugiego człowieka – 
w tym również klienta. W szeroko pojętej branży 
nieruchomości może to przynieść wiele korzyści 
zarówno agentom prezentującym mieszkania 
bądź lokale użytkowe potencjalnym zaintereso-
wanym, jak i projektantom wnętrz, którzy o wiele 
lepiej rozumieją potrzeby klientów, gdy potrafią 
rozpoznać ich kolor mózgu. 
 
 

fot. Taryn Elliott / pexels.com
fot. Charlotte May / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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 TATIANA KĘDZIERSKA 

Influencer 
markenting 
CZY MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE 
W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI?

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com



84 EST   TEEST   TE

 KIM W OGÓLE JEST INFLUENCER? 
Influencerzy kreują swoją postać i wizerunek 
za pośrednictwem wszelakich platform social media. 
Mogą to być youtuberzy, instagramerzy, blogerzy 
i ogólni twórcy internetowi. Najpopularniejsze wśród 
nich platformy socialowe to: Instagram, Facebook, 
YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest oraz 
tradycyjne blogi webowe. 

Mogą to być osoby znane z przestrzeni publicznej, 
ale także postaci funkcjonujące wyłącznie w interne-
cie i tam gromadzące wokół siebie publiczność. Mają 
oni dobry i bliski kontakt ze swoimi obserwatorami 
i dobrze orientują się, jak do nich dotrzeć. Są dla nich 
źródłem pozyskiwania informacji. Często bywają 
przez swoją publiczność postrzegani jako autorytety.

Żyjemy w czasach, w których społeczeństwo lubi 
wzorować się na życiu swoich idoli, którzy bywają 
sławni, bogaci, charyzmatyczni i cenieni. Dzięki 
swojej rozpoznawalności i sile przekonywania mogą 
łatwo kreować poglądy swoich fanów na różne tema-
ty. Mają dużą siłę przebicia i bezproblemowo spra-
wiają, że ich widzowie wykonują działania, które oni 
zaplanowali, na przykład skierowane na skorzystanie 
z danego produktu bądź usługi. 
Wróćmy do wyżej wspomnianego marketingu.

Project manager, członek zespołu tworzącego platformę  
Reach a Blogger, łączącą marki z influencerami oraz umożliwiającą 
zakup usług online, bezpośrednio od influencerów. Z jej usług 
korzystają zarówno małe firmy, jak i renomowane marki.

Tatiana Kędzierska

Influencer marketing to pojęcie coraz częściej pojawiające się 
w strategiach marketingowych. Ze względu na dużą skuteczność 
cieszy się sporą popularnością. Chociaż zdarzają się też przypadki, 
gdy internetowi celebryci i angażujące ich marki zaliczają 
spektakularne wpadki. Poniżej w kilku krokach wytłumaczę, 
na czym influencer marketing polega i jak można go wykorzystać 
w działaniach promocyjnych.

Influencer (z ang. influence – wpływać) to postać, 
która dzięki wypracowanemu zasięgowi i autory-
tetowi w mediach społecznościowych, ma wpływ 
na postępowanie grona swoich odbiorców.

https://reachablogger.pl/
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Influencer marketing to działania reklamowe 
firm prowadzone przy wykorzystaniu zasięgów 
influencerów. Wdrażanie takich projektów po-
lega najpierw na planowaniu działań, a potem 
na ich realizacji właśnie we współpracy z in-
fluencerami. Uzyskują oni z tego tytułu benefi-
ty – najczęściej środki finansowe, choć na rynku 
zdarzają się też współprace barterowe.

Z influencer marketingu mogą korzystać zarówno 
małe, jak i duże firmy, w tym z branży nierucho-
mości. Marketing ten częściej wykorzystywany jest 
w projektach B2C, ale również ma on zastosowa-
nie w projektach B2B. Platformy umożliwiające 
realizowanie współpracy tego typu są otwarte dla 

wszystkich firm, które nie 
mają ograniczeń prawnych 
w działaniach reklamowych.

 DOBÓR INFLUENCERÓW 
 JEST WAŻNY 
Bardzo ważną rolę w dziedzinie influencer marke-
tingu odgrywa wiarygodność. Mówi się, „że jeśli coś 
bywa do wszystkiego, to jest do niczego”. Dlatego 
w influencer marketingu warto skupić się na kimś, 
kto nie promuje wszystkiego, zajmuje się natomiast 
szczególnie tym, o czym ma pojęcie.

Przystępując do projektu, w pierwszej kolejności war-
to zastanowić się, do jakiej grupy odbiorców chcemy 
dotrzeć i pod tym kątem szukać właściwego influen-
cera. Dobry twórca internetowy to taki, który wyróż-
nia się zaangażowaniem i wykazuje chęć współpracy. 
Taki, który przygotuje angażującą treść i będzie miał 
własne pomysły na to, jak trafić potencjalnego kon-
sumenta z jego publiczności. 

Poszukując kandydatów do współpracy, można 
zdecydować się albo na influencerów – rozpozna-
walnych twórców (gwiazdy, medium), albo na in-
fluencerów mających niewielką, ale zwykle lojalną 
publiczność (micro, nano).

Jeśli chodzi o kategorie tematyczne, które mogą mieć 
zastosowanie dla rynku nieruchomości, to na uwagę 
zdecydowanie zasługują m.in.: architektura i design, 
budownictwo, dom i ogród, lifestyle, parenting, 
a także biznes. 

 INFLUENCER MARKETING 
 W OBECNYM OKRESIE 
 SKUPIA OGROMNĄ UWAGĘ 
 UŻYTKOWNIKÓW I WIELU FIRM 
 DZIAŁAJĄCYCH W INTERNECIE. 
 JEGO POPULARNOŚĆ 
 WCIĄŻ ROŚNIE. 

fot. Daria Shevtsova / pexels.com
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Platformy takie jak Reach A Blogger umożliwiają 
łatwe selekcjonowanie i dopasowanie influencerów 
w ponad 50 kategoriach tematycznych do wyboru. 
Choć oczywiście nie zwalniają z konieczności analizy 
poszczególnych kandydatów.  Umożliwiają selekcję 
w oparciu o zasięgi, specjalizację tematyczną lub 
oczekiwane wynagrodzenie. 

 ILE KOSZTUJE USŁUGA 
 PUBLIKACJI SPONSOROWANEJ 
 U INFLUENCERA? 
Znajdziemy usługi wyceniane na 50 zł za publi-
kację reklamową oraz takie, które są wyceniane 
na 45 000 zł za publikację. Na platformie Reach 
a Blogger dostępnych jest ponad 6500 ofert usług 
influencerskich z podanymi cenami i zasięgami. 
Duża podaż korzystnie wpływa na atrakcyjność 
cen. Łącząc klienta z influencerem, pobieramy  
15% prowizji od sprzedanej publikacji. 

 INFLUENCER MARKETING 
 W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI 
Jeśli chcemy zrealizować założenia, należy skoncen-
trować się na potrzebach i celach taktycznych danej 
marki. Można to zrobić na kilka sposobów. W przy-
padku branży nieruchomości z pewnością uda się 
wykorzystać brand/product/service awareness, traffic, 
SEO, opinie w Google oraz reakcje w social media. 

Przekładając to na język korzyści branżowych, 
możemy wyobrazić sobie na przykład influencerów 
opisujących na blogach webowych inwestycje 
deweloperskie. Linki umieszczone we wpisach 
będą przekierowywać użytkowników do strony 
dewelopera lub strony inwestycji (korzyścią jest 
traffic). W długim dystansie czasowym wpisy wys-
zukiwane w Google na frazy nazwy inwestycji 
w połączeniu z frazą „opinia/e” (alternatywnie naz-
wa dewelopera połączona z frazą „opinia/e”) będą 
pełniły funkcje marketingu rekomendacyjnego.  

Linki SEO umieszczone we wpisach blogerów 
webowych będą wspomagały pozycjonowanie 
strony dewelopera lub strony inwestycji. W ramach 
działań z blogerami możemy więc ugrać w jednym 
projekcie aż 3 cele. 

Z kolei publikacje na Instagramie będą budowały 
świadomość inwestycji i pokazywały jej atuty wizu-
alne. To na pewno jest przydatne, kiedy mamy do 
czynienia albo z dobrą lokalizacją, albo gdy in-
westycja jest zaawansowana lub ukończona. Wideo 
na YouTubie stworzone przez influencera może peł-
nić formę wideoprezentacji, która będzie wykorzy
stywana również przez dział sprzedaży marki jako 
explainer. Oczywiście przekaz trafi też do publiczno
ści danego influencera. W końcu influencerzy mogą 
użyczać swojego wizerunku reklamowego do działań 
marketingowych na różnych polach. 

Można realizować część tych celów lub wszystkie 
jednocześnie w ramach jednego projektu influencer-
skiego. Rozpoczynając projekt, warto zastanowić się, 
które cele chcemy realizować i pod ich kątem dobie-
rać influencerów. Warto zacząć od małego projektu, 
zatrudnić do współpracy kilku influencerów i po  
przeanalizowaniu efektów rozpocząć kolejny projekt, 
implementując do niego wnioski z poprzedniego. 

Influencerzy mogą reklamować oczywiście nie 
tylko inwestycje deweloperskie, ale również 
usługi biur nieruchomości, strony branżowe, apli-
kacje do wynajmu, inwestycje biurowe oraz inne 
rozwiązania i usługi. 

Platformy umożliwiają samodzielne działania 
markom. Gdyby jednak planowanie, realizowanie 
i raportowanie wyników okazało się zbyt trudne, to 
na rynku jest wiele agencji, które oferują swoje usłu-
gi w tym obszarze. Można również liczyć na pomoc 
naszego teamu w zakresie realizacji takich szytych 
na miarę kampanii. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

EST   TE

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Zakamarki  
PO BARDZIEJ I MNIEJ ZNANYCH 
FUNKCJONALNOŚCIACH PORTALU 
NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

oprowadza Dominika Mikulska
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Nie sposób zignorować fakt, że urządzenia mobilne 
grają już pierwsze skrzypce wśród użytkowników 
internetu. Obserwujemy stale rosnący odsetek 
użytkowników portalu Nieruchomoscionline.pl 
właśnie z tych urządzeń.

W styczniu 2021 r. ruch mobilny stanowił  
71,99% wszystkich odwiedzin, z czego 69,71% to 
użytkownicy telefonów. Dla porównania, w styczniu 
ubiegłego roku 65,55% odwiedzin zostało dokona-
nych przez użytkowników mobilnych, a w styczniu 
2019 roku – 60,12%. Co daje znaczny przyrost 
aż o 16% (9,59 p.p.)! 

Drugim ważnym aspektem jest konwersja ogło-
szeń. Ogłoszenia przeglądane na urządzeniach 
mobilnych wywołują znacznie więcej akcji kon-
taktowych – w styczniu stanowiły one aż  
62% wszystkich akcji kontaktowych.

Użytkownicy średnio 3 razy częściej wybierają ak-
cję kontaktową „Zadzwoń” niż „Wyślij wiadomość”. 
Jest tu znacząca różnica pomiędzy skutkiem (i zna-
czeniem) tego zdarzenia wykonanego na kompu-
terze, a tym na telefonie. A mianowicie ułatwienie 
i przyspieszenie kontaktu, ponieważ wywołanie go 
na telefonie powoduje możliwość natychmiasto-
wego wykonania połączenia.

Stale doskonalimy zatem wersję mobilną portalu 
Nieruchomoscionline.pl, by docierać do każdego 
potencjalnego klienta, bez względu na rodzaj urzą-
dzenia, z którego korzysta. Zgodnie z podejściem 
mobile first przykładamy wagę do tego, by ogło-
szenia wyglądały perfekcyjnie, a akcje kontaktowe 
były łatwo dostępne przede wszystkim na urządze-
niach mobilnych.

 UKŁON W STRONĘ UŻYTKOWNIKA MOBILNEGO. 
 PONAD 70% RUCHU I LEPSZA KONWERSJA 

EST   TE
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Rola wyszukiwań z dokładną lokalizacją ro-
śnie. Z nieustannie gromadzonych przez portal 
Nieruchomoscionline.pl danych o strukturze źró-
deł ruchu i ich specyfice wynika, że wzrost ruchu 
z wyszukiwarki Google z zapytań zawierających 
nazwę ulicy wyniósł aż 327%*!

Jeśli w Twoich ogłoszeniach brakuje informacji o tym, 
przy jakiej ulicy znajduje się nieruchomość, Ci poszu-
kujący nigdy nie trafią na Twoje ogłoszenia na listach.

Zwiększoną koncentrację na konkretnych lokaliza-
cjach potwierdzają także dane dotyczące zachowa-
nia poszukujących w samym portalu.

Dodatkowym argumentem niech będzie także 
to, że jeśli nie podasz nazwy ulicy, nie trafią do 
Ciebie poszukujący korzystający z dostępnego 
w Nieruchomosci-online.pl wyszukiwania ofert 
na mapie.

A wśród nich może być ten jeden  
właściwy poszukujący.

Udostępnianiem szczegółowej lokalizacji mo-
żesz sterować w programach do eksportu ofert. 
Na przykład Galactica Virgo daje możliwość usta-
wieniem publikacji ulicy:

 ■ indywidualnie dla każdej oferty, 

 ■ domyślnie dla wszystkich ofert biura/oddziału,

 ■ domyślnie dla wszystkich ofert obsługiwanych 
na wyłączność.

Jeśli w Twoim programie do eksportu ofert nie 
masz takich możliwości, zawsze możesz dodać 
informację o ulicy (i/lub dokładną lokalizację 
na mapie), edytując ogłoszenie bezpośred-
nio w swoim koncie biura lub Koncie Agenta 
w Nieruchomosci-online.pl.

*Porównanie danych z Google Analytics portalu  
Nieruchomoscionline.pl, styczeń 2021 do stycznia 2020.

 ZWIĘKSZ WIDOCZNOŚĆ SWOICH OGŁOSZEŃ DZIĘKI 
 USZCZEGÓŁOWIENIU LOKALIZACJI 

EST   TE

https://moje.nieruchomosci-online.pl/
https://moje.nieruchomosci-online.pl/
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satysfakcja@nieruchomosci-online.pl

„Tu zaczyna się dom” to obietnica, którą staramy 
się spełniać codziennie wobec 5 milionów naszych 
unikalnych użytkowników*. Dzięki udanej partner-
skiej współpracy z biurami nieruchomości, mamy 
to, czego szukają Polacy. Dążymy do tego, by 
portal stał się pierwszym wyborem dla każdego, 
kto szuka idealnie dopasowanej nieruchomości dla 
siebie i swoich bliskich. 

Choć do tej pory nasze działania były głównie skupio-
ne na technologii i projektowaniu produktu, a przede 
wszystkim na budowaniu ruchu na serwisie, a nie 
na komunikowaniu wizerunku, to w umysłach klien-
tów nasza marka kreowała się od lat. Z początkiem 
roku 2020 marka Nieruchomoscionline.pl zyskała 
nową twarz i wyrazisty sposób komunikacji, który 
w gruncie rzeczy wydobył to, co było już głęboko 
w nas. Rozum, serce i… sporo dystansu do siebie. 

Stąd pomysł na kampanię porównującą poszuki-
wanie nieruchomości do… poszukiwania miłości, 
a Nieruchomosci-online.pl do portalu randkowego. 
Nawiązanie do znanego gracza na rynku portali 
randkowych można łatwo dostrzec w spocie rekla-
mowym, a plan emisji oparliśmy o progowy termin – 
oczywiście – święta zakochanych, czyli walentynek.

Kampania miała na celu budowanie wizerunku 
marki. Nasze działania promocyjne oparliśmy 
na internecie, bo to tu możemy, najprecyzyjniej 
jak się da, dotrzeć do osób realnie zainteresowa-
nych zakupem nieruchomości. Kreacje reklamowe 
można było zobaczyć w sieci reklamowej Google, 
na YouTubie i Facebooku. 

* 5,357 mln unikalnych użytkowników odwiedziło portal w styczniu 
2021 roku (Dane: Google Data Studio) 

 KAMPANIA ZASIĘGOWA „MASZ DOPASOWANIE!” 

mailto:satysfakcja%40nieruchomosci-online.pl?subject=
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Napisz do mnie!

Napisz do mnie! Napisz do mnie!

Napisz do mnie!

Napisz do mnie!Napisz do mnie!

Najlepsi robią zwykłe
rzeczy lepiej
z pomocą naszych Doradców Klienta Biznesowego

Klaudia Żmija
doradca klienta

klaudia.zmija@nieruchomosci-online.pl

Agata Wiśniewska
doradca klienta

agata.wisniewska@nieruchomosci-online.pl

Karolina Mikler 
doradca klienta

karolina.mikler@nieruchomosci-online.pl

Wyciśnij więcej
z Nieruchomosci-online.pl
Zapraszamy do bezpośredniego
kontaktu z doradcami.

Zuzanna Osowska
doradca klienta

zuzanna.osowska@nieruchomosci-online.pl

Anna Golińska
doradca klienta

anna.golinska@nieruchomosci-online.pl

Marta Wojtowicz
doradca klienta

marta.wojtowicz@nieruchomosci-online.pl

Magdalena Sporysz
doradca klienta

magdalena.sporysz@nieruchomosci-online.pl

mailto:klaudia.zmija%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:agata.wisniewska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
https://www.nieruchomosci-online.pl
mailto:karolina.mikler%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:zuzanna.osowska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:anna.golinska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:magdalena.sporysz%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:marta.wojtowicz%40nieruchomosci-online.pl?subject=
http://m.me/klaudia.zmija.98
https://m.me/agata.wisniewska.52090
http://m.me/karolina.mikler.507
https://m.me/zuzanna.osowska.399 
https://m.me/anna.golinska.71697
http://m.me/magdalena.wala.908
http://m.me//marta.wojtowicz.988
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Zadbaj o kompletność swoich ogłoszeń,
aby osoby poszukujące łatwiej mogły na nie traać

z poziomu wyszukiwarki w portalu. Filtrując
po popularnych kryteriach, tj. balkon, rok budowy,

piętro. piwnica, garaż czy winda, poszukujący traaają
na sproalowane listy z ogłoszeniami. Niech nie zabrak-

nie na nich nie na nich Twoich ofert.

01. Konto Agenta

Zaproś Agentów
do założenia osobistego

konta
E-mail i hasło. Tyle potrzeba, aby pośrednik

współpracujący z biurem mógł korzystać z rozwiązań
wspomagających promocję ogłoszeń. Osobiste Konto

Agenta to możliwość pełnej kontroli nad
przypisanymi ogłoszeniami, zarządzania

wyróżnieniami i monitorowania efektów promocji.

Ogłoszenia nieaktywne to te, które z powodu braku
kluczowych danych, tj. cena, powierzchnia

czy lokalizacja, nie są prezentowane na portalu,
Po imporcie zawsze Cię o tym fakcie informujemy.

Koniecznie uzupełnij podstawowe informacje,
aby każda Twoja oferta nieruchomości wyświetlała

się posię poszukującym.

Aktywuj niewykorzystane wyróżnienia, które Twoje
biuro ma w koncie. Zacznij od tych ogłoszeń, które są

na konkurencyjnych listach pod względem liczby
ogłoszeń i promujących się tam biur oraz od ogłoszeń,
które już notują wysokie zainteresowanie. Efektywność
sprawdzisz w statystykach na wykresie ze wskaźnikiem

zaizainteresowania.

Warto wykorzystywać wszystkie miejsca, które
prowadzą potencjalnych klientów prosto do podjęcia

kontaktu z biurem.Takimi miejscami są prezentacja
biurowa i wizytówka pośrednika. Na każdej

prezentacji zamieściliśmy też specjalny formularz
dla osób, które mają nieruchomość na sprzedaż

i poi poszukują usługi pośrednictwa.

Upewnij się,
że wszystkie Twoje

ogłoszenia są aktywne

Zwiększ zasięg
dzięki dodatkowej

promocji

Wykreuj pozytywny
wizerunek dzięki

wizytówce

Zaloguj się do
Nieruchomosci-online.pl

Bezkosztowo
zwiększ widoczność

swoich ofert

04. Wyróżnienia na puli

02. Ogłoszenia nieaktywne

05. Prezentacja agenta biura Logowanie

03. Kompletność ogłoszeń

moje.nieruchomosci-online.pl

Wykorzystaj w pełni potencjał 
Nieruchomosci-online.pl
w 5 krokach

Profesjonalny Agent
Weź udział w programie Profesjonalny Agent
i buduj swoją markę

Program stworzony dla wyróżniania agentów dbających o wysoką jakość ogłoszeń
oraz wsparcia ich w zdobywaniu jak największej liczby klientów z portalu
Nieruchomosci-online.pl. Za utrzymanie tytułu przysługują darmowe wyróżnienia.
Co 10 dni jedno wyróżnienie jest przypisywane do Konta Profesjonalnego Agenta.

http://moje.nieruchomosci-online.pl
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Kiedy będzie 
rynek najemcy?

 HANNA MILEWSKA-WILK 

fot. Andrew Neel / pexels.com



95

analizy

EST   TEEST   TE

 CASTINGI ALBO CZEKANIE 
 NA NAJEMCĘ W MINUTACH 
W największych miastach czas wynajmowania 
mniejszych mieszkań i pokoi w dobrym stanie 
tech nicznym, ładnych i o czynszu podobnym 
jak w innych ogłoszeniach, liczył się niemalże 
w minu tach od publikacji ogłoszenia. Badania 
Stowarzyszenia Mieszkanicznik i REAS na właścicie-
lach mieszkań1 wskazywały praktycznie brak pusto
stanów. Popyt był wciąż stabilny, czynsze najmu 
również rosły. Potencjalni najemcy wskazywali prob
lem wysokich opłat za najem i źle się czuli na poka-
zywaniu nieruchomości licznym zainteresowanym, 
z których to właściciel wybierał według nikomu 
nieznanych kryteriów te osoby, które będą mogły 
podpisać umowę. Dobre oferty szybko znikały. 

W danych opisujących rynek mieszkaniowy 
widoczne były bardzo stabilnie rosnące liczby 
podatników wykazujących przychody z najmu: 
od lat o niespełna 8% rok do roku. Wzrost liczby 
mieszkań na wynajem odczuwalny był na rynku, 
dane zbierane przez NBP potwierdzały istnienie 
stabilnego popytu inwestycyjnego na mieszkania 
z rynku pierwotnego stanowiącego około  
30% sprzedaży deweloperów2. Rocznie przyby-
wało ponad 40 tysięcy podatników, czyli prawdo-
podobnie co najmniej tyle mieszkań na wynajem, 
ale wciąż nie zaspokajało to popytu, a wręcz 
przyczyniało się do wzrostów czynszów, bo do 
najmu przeznaczane były nowe, coraz lepsze 
technicznie i estetycznie mieszkania. Analizy 
NBP nadal potwierdzają atrakcyjność i prostotę 
inwestycji w mieszkanie na wynajem dla gospo-
darstw domowych, ze względu na rentowność 
najmu i niskie oprocentowanie depozytów3. 

Mediatorka, zarządca nieruchomości, analityk rynku najmu 
mieszkań, socjolog i filolog. Specjalista ds. mieszkalnictwa 
w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Wcześniej związana 
z Mieszkanicznikiem, obecnie w Radzie Programowej Habitat 
for Humanity Polska i Społecznych Agencji Najmu. Ekspertka 
Laboratorium Rynku Najmu przy ThinkCo.

Hanna Milewska-Wilk

Mieszkań na wynajem przybywa od kilku lat, widać to w ogłoszeniach, 
praktyce pośredników i zarządców nieruchomości, w końcu w doświadczeniach 
coraz większej rzeszy właścicieli i najemców. Pandemia zmieniła plany wielu 
osób i nagle najemcy dostali większy wybór i pole do negocjacji stawek 
czynszu. Jak było w 2019 i w 2020? Czy już mamy rynek najemcy?
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Mimo odnotowanych ostatnio spadków stawek 
czynszów najem nadal jest rentowny, a najemcy 
wciąż dobrze wywiązują się z comiesięcznych 
płatności czynszów.

 WIELKIE WEJŚCIE INSTYTUCJI 
Tę stabilność i dobrą rentowność inwestycji w całe 
budynki na wynajem zauważyły większe firmy. 
Fundusz Mieszkań na Wynajem utorował drogę 
i lepsze warunki prawne dla kolejnych inwestorów 
instytucjonalnych, a lockdown i przerwa w sprze-
daży mieszkań skłoniły deweloperów do przyłożenia 
większej wagi do współpracy z dużymi kupującymi – 
i ogólnie do budynków, i mieszkań projektowanych 
na wynajem. 

Liczba całych budynków z mieszkaniami 
na wynajem to wciąż tylko kilkadziesiąt, miesz
kań w inwestycjach oddanych do użytkowania 
i nagłośnionych w mediach jest około 5 tysięcy4. 
W zapowiedziach funduszy i instytucji jest kolejne 
około 30 tysięcy mieszkań na wynajem oddawanych 
w najbliższych 3 latach. W ogólnych statystykach 
nie są to duże liczby, należy jednak zwrócić uwagę 
na zmianę postrzegania najmu wywołaną przez 
zaistnienie i nagłośnienie w mediach takich in-
westycji. Najemcy wolą jasne procedury, profesjo-
nalną obsługę, nie zraża ich dokładne sprawdzanie 
zarobków i oczekiwanie na umowę. Liczą na przewi-
dywalność i stabilność takiego najmu w odróżnieniu 
od tego całkiem prywatnego, dużo mniej sformali-
zowanego. Jest jednak całkiem duże pole pomiędzy 
dużymi instytucjami a prywatnymi właścicielami: 
coraz więcej profesjonalnie zarządzanych mieszkań. 
Jak duży jest w takim razie w ogóle rynek najmu?

 LICZBY I DANE O NAJMIE  
 W 2019 ROKU 
Regularne i wiarygodne dane o rynku najmu mie-
szkań to dane z podatków od osób fizycznych 
i małych firm korzystających z ryczałtu. Przychody 

z najmu i dzierżawy w 2019 roku wykazało ponad 
727 tysięcy osób fizycznych i drobnych przedsiębi-
orców w ramach PIT28 i 128 tysięcy podatników 
rozliczających się na zasadach ogólnych5. Oznacza 
to ponad 855 tysięcy wynajmujących, z których 
około jedna trzecia ma więcej niż jeden lokal na wy-
najem – na to wskazuje porównanie średniego pr-
zychodu „ryczałtowca” ze średnim czynszem najmu 
z zarejestrowanych umów najmu okazjonalnego. 

Rys.1. Liczba zeznań PIT z dochodami z najmu. Dane Ministerstwo 
Finansów, opracowanie Hanna MilewskaWilk

Rys. 2. Wysokość przychodów w najmie prywatnym. Dane 
Ministerstwo Finansów, opracowanie Hanna MilewskaWilk

Dynamiczny wzrost najmu okazjonalnego również 
może świadczyć o szybkiej profesjonalizacji najmu 
detalicznego. Liczba umów zarejestrowanych przez 
podatników z ryczałtu w 2018 roku wyniosła 20 255, 
a już w kolejnym, 2019 było ich 32 036. To wciąż 
bardzo mała część rynku, ale po dynamice wzrostów 
widać, że coraz więcej wynajmujących  
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przeprowadza całą, dość skomplikowaną procedurę 
najmu okazjonalnego. Są najemcy, którzy decydują 
się takie umowy podpisywać mimo większych wyma-
gań formalnych niż w przypadku „zwykłych” umów 
najmu i najmu instytucjonalnego. Najem w takiej for-
mie jest postrzegany przez obie strony jako bardziej 
stabilny, bezpieczniejszy, na dłuższe okresy – bo ko-
nieczne jest poniesienie kosztów obsługi notarialnej. 

 2020: NADMIAR OFERT 
Mimo elastyczności najmu zobowiązania w umo-
wach są wielomiesięczne i zmiany w każdym 
przy padku też trwają co najmniej kilka miesięcy. 
Najem jest sezonowy, a najwięcej zmian przypada 
na koniec wakacji – koniec lipca, sierpień i wrze
sień. Przyznanie na początku pandemii – pod koniec 
kwietnia – możliwości przedłużania umów najmu 
do końca czerwca tylko jednostronnym oświadcze
niem najemcy, nie wywołało większych reakcji wy-
najmujących i najemców. Za to sezon zmiany miesz-
kań rozpoczął się nieco wcześniej, bo już w czerwcu 
zwiększyła się liczba ofert mieszkań na wynajem 
w największych serwisach. Najemcy jednak nie 
spieszyli się z podpisywaniem umów na kolejny rok, 
bo w innych sektorach panowała duża niepewność. 
Uczelnie ogłaszały przeniesienie zajęć do formy 

zdalnej w różnych terminach, od połowy lipca nawet 
do początku października, pracodawcy nie spieszyli 
się z zatrudnianiem po wakacjach, bo nie wszystkie 
branże wróciły do standardowego funkcjonowania. 
Przez to w październiku było rekordowo dużo ofert 
mieszkań i pokoi na wynajem – a potencjalni na-
jemcy mogli wybierać te o najlepszym standardzie 
i lokalizacji i nieco negocjować ceny.

Na nowo zdefiniowane bezpieczeństwo skłoniło 
najemców do poszukiwania lokali oferujących 
większą samodzielność i mniej kontaktów z innymi: 
najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się pokoje 
w większych mieszkaniach, z łazienkami i kuchniami 
dzielonymi z kilkoma osobami. Szybko znajdowały 
lokatorów małe mieszkania i miniapartamenty z pry-
watną łazienką i aneksem kuchennym, ale nawet 
w tej kategorii czynsze zaczęły się różnicować w za-
leżności od standardu mieszkań. Lokale o kiepskim 
standardzie technicznym lub z wyposażeniem niedo-
pasowanym do potrzeb codziennego życia, z rynku 
najmu krótkoterminowego, ze względu na niewiel-
kie zainteresowanie obniżały czynsze w ofertach. 
Najemcy zaczęli zwracać uwagę również na metraż 
pokoi i mniejszych mieszkań, bo już nie można liczyć 
na spędzanie większości czasu poza swoim miejscem 
zamieszkania, pracę, naukę, ćwiczenia i rozrywkę 
trzeba pomieścić tam, gdzie się mieszka. 

fot. sergio souza / pexels.com
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Negocjacje cen i elastyczne reagowanie na kłopoty 
najemców nie zaowocowały drastycznymi spadkami 
czynszów lub niewypłacalnościami najemców, które 
skutkowałyby eksmisjami. Niektóre trendy, na przy
kład dzielenie na pokoje, mogły szybciej stracić 
na atrakcyjności, inne – jak prywatne łazienki – 
zyskały nagle więcej argumentów wśród najemców 
i wynajmujących. Korekta czynszów nie jest tak 
istotna jak nacisk na lepszą jakość i ogólnie pojęte 
bezpieczeństwo mieszkań w najmie. Do tego może 
pojawić się nowy instrument poprawiający bezpie
czeństwo finansowe najemców, czyli dopłaty do 
dodatków mieszkaniowych i bardzo jasne pokazanie, 
że kierowane są one do najemców rynkowych. 

 PODSUMOWANIE 
Czy pandemia zmienia rynek najmu i najemcy będą 
mieli przewagę? Procesy zachodzące w nierucho-
mościach są rozłożone na miesiące i lata, a miesz-
kaniówka po kwartale największego zastoju znów 
cieszy się wielką popularnością: osoby z gotówką 
kupują pod wynajem podobnie jak duże fundusze 
inwestycyjne, najemcy nadal potrzebują miejsc do 
mieszkania i wywiązują się z płatności. 
Większe wykorzystanie technologii do prezentacji 
nieruchomości, sprawdzanie najemców pod kątem 
stabilności ich dochodów i procedury dotyczące 
umów najmu wdrażane są już nie tylko przez duże 
instytucje. Obsługa najmu profesjonalizuje się, 
dzięki czemu rynek najmu staje się bardziej przej
rzysty i bezpieczny. Najemcy mogą negocjować, 

ale używając dokumentów i poddając się proce-
durom zmniejszającym ryzyko wynajmujących: 
sprawdzanie dochodów lub „zdolności czynszowej”, 
umowy najmu okazjonalnego lub instytucjonalne-
go, dłuższe umowy najmu. Sytuacja na rynku najmu 
zbliża się do równowagi, ale do znaczącej przewagi 
najemców w negocjacjach brakuje jeszcze bardzo 
wiele mieszkań.

Źródła: 

1. REAS, Najem mieszkań w Polsce. Właściciele indywidualni 
i ich zasoby, Warszawa, wrzesień 2017, opracowanie do pobra-
nia ze strony: https://www.jll.pl/pl/trendyianalizy/badanie/
najem-mieszkan-w-polsce-wlasciciele-indywidualni-i-ich-zasoby

2. NBP, Departament Stabilności Finansowej, Raport o sytuacji 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 
w 2019 r., str. 43, Warszawa 2020.

3. NBP, Departament Stabilności Finansowej, Informacja o cenach 
mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i ko-
mercyjnych w Polsce w III kwartale 2020, Warszawa, grudzień 2020. 

4. Think.co, Budowane na wynajem. Perspektywy rozwoju rynku 
najmu w Polsce, Warszawa, sierpień 2020,  
https://thinkco.pl/pl/budowanenawynajemraport/

5. Statystyki publikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie 
https://www.podatki.gov.pl/pit/abcpit/statystyki/  
Do dnia 09.03.2021 nie opublikowano danych dotyczących PIT36  
z 2019 roku, dane o ogólnej liczbie pochodzą z odpowiedzi  
na zapytanie o informację publiczną.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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 PRZEMYSŁAW CHIMCZAK-BRATKOWSKI, DOMINIK RÓŻEWICZ 

Profil polskiego 
najemcy:
KIM JEST DZISIAJ, 
KIM MOŻE BYĆ JUTRO

fot. cottonbro / pexels.com
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Mieszkania na wynajem odpowiadają za ponad 8% polskiego zasobu –  
ich mieszkańcy stanowią więc grupę liczną, jednak wyjątkowo jednorodną. 
Polscy najemcy są przede wszystkim młodzi, nie mają dzieci i czekają 
na zakup nieruchomości. Dynamiczny rozwój najmu instytucjonalnego 
może w najbliższych latach tę jednorodność rozbić. Jak pokazują nam 
przykłady z Europy Zachodniej, stabilny najem przyciąga szeroką gamę 
grup społecznych.

Amerykanista i urbanista badający przede wszystkim 
ludzkie oblicza współczesnych miast. Przez społeczny 
pryzmat patrzy również na innowacyjne produkty rynku 
nieruchomości. Autor analiz i tekstów w ThinkCo – 
real estate research lab. Funkcjonowanie przestrzeni 
coworkingowych zna od podszewki dzięki długiej 
współpracy z międzynarodową siecią HubHub.

Dominik Różewicz

Obserwator zmieniających się trendów, które pomaga 
przełożyć na architekturę. Współzałożyciel ThinkCo – real 
estate research lab, firmy specjalizującej się w analizie 
rynku i tworzeniu strategii miejsc. Ekspert rynku najmu 
i inwestycji alternatywnych (prywatnych akademików, 
colivingów, domów seniora), co potwierdzone zostało 
w 2019 roku międzynarodową nagrodą ArchiWorld 
Academy Award.

Przemysław Chimczak-Bratkowski

 MŁODZI, BEZDZIETNI 
 I PRACUJĄCY 
Najmujący na zasadach komercyjnych w Polsce to 
w przytłaczającej większości ludzie młodzi. Nieco po-
nad 86% z nich nie przekroczyło czterdziestego roku 
życia, a aż 73% – trzydziestego. Są to zatem głównie 
dwudziestolatkowie, przede wszystkim osoby między 
25. i 29. rokiem życia. Stanowią one ponad  
37% ogółu polskich najemców. Wśród następnej gru-
py wiekowej – szerszej, bo obejmującej wszystkich 
trzydziestolatków – odsetek ten spada aż trzykrotnie. 
Natomiast wszystkie osoby powyżej 40. roku życia 
odpowiadają za niecałe 15% ogółu najemców, choć 
stanowią około połowę populacji Polski.

Opracowanie ThinkCo na podstawie: M. Rubaszek, Kupić czy  
wynająć? Ankieta na temat preferencji Polaków dotyczących formy 
własnościowej nieruchomości, Warszawa 2016
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Powodu nagłego spadku popularności najmu 
po przekroczeniu trzydziestki doszukiwać mo-
żemy się w częstym kojarzeniu zakupu miesz-
kania, głównie na kredyt, z założeniem rodziny. 
Właściciele mieszkań pytani o profile ich najem-
ców najczęściej wskazują na singli (31%) oraz 
pary bezdzietne (30%). Co piąty właściciel de-
klaruje wynajmowanie lokalu kilku niezależnym 
osobom, głównie w formie pokoi dla studentów. 
Z kolei jedynie 9% mieszkań na wynajem zaję-
tych jest przez rodziny z dziećmi, a niecałe  
5% przez osoby samotnie wychowujące dziec-
ko. Informacje na ten temat przyniosły badania 
firmy REAS w 2018 roku.

Co istotne, wymienione kategorie mogą się 
na siebie nakładać. Widoczne jest to we wskaza-
niach pozostałych typów najmujących – miesz-
kania najczęściej wynajmowane są osobom 
pracującym (40%), studentom (24%) oraz cudzo-
ziemcom (22,6%). Nieliczne lokale zajmowane są 
też przez firmy poszukujące lokum dla pracowni-
ków lub prowadzące w nich działalność komer-
cyjną oraz przez emerytów i rencistów. 

 DLACZEGO NAJEM 
Dążenie do własności to centralny element pol-
skiej kultury i polityki mieszkaniowej po 1989 roku. 
To zjawisko socjoekonomiczne obecne od kilku de-
kad w większości krajów europejskich, które szcze-
gólnie radykalnie zmieniło mieszkalnictwo państw 
byłego bloku wschodniego. Masowe uwłaszczanie 
zasobu, nagły dostęp do kredytów hipotecznych 
i zachęty ze strony państwa, a z drugiej strony 
jednocześnie rozproszenie najmu prywatnego 
o niskiej jakości – wszystko to wpłynęło na obec-
ną sytuację, w której większość Polaków uważa, 
że jedynie własność zapewnia bezpieczne miejsce 
dla ich rodziny.

Najem traktowany jest w Polsce jako początek 
kariery mieszkaniowej oraz stan przejściowy przed 
zakupem nieruchomości. Takie wnioski płyną 

z badania przeprowadzonego w lutym 2020 r. 
dla Vantage Development przez firmę BEELINE 
Research&Consulting. Aż 41% badanych jako 
podstawowy powód najmu podaje brak wystar-
czających środków na kupno mieszkania, w tym 
niewystarczający wkład własny do kredytu. 
W perspektywie długoterminowej najem stanowi 
również zabezpieczenie przez ryzykiem spadku 
wartości nieruchomości. To szczególnie istotne 
w sytuacji, w której zakup mieszkania stanowi zde-
cydowanie największą składową majątku i obciąże-
nia finansowego przeciętnego kredytobiorcy.

Opracowanie ThinkCo na podstawie badania wykonanego 
dla Vantage Development w lutym 2020 przez firmę BEELINE 
Research&Consulting

Choć pieniądze to zdecydowanie najczęściej wy-
mieniane kryterium, niemal wszystkie pozostałe 
argumenty odnoszą się do elastyczności, jaką daje 
najem. W sumie 46% badanych wybiera najem, 
ponieważ: nie wie, gdzie będzie mieszkać za kilka 
lat, ich praca wymaga częstych przeprowadzek, 
nie chce zobowiązywać się kredytem oraz nie chce 
przywiązywać się do jednego miejsca. Znajduje 
to swoje potwierdzenie w innych danych. Z bada-
nia przeprowadzonego przez REAS na członkach 
Stowarzyszenia Mieszkanicznik wynika, że aż  
60% podpisywanych umów obowiązuje przez rok. 
Jednocześnie częstą praktyką jest przedłużanie 
umów, a najemcy zajmują mieszkania przez średnio 
trzy lata. 
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Co dziesiąty najemca najbardziej ceni sobie brak 
konieczności inwestowania w lokal, wykonywania 
remontów i zajmowania się innymi problemami zwią-
zanymi z mieszkaniem. We wcześniejszym badaniu 
Adama Czerniaka i Michała Rubaszka (2017) badani 
podnoszą również inne czynniki ważne przy decydo-
waniu się na najem. Wśród nich ciekawa jest zwłasz-
cza lepsza lokalizacja nieruchomości. Mieszkania 
w centrach lub atrakcyjnych dzielnicach dużych 
miast są coraz droższe, zarówno na rynku wtórnym, 
jak i ograniczonym tam rynku pierwotnym. Presja 
cenowa oraz zasoby gruntów sprawiają, że dostępne 
cenowo mieszkania koncentrują się na często po-
zbawionych odpowiedniej infrastruktury obrzeżach 
miast. Dla wielu Polaków zakup mieszkania oznacza 
zatem konieczność zamieszkania w mało pożądanej 
przez nich lokalizacji. Najem umożliwia wybranie 
dzielnic atrakcyjniejszych, w których kupno miesz-
kania nie byłoby możliwe ze względu na wysokość 
kredytu i wkładu własnego. Dla niektórych najemców 
może stanowić to atrakcyjną alternatywę – nawet 
w sytuacji, w której miesięczny czynsz jest zauważal-
nie wyższy niż rata kredytu zaciągniętego na kupno 
mieszkania w gorszej lokalizacji.

 PRIORYTETEM JEST CENA 
Czym kierujemy się przy wyborze miejsca zamiesz-
kania? Najem wybierany jest w Polsce przede 
wszystkim ze względów finansowych. Nic dziwne-
go zatem, że to właśnie wysokość czynszu wskazy-
wana jest jako najważniejszy czynnik przy wyborze 
lokalu przez co trzeciego badanego (BEELINE 
R&C, 2020). Cena to oczywiście nie wszystko. Dla 
podobnego odsetka najemców najistotniejsza jest 
lokalizacja – 18% z nich wskazuje na bliskość miej-
sca pracy lub edukacji, 12% na niewielką odległość 
do centrum miasta, a 5% na dobry dostęp do usług 
w bezpośredniej okolicy.

Cenę i lokalizację uznać trzeba za czynniki 
najbardziej podstawowe przy wyborze mieszka-
nia. Inne kryteria wymieniane są rzadko, na co 
patrzymy przez pryzmat niskich oczekiwań 

Polaków wobec najmowanych mieszkań. Najem 
w Polsce jest dalece rozdrobniony, nadal opiera 
się przede wszystkim na półprywatnych rela-
cjach z właścicielami mieszkań, które z jakiegoś 
powodu nie są przez nich zajmowane. Często 
wiąże się to z przestarzałym, „zostawionym” wy-
posażeniem. Jednocześnie ingerencje w wystrój 
i umeblowanie są dodatkowo utrudnione przez 
emocjonalny stosunek właścicieli do mieszka-
nia. Wszystko to utrudnia zadomowienie się 
w najmowanym lokalu i podkreśla tymczasowy 
charakter tego rozwiązania.

Opracowanie ThinkCo na podstawie badania wykonanego 
dla Vantage Development w lutym 2020 przez firmę BEELINE 
Research&Consulting

 POLSCY NAJEMCY JUTRO 
Wiele wskazuje na to, że po kilku dekadach mo-
nokultury własności rynek w Polsce zaczyna się 
dywersyfikować. Świadczą o tym przychylniejsza 
dla najmu polityka rządu oraz coraz liczniejsze 
inwestycje prywatne skupione na budowie no-
wych i zakupie istniejących budynków – głównie 
ze strony zachodnich funduszy. Jeszcze kilka lat 
temu zasób mieszkań dostępnych w formie ko-
mercyjnego najmu instytucjonalnego niemal nie 
istniał. Obecnie wynosi ok. 4000 lokali – według 
szacunków ekspertów z ThinkCo, przed 2025 ro-
kiem możemy spodziewać się zwielokrotnienia tej 
liczby do poziomu co najmniej 37 tys. mieszkań. 
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

Choć zasób tej wielkości nie robi dzisiaj dużego 
wrażenia, dynamika jego wzrostu jak najbardziej 
zasługuje na uwagę. To pierwsze kroki najmu 
instytucjonalnego w Polsce, a szacunki opierają 
się jedynie o projekty i plany, o których wiemy 
już teraz.

Rozwój dającego większe poczucie stabilności 
najmu instytucjonalnego ma szansę rozszerzyć 
profil polskiego najemcy na rodziny z dziećmi 
i osoby starsze. Z polskiego punktu widzenia warto 
zwrócić w tym kontekście uwagę na rynek brytyj-
ski. Pomimo podobnie silnego dążenia do własno-
ści, od ponad dekady obserwujemy tam wyraźny 
wzrost znaczenia prywatnego najmu instytucjonal-
nego. W obliczu bardzo wysokich cen nieruchomo-
ści oraz kurczenia się socjalnych zasobów miesz-
kaniowych coraz popularniejszym zjawiskiem staje 
się life-time renting, czyli traktowanie najmu jako 
docelowej formy zamieszkiwania. Nie dzieje się tak 
wyłącznie pod wpływem presji finansowej. Według 
badań z 2017 roku, 37% najemców w Wielkiej 
Brytanii wskazywało wybór najmu jako stylu życia, 
a nie ekonomicznej konieczności.

Wymienione już wcześniej zalety najmu uzupełnić 
należy tutaj o kolejny element, czyli możliwość do-
pasowania mieszkania do aktualnych potrzeb zwią-
zanych z powiększeniem rodziny, zmianą pracy, 
wyprowadzką dzieci czy przejściem na emeryturę. 
W krajach o urozmaiconej ofercie mieszkaniowej, 
takich jak Holandia czy Niemcy, rynek nierucho-
mości oferuje produkty skierowane do konkretnych 
grup społecznych. Mowa o prywatnych akade-
mikach, różnorodnych typach mieszkalnictwa 
senioralnego czy specjalnych rozwiązaniach dla 
młodych rodzin. Potencjalnie najemcą stać się więc 
może każdy, choć niewątpliwie młode pracujące 
osoby pozostaną wśród nich grupą dominującą.
Znajdujemy się właśnie w niezwykle istotnej, 
bo pierwszej fazie rozwoju najmu instytucjonal-
nego w Polsce. Jego upowszechnienie może mieć 
znaczący wpływ na kształtowanie się nowej kul-
tury mieszkaniowej, w której przeciętny najemca 
będzie różnił się od tego znanego nam obecnie.

fot. cottonbro / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Alicja Palińska
Nieruchomosci-online.pl

Prezentujemy ceny ofertowe mieszkań na sprzedaż na rynku wtórnym 
w IV kwartale 2020 r., biorąc pod uwagę wielkość mieszkania określoną 
liczbą pokoi oraz jego stan wraz z procentowym udziałem tych mieszkań 
na rynku. Wszystko to na podstawie cokwartalnych danych z portalu 
Nieruchomosci-online.pl.

 CENY OFERTOWE VS. LICZBA 
 POKOI I STAN MIESZKANIA 
IV kwartał 2020 r. cechuje się ponownymi wzro-
stami cen mieszkań z rynku wtórnego w wielu 
miastach Polski. 

Kilkuprocentowe wzrosty średnich cen za metr kwa-
dratowy obserwujemy w Białystoku, BielskuBiałej, 
Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, 
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze. 
W większości przypadków mieszkania drożeją nie-
zależnie od liczby pokoi. Najdroższe ceny za metr 
kwadratowy spotkamy w Sopocie (1315 tys.  
zł/mkw.), Warszawie (1112,8 tys. zł/mkw.), Krakowie 
i Gdańsku (9,511 tys. zł/mkw.). Spadki cen zanoto-
wały natomiast mieszkania w Katowicach, Kielcach, 
Koszalinie, Opolu i Gorzowie Wielkopolskim. Bez 
zmian w porównaniu z III kwartałem 2020 r. pozo-
stały ceny w Częstochowie, Krakowie, Poznaniu, 
Toruniu i Wrocławiu.

W porównaniu do III kwartału 2020 r. nie zmienił 
się także udział dostępnych na sprzedaż mieszkań 
w zależności od stanu nieruchomości. Wciąż najwię-
cej mieszkań było w stanie bardzo dobrym (29 proc.), 
dobrym (23 proc.) i wysokim (23 proc.), natomiast  
21 proc. wymagało remontu czy odświeżenia.

W poniższych tabelach przedstawiona jest różni-
ca w cenie za metr kwadratowy w zależności od 
lokalizacji, biorąc pod uwagę liczbę pokoi oraz 
stan nieruchomości.

Udział mieszkań w zależności 
od stanu nieruchomości

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, październik – grudzień 2020

sprawdź »

Zobacz raport
„ceny ofertowe mieszkań na rynku 
wtórnym w III kwartale 2020 roku”

http://Nieruchomosci-online.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-cen-ofertowych-mieszkan-z-rynku-wtornego-iii-kwartal-2020-roku-13925.html
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Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a stan mieszkania – IV kwartał 2020 r.

miasto

stan mieszkania

Do remontu do odświeżenia Dobry Bardzo Dobry Wysoki standard DO wykończenia

cena udział cena udział cena udział cena udział cena udział cena udział

Białystok 5737 12,3% 5969 9,9% 6352 29,2% 6968 31,4% 7028 14,9% 6878 2,2%

BielskoBiała 5134 15,6% 5065 18,0% 5945 41,0% 6064 16,4% 6451 4,9% 5918 4,1%

Bydgoszcz 5529 8,2% 5772 12,4% 6063 24,9% 6453 42,1% 6447 10,1% 5840 2,3%

Częstochowa 4430 19,8% 4767 16,6% 5015 36,7% 5152 12,0% 5233 12,5% 5267 2,5%

Gdańsk 8981 8,8% 9135 5,7% 9308 17,2% 10435 34,4% 10447 31,8% 11147 2,1%

Gdynia 7832 10,7% 8463 7,3% 8385 22,7% 9217 42,9% 10086 14,7% 9235 1,8%

Gorzów 

Wielkopolski
3682 8,0% 4107 5,2% 4345 12,9% 4769 36,9% 5083 34,5% 4267 2,4%

Katowice 5306 17,5% 5555 10,0% 5885 22,3% 6379 16,3% 6480 22,8% 7010 11,2%

Kielce 5043 17,7% 5375 16,7% 5757 31,8% 6181 19,6% 6043 12,5% 5631 1,6%

Koszalin 4923 6,1% 5320 10,2% 5368 25,2% 5584 47,6% 6085 10,9% bd bd

Kraków 8913 10,5% 9235 7,3% 10069 16,1% 10396 37,2% 11007 22,9% 10255 6,0%

Lublin 6404 21,5% 6619 12,2% 6963 21,0% 7211 19,1% 7448 22,6% 7402 3,5%

Łódź 5234 19,0% 5685 11,5% 5804 26,7% 6055 19,9% 6306 19,7% 6482 3,3%

Olsztyn 5138 10,6% 5667 10,2% 5990 23,4% 6575 32,8% 6698 21,3% 6969 1,7%

Opole 5328 15,1% 5564 18,2% 5837 21,6% 6143 34,4% 5842 7,9% 6028 2,7%

Poznań 6953 12,5% 6802 9,7% 7192 19,2% 7757 21,1% 7943 34,1% 8514 3,4%

Rzeszów 6919 10,7% 6872 3,6% 6666 15,6% 7415 23,9% 7383 40,4% 7065 5,9%

Sopot 11661 8,8% 11867 6,3% 12881 23,1% 14643 36,9% 14661 24,4% 15876 0,6%

Szczecin 6113 10,8% 6237 4,8% 6520 27,6% 7086 15,0% 7019 39,2% 6838 2,6%

Toruń 5845 9,7% 6128 10,3% 6471 26,7% 6735 34,7% 7072 17,2% 5982 1,4%

Warszawa 10739 12,1% 11223 8,5% 11153 26,4% 12078 23,3% 12343 25,1% 11827 4,5%

Wrocław 7870 8,5% 8130 8,9% 8117 20,9% 8665 31,7% 8864 24,8% 8692 5,3%

Zielona Góra 4631 8% 4746 12,0% 5315 11% 5644 56% 6328 85,0% 5447 22%

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy. Źródło: Nieruchomoscionline.pl
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Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a liczba pokoi – IV kwartał 2020 r.

miasto
Średnia cena za mkw. w zależności od liczby pokoi

1 2 3 4

Białystok
7352 6885 6297 6018

 +3,6%  +3,3%  +0,5%  +7,6%

BielskoBiała
6225 5757 5603 4939
 +12,0%  +4,7%  +6,9%  +3,3%

Bydgoszcz
6251 6365 6137 5826
 �3,2%  +4,6%  +2,7%  �0,5%

Częstochowa
5317 4908 4933 4854
 �0,0%  +1,3%  +0,9%  �1,8%

Gdańsk
10967 10267 9839 9467

 +1,1%  +2,9%  +4,2%  �2,8%

Gdynia
9455 9024 8624 9730
 �6,2%  +2,9%  +6,5%  +19,4%

Gorzów Wielkopolski
5000 4657 4611 4201

 +6,7%  �4,9%  �1,8%  �13,0%

Katowice
6313 6264 5971 5692
 �7,0%  �1,5%  �0,1%  �5,2%

Kielce
6097 5756 5600 5827
 �0,9%  +4,2%  �1,7%  �4,2%

Koszalin
5702 5446 5535 5040
 �6,9%  �4,9%  �4,7%  +1,5%

Kraków
11274 10174 9847 9652

 �1,3%  +0,9%  +0,1%  +2,8%

Lublin
7447 7111 6856 6818
 �0,6%  +2,1%  +0,0%  +4,7%

Łódź
6216 5790 5809 5569

 +2,5%  +1,8%  +2,4%  �3,4%

Olsztyn
7214 6273 6214 5977

 +6,8%  +0,4%  +4,9%  +11,0%

Opole
6315 5948 5726 5412
 �7,9%  �2,0%  �0,1%  �0,4%

Poznań
8379 7814 7249 7114

 +0,3%  �0,4%  +1,3%  �0,6%

Rzeszów
7982 7472 6869 6806
 �0,5%  +2,4%  +3,5%  +3,5%

Sopot
13578 14334 12918 15003

 +6,7%  +8,8%  +2,3%  +6,7%

Szczecin
7451 6935 6711 6183

 +6,5%  +3,4%  +2,4%  +4,5%

Toruń
7067 6733 6522 6045

 +0,1%  +1,7%  �0,6%  �3,6%

Warszawa
12800 11860 11107 11591

 +2,0%  +1,9%  +0,5%  +3,4%

Wrocław
9775 8650 8181 7986

 +1,5%  �0,1%  +1,6%  �1,0%

Zielona Góra
5260 5439 5333 4989

 +6,7%  +1,0%  +3,1%  +5,3%

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy w zestawieniu z różnicą ceny z III kwartału 2020. Źródło: Nieruchomoscionline.pl
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