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Nawyk optymizmu
Szukanie dobrych stron to bezapelacyjnie umie-
jętność, która pomagała przetrwać ostatni rok. 
Wytrącano nas ze strefy komfortu aż nadto często. 
To powodowało, że na nasze działanie, motywy czy 
relacje zaczęliśmy patrzeć inaczej, z zupełnie nowej 
perspektywy. Im częściej uruchamiamy w sobie opty-
mistę, im częściej oddajemy się refleksji wdzięcz-
ności nad tym, co mamy, tym staje się to bardziej 
nawykowe. Nawyk pozytywnego myślenia może być 
najcenniejszym, co przyniósł nam czas pandemii.

Przed Wami czerwcowy numer magazynu 
„ESTATE”. Numer, w którym bezprecedensowo 
wiele miejsca poświęciliśmy na dział „Rozwój 
osobisty”. Zaczynamy wywiadem z Aleksandrą 
Więcką, która nauczy nas mówić o sobie dobrze. 
Z Łukaszem Wydrowskim popracujemy nad nawy-
kami sukcesu w pracy i w życiu. Bogdan Sosnowski 
napisze o wzmacnianiu siebie dzięki dostrzeganiu 
i wspieraniu potencjału u innych.

Za kulisami zawodu z Martą Gadzińską porozma-
wiamy o ożywieniu na rynku domów i o meandrach 
transakcji domów dotyczących. Jolanta Starnawska 
podsumuje, co zmieniła pandemia w obsłudze 
klienta sprzedającego. Dawid Marecki wskaże dro-
gę do stworzenia samoregulującego się  zespołu 
sprzedażowego, tym razem w obszarze rekrutacji.

Alicja Palińska podpowie, jak działać efektyw-
nie (a przy tym efektownie) oraz na co zwrócić 

uwagę przy planowaniu promocji w portalu 
Nieruchomosci-online.pl. Jak prowadzić dobry PR 
biura nieruchomości, opowie Szymon Matuszyński. 
Przemek Lenart przybliży podcasty jako świet-
ne narzędzie komunikacyjne także w bran-
ży nieruchomości.

O wszystkich rodzajach odpowiedzialności w pracy 
pośrednika przypomni Małgorzata Szulczewska. 
Rafał Szczeponek odświeży temat przepisów 
o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy 
i terroryzmowi. O zakresie i konsekwencjach 
obowiązywania rękojmi przy sprzedaży nierucho-
mości przypomni Joanna Legun. Jak zabezpieczyć 
przyszłe transakcje depozytem notarialnym, pod-
powie Michał Łomżyński. Analizą trendu subur-
banizacyjnego i jego konsekwencjami zajmie się 
dr Piotr Wasyluk.

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 war-
tościowe treści jak dotąd. Liczymy, że jak zwykle 
dostarczy wiedzy i inspiracji.

Zapraszam do lektury. 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Naszą misją jest tworzenie najlepszej przestrzeni 
do prezentacji ogłoszeń nieruchomości. Staramy 
się być przyjaźni i przejrzyści dla użytkowników 
poszukujących, a jednocześnie – sprostać Waszym 
oczekiwaniom i dostosowywać się do bieżących 
wydarzeń. Nie wahamy się, by powiedzieć: 
„Sprawdzam!”. Po raz kolejny poprosiliśmy 
pośredników w obrocie nieruchomościami  
o wyrażenie swojej opinii na temat działania 
Nieruchomosci-online.pl.

Badanie poziomu satysfakcji użytkowa-
nia portalu przeprowadziliśmy, korzystając 
z metodologii Net Promoter Score® (NPS). 
Ponad 400 pośredników – wyłącznie klientów 
Nieruchomosci-online.pl – w dniu 29 kwietnia 2021 
odpowiedziało, zgodnie z zasadami badania 
NPS, na jedno kluczowe pytanie: Jak bardzo praw-
dopodobne jest, że polecisz korzystanie z usług 
Nieruchomosci-online.pl znajomym?

Relacje oparte na zaufaniu i uważności to fundament naszego
działania. Obiecujemy, że nie spoczniemy na laurach!

Wzmocniliśmy nasze pozytywne relacje!

pośrednicy znów 
ocenili portal 
nieruchomosci-online.pl

wartość nps dla nieruchomosci-online.pl
w kwietniu 2021

ocena w grupie
właścicieli biur
nieruchomości

ocena w grupie
agentów
nieruchomości

-100 +100

-100 +100

63,08

53,70

NPS osiąga wartości z przedziału (-100, +100).
Wartości dodatnie uznaje się za wynik dobry,
powyżej 50 – za wybitny.



Zobacz
wszystkie 

opinie!

Magdalena Kempkowska 
Bracia Sadurscy Nieruchomości, Kraków

Doceniam wszystko :) Od czytelnej strony po 
generowanie dużej liczby zapytań. 
Podkreślam – tylko konkretnych zapytań.

Elżbieta Chmielewska 
Creative Grupa, Warszawa

Najlepsza współpraca pomiędzy agentem  
a portalem nieruchomościowym. Przejrzyście  
i klarownie. Żaden inny portal nie daje mi tak 
satysfakcjonującej relacji.

Małgorzata Łupińska 
Sufit i Podłoga, Białystok

Przyjazny portal, wygodna komunikacja, akcent  
na jakość. Korzystny stosunek ceny do tego,  
co otrzymuję jako klient. Jesteście też po prostu  
po ludzku sympatyczni :)

Adam Piwosz 
APC Nieruchomości, Poznań

Perfekcyjnie dba o jakość ogłoszeń, ma przydatne 
narzędzia szczególnie dla agentów, ponadto 
wsparcie merytoryczne jest fantastyczne i jedyne 
na tak dobrym poziomie. Sam portal funkcjonuje 
bardzo dobrze, intuicyjny, dobrze oceniany przez 
moich klientów.

Piotr kordus 
PRONOVO KORDUS NIERUCHOMOŚCI, Szczecin

Cechuje Was skuteczne działanie w celu poprawy 
skuteczności na rynku. Nieruchomosci-online.pl  
to zdecydowanie numer jeden u nas w Szczecinie –  
z największą liczbą ogłoszeń i bardzo dobrą współpracą 
z biurami, które odpowiadają za 98% ogłoszeń na 
rynku. Cenię za przewidywalność we współpracy, 
konkurencyjne ceny.

Otrzymaliśmy od Was informację zwrotną dotyczącą wielu obszarów działania portalu. Z pełną świadomo-
ścią zwracacie uwagę na konkretne elementy jego funkcjonowania, a także na naszą postawę wobec Was.
To motywuje nas do dalszych starań.

Jesteśmy dumni z tego, jakie opinie spłynęły od Was z różnych
stron Polski.

dziękujemy,
że dostrzegacie  
naszą pracę

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wzmocnilismy-nasze-pozytywne-relacje-posrednicy-oceniaja-portal-15517.html
https://agencja-bracia-sadurscy.nieruchomosci-online.pl/
https://creative.nieruchomosci-online.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci/adam-piwosz
https://sufit-i-podloga.nieruchomosci-online.pl/
https://pronovo-kordus.nieruchomosci-online.pl/
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fot. Jakub Żakfot. energepic.com / Pixabay.com

 Rozmowa z Martą gadzińską 

fot. sesja zdjęciowa członków WSPON

OPERACJA:
SPRZEDAĆ DOM

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Przez ostatni rok obserwujemy sukcesywnie 
rosnące zainteresowanie domami 
i działkami. Tej wiosny było ono rekordowe, 
co odnotowaliśmy wyraźnie na portalu. 
Jednocześnie z miesiąca na miesiąc podaż 
ofert w tych kategoriach zauważalnie maleje. 
Sprzedać domy będzie coraz łatwiej?

Mam kilka ofert z wysokiej półki (z adekwatną 
ceną), które na rynku są już od jakiegoś czasu. 
Mówię tu o nieruchomościach drogich, ale dobrze 
wycenionych – wielkość działki ponad 3 tysiące 
metrów kwadratowych, w prestiżowej lokalizacji, 
powierzchnia domu prawie 500 metrów kwadra-
towych, albo z basenem. Dotąd nie było łatwo 
pozyskać na nie zainteresowanych, a teraz – fak-
tycznie – dość często je pokazuję.

Ten wzrost widać po trzech rzeczach – po pierw-
sze, rośnie liczba zapytań i prezentacji. Po drugie, 
coraz więcej osób zgłasza się, by zlecić poszukiwa-
nie. Gdy ofert nie ma na rynku, nie ma na porta-
lach, to pośrednik faktycznie może pomóc, bo wie, 
jak puścić wici i dotrze do ofert, które są jeszcze 
w fazie przygotowywania lub nie są w oficjalnej, 
jawnej sprzedaży. Dotrze do tzw. ofert spod lady. 
Po trzecie, deweloperzy, którzy wcześniej korzy-
stali z usług pośredników, teraz nie mają takiej 
potrzeby, bo mają klienta, zanim wbiją przysłowio-
wą łopatę w ziemię.

Myślę też, że ceny wreszcie ruszą. Już ruszyły. 
Teraz wyprzedają się nieruchomości, które jakiś 

czas czekały na swoją kolej. Nowe, dobrze przy-
gotowane oferty będą schodzić na pniu. Ale jedno 
się nie zmienia – poszukujący nadal są i będą 
wybredni. Nie chcą robić generalnego remontu, 
najchętniej wprowadziliby się do gotowego domu. 
Dojdziemy do takiej sytuacji, w której domów bę-
dzie brakować na rynku i ten popyt trudno będzie 
zaspokoić, stąd efektem braku równowagi będzie 
wzrost cen.

Transakcje sprzedaży domów są daleko 
bardziej złożone niż w przypadku mieszkań. 
Mamy tu mnóstwo dodatkowych aspektów 
prawnych, które determinują początkowy 
nakład pracy pośrednika i czas, w jakim 
transakcja może być dokonana.

Sprzedając dom, sprzedajemy tak naprawdę 
nieruchomość gruntową zabudowaną lub… nie. 
Jeśli budynek nie został oddany do użytkowania, 
to mimo że na niego patrzysz... on pod względem 
formalno-prawnym nie istnieje. Notariusz wymaga 
dokumentu potwierdzenia zakończenia budowy, 
bank nie udzieli bez niego kredytu na zakup domu, 
tylko na ewentualną budowę, a to zupełnie inne 
formalności. W polskim prawie dla każdej rozpo-
czętej budowy należy prowadzić książkę budowy, 
a jeśli przez 3 lata nie ma nowego wpisu – po-
zwolenie na budowę wygasa. I to jest często 
zaniedbywane przez sprzedających, ale też przez 
niedoświadczonych pośredników, którzy się na tym 
nie znają. Dokument potwierdzający oddanie 
budynku do użytkowania to jedna z rzeczy, o którą 

Kiedy pośrednik polegnie przy sprzedaży domu? Co przesądza o udanej  
i sprawnej transakcji? O tym rozmawiam z Martą Gadzińską, pośredniczką 
w obrocie nieruchomościami i właścicielką biura nieruchomości  
EKSPERCI.pro – królową podwarszawskich rezydencji.
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proszę już na pierwszym spotkaniu. Wielokrotnie 
miałam takie sytuacje, w których ludzie budowali 
dom od wielu lat, jednocześnie już w nim miesz-
kając, a wpisów w książce nie wprowadzano. Albo 
np. kierownik budowy już nie żyje – nie zakończy 
procesu budowy. Legalizacja samowoli budowlanej 
to zwykle kara wynosząca 50 tysięcy złotych, co 
na wstępie może istotnie zmienić cenę nierucho-
mości, jeśli nagle okazuje się, że trzeba taki wy-
datek ponieść. Kolejna kwestia – czy jest dostęp 
do drogi publicznej. Rzecz, nad którą właściciele 
mieszkań nie muszą się zastanawiać. No i metraż, 
który często jest zagadką.

Dlaczego zagadką?

W swojej historii na palcach własnych dwóch rąk 
mogę policzyć sytuacje, w których metraż domu 
zgłoszony do podatku od nieruchomości był mniej 
więcej zgodny z faktycznym. Historie są przeróż-
ne – domy otrzymane w darowiźnie, niekończące 
się przebudowy, pojawiające się ganki, tarasy 
przeobrażające się w pokoje. Kiedy mieszkasz, nie 
przejmujesz się tym, jednak gdy przychodzi do 
sprzedaży, okazuje się, że ludzie nie wiedzą, ile ich 
domy mają metrów. Wyjątkami bywają nowe domy 
z projektu, nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy 
i w nich czegoś nie zmieniali.

Kiedy przyjmujesz do sprzedaży dom, te wszyst-
kie rzeczy musisz uporządkować, zrobić inwenta-
ryzację. Nagminne jest, że metraże są zaniżone, 
by płacić mniejszy podatek od nieruchomości. 
Mnóstwo ludzi nie oddaje także do użytkowania 
garaży wolnostojących ze względu na horrendal-
ne stawki podatku. Jednak gdy dom ma zostać 
wystawiony na sprzedaż, to nagle chcemy, by 
tych metrów było więcej. Bo cena podzielona 
na metry kwadratowe staje się bardziej atrak-
cyjna. Z drugiej strony mamy kupującego, który 
chce mieć wszystko uregulowane, a nawet musi 
mieć, gdy w grę wchodzi zakup za środki z kredy-
tu, a bank się wszystkiego dopatrzy. A procedury 
administracyjne w Polsce ciągną się miesiącami. 
Dla przykładu aktualnie na wpis do księgi wieczy-

stej w Warszawie czeka się 
ok. 11 miesięcy, w mniej-
szych miejscowościach 
wokół niewiele krócej.

 Kupujący chce mieć wszystko 
 uregulowane, a nawet musi 
 mieć, gdy w grę wchodzi zakup 
 za środki z kredytu. 

fot. John's Drones
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Można by zaryzykować stwierdzenie, że duża 
część domów jest niesprzedawalna w chwili, 
gdy do pośrednika zgłasza się sprzedający.

Tak jest w większości przypadków. To jest też powód, 
dla którego rzadko godzę się na szukanie komuś nie-
ruchomości do zakupu. Gdy ludzie oferują na sprze-
daż bezpośrednio, nie odrabiają lekcji, nie robią tego 
także niestety niektórzy pośrednicy. Wisi ogłoszenie, 
po czym okazuje się, że istnieją przeszkody, któ-
re uniemożliwiają stanięcie do aktu notarialnego. 
A przynajmniej stanięcie w jakimś szybkim terminie.

Złożoność transakcji sprzedaży nieruchomości 
gruntowej przejawia się przede wszystkim tym, 
że musisz zgromadzić o wiele więcej dokumentów 
niż w przypadku sprzedaży mieszkania. Muszą 
to być dokumenty z wielu instytucji – z urzędu 
gminy, ze starostwa, do tego dochodzą kwestie 
dotyczące lasów, wód płynących i stojących, inne 
kwestie geodezyjne. Gdy działka jest zabudowana, 
dochodzą kwestie budowlane – choćby to, o czym 
już wspominałam – patrzysz na budynek, a on nie 
istnieje pod względem formalno-prawnym. Wypis/
wyrys z MPZP, zaświadczenie, czy jest rewitaliza-
cja, wypis z ewidencji gruntów/kartoteki budyn-
ków czy lokali, zaświadczenie o lasach (o tym, 
że działka lub jej część nie jest lasem i że nie ma 
tam planu, że lasem się stanie).

Gdy kupujący słyszą o pierwokupie Lasów 
Państwowych lub starostwa (jeśli jest zbiornik 
wodny), często wycofują się mimo zaintereso-
wania, bo się boją. Transakcje potrafią się tak 
przeciągać. Czasem uzyskasz informację w formie 
zaświadczenia, a czasem czekasz na milczący 
akcept półtora miesiąca, choćby lasem był tylko 
1 procent działki.

Czasem dochodzą też sprawy geodezyjne, gdy oka-
zuje się, że ogrodzenie stoi w innym miejscu, niż 
powinno być, nie na granicy działki. To jest częste, 
że granice się nie zgadzają. Często też nie wiado-
mo, gdzie umiejscowione są media, np. studnia.

fot. archiwum własnefot. wykorzystanie za zgodą redakcji Businesswoman&life
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A czy domy mają skomplikowaną, bardziej niż 
mieszkania, sytuację własnościową? Chodzi 
o niedopełnione kwestie spadkowe, podziały, 
darowizny lub też zawiłości spowodowane 
np. przez wielopokoleniowe użytkowanie, 
rozpad rodzin, wyjazd ich członków 
za granicę.

Kwestie własnościowe są takim samym problemem 
dla każdego typu nieruchomości. W tym wzglę-
dzie domy nie różnią się od mieszkań. Tak samo 
konieczne jest sprawdzenie – po pierwsze – kto 
jest właścicielem. A nuż okaże się, że jednym ze 
współwłaścicieli jest osoba nieletnia. Co z tego, 
że na Twoją pięknie przygotowaną ofertę znajdzie 
się kupiec, skoro do sprzedaży musisz uzyskać zgo-
dę sądu rodzinnego, co może trwać miesiącami?

Po drugie – należy zweryfikować wolę sprzeda-
ży wszystkich właścicieli. Na akcie muszę mieć 
wszystkie te osoby zgodnie do niego przystępują-
ce. W samym procesie sprzedaży także potrzebna 
jest współpraca. Wielokrotnie spotkałam się z dzia-
łaniami pozorowanymi, np. kiedy ludzie mają długi 
i zgłaszają nieruchomość do sprzedaży tylko po to, 
żeby pokazać wierzycielom, że próbują sprzedać, 
a winą za brak spłaty długu obciążają pośrednika 
i jego nieudolność. Ale też, gdy w przeprowadzo-
nej sprawie spadkowej nie było przyjęcia spadku, 
gdy widzę rodzeństwo skłócone na śmierć i życie, 
w dodatku mieszkające za granicą. Ale najtrudniej 
jest chyba, jeśli ludzie się rozwodzą i nadal miesz-
kają razem. Miałam taką sytuację, w której były 
mąż sprzedającej wyszedł ze spotkania, trzaska-
jąc drzwiami i krzycząc, że jeśli cena nie będzie 
wyższa o 30 procent, to mam zapomnieć o trans-
akcji. Jemu jest wygodnie, mieszka, ma zadbane 
i posprzątane, bo była żona wokół niego chodzi. 
W mieszkaniu żyjesz na mniejszej powierzchni, 
więc kiedy jesteś już po rozwodzie, to trudno ra-
zem funkcjonować, jest ciasno i uciążliwie. W domu 
każdy może mieć swoją przestrzeń, swoją łazienkę. 
Można się prawie nie spotykać. Przy mieszkaniu 
w grę wchodzą także znacznie mniejsze pieniądze, 
łatwiej jest chyba dojść do porozumienia.

Długi czas oczekiwania może skutecznie 
zniechęcić poszukujących, ale nie jest to 
jedyny czynnik, który może przekreślić 
powodzenie transakcji. Skoro już 
o pieniądzach mowa...

Na czoło wysuwa się trudność w ustaleniu ade-
kwatnej ceny. Jest ogromny problem, jeśli cho-
dzi o porównywalność domów do siebie, nawet 
położonych po sąsiedzku. Mamy olbrzymią róż-
norodność budowlaną. To ogromne wyzwanie, 
bo pośrednicy nie mają do tego dobrych narzędzi, 
nie ma na polskim rynku takich rozwiązań.

Czy skorzystanie z usług rzeczoznawcy nie 
jest rozwiązaniem?

I tak, i nie. Rzeczoznawca majątkowy nie zaw-
sze ma możliwość wejść do środka nieruchomo-
ści, której używa do porównań, posługuje się 
parametrami takimi jak: wielkość działki, rok 
budowy, liczba kondygnacji. Problem też w tym, 
że metraż domu jest ciężko pozyskać. W aktach 
notarialnych jest powierzchnia zabudowy... a to 
nie mówi wiele. Potwornie trudno jest zrobić 
dobrą wycenę domu i mówię to ja, która skoń-
czyła studia z wyceny nieruchomości na SGH. 
Można się, oczywiście, posiłkować operatem, 
ale nic nie zastąpi wyczucia rynku, na którym 
się działa, i tego, by specjalizować się w da-
nej lokalizacji.

Jak w takim razie podchodzisz do 
szacowania ceny?

Tylko dzięki temu, że byłam w środku w różnych 
nieruchomościach, które się sprzedały, i wiem, 
jakie były ich ceny transakcyjne, jestem w sta-
nie wyczuć, jaką mniej więcej aktualną wartość 
może mieć dana nieruchomość. Zastanawiam się 
nad potrzebami poszukujących ubranymi w takie 
parametry, jak: liczba sypialni (jako pochodna 
liczby domowników), obecność gabinetu lub 
pokoju gościnnego, obecność garażu i na ile aut 
jest on przeznaczony, wielkość działki i standard 
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domu, rozwiązanie funkcji. Takie oszacowanie 
to wiele godzin analizowania ofert, które się 
sprzedały i tych, które aktualnie są na rynku. 
Przyjmując perspektywę klienta kupującego, 
ustalam (po wielu latach pracy coraz częściej 

już intuicyjnie), ile warto 
za ten dom zapłacić, żeby 
była to najatrakcyjniej-
sza oferta.

Dobrze oszacujesz adekwatną cenę dopiero wte-
dy, gdy pracujesz na wąskim obszarze. Ja mam 
dobre wyczucie w nieruchomościach w okolicy 
za 2–3 miliony złotych. Kiedy jednak byłam ostat-
nio w takiej sytuacji, że przyjmowałam dom wyma-
gający poważnego remontu, to tego wyczucia nie 
miałam. Aby go wycenić, zaprosiłam kilku potencjal-
nych klientów, żeby obejrzeli i złożyli oferty, za ile 
byliby gotowi go kupić. To była dla mnie podstawa 
do rozmów o ustaleniu ceny z właścicielem.

Bo najgorsze co można zrobić, to 
przestrzelić cenę?

Tak, to jest jeden z punktów, na którym pośred-
nik niemający dobrego rozeznania polegnie. Jeśli 
sprzedajesz mieszkania, wiesz, po ile mniej więcej 
jest metr w danej okolicy. Nawet jeśli przestrzelisz 
o tysiąc, w skali przeciętnego mieszkania będzie 
to różnica ok. 50 tysięcy złotych. Ale dla domów? 
Aktualnie na moim terenie jest nieruchomość zabu-

dowana, której cena ofertowa – moim zdaniem – 
jest zawyżona o milion, przy cenie 2 miliony. To już 
jest szokujący „zapas”, zwłaszcza że jest to stary 
dom, w stanie – delikatnie mówiąc – nieidealnym. 
Zwizualizuj sobie klienta, który ma milion czy nawet 
dwa miliony złotych budżetu na zakup domu. Jest, 
jakby nie patrzeć, milionerem. Czy ktoś taki zaak-
ceptuje kuchnię sprzed 30 lat i parkiet w mozaikę? 
Nie. To ktoś, kto chce się pokazać, zaprosić znajo-
mych, więc nieruchomość musi być reprezentacyj-
na. Jeżeli mamy kostkę, która w środku wymaga 
generalnego remontu, to nie jest nieruchomość dla 
milionera. I nie zmieni tego fakt, że podstawą takiej, 
a nie innej ceny był operat na 1,7 miliona złotych. 
Gdy ktoś upiera się przy zawyżonej cenie, po prostu 
odpuszczam i w ogóle takiej oferty nie przyjmuję.

Przyjąć ofertę w zawyżonej cenie i czekać, aż klient 
skruszeje i zgodzi się ją opuścić, to bardzo szkodliwa 
praktyka. Po pierwsze, klient mentalnie przyzwy-
czaja się do tej ceny i wizualizuje sobie, jak spożyt-
kuje otrzymane pieniądze. Po drugie, niepotrzeb-
nie wydłuża się czas sprzedaży, jeśli on mieszka 
w tym domu i mu się nie spieszy. Rzadko komu, kto 
sprzedaje dom, się spieszy, to osoby sprzedające 
mieszkania są bardziej mobilne. Wystawienie domu 
w zawyżonej cenie, a później jej korygowanie wysy-
ła też komunikat do zainteresowanych – macie pole 
do negocjacji, właściciel jest już zmęczony proce-
sem sprzedaży, idźcie i się targujcie. Przy przyjęciu 
nieruchomości trzeba z klientem otwarcie porozma-
wiać, za ile nieruchomość w ogóle może się sprze-
dać, jaką przyjmujemy strategię cenową. Jeżeli cena 
jest zawyżona o więcej niż 10 procent w stosunku 
do ceny przeze mnie szacowanej, to ludzie w ogóle 
nie będą przychodzili oglądać, uważając, że szkoda 
ich czasu, że właściciel nie opuści ceny tak bardzo, 
jak oni oczekują. Takie jest moje doświadczenie. 
W przypadku mieszkania – 10 procent to nie są 
duże kwoty, w przypadku domu – potrafią być to 
ogromne pieniądze. I tu nie pomoże nawet najlep-
sze przygotowanie.

 Przyjmując perspektywę 
 klienta kupującego, ustalam, 
 ile warto za ten dom 
 zapłacić, żeby była to 
 najatrakcyjniejsza oferta. 
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Moje ulubione pytanie na small talk podczas 
oczekiwania u notariusza, to: „Ile nieruchomości 
Państwo obejrzeli, zanim zdecydowaliście się 
na zakup właśnie tej?”. W przypadku działek bu-
dowlanych często okazuje się, że klienci oglądali 
bardzo dużo domów, ale żaden nie nadawał się 
do kupienia, stąd decyzja, by kupić działkę i sa-
memu się na niej wybudować.

To wiele mówi o rynku domów. Popyt jest 
bardzo duży,  ludzie chętnie by je kupowali, 
ale nie widzą w nich potencjału?

95 procent przedstawicieli homo sapiens nie ma 
wyobraźni przestrzennej. Z drugiej strony, zde-
rza się to z taką starą polską logiką: „Nie będę 
inwestował, przecież zaraz sprzedam”, „Ten, 
który kupi, będzie na pewno remontował, niech 
lepiej od razu zrobi po swojemu”. I to jest eko-
nomicznie uzasadnione, i prawdą jest, że jak by 
ładnie nie zrobić, to nowy właściciel i tak będzie 
dostosowywał wszystko pod siebie. Tylko mówię 
wtedy swojemu klientowi: „Stop. Nie martw się 
o interesy kupującego, Ty z nim ślubu nie bie-
rzesz, tylko robisz transakcję. Jeśli zrobisz coś, 
co przeważy o decyzji o zakupie, a on Ci za to 
zapłaci, to co Cię to obchodzi, że on to potem 
skuje i wyrzuci?”. Zawsze robimy więc tak, by – 
po pierwsze – sprawić, by nieruchomość w ogóle 
była rozważana, a po drugie – aby uzyskać ma-
ksymalną cenę. Trzeba pamiętać o tym, że po-
szukujący nie kupują domu, a marzenia o swo-
im przyszłym życiu. Kupują wizję i przestrzeń 
na nią. Dlatego zwijamy dywany, odmalowujemy 
ściany na jasne kolory, usuwamy nadmiarowe 
meble – bo sprzedajemy metry kwadratowe. 
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży jest 
tworzeniem warunków kupującemu, żeby był 
w stanie sobie wyobrazić siebie w tej przestrze-
ni. Rolą pośrednika jest uświadomienie osób, 
które sprzedają, jak to działa, i że bez ociągania 
trzeba to zrobić.

fot. wykorzystanie za zgodą redakcji Businesswoman&life
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Fotografa, sprzątaczkę i home stagera może 
wynająć każdy. I – nie oszukujmy się – ludzie 
tak robią. Lwia część pracy to wyprowadzenie 
sytuacji prawnej, wychodzenie wszystkich 
formalności w urzędach, estymowanie ceny… 
a duża jej część dzieje się, zanim jeszcze 
podpiszesz umowę. Czy zabezpieczasz się, by 
za tę pracę otrzymać wynagrodzenie?

Zanim podejmę decyzję o przyjęciu nieruchomości 
do sprzedaży, o żadnych zabezpieczeniach nie ma 
mowy. To nastąpi dopiero w momencie podpi-
sania umowy pośrednictwa. Na początku pracy 
spotkałam się z tym, że angażowano mnie tylko 
po to, żeby wycenić swoją nieruchomość. Gdy zna-
lazł się kupujący za konkretną kwotę, to nagle mi 
dziękowano, bo potrzebowano tylko zweryfikowa-
nej kwoty do rozliczeń z kuzynką. Wzięcie agencji 
nieruchomości wydawało się ludziom tańsze niż 
zaangażowanie rzeczoznawcy.

Tańsze? Nawet darmowe, bo przecież 
pośrednik pobiera wynagrodzenie 
po podpisaniu umowy przedwstępnej 
czy – nawet niektórzy – dopiero 
po umowie przyrzeczonej...

Na szczęście mam poczucie misji. Wierzę, że po-
magam ludziom. Zmiana nieruchomości wyni-

ka z ważnych wydarzeń w naszym życiu, które 
same w sobie często są bardzo stresujące. Bo 
ktoś się urodził, ktoś umarł, bo się pobierasz, 
albo się rozwodzisz. Rodzina się powiększa, 
albo się zmniejszyła. I na tym etapie człowiek 
zaprasza do swojego życia pośrednika, żeby go 
w tym wsparł. To jest ogromnie doniosła rola! 
I może jestem frajerem, ale nie myślę o tym 

w kategoriach, że za samo 
doradztwo, bez sprzeda-
ży, będę sobie gwaranto-
wać wynagrodzenie.

Pracuję na relacjach, pomagam ludziom, martwię 
się, chcę ich wesprzeć w tym całym procesie. 
Mocno wierzę, że dobra karma wraca. To może 
trwać, ale jeśli ludzie widzą, że zajmujesz się 
nimi, ich problemem, a nie tylko tym, by zaro-
bić pieniądze, to naprawdę umowa jest kwe-
stią wtórną.

 Człowiek zaprasza  
 pośrednika do swojego życia  
 w ważnych momentach.  
 To jest doniosła rola. 

fot.  John's Drones
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W sytuacji, kiedy ktoś już zacznie współpracę 
i podpiszemy umowę, to to nie będzie za darmo. 
Nawet jeżeli nie sprzedamy, to mi trzeba będzie 
w pewnym momencie coś zapłacić. Temu służy 
kara umowna. To bat na ludzi, którzy prowadzą 
działania pozorne. Bardzo zachęcam pośredników, 
by mieli w umowach pośrednictwa takie kary. 
Choć, tu zaznaczam, trzeba działać na poziomie 
top. Gdy to klient przychodzi do mnie, bo widzi, 
jaki jest poziom przygotowania moich ofert, albo 
przychodzi z polecenia ze względu na rekomen-
dowaną skuteczność, to nie ma wymówek, żeby 
nie płacić za moją pracę włożoną w przygoto-
wanie oferty i promocję. Dzięki temu niezdecy-
dowani nie zawracają mi głowy, a ja mam dob-
rą efektywność.

Zapłata wynagrodzenia przy sprzedaży 
domu może być bardzo odroczona w czasie. 
Jak się zabezpieczasz, stosujesz jakieś 
płatności częściowe?

Klienci płacą mi najwcześniej po umowie przed-
wstępnej. Zazdroszczę tym, którzy mówią, że mają 
płacone po złożeniu oferty, po protokole uzgod-
nień. Ja się chyba za bardzo identyfikuję z tymi mo-
imi sprzedającymi... Jeśli kupujący na zakup bierze 
kredyt, to rzadko nawet po umowie przedwstępnej 
poproszę o pieniądze. Fakturę wystawię dopiero 
wtedy, gdy otrzymam informację o pozytywnej de-
cyzji kredytowej. Natomiast gdy transakcja jest ze 
środków własnych, to wystawię ją po przedwstęp-
nej na połowę wynagrodzenia.

Ostatnim z ryzyk, o które chciałam zapytać, 
jest omijanie pośrednika. W przypadku 
domu nie wyobrażam sobie sprzedaży bez 
pokazywania elewacji, ogrodu... a to prosta 
droga pod drzwi samego właściciela...

Zadałaś pytanie strategiczne w przypadku sprze-
daży domu. Ja również nie wyobrażam sobie pro-
mowania nieruchomości bez pokazywania domu 
z zewnątrz. Co więcej, mam praktykę wbijania 
pinezki w nieruchomość na mapie na wszyst-

kich portalach. I przysięgam Ci, nie pamiętam 
transakcji, żeby ktoś nie próbował mnie ominąć. 
Nagminne są karteczki wrzucane do skrzynki. 
Notorycznie dostaję od moich klientów nume-
ry telefonów ludzi, którzy pukają do ich drzwi. 
Na nieruchomości wisi mój baner, ale to wła-
ścicielka wysyła mi SMS: tu jest numer Pana, 
który chce kupić mój dom. Jakiej umowy bym nie 
miała, to jeśli nie mam dobrej relacji z klientem, 
jego zaufania i woli współpracy, to on ma milion 
sposobności, by mnie ominąć.

Zawsze podpisuję umowy z klauzulą wyłączności. 
Potrzebuję takiej, by móc wprowadzić ofertę do 
systemu MLS. Moim zdaniem, ludzie sprzedają ze 
mną nieruchomości jednak nie dlatego, że mam 
taką klauzulę w umowie, ale dlatego, że – skoro 
już się zdecydowali na pośrednika – to chcą, by 
on w tej transakcji uczestniczył. Czy nigdy nie 
zostałam oszukana? Oczywiście, że zostałam. Czy 
to coś zmienia w mojej pracy? Na pewno wycią-
gam wnioski na przyszłość, by było bezpieczniej 
dla mnie.

Przy sprzedaży domu absolutnie niezbędna 
jest umowa na wyłączność, niezbędne są kary 
umowne za niedopełnienie warunków umowy, 
ale… relacja, jaką sobie zbudujesz z klientem, to 
Twoja największa polisa, Twoja gwarancja sukce-
su transakcji.

 
Dziękuję Ci za rozmowę. 

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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ABC sprzedaży domu
czyli 7 kroków marty gadzińskiej

1

2

3

4

5

6

7

Ustal podstawowy stan prawny. Przeczytaj akt nabycia i sprawdź zapisy księgi wieczy-
stej. Poproś o dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania.

Sprawdź zgodność właścicieli. Porozmawiaj ze wszystkimi osobami, które będą stawać 
do aktu notarialnego.

Ustal wartość dla nabywców. Obejrzyj dokładnie całą nieruchomość, jej otoczenie i oko-
licę. Przejrzyj podobne oferty w internecie, żeby wiedzieć, co aktualnie widzą potencjal-
ni nabywcy jako konkurencję. Postaraj się wejść w ich buty. Ile byłbyś gotowy zapłacić 
za ten dom w porównaniu z innymi dostępnymi, gdybyś sam szukał czegoś o zbliżo-
nych parametrach?

Uzgodnij z właścicielami strategię cenową. Przede wszystkim wyestymuj realną cenę. 
Porozmawiaj o ewentualnych scenariuszach w razie braku zainteresowania. Jeśli dojdzie-
cie do porozumienia, to dopiero teraz jest sens podpisywać umowę pośrednictwa.

Zacznij przygotowania do realizacji transakcji. Sprawdź, w jakim czasie uzyskasz doku-
menty do aktu. Ustal, czy nie trzeba podjąć najpierw jakichś kroków administracyjnych:  
czy zgadzają się granice działki, czy jest dostęp do drogi publicznej, czy nie będzie pier-
wokupów (by uprzedzić kupujących).

Do aktu notarialnego będziesz potrzebować co najmniej:

a) wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz kartoteki budynków,
b) zaświadczenia o MPZP lub jego braku,
c) zaświadczenia, czy podjęto uchwałę o rewitalizacji,
d) zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decy-

zją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
e) zaświadczenia, że w budynku nikt nie jest zameldowany.

Daj zalecenia, jak właściciele mają przygotować nieruchomość do sprzedaży. Zasugeruj 
działania, które zwiększą atrakcyjność domu: drobne naprawy, odgracenie, gruntowne 
sprzątanie, prace ogrodowe itp.

Przygotuj materiały marketingowe i plan promocji. Zrób home staging, zdjęcia, rzuty, 
a może także wideo, wirtualną wizytę czy zdjęcia z drona. Rozważ organizację dnia 
otwartego. I zaczynaj promocję :)
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Bądź na bieżąco z nowościami
w serwisie i w kontakcie
z #TeamNO

Dołącz do grupy na Facebooku

Dołącz do grupy facebook.com/groups/ogloszenia.no

Nieruchomosci-online.pl
dla profesjonalistów

https://www.facebook.com/groups/ogloszenia.no/
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Zmiany w ustawie 
AML/CTF 
i ich wpływ na obowiązki 
pośredników

fot. Tima Miroshnichenko / pexels.com

 rafał szczeponek 
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Pierwsza poważna zmiana weszła w życie 20 listo-
pada 2019 r. Wprowadziła m.in. wymóg niekaral-
ności dla pośredników w obrocie nieruchomościa-
mi, konieczność przedstawienia podczas kontroli 
zaświadczenia o niekaralności pod rygorem kary 
finansowej do 10 tys. złotych. Zatem, niejako 
tylnymi drzwiami, przywrócono wymóg niekaral-
ności, który funkcjonował w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami przed tzw. deregulacją, która 
weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Dużo obszerniejsza jest natomiast ostatnia noweli-
zacja ustawy AML/CTF uchwalona 30 marca 2021 r. 
Podstawowa zmiana dotyczy definicji pośrednika 
na gruncie ustawy AML/CTF. Zgodnie ze znowe-
lizowanym art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy instytucją 
obowiązaną są pośrednicy w obrocie nieruchomo-
ściami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem 
czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 
zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierża-

wy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny 
czynsz został określony w wysokości mniejszej niż 
równowartość 10 000 euro. Jest to znacząca zmiana, 
wprowadzona m.in. pod wpływem działań organi-

zacji zawodowych pośredni-
ków. Taka definicja w pełni 
oddaje brzmienie dyrektywy 
unijnej tzw. AML V.

Za niedługo upłyną 3 lata obowiązywania ustawy z 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(dalej: ustawa AML/CTF), która weszła w życie 13 lipca 2018 r. Ustawa 
ta implementuje do polskiego porządku prawnego regulacje unijne, 
w szczególności tzw. dyrektywę AML IV. Polski ustawodawca ma niestety 
spore opóźnienia we wdrażaniu kolejnych dyrektyw z tego zakresu  
(tzw. AML V i AML VI), co powoduje częste i nieco chaotyczne nowelizacje 
ustawy AML/CTF.

Prawnik z wykształcenia, pośrednik z zamiłowania i przekonania, 
prowadzi własne biuro nieruchomości od 2006 r., szkoli na kursach 
licencyjnych, seminariach i na studiach podyplomowych, zwłaszcza 
z zagadnień prawnych obrotu nieruchomościami i pośrednictwa 
w ramach projektu Adomo Consulting.

Rafał Szczeponek

 Pośrednicy zajmujący się 
 tylko najmem lub dzierżawą, 
 w przypadku których czynsz 
 miesięczny nie przekroczy 
 równowartości 10 tys. euro, 
 będą wyłączeni 
 ze stosowania ustawy. 

http://adomo-consulting.myvod.io/
https://adomo-consulting.myvod.io/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/rafal-szczeponek
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Co wynika z tej zmiany? Po pierwsze – pośred-
nicy zajmujący się tylko najmem lub dzierżawą, 
w przypadku których czynsz miesięczny nie 
przekroczy równowartości 10 tys. euro, w ogóle 
nie będą traktowani jako instytucje obowiązane, 
czyli będą w całości wyłączeni ze stosowania 
ustawy. Zdaję sobie jednak sprawę, że większość 
biur nieruchomości zajmuje się także pośrednic-
twem w sprzedaży, zatem w tym zakresie tacy 
pośrednicy są objęci ustawą w całej rozciągłości, 
a w przypadku zajmowania się także obsłu-
gą najmu, to obowiązki wynikające z ustawy, 
przede wszystkim stosowanie środków bezpie-
czeństwa finansowego, będą stosowane w przy-
padku transakcji z czynszem miesięcznym od 
10 tys. euro wzwyż. Te zmiany wejdą w życie 
po 3 miesiącach od publikacji nowelizacji 
w Dzienniku Ustaw.

Kolejna zmiana polega na przeniesieniu wy-
mogu niekaralności pośredników do ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. W nowym  
art. 180a wymieniony zostanie szeroki katalog 
przestępstw, których popełnienie skutkować bę-
dzie zakazem prowadzenia działalności w zakre-
sie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
Będą to: umyślne przestępstwo przeciwko dzia-
łalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego przeciwko wymiarowi sprawiedli-
wości, przeciwko wiarygodności dokumentów, 

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodar-
czemu i interesom majątkowym w obrocie cywil-
noprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i pa-
pierami wartościowymi, przestępstwo, o którym 
mowa w art. 165a kodeksu karnego, przestęp-
stwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej lub osobistej, lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. Wymóg niekaralności spełniać będą 
musieli także wspólnicy, osoby uprawnione do 
reprezentacji przedsiębiorcy, członkowie zarządu 

czy beneficjenci rzeczywi-
ści podmiotów trudniących 
się pośrednictwem w obro-
cie nieruchomościami.

Zrezygnowano na szczęście z sankcji prawnokar-
nej i nie dopisano kolejnego wadliwego punktu 
do art. 198b, który sam w sobie jest poważnym 

fot. Skitterphoto / pexels.com

 Wymieniony zostanie szeroki 
 katalog przestępstw, 
 których popełnienie 
 skutkować będzie zakazem 
 prowadzenia działalności 
 w zakresie pośrednictwa. 
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bublem legislacyjnym. Taka konstrukcja poza 
tym budziła wątpliwości w zakresie równości 
pośredników wobec prawa ze względu na różne 
formy prowadzenia działalności gospodarczej, 
gdyż co do zasady odpowiedzialności za wykro-
czenia podlegają tylko osoby fizyczne. Zamiast 
tego wprowadzono sankcję administracyjną 
w postaci kary finansowej, analogiczną do tej 
za brak ważnej polisy OC pośrednika, czyli 
w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotne-
go przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w roku poprzedza-
jącym rok, w którym stwierdzono naruszenie. 
Wynagrodzenie to za 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. 
Te zmiany z kolei wejdą w życie po 6 miesiącach 
od publikacji ustawy nowelizującej.

Nowelizacja wymusi także zmiany w we-
wnętrznej procedurze przeciwdziałania pra-
niu pieniędzy. Należy w niej uwzględnić dwa 
nowe elementy związane z ustalaniem benefi-
cjenta rzeczywistego: zasady odnotowywania 
rozbieżności między informacjami zgromadzo-
nymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów 
Rzeczywistych a informacjami o beneficjen-
tach rzeczywistych klienta ustalonymi w związ-

ku ze stosowaniem ustawy oraz zasady doku-
mentowania utrudnień stwierdzonych w związku 
z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywi-
stego oraz czynności podejmowanych w związku 
z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego 
osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko 
kierownicze. Wewnętrzna procedura powinna 
podlegać także bieżącej analizie i aktualizacji, 
a każda aktualizacja powinna być zatwierdzona 
przez kadrę kierowniczą instytucji obowiąza-
nej. W zakresie oceny ryzyka z art. 27 ustawy 
AML/CTF nowelizacja na szczęście nie wprowa-
dza zmian. Konieczna będzie natomiast aktuali-
zacja procedury anonimowego zgłaszania poten-
cjalnych lub rzeczywistych naruszeń z zakresu 
AML/CTF (art. 53 ustawy AML/CTF) o elementy 

dotyczące jeszcze dalej 
idącej ochrony sygnalistów 
przed działaniami o charak-
terze represyjnym.

fot. Pixabay / pexels.com

 Znaczna część nowelizacji 
 dotyczy zagadnienia 
 „beneficjenta rzeczywistego”. 
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fot. Mathias P.R. Reding / pexels.com

Znaczna część nowelizacji dotyczy zagadnienia 
beneficjenta rzeczywistego. Doprecyzowano 
definicję beneficjenta rzeczywistego, posze-
rzono zakres podmiotów zobowiązanych do 
ujawnienia beneficjenta w Centralnym Rejestrze 
Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) m.in. 
o trusty, fundacje, spółdzielnie, stowarzysze-
nia z osobowością prawną, spółki partnerskie. 
Pomimo domniemania prawidłowości danych 
zgromadzonych w CRBR nowelizacja przewidu-
je, że pośrednicy nie mogą polegać wyłącznie 
na danych zgromadzonych w CRBR, ale muszą 
te dane weryfikować z innymi dokumentami (np. 
treścią wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym) 
lub pobierać stosowne oświadczenia od klientów, 
ich pełnomocników lub reprezentantów. W przy-
padku stwierdzenia przez pośredników błędów 
w CRBR będą musieli oni dokonać zgłoszenia 
wykrytych nieprawidłowości do Generalnego 
Inspektora Informacji Finansowej.

W zakresie ustawowego obowiązku szkolenio-
wego z art. 52 ustawy AML/CTF podkreślono 
konieczność ujęcia w programach szkolenio-
wych zagadnień ochrony danych osobowych. 

Pamiętajmy, że programy szkoleniowe muszą 
przede wszystkim zapewniać dostęp do aktualnej 
wiedzy, dlatego kolejne nowelizacje wymuszają 
na pośrednikach aktualizowanie szkoleń, ale tak-
że bieżącą weryfikację dokumentacji i procedur.

Nowelizacja zmienia także sposób liczenia pię-
cioletniego terminu, w którym pośrednicy muszą 
przechowywać dokumenty związane z transak-
cjami i bieżącymi analizami. Do tej pory termin 
liczono do pierwszego dnia po roku, którym 
doszło do przeprowadzenia transakcji okazjonal-
nej lub rozwiązania stosunków gospodarczych 
z klientem. Po nowelizacji termin będzie liczony 
od konkretnej daty kalendarzowej zakończenia 
tych stosunków lub przeprowadzenia transakcji. 
Zasygnalizować tutaj zatem trzeba kwestie za-
wierania umów pośrednictwa na czas określony 
lub nieokreślony i wpływ okresu obowiązywania 
umowy na obowiązki z zakresu AML/CTF czy też 
na kwestie retencji danych w RODO.

Nowelizacja przyniesie także pewne ułatwie-
nie w identyfikacji tzw. PEP-a, czyli osoby 
na eksponowanym stanowisku politycznym 
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(a odpowiednio także osób bliskich PEP-a i osób 
znanych jako bliscy współpracownicy PEP-a). 
Minister Finansów na mocy nowelizacji uzyskał 
bowiem delegacje do wydania rozporządzenia za-
wierającego wykaz krajowych stanowisk i funkcji 
publicznych będących eksponowanymi stanowi-
skami politycznymi. Jakkolwiek nadal głównym 
sposobem identyfikacji PEP-a pozostanie od-
bieranie odpowiednich oświadczeń od klientów. 
Pamiętajmy też, że PEP-em może być klient, ale 
także beneficjent rzeczywisty.

Nowelizacja z 30 marca 2021 r. wymusza dokona-
nie kilku istotnych zmian w wewnętrznej doku-
mentacji i w procedurach działania przyjętych 
w biurach nieruchomości w celu wykonywania 
obowiązków instytucji obowiązanej. Zmiany te są 
rozłożone w czasie, gdyż vacatio legis dla po-
szczególnych przepisów wynosi 14 dni, 3 miesią-
ce i 6 miesięcy od publikacji ustawy nowelizującej 
w Dzienniku Ustaw. Pamiętajmy, że poprzednia 
ustawa AML/CTF z 16 listopada 2000 r. była 
nowelizowana 41 razy. Obecna ustawa z 1 mar-
ca 2018 r. może podzielić ten los. Możemy się 
spodziewać dalszych nowelizacji tego aktu nor-

matywnego, gdyż Unia Europejska jest bardzo ak-
tywna w tym obszarze. Już zapowiedziano dalsze 
zmiany legislacyjne na poziomie UE, być może 
dojdzie do powołania organu nadzorczo-kontrol-
nego na poziomie unijnym, a wspomina się nawet 
o pomyśle uregulowania kwestii AML/CTF aktem 
o randze rozporządzenia UE, które obowiązywa-
łoby bezpośrednio w każdym kraju członkowskim. 
Zatem, im prędzej pośrednicy wdrożą w pełni 
ustawę AML/CTF, tym lepiej, gdyż kolejne lata 
przyniosą dalsze zaostrzenie i skomplikowanie 
systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi-
nansowaniu terroryzmu.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-
cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-
wych ani prawnych.

fot. Suzy Hazelwood / 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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fot. Artem Beliaikin / pexels.com

O odpowiedzialności 
pośrednika słów kilka

 Małgorzata Szulczewska 
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Każdy pośrednik (oby!) wie, że odpowiedzialność 
cywilną trzeba ubezpieczyć. Pytanie, ilu pośred-
ników rozumie, dlaczego ubezpieczenie OC to 
absolutna konieczność. Nie dlatego, że obowiązek 
jego posiadania narzucony jest ustawowo, a brak 
ubezpieczenia – dotkliwie sankcjonowany. Jest 
ono rewelacyjnym narzędziem ograniczania ryzyka 
w działalności zawodowej, oczywiście pod warun-
kiem, że potrafimy to ryzyko zidentyfikować. Aby ku-
pić ubezpieczenie dopasowane do naszych potrzeb, 
powinniśmy najpierw dobrze rozumieć, co nam 
grozi. Odpowiedzialność cywilna powiązana jest 
nieodłącznie z każdym rodzajem naszej aktywności. 
Ponosimy ją zawsze. Dlatego warto poznać ją bliżej.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
Odpowiedzialność cywilna dzieli się na kontrak-
tową (z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy) i deliktową (za czyn niezgodny 
z prawem). Ten podział ma ogromne znaczenie dla 
pośrednika z kilku powodów.

Po pierwsze, istnienie odpowiedzialności nie tylko 
z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy ozna-
cza, że pośrednik może ponosić również odpowie-
dzialność (deliktową) względem osób, z którymi 
umowy nie zawierał, a którym szkodę wyrządził.

Po drugie, rodzaj ponoszonej odpowiedzialności 
ma wpływ na sposób dochodzenia roszczenia 
przez poszkodowanych. Przy czym to, że szkoda 
jest efektem niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, nie wyłącza roszczenia o na-
prawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego. 

Nieodłącznie związana z pracą zawodową – odpowiedzialność, czyli 
konieczność ponoszenia konsekwencji swojego (lub czyjegoś, ale 
o tym później) zachowania. Konieczność wynikająca z wewnętrznego 
przekonania lub sankcjonowana prawnie. Prawnie, czyli cywilnie, karnie, 
administracyjnie… Skupię się na odpowiedzialności cywilnej, jako że ta 
zdaje się budzić najwięcej wątpliwości.

Broker ubezpieczeniowy, Wiceprezes Zarządu SAGA Brokers Sp. z o.o. – 
firmy specjalizującej się w ubezpieczeniach grup zawodowych. 
Z rynkiem nieruchomości związana od 2006 roku. Tworzy i obsługuje 
programy ubezpieczeniowe, również w zakresie likwidacji szkód, 
prowadzi szkolenia. Z wykształcenia ubezpieczeniowiec i filolog.

Małgorzata Szulczewska

 Odpowiedzialność cywilna 
 dzieli się na kontraktową 
 i deliktową. Ten podział ma 
 doniosłe znaczenie. 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/malgorzata-szulczewska
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Do poszkodowanego należy wybór, czy zgłosi 
roszczenie do pośrednika z tytułu jego odpowie-
dzialności deliktowej czy kontraktowej. W przewa-
żającej większości przypadków będzie to odpowie-
dzialność  kontraktowa, z dwóch względów. Ten 
rodzaj odpowiedzialności jest bardziej oczywisty 
dla poszkodowanego, skoro pośrednika z klien-
tem musi wiązać umowa pośrednictwa. Poza tym 
dochodzenie roszczeń z kontraktu jest łatwiejsze. 
Poszkodowany wykazuje jedynie, że poniósł szko-
dę, a ciężar uwolnienia się od odpowiedzialności 
spoczywa na pośredniku (jako profesjonaliście). 
W przypadku roszczeń dochodzonych z deliktu to 
poszkodowany ma obowiązek wykazać wszystkie 
przesłanki odpowiedzialności (czyli winę pośred-
nika, swoją szkodę i adekwatny związek przyczy-
nowy pomiędzy nimi). Roszczenia w tych dwóch 
reżimach odpowiedzialności przedawniają się 
w różnych terminach.

Po trzecie, podział ten ma również kolosalne zna-
czenie w kontekście ponoszenia odpowiedzialności 
za działania innych osób. W przypadku własnych 
błędów ponosimy odpowiedzialność na zasadzie 

winy. Zrobimy coś źle, musimy naprawić wyrzą-
dzoną szkodę. Zwykle jednak nie pracujemy samo-
dzielnie. Ponosimy więc – na zasadzie winy lub 
ryzyka – konsekwencje działań nie tylko swoich, 
ale też i cudzych. Zatrudniamy pracowników, 
nawiązujemy umowy o współpracy. W zależności 
od tego, jakie łączą nas relacje, w obu reżimach 
nasza odpowiedzialność kształtować się bę-
dzie odmiennie.

W ramach deliktu mamy następujące reguły odpo-
wiedzialności za inne osoby:

 ■ w przypadku osoby pod nadzorem, podlegają-
cej kierownictwu i zobowiązanej do stosowania 
się do wskazówek pośrednika – odpowiedzial-
ność ponosi pośrednik,

 ■ w przypadku podwykonawcy (B2B), jeśli po-
średnik wykaże, że powierzył wykonanie czyn-
ności profesjonaliście, który zawodowo trudni 
się wykonywaniem tego rodzaju czynności, jest 
wolny od odpowiedzialności i może przekiero-
wać roszczenie poszkodowanego do podwyko-
nawcy jako faktycznego sprawcy szkody.

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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W ramach kontraktu pośrednik ponosi od-
powiedzialność jak za własne działania lub 

zaniechania zarówno 
za osoby pod nadzorem, 
jak i za podwykonawców. 
Żadnych odstępstw.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 ZA PRACOWNIKÓW 
Odpowiedzialność za pracowników jest analogicz-
na jak przy delikcie. To oczywiste, skoro pracowni-
cy nie są samodzielni i wykonują swoje obowiązki 
pod kierownictwem pośrednika. Popełnienie 

przez nich błędu oznacza niewłaściwy nadzór 
lub złe wytyczne, do których zobowiązani byli 
się zastosować.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 ZA PODWYKONAWCÓW 
Pośrednik jako strona umowy ponosi odpowiedzial-
ność również, jeśli zawini jego podwykonawca. 
Klient wybrał z jakiegoś powodu konkretne biuro 
pośrednictwa i nie interesuje go fakt, że biuro, 
któremu zaufał, zleciło obsługę jego umowy innemu 
podmiotowi. Co to oznacza w praktyce?

Pośrednik musi naprawić szkodę (wypłacić odszko-
dowanie) we własnym zakresie i dopiero po zaspo-
kojeniu roszczeń poszkodowanego przysługuje mu 
prawo dochodzenia zwrotu wypłaconej kwoty od 
faktycznego sprawcy szkody, czyli od podwykonaw-
cy (tzw. roszczenie regresowe).

Podsumujmy kwestię odpowiedzialności za podwyko-
nawców, ponieważ w tym zakresie pojawia się najwię-
cej wątpliwości. Pośrednik ponosi odpowiedzialność 

 Pośrednik ponosi 
 odpowiedzialność nie tylko 
 za własne działania 
 lub zaniechania. 

fot. Artem Beliaikin / pexels.com



29

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

kontraktową z racji niewykonania lub nieprawidło-
wego wykonania umowy łączącej go z klientem oraz 
odpowiedzialność deliktową z racji naruszenia przepi-
sów prawa. W zdecydowanej większości przypadków 
pośrednikowi przypisywana jest odpowiedzialność 
kontraktowa. W ramach odpowiedzialności kontrakto-
wej nie ma znaczenia, że pośrednik powierzył wykona-
nie umowy podwykonawcy, który jest profesjonalistą 
i zawodowo trudni się wykonywaniem zleconych mu 
czynności. Za szkodę – na zasadzie ryzyka – odpo-
wiedzialność ponosi pośrednik. Zwolnić się z odpo-
wiedzialności, co w praktyce oznacza przekierowanie 
roszczenia do podwykonawcy jako faktycznego spraw-
cy szkody, pośrednik może tylko i wyłącznie w przy-
padku odpowiedzialności deliktowej (czyli rzadko).

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA 
 I… PRZEDSIĘBIORCY 
Na jakich płaszczyznach pośrednik tę odpowiedzial-
ność (kontraktową i deliktową, za siebie i za innych) 
ponosi? Otóż, ponosi ją z tytułu prowadzonej przez 
niego działalności dokładnie na takich samych 
zasadach co każdy inny przedsiębiorca i dodatkowo (!) 

ponosi odpowiedzialność za błędy zawodowe 
(czynności pośrednictwa). Wykonywanie zawodu 
i prowadzenie działalności dla wielu osób to jedno 
i to samo. Ale takie podejście jest błędne.

Odpowiedzialność zawodowa jest bardziej oczywista 
dla pośredników. Odpowiedzialność związana z pro-
wadzeniem działalności (ogólna) nie zawsze jest 
uświadomiona. A wiąże się z całym spektrum działań 
lub zaniechań na polu pozazawodowym. W kontek-
ście bycia pracodawcą, najemcą,    kontrahentem, 
wykonywania czynności niebędących pośrednic-
twem w obrocie nieruchomościami.

Przyjmuje się, że wykonywanie zawodu powiązane 
jest ściśle z posiadaniem konkretnych kompeten-
cji i uprawnień zawodowych, licencji, zezwoleń. 
Od czasów deregulacji do pośredników średnio to 
pasuje, ale zasada pozostała. Do odpowiedzial-
ności zawodowej zaliczymy więc to, co jest stricte 
błędem zawodowym, błędem w sztuce, to, czego 
osobom niebędącym pośrednikami nie wolno robić. 
Cała reszta działań, niezależna od tego, jaki zawód 
wykonujemy, wchodzi w obszar odpowiedzialności 
związanej z prowadzeniem działalności.

fot. Kulik Stepan / pexels.com

 Wykonywanie zawodu i prowadzenie 
 działalności dla wielu osób to jedno 
 i to samo. Ale takie podejście jest błędne. 
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 ZAKRES OCHRONY 
 Z OBOWIĄZKOWEGO 
 UBEZPIECZENIA OC 
Spróbujmy teraz przełożyć to, co sobie właś-
nie uporządkowaliśmy, na ubezpieczenia 
OC pośrednika.

Za pośrednika uznaje się przedsiębiorcę pro-
wadzącego działalność gospodarczą z zakresu 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
Skoro prowadzi działalność gospodarczą, po-
winien zatroszczyć się o ubezpieczenie od-
powiedzialności cywilnej ogólnej. Dodatkowo (!) 
obciążony jest obowiązkiem ubezpieczenia 
zawodowego. Skupię się właśnie na ubezpiecze-
niu obowiązkowym.

Obowiązkowe OC pośrednika w obrocie nie-
ruchomościami obejmuje szkody wyrządzone 
przy wykonywaniu czynności pośrednictwa 
przez pośrednika (ubezpieczonego) oraz przez 
osoby pod jego nadzorem. Za osoby pod nad-
zorem uznaje się osoby zatrudnione na pod-
stawie umowy o pracę (i podobnych), osoby 
fizyczne, które zawarły z pośrednikiem umowę 
cywilnoprawną (głównie umowy zlecenia), 
a także praktykantów, stażystów i wolontariu-
szy, którym powierzono wykonywanie okre-
ślonych czynności na rzecz lub pod kierownic-
twem ubezpieczonego.

Osobami pod nadzorem nie są osoby fizyczne 
na własnej działalności gospodarczej, które za-
warły z pośrednikiem umowę o współpracy (jako 
przedsiębiorcy). Takie osoby traktowane są jako 
podwykonawcy. Nie podlegają kierownictwu, nie 
muszą stosować się do poleceń i wskazówek. Jak 
już jednak wiemy, odpowiedzialność zawodowa 
pośredników to przede wszystkim odpowiedzial-
ność kontraktowa (na bazie zawartych z klienta-
mi umów pośrednictwa), czyli obejmuje również 
działania podwykonawców. W obowiązkowym 

OC pośrednika mamy uwzględnioną całą jego 
odpowiedzialność: nie tylko za siebie (pośred-
nika) oraz za osoby pod nadzorem, ale również 
za podwykonawców (jak za siebie – w reżimie 
odpowiedzialności kontraktowej).

 PODWYKONAWSTWO 
 CZYNNOŚCI POŚREDNICTWA 
Jeśli pośrednik zlecił czynności podwykonawcy, to 
skoro ponosi odpowiedzialność kontraktową (z której 
nie może się uwolnić, wskazując, że zlecił profesjona-
liście), nie może przekierować roszczenia do podwy-
konawcy (chyba że poszkodowany zgłosił swoje rosz-
czenie z deliktu) i ponosi odpowiedzialność za jego 
działania czy zaniechania jak za własne. W związku 
z tym z obowiązkowego OC wypłacane jest odszkodo-
wanie, a następnie do podwykonawcy (jako faktycz-
nego sprawcy) kierowane jest roszczenie regresowe.

Ponieważ podwykonawca jest przedsiębiorcą pro-
wadzącym działalność polegającą na wykonywaniu 
czynności w zakresie pośrednictwa, a tym samym 
spełnia definicję pośrednika w obrocie nieruchomo-
ściami z UGN, podlega obowiązkowi ubezpieczenia 
OC. Państwowa Inspekcja Handlowa może nałożyć 
na podwykonawcę karę za brak ubezpieczenia i to 
karę niemałą (w 2021 r. jej minimalny wymiar wynosi 
10 334,94 zł). Posiadając ubezpieczenie z adekwatną 
sumą gwarancyjną, podwykonawca nie musi obawiać 
się roszczenia regresowego. Ubezpieczyciele załatwią 
to między sobą.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-
cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-
wych 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
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fot. Ekaterina / pexels.com

Rękojmia przy 
sprzedaży 
nieruchomości
Kiedy można się od niej uwolnić?
 joanna legun 
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Sprzedający nieruchomości często nie mają pojęcia o tym, że nawet 
po wielu miesiącach od sprzedaży kupujący może zgłosić, że nieruchomość 
ma wady. Przecież sprzedawca nie udzielał żadnej gwarancji, 
a nieruchomość jest z rynku wtórnego.

W umowie sprzedaży nie ma żadnych zapi-
sów, które mówiłyby o odpowiedzialności 
za wady mieszkania.

Skąd więc ta odpowiedzialność?

Sprzedawca z mocy prawa odpowiada za wady 
sprzedanej rzeczy na podstawie przepisów o rę-
kojmi. Odpowiedzialność ta jest bardzo szeroka. Są 
jednak prawne możliwości znacznego ograniczenia 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 Co to jest rękojmia? 
Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej 
rzeczy wynika z kodeksu cywilnego, a dokładniej 
z artykułów od 556 do 576 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z artykułem 556 kodeksu cywilnego 
rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady 
sprzedanej rzeczy. Wada nieruchomości może mieć 
charakter prawny lub fizyczny.

Wadą prawną nieruchomości może być dla przy-
kładu obciążenie mieszkania hipoteką lub służeb-
nością czy nabycie nieruchomości od sprzedawcy, 
który nie jest jej właścicielem.

Za wadę fizyczną można uznać natomiast niezgod-
ność sprzedanej rzeczy z umową. Wadą fizyczną 
będzie np. sprzedaż lokalu użytkowego, w którym 
ma być prowadzona restauracja, gdy budowa tego 
obiektu uniemożliwia prowadzenie takiego typu 
działalności. Również wadą fizyczną może być 
sprzedaż nieruchomości gruntowej, na której na-

bywca zamierza wybudować 
dom, gdy grunt objęty jest 
ograniczeniem budowy z po-
wodu prac archeologicznych.

 Odpowiedzialność z tytułu 
 rękojmi ma charakter 
 absolutny. 

Adwokat. Specjalizuje się w sporach sądowych oraz prawie 
nieruchomości. Działa też w obszarze prawa cywilnego, autorskiego 
oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi blog i podcast dla 
przedsiębiorców: „Jak zrozumieć prawnika?”.

Joanna Legun

http://www.jakzrozumiecprawnika.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/joanna-legun/
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Co ważniejsze – odpowiedzialność z tytułu rękoj-
mi ma charakter absolutny. To oznacza, że sprze-
dawca odpowiada za wady nieruchomości, nawet 
jeżeli o nich nie wiedział czy nie miał żadnego 
wpływu na powstanie tej wady. Sprzedawca nie 
może więc skutecznie wskazywać, że nie miał on 
pojęcia, że charakterystyka lokalu użytkowego 
uniemożliwia prowadzenie w nim działalności 
gastronomicznej czy na gruncie prowadzone są 
prace archeologiczne.

Rękojmia nie ogranicza się tylko do nieruchomości 
z rynku pierwotnego. Przepisy kodeksu cywilnego 
dotyczące rękojmi stosują się również do rzeczy 
używanych czy nieruchomości z rynku wtórnego.

 Wyłączenie lub 
 ograniczenie rękojmi 
Są jednak prawne możliwości wyłączenia czy 
ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
w związku ze sprzedażą nieruchomości. Natomiast 
sprzedawca o odpowiedzialności z tytułu rękoj-
mi powinien pomyśleć jeszcze przed sprzeda-
żą nieruchomości.

Sposób 1 – Wyłączenie rękojmi w umowie

Najprostszym rozwiązaniem na ograniczenie od-
powiedzialności z tytułu rękojmi jest wyłączenie 
stosowania przepisów ją regulujących w tre-
ści umowy.

Nie w każdym przypadku takie wyłącznie będzie 
jednak skuteczne.

Po pierwsze, trudniej jest wyłączyć odpowiedzial-
ność z tytułu rękojmi, jeżeli umowa zawierana jest 
między przedsiębiorcą a konsumentem. W takim 
przypadku wyłączenie czy ograniczenie rękojmi 
jest możliwe wyłącznie, gdy dopuszcza to przepis 
szczególny. W praktyce przypadków, w których 
można skutecznie wyłączyć lub ograniczyć od-
powiedzialność z tytułu rękojmi przy sprzedaży 
konsumenckiej, będzie bardzo mało.

Spółka, która kupiła mieszanie, a po przeprowadze-
niu remontu sprzedaje je konsumentowi, nie może 
w umowie co do zasady wyłączyć odpowiedzialno-
ści z tytułu rękojmi. Oświadczenie o ograniczeniu 
lub wyłączeniu rękojmi do umowy sprzedaży nie-
ruchomości mogą natomiast spokojnie wprowadzić 
osoby, które sprzedają swoje prywatne mieszkanie.

fot. Vova Krasilnikov / pexels.com
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Po drugie, nawet jeżeli w umowie sprzedaży 
mieszkania znajduje się prawidłowy zapis o wyłą-
czeniu rękojmi, to sprzedawca nie będzie mógł się 
na niego powołać, jeżeli podstępnie zatai wadę 
nieruchomości. Wyłączenie odpowiedzialności z ty-
tułu rękojmi nie chroni nieuczciwego sprzedawcy.

Na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
musi się zgodzić kupujący. Zapewne jak zauważy 
on w umowie postanowienie o wyłączeniu rękoj-
mi, to nabierze podejrzeń co do stanu kupowanej 
nieruchomości i może zrezygnować z jej zakupu. 
Całkowite wyłączenie zapisów o rękojmi nie jest 
jedynym rozwiązaniem. Można w umowie zawrzeć 
kompromisowe rozwiązanie – tj. ograniczyć od-
powiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, np. 
tylko za wady fizyczne, a pozostawić odpowiedzial-
ność za wady prawne.

Na marginesie – nie ma przeciwwskazań, żeby 
w umowie również rozszerzyć ustawowe regula-
cje dotyczące rękojmi. Wtedy na podstawie takich 
zapisów odpowiedzialność sprzedawcy za wady 
nieruchomości będzie jeszcze szersza, niż wynika 
to z kodeksu cywilnego.

Sposób 2 – Rzetelne informowanie kupującego 
o wadach

Sprzedawca może również uniknąć odpowie-
dzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący 
będzie wiedział o wadzie mieszkania czy nie-
ruchomości w momencie jej sprzedaży. Stąd 
sprzedawca powinien poinformować kupujące-
go o wadach zmniejszających funkcjonalność 
lub wartość przedmiotu sprzedaży najpóźniej 
w chwili zawarcia umowy – tak, żeby kupują-
cy miał jeszcze szansę na rezygnację z zawar-
cia umowy.

Uwaga! To, że wada nieruchomości jest jawna, 
a kupujący mógł wadę zauważyć – nie wyłącza 
odpowiedzialności sprzedawcy za wady tej nieru-
chomości. Sprzedawca odpowiada bowiem także 
za wady jawne, jeśli nie były kupującemu znane.

Z treści art. 557 § 1 kodeksu cywilnego nie 
wynika co do zasady, aby sprzedawca był zwol-
niony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy 
kupujący mógł i powinien wadę zauważyć. Jest 
wręcz przeciwnie. Żeby doszło do wyłączenia 

fot. Aleksejs Bergmanis / pexels.com
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odpowiedzialności, kupujący musi o wadzie wie-
dzieć w chwili zawarcia umowy.

Kupujący nie ma obowiązku zbijania tynków, zry-
wania tapet czy przesuwania mebli lub badania 
nieruchomości przez rzeczoznawców, żeby spraw-
dzić stan nieruchomości. Jeżeli w takim przypad-
ku np. zagrzybienie ścian ujawni się po zawarciu 
umowy sprzedaży, a sprzedawca nie poinformo-
wał o tym kupującego, to nowy właściciel może 
skorzystać z praw wynikających z rękojmi.

Z tego wynika jasny wniosek dla sprzedawcy – 
nie tylko powinien on rzetelnie informować 
kupującego o wadach mieszkania, ale również 
mieć dowód na to, że kupujący w momencie 
zawarcia umowy wiedział o tych wadach. Jak 
można to osiągnąć? Np. poprzez szczegółowe 
opisanie stanu nieruchomości czy poszczególnych 
wad w treści umowy sprzedaży nieruchomości. 
Wtedy nie będzie wątpliwości, że kupujący wie-
dział o wadzie i mimo to zdecydował się na za-
kup nieruchomości.

Sposób 3 – Moment powstania wady

Sprzedawca nie odpowiada za wady nierucho-
mości, jeżeli wada lub jej przyczyna nie istniały 
w przedmiocie umowy w momencie wyda-
nia nieruchomości.

Zgodnie z art. 556 [2] kodeksu cywilnego, jeże-
li kupującym jest konsument, a wada fizyczna 
została stwierdzona przed upływem roku od dnia 
wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, 
że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przej-
ścia niebezpieczeństwa na kupującego. Ten prze-
pis również w gorszej sytuacji stawia profesjo-
nalnych sprzedawców nieruchomości. To na nich 
ciąży obalenie tego domniemania. Przedsiębiorcy 
będą musieli udowodnić, że wada lub przyczyna 
powstania tej wady pojawiły się w nieruchomo-
ści po wydaniu jej kupującemu. W praktyce może 
okazać się to bardzo trudne.

 Okres odpowiedzialności 
 z tytułu rękojmi 
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest 
szeroka, ale nie bezterminowa. W przypadku nie-
ruchomości sprzedawca odpowiada za wady, jeżeli 
takie zostały stwierdzone w ciągu pięciu lat od 
dnia wydania rzeczy kupującemu. Przedawnienie 
roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy 
na wolną od wad przedawnia się natomiast z upły-
wem roku od dnia stwierdzenia wady. W przy-
padku, gdy nieruchomość nabył konsument, bieg 
tego terminu przedawnienia nie może skończyć 
się przed upływem 5 lat od wydania nieruchomo-
ści kupującemu.

Ignorowanie przez sprzedawcę swojej odpowie-
dzialności z tytułu rękojmi może okazać się dla 
niego bardzo kosztowne. W szczególności, gdy 
sprzedawca prowadzi zawodową działalność zwią-
zaną z obrotem nieruchomościami, a po drugiej 
stronie transakcji jest konsument. Może on jednak 
zadbać o swoje interesy jeszcze przed złożeniem 
podpisu pod umową sprzedaży nieruchomości.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-
cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-
wych ani prawnych.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Ignorowanie przez sprzedawcę 
 swojej odpowiedzialności 
 z tytułu rękojmi może okazać 
 się dla niego bardzo kosztowne. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Depozyt 
notarialny
jako sposób zabezpieczenia 
umowy sprzedaży

 Michał Łomżyński 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/michal-lomzynski
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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

W przypadku niemal każdej transakcji sprzedaży nieruchomości pojawia 
się element niepewności stron związany z tym, że prawo własności nie 
zostaje przeniesione z chwilą zapłaty ceny. Ten aspekt psychologiczny 
pojawia się niemal podczas każdej transakcji sprzedaży nieruchomości, 
przy której jedna strona, która pierwsza spełnia swoje świadczenie, musi 
zaufać drugiej. W niniejszym artykule wskazuję prostą instytucję, która – 
chociaż mało popularna – pozwala znacząco ograniczyć ryzyko stron.

Czasami kupujący musi przelać środki przed pod-
pisaniem aktu notarialnego, nie mając gwarancji, 
że kontrahent przeniesie na niego własność. Innym 
razem to sprzedający podpisuje umowę sprzedaży 
nie otrzymawszy jeszcze zapłaty, musi polegać 
na zapewnieniu kontrahenta, że ten dysponuje 
umówioną kwotą i ją zapłaci.

Problem teoretycznie nie występuje, gdy umowa 
zawierana jest pomiędzy znajomymi, członkami 
najbliższej rodziny lub osobami darzącymi się 
zaufaniem. W niektórych przypadkach zawierania 
umów strony ograniczają ryzyko, decydując się 
na zapłatę ceny w gotówce u notariusza. Wówczas 
przekazanie pieniędzy następuje „z ręki do ręki” 
w momencie podpisania aktu notarialnego. 
Pomijając niedogodności związane z koniecznością 
przeliczenia znacznej sumy pieniędzy, nie każdy 
decyduje się na podjęcie ryzyka przemieszczania 

się wraz ze sporą ilością gotówki. Takie rozwiąza-
nie  nie ma jednak racji bytu w przypadku sprzeda-
ży nieruchomości wartych kilka milionów.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej, gdy do transakcji 
ma dojść pomiędzy zupełnie obcymi osobami lub 
podmiotami gospodarczymi, których nie łączyły 
wcześniej relacje biznesowe. Sytuacja może się 
komplikować jeszcze bardziej, gdy stroną kupującą 
nieruchomość o znacznej wartości jest np. spółka 
celowa dysponująca minimalnym kapitałem zakła-
dowym. Sprzedający może mieć wówczas uzasad-
nione obawy, czy kupujący po podpisaniu aktu 
notarialnego uiści cenę. Istnieje oczywiście szereg 
sposobów zabezpieczenia późniejszej płatności, 
takich jak ustanowienie przez kupującego hipoteki 
na rzecz sprzedającego albo złożenie przez kupu-
jącego oświadczenia o poddaniu się egzekucji co 
do obowiązku zapłaty. O ile każdy z tych sposobów 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/michal-lomzynski
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upraszcza dochodzenie roszczeń, to żaden nie 
gwarantuje jednak otrzymania pieniędzy w dniu 
zawarcia umowy przenoszącej własność.

 INSTYTUCJA 
 DEPOZYTU NOTARIALNEGO 
W takich przypadkach strony nie zawsze mają 
świadomość tego, że z pomocą może przyjść im 
notariusz, który w ramach dokonywanych czyn-
ności notarialnych może przyjąć na przechowanie 
umówioną cenę sprzedaży, aby następnie po za-
warciu umowy wydać ją sprzedającemu. Zgodnie 
z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie, notariusz może przyjąć na przecho-
wanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, 
dane na informatycznym nośniku danych, o którym 
mowa w przepisach o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne. 
Czynność przyjęcia przez notariusza na przecho-
wanie w celu wydania wskazanej osobie pieniędzy 
określa się mianem „depozytu notarialnego”.

Instytucję tę reguluje przepis art. 108 Prawa 
o notariacie, zgodnie z którym notariusz w związku 
z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma 
prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania 
ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następ-
cy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze 
w walucie polskiej lub obcej.  Notariusz jedynie 
przechowuje otrzymane środki, nie ma natomiast 
ani prawa, ani obowiązku zarządzania nimi.

Notariusz ma prawo przyjąć w depozyt pieniądze 
wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kance-
larii czynnością. Nie ma zatem możliwości złożenia 
pieniędzy do depozytu u innego notariusza niż 
tego, przed którym strony zamierzają zawrzeć 
umowę sprzedaży. Depozytu nie można też wyko-
rzystać w celach, którym służy depozyt sądowy.

Wyjaśnienia wymaga przyjęcie omawianego 
depozytu „w związku z dokonywaną (…) czyn-
nością”. Wykładnia językowa okazuje się w tym 
przypadku niewystarczająca, albowiem użyte 
w przepisie sformułowanie niezbyt trafnie sugeruje 

 Notariusz ma prawo przyjąć w depozyt 
 pieniądze w związku z dokonywaną w jego 
 kancelarii czynnością. 

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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możliwość przyjmowania depozytów pieniężnych 
jedynie z już dokonaną czynnością. W praktyce 
jednak możliwość taka dotyczy również przyjęcia 
depozytu w związku z planowaną lub przygo-
towywaną czynnością – czyli przed zawarciem 
aktu notarialnego.

 BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW 
Prawo o notariacie nakazuje notariuszowi prowa-
dzić konto bankowe dla udokumentowania czyn-
ności dotyczących przyjętych depozytów, które 
ma służyć tylko do tego celu. W praktyce jest to 
specjalne, odrębne konto bankowe (tzw. rachunek 
powierniczy). Co niezwykle istotne, środki wpła-
cone na ten rachunek są całkowicie bezpieczne. 
Z przepisów prawa bankowego wynika, że w przy-
padku wszczęcia egzekucji przeciwko notariuszowi 
lub w przypadku ogłoszenia przez niego upadłości, 
jak też w razie śmierci notariusza, środki wpłacone 
do depozytu nie podlegają zajęciu, nie wchodzą do 
masy upadłości ani nie wchodzą do spadku po wła-
ścicielu rachunku bankowego. Środki te są zatem 
całkowicie bezpieczne i mogą jedynie wrócić do 
osoby, która je wpłaciła albo zostać wypłacone 
drugiej stronie transakcji, po spełnieniu określo-
nych warunków.

 PROCEDURA REALIZACJI 
Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, 
w którym wymienia datę przyjęcia środków, ustala 
tożsamość osoby składającej, datę mającego 
nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce za-
mieszkania osoby odbierającej depozyt. W praktyce 
w treści protokołu z przyjęcia depozytu określa 
się także warunki wydania depozytu. Najczęściej 
w protokole tym notariusz wprowadza  postano-
wienie, zgodnie z którym w przypadku dojścia do 
skutku planowanej umowy sprzedaży środki wpła-
cone do depozytu zostają przekazane na rachunek 
bankowy sprzedającego, zaś w przypadku nieza-
warcia umowy, środki te zostaną wypłacone z po-
wrotem kupującemu. Określając warunek wypłaty 

pieniędzy w ten sposób, w dniu podpisania umowy 
sprzedaży nieruchomości obie strony są zabezpie-
czone. Sprzedający ma pewność, że kupujący dys-
ponuje środkami na zapłatę ceny zakupu, o czym 
powinien poinformować go notariusz, potwier-
dzając przyjęcie środków do depozytu. Kupujący 
z kolei zyskuje gwarancję, że transakcja dojdzie 
do skutku i w zamian za przekazane już środki 
sprzedający przeniesie na niego prawo własności. 
Zaznaczyć należy, że za niedopuszczalne uznaje 
się następcze jednostronne modyfikowanie przez 
składającego depozyt postanowień dotyczących 
zasad wypłaty depozytu. Nie ma zatem takiej moż-
liwości, aby kupujący po wpłacie środków zmodyfi-
kował warunki wypłaty.

Wydanie depozytu sprzedającemu następuje za po-
kwitowaniem, które najczęściej przybiera postać 
protokołu z wydania środków z depozytu nota-
rialnego. W praktyce przebieg umowy sprzedaży 
z wykorzystaniem depozytu notarialnego wygląda 
w ten sposób, że kupujący dzień przed aktem no-
tarialnym przelewa środki na rachunek notariusza. 
Następnie notariusz sporządza protokół przyjęcia 
środków do depozytu, w którym potwierdza otrzy-
manie środków. Strony podpisują umowę sprze-
daży oraz protokół wydania środków z depozytu. 
Na podstawie tych dokumentów notariusz dokonu-
je wypłaty środków sprzedającemu i może bez-
piecznie wydać stronom odpisy aktu notarialnego.

 KOSZTY ZABEZPIECZENIA 
 W FORMIE DEPOZYTU 
Skorzystanie z instytucji depozytu wiąże się nie-
stety z dodatkowymi kosztami. Wynagrodzenie 
notariusza za przyjęcie pieniędzy do depozytu 
wynosi połowę standardowej taksy notariusza. 
Przykładowo dla kwoty 300 000 zł wynagrodzenie 
notariusza wyniesie 985 zł netto, zaś dla kwoty 
1 000 000 zł będzie to 2385 zł netto. Należy jed-
nak pamiętać, że rozporządzenie w sprawie taksy 
notarialnej określa jedynie maksymalne widełki 
wynagrodzenia notariusza. Ponieważ depozyt 
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pozostaje w związku z główną czynnością, wyna-
grodzenie notariusza podlega negocjacji.

Podejmując decyzję co do skorzystania z instytucji 
depozytu notarialnego, warto wziąć pod uwagę 
stosunek kosztów do kwoty, którą depozyt za-
bezpiecza – najczęściej jest to bowiem niewielka 
kwota w porównaniu do wartości całej transakcji, 
a zapewniająca bezpieczeństwo obu stronom.

 SŁOWEM PODSUMOWANIA 
Podsumowując, skorzystanie z instytucji depozy-
tu notarialnego zabezpiecza interesy obu stron 
umowy. Notariusz, jako osoba zaufania publicz-
nego, gwarantuje wypłatę środków na rachunek 
kupującego po spełnieniu warunków wypłaty 
określonych przy przyjęciu środków do depozytu. 
Złożenie do depozytu notarialnego kwoty, która 
ma związek z dokonywaną przed notariuszem 
czynnością sprzedaży nieruchomości oraz wska-
zanie w treści umowy, że zapłata ceny nastąpi 

przez wypłatę przez notariusza na rzecz zbywcy 
kwoty zdeponowanej przez kupujących, rodzi ten 
skutek, że kupujący nie mogą domagać się zwro-
tu zdeponowanej kwoty w innych przypadkach, 
niż określono w protokole z przyjęcia środków 
na przechowanie.

Koszt złożenia pieniędzy w depozyt wcale nie musi 
okazać się wysoki, a korzyści związane z takim za-
bezpieczeniem zdecydowanie przewyższają koszty.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-
cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-
wych ani prawnych.

fot. RODNAE Productions / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

Sprzedaż 
i negocjacje

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Rok pandemii.  
Co się zmieniło – nic,  
a może wszystko?
Wnioski dla obsługi klienta 
(sprzedającego) i sprzedaży

fot. Karolina Grabowska / pexels.com

 Jolanta Starnawska 
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Perspektywa rynku nieruchomości klientów i agen-
tów jak nigdy wcześniej stała się bardzo podob-
na – nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, nie mieliśmy 
podobnych sytuacji w przeszłości poza okresami 
kryzysu gospodarczego.  Wszyscy uczestnicy rynku 
czuli niepokój i obawę. Czy słusznie?

Odpowiedź na to pytanie podzielę na dwie części. 
Dedykowaną z jednej strony zmianom zachowań 
klientów (sprzedających), z drugiej zaś zmianom 
sposobu pracy agentów, w tym zmianie mentalnej.

Zacznijmy od początku, od pierwszego ogólnopol-
skiego lockdownu, który wzbudził niepokój agen-
tów nieruchomości, u których procesy realizacji 
transakcji  sprzedaży nieruchomości rozpoczęły się 
przed pandemią. Wielu z nas obawiało się zrywa-
nia już zawartych umów przedwstępnych i załama-
nia rynku. Nasiliły się spotkania online dedykowa-
ne naszej branży, podczas których prześcigaliśmy 

się w optymistycznych prognozach, ale bardzo 
bezpiecznie deklarowanych. Zadawaliśmy więcej 
pytań, niż udzielaliśmy odpowiedzi. Mając na uwa-
dze niespotykany dotąd charakter zamrożenia ryn-
ku, nie tylko nieruchomości, czuło się – jak nigdy 
wcześniej – strach.

 Jak zachował się rynek? 
Obserwowałam zintensyfikowane działania roz-
wojowe biur nieruchomości, nie tylko skupione 
wokół marketingu sprzedaży, ale przede wszystkim 
w poszukiwaniu skutecznych i bezpiecznych narzę-
dzi do sprzedaży nieruchomości, umożliwiających 
realizację typowych jej etapów, jak: prezentacje, 
dni otwarte, spotkania z klientami, zawieranie 
umów pośrednictwa czy finalnie zawieranie aktów 
notarialnych. Jak nigdy dotąd swoje triumfy świę-
ciły spacery wirtualne, które stały się w większości 

Już od ponad roku żyjemy w nowej rzeczywistości, którą w zasadzie 
każdemu z nas narzuciła pandemia. Na samym jej początku – w marcu 
2020 roku – nasza branża próbowała podjąć ocenę, jak będzie wyglądał 
rynek. Były różnego rodzaju przewidywania, które głównie skupiały się 
wokół pytania klientów: „Czy ceny nieruchomości spadną?”. Ale również 
my, agenci, zadawaliśmy sobie pytanie: Jak będzie wyglądała nasza praca?

Wspólnik Starnawska&Boleńska Nieruchomości, agent 
nieruchomości, trener mentalny.

Jolanta Starnawska
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firm standardem. Firmy specjalizujące się w two-
rzeniu dedykowanych aplikacji, dynamicznie 
ruszyły na rynek z ofertami dla agentów, umożli-
wiającymi zdalne zawieranie umów pośrednictwa. 
Pandemia również wymusiła na agentach zmianę 
sposobu komunikowania się zarówno z klientami, 
jak i ze współpracownikami – dzisiaj nie ma już 
chyba agenta nieruchomości, który nie potrafiłby 
skorzystać z platform typu Zoom. Coraz śmielej 
wykorzystujemy ogólnodostępne komunikatory 
wideo do kontaktu, również z klientami.

Organizacja czasu pracy agentów, wymuszona 
przede wszystkim ochroną zdrowia, pozornie 
wpłynęła na większą kaloryczność roboczogodziny. 
Obecnie prezentacje nieruchomości są planowane 
w bezpiecznych odstępach czasu, a sami klienci 
bardziej przemyślanie podchodzą do decyzji, czy 
oglądać czy jednak nie – tutaj z pomocą przycho-
dzą wcześniej wspomniane wirtualne spacery czy 
prezentacje nieruchomości online. Coraz częściej 
biura nieruchomości, w ramach zabezpieczenia 
interesów sprzedających, pracują na umowach 
rezerwacyjnych – przed pandemią ten model pracy 
nie był powszechny. Sam proces przygotowania 
stron do zawieranych umów, nie tylko w kancela-
riach, znacznie się polepszył, gdyż chcemy minima-
lizować czas spędzony na żywo z klientami. Więcej 

czasu i uwagi przeznaczamy na proces przygoto-
wawczy, tak aby moment podpisania wiążących 
dokumentów był jak najkrótszy. Tutaj doskonale 

sprawdzają się umiejętno-
ści skutecznej komunikacji 
z klientem, zwane nierzadko 
językiem korzyści klienta.

Moim zdaniem, pandemia przyspieszyła procesy, 
które były nieuniknione do wdrożenia również w na-
szej branży, czyli cyfryzację czynności. Dzisiaj więk-
szość urzędowych spraw jesteśmy w stanie załatwić 
online, korzystając chociażby z platformy ePUAP. 
Oprócz wiedzy merytorycznej, agent nieruchomości 
powinien podążać za nowinkami technologicznymi. 
Pamiętam czasy, kiedy na rynek wchodziły pierw-
sze smartfony i powszechny dostęp do internetu. 
Wówczas agenci patrzyli z przymrużeniem oka i nie-
dowierzaniem, że nowa technologia może zmienić 
cokolwiek w ich pracy. Dzisiaj jest to podstawowe 
narzędzie pracy, którego możliwości są niezbadane.

 Pandemia przyspieszyła 
 procesy, które 
 były nieuniknione. 

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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A jak mentalnie pandemia wpłynęła na agentów 
nieruchomości? Jako trener mentalny obserwuję 
zdecydowanie większe zainteresowanie sesjami 
oraz konsultacjami, w trakcie których skupiamy się 
głównie na rozwiązywaniu bieżących problemów 
i wyzwaniach agentów. Uznaję to za słuszny kie-
runek, którego celem jest uważność na efektywną 
pracę agentów tu i teraz.

 Jak dzisiaj wygląda 
 zachowanie klienta? 
Klienci, tak jak i my, agenci, na początku pan-
demii zostali zaskoczeni nową rzeczywistością. 
Większość z nich zachowała zimną krew. Świadczą 
o tym zrealizowane transakcje, dla których za-
warcie umów przedwstępnych nastąpiło przed 
pandemią. Oprócz wyjątkowych sytuacji wynikają-
cych z zachorowań klientów w efekcie wymusza-
jących przesunięcia terminów realizacji  transakcji, 
nie odnotowaliśmy w naszej firmie rozwiązanych 

umów przedwstępnych. W zasadzie po pierwszym 
miesiącu pandemii dynamika zawierania transakcji 
wróciła do stanu poprzedniego – z wyłączeniem 
rynku wynajmu w przypadku Trójmiasta.

To co zmieniło się w zachowaniu sprzedających,  
to to, iż znacznie chętniej oddają oni swoje nie-
ruchomości w ręce specjalisty. To pozwala im 
na niemal bezkontaktową sprzedaż. Poszukiwanie 
specjalisty stało się normą, tym samym opinie 
dostępne w internecie na temat agentów są 

bardzo ważne. Firmy, któ-
re wcześniej skrupulatnie 
pracowały na swoją markę, 
dzisiaj wygrywają.

 Firmy, które wcześniej 
 skrupulatnie pracowały 
 na swoją markę, 
 dzisiaj wygrywają. 

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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W okresie pandemii zwiększyła się również grupa 
kupujących zainteresowana większymi mieszka-
niami z ogródkami oraz domami. Uwagę przykuwa 
również zainteresowanie Trójmiastem klientów 
z różnych rejonów Polski, którzy dzięki możliwości 
wykonywania zdalnej pracy, mogą szybko podjąć 
decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. Zakup 
większego mieszkania lub domu poza miastem to 
także efekt popularyzującej się pracy zdalnej, która 
unaoczniła naszym klientom, że trzeba pomyśleć 
o zabezpieczeniu swojej przestrzeni do pracy i ży-
cia codziennego jednocześnie.

Ważnym jest podkreślenie faktu, iż dzisiejszy 
klient – w przeciwieństwie do tego z ostatniego kry-
zysu z 2008 roku –  posiada zdecydowanie większy 
komfort finansowy. Świadczą o tym przede wszyst-
kim realizowane transakcje ze znacznym udziałem 
środków własnych. Mimo wcześniejszych spekulacji, 
trudniej jest również upolować na rynku tak zwaną 
okazję. Sprzedający nie mają presji, aby pozbywać 
się za bezcen swoich nieruchomości, ich ceny zatem 
również nie spadają.  Niskie stopy procentowe lokat 
jeszcze bardziej aktywują do obracania pieniędzmi 
poprzez sprzedaż i zakup nieruchomości.

Agenci, równie szybko jak klienci zaprzyjaźnili się 
z technologiami, które stały się po prostu codzien-
nością każdego z nas.

Odnoszę wrażenie, że zachowania uczestników 
rynku nieruchomości zmieniły się dość płyn-
nie i wiele wskazuje na to, że pozostaniemy już 
w trendzie nowoczesnych technologii. Mam poczu-
cie, że wbrew opiniom na temat rzekomej szkodli-
wości technologii wreszcie zauważono, jak bardzo 
pomaga nam ona w codziennej pracy. Przewrotnie 
pokazuje, że skuteczna i opłacalna sprzedaż nie-
ruchomości bez agenta jest po prostu trudniejsza, 
a czasem wręcz niemożliwa. Klienci cenią swój 
czas i jeśli wiedzą, za co płacą, to z całą pewnością 
będą korzystać z naszych usług. Wchodzimy w erę 
fachowców z prawdziwego zdarzenia, a wychodzi-
my z ery sprzedawców. Mnie się ten kierunek bar-
dzo podoba, gorliwie zachęcam więc nas wszyst-
kich do podążania w jego stronę.

fot. cottonbro / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Wchodzimy w erę fachowców 
 z prawdziwego zdarzenia,  
 a wychodzimy z ery sprzedawców. 

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

 Dawid Marecki 

w poszukiwaniu 
Świętego graala
CZYLI O BUDOWANIU SAMOREGULUJĄCYCH SIĘ 
ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH. CZĘŚĆ 2

fot. Pixabay / pexels.com
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W poprzednim numerze magazynu „ESTATE” podjąłem temat 
budowania i utrzymania wysoko produktywnego i samoregulującego 
się zespołu w agencji nieruchomości jako Świętego Graala wielu szefów 
i menedżerów zespołów sprzedażowych. Bazą na drodze do jego zdobycia 
jest proces rekrutacji. Jak go przeprowadzić, by zasilić zespół najlepszymi 
agentami?

 Rekrut?Akcja! 
Na temat rekrutacji dostępnych jest mnóstwo 
książek, publikacji i szkoleń. Mimo to pewna część 
właścicieli biur nieruchomości wciąż zmaga się z tą 
kwestią. Ale przecież rekrutacja rekrutacji nierów-
na. Jest wiele jej modeli w zależności od tego, co 
chcesz osiągnąć i kogo szukasz.

Ze względu na objętość tematu, skupię się tym 
razem na aspektach, w mojej perspektywie, 
szczególnie często pomijanych lub niedostatecz-
nie pogłębionych.

 Houston...? 
Jeżeli zamierzasz rekrutować agentów do swojego 
biura, to:

 ■ chcesz utrzymać lub rozwijać swój biznes, 
unikając problemu niewystarczającej liczby 
agentów w przyszłości (akcja),

 ■ chcesz ratować swój biznes, ponieważ zaspałeś 
z rekrutacją wcześniej (reakcja).

Każda z tych motywacji stanowi ważny powód.

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

http://imdm.pl/
ttps://www.nieruchomosci-online.pl/porady/o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-dawid-marecki-14863.html
ttps://www.nieruchomosci-online.pl/porady/o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-dawid-marecki-14863.html
ttps://www.nieruchomosci-online.pl/porady/o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-dawid-marecki-14863.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dawid-marecki
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Lepiej jednak, aby rekrutacja była akcją, która 
rozwija biznes. Jest wtedy łatwiejsza. Dlatego 
powinna być stałą czynnością szefowską, nawet 
jeśli aktualnie nie przyjmujesz, to wciąż opłaca się 
rekrutować w sposób ciągły.

Rekrutacja staje się trudniejsza, jeśli jest nerwo-
wą reakcją na bieżącą problematyczną sytuację. 
Trudniej wtedy o rozsądek, bo stres związany 

z aktualnym problemem po-
trafi skutecznie sabotować 
jej proces.

Typowe sposoby rekrutacji wraz z krotochwilną 
charakterystyką szefów: 

„Na czuja” – szef ma nosa. Wszyscy mu to zawsze 
mówili, więc to prawda. Spojrzy na człowieka 
i po prostu wie. Bardzo rzadko się myli, ale tak 
naprawdę jego skuteczność to 3/10.

„Lepszy wróbel w garści…” – niż sokół na dachu. 
Wiadomo. „Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co 
się ma”, „Z pustego i Salomon nie naleje” – szef jest 
mistrzem przysłów. Nie wzięli go do Milionerów, ale 
czuje, że dostałby pytanie właśnie z tego. Ale wracając 
do tematu: „No nie ma właściwych ludzi!”. A kogoś musi 
wziąć... więc bierze. „Stado wróbelków prowadzone 
przez sokoła…” nie pamięta, kto powiedział te słowa 
(Coelho?), ale bez wątpienia miał właśnie jego na myśli.

„Na szybko” – wkurza go marnowanie czasu 
na głupoty. Wszystkie te gadki szmatki, testy 
i etapy. On woli szybko mieć je z czapy i zrobić coś 
fajnego, np. obejrzeć cały sezon ulubionego serialu 
na Netfliksie albo zastanowić się nad zmianą mle-
ka zwykłego na odtłuszczone.

„Gasimy pożar” – agent Jacek odszedł i zabierając 
najlepszą trójkę agentów, otworzył swoje biuro. 
Szef został z dwójką pracowników: agentką, która 
jest na macierzyńskim, i agentem, który przycho-
dzi do niego kilka razy dziennie, zadając pytanie: 
„Jaka jest różnica między kondygnacją a piętrem?”. 
No co?! Po prostu zapomina. Tymczasem za chwilę 
skończy się kasa na koncie, choć jest jeszcze na to 
mleko do kawy.

„Dam Ci szansę” – odpowiedzi kandydata podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej prowadzą do logicznego 
wniosku, że to nie ten, ale on… daje szansę. Tak 
naprawdę to poczuł sympatię do kandydata i nie 

 Rekrutacja może być akcją, 
 która rozwija biznes, 
 lub reakcją na bieżące 
 problemy kadrowe. 

fot. Sora Shimazaki / pexels.com
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bardzo wie, jak przekazać decyzję odmowną. Boi 
się oceny lub nie chce zawieść oczekiwań. Albo 
bez głębszych refleksji uwierzył w hasło typu: 
„dobro wraca”.

„Świniobicie” – odrzuca tylko zmiennokształtnych 
reptilian, resztę bierze – bo „życie pokaże, kto się 
nadaje”. Przepala forsę na PR, bo rotacja pnie się 
w górę, przebijając kolejne sufity absurdu, a ludzie 
wilki – wiadomo – gadają. Marząc o tłustych 
dywidendach, kalkuluje, że po wszystkim najwyżej 
pójdzie do spowiedzi, albo weźmie najdroższego 
psychoanalityka na świecie. Przecież będzie go 
już stać.

Odpowiedź na pytanie, czy w tak ważnej sprawie 
jak rekrutacja opłaca się prowadzić ją powyższymi 
sposobami, jest jasna.

 Kto jest bez winy… 
…niech pierwszy rzuci kamieniem (oczywiście 
zawiniętym w CV). Teraz już jednak całkowicie 
poważnie: pełniąc funkcje szefowskie, popełnia-
my błędy.

Zyskując wiedzę, świadomość i umiejętności wkracza-
my do świata odpowiedzialności. Odpuszczanie z róż-
nych przyczyn – choćby zwykłego lenistwa – lub by-
cie mało starannym albo zapominanie, że to człowiek 
jest podmiotem – cóż, nie da się tego usprawiedliwić. 
Wytłumaczyć to zaś można albo ignorancją wynikają-
cą z braku wiedzy albo – co gorsza – wyrachowaniem.

 Jak przestawić się z trybu 
 „reaction” na „action”? 
W pierwszym rzędzie rozumieć, dlaczego rekru-
tujesz. Traktowanie rekrutacji jako wyłączonej 
z szerszego kontekstu jest błędem.

Zatem, czy działasz z wizją? Co zrobisz, aby zatrzy-
mać przy sobie tych najlepszych i jednocześnie 
przedsiębiorczych, którzy będą chcieli więcej, bar-
dziej, lepiej itd.? Szykujesz na nich kije, czy masz 
propozycję wartości?

Czy budujesz drużynę, aby przetrwać, wygrać 
czy utrzymać pozycję? Odpowiedź ma kolosalne 
znaczenie i lepiej, odzierając się ze złudzeń, asertywnie 

fot. Adil / pexels.com
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zidentyfikować bieżącą sytuację. Inaczej istnieje 
ryzyko, że porwiesz się z motyką na słońce, albo 
będziesz rzucać perły przed wieprze.

Właśnie dlatego dla niektórych szefów rekrutacja 
to koszt, a dla innych inwestycja. Ci, którzy rekru-
tują, wdrażają, prowadzą i utrzymują właściwie, 

identyfikują całościowo 
proces jako opłacal-
ną inwestycję.

Podsumowując:

 ■ Rekrutowanie jest tylko elementem procesu – 
prawidłowo i skutecznie opracowana, zaplano-
wana i poprowadzona rekrutacja może, ale nie 
musi, zbliżać do biznesowego celu.

 ■ Rekrutowanie, będąc tylko elementem pro-
cesu, jest jednocześnie elementem bardzo 
istotnym – jest jak pierwszy krok, musi być 
poprowadzone prawidłowo, inaczej położy się 
cieniem na kolejnych elementach.

Bez zaplanowanego, dobrze policzonego budżetu 
na rekrutację, wdrożenie, prowadzenie i utrzyma-
nie, będzie trudno. Szefowie, którzy dodatkowo 
zaniedbują operacyjnie któreś z wyżej wymienio-
nych… najczęściej mówią o zmarnowanym czasie 
i/lub środkach.

 Kogo oczekujesz? 
Oczekiwania wobec kandydatów opłaca się po-
zycjonować względem głównego celu, jakim jest 
poziom przychodowości skorelowany z modelem, 
w jakim funkcjonuje biuro, oraz z poziomem mak-
symalnych kosztów bezpośrednich, jakie dopuszcza 
nasz budżet, co pozwoli dopiero zacząć szacować 
potencjalne zyski.

Szefowie chcą najczęściej „jak najlepszych kan-
dydatów”, ale pytani co to dla nich konkretnie 
oznacza, najczęściej mają problem z precyzyj-
ną odpowiedzią.

 Dla niektórych 
 szefów rekrutacja to koszt, 
 inni identyfikują całościowo 
 jej proces jako 
 opłacalną inwestycję. 

fot. Adrien Olichon / pexels.com
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 „Siema. Czy jest tu 
 jakiś cwaniak?” 
Jakimi cechami osobowości czy przymiotami 
musi się charakteryzować człowiek, który w roli 
agenta ma podpisywać umowy na wysoki pro-
cent, na wyłączność i regularnie notować zapla-
nowaną liczbę transakcji? Bezwzględnie… co jest 
według Ciebie must have? Odrzucając przymioty, 
które co prawda będą atutami i jednocześnie nie 
są bezwzględnie konieczne, jestem gotów po-
stawić tezę, że te cechy (pisałem o nich w cyklu 
Mindset skutecznego agenta w poprzednich nume-
rach magazynu „ESTATE”) to:

 ■ odwaga  (ale nie brawura)

 ■ wysokie poczucie własnej wartości  
(ale niezawyżone)

 ■ asertywność  (w rozumieniu AT)

Problem w tym, że w większości przypadków, 
odwaga, poczucie własnej wartości i postawy ego 
kształtują się znacząco we wczesnym dzieciństwie 
i zwykle ostatecznie formują, zanim osiągniemy 
pełnoletność. Można je co prawda kształtować 
później, ale niestety tylko w pewnym zakresie 
i odbywa się to z dużym trudem i wysiłkiem.

Dlatego te 3 cechy są jednocześnie równie istot-
ne, jak podstawowe. Powiem więcej, moim zda-
niem są najważniejsze, i dodam, choć być może 
zabrzmi to dla niektórych kontrowersyjnie: jeśli 
chodzi o analizę potencjału osobowości – reszta 
nie ma kluczowego znaczenia.

Reszta innych ważnych i wspierających cech wy-
nika z podstawy opisanej powyżej. Umiejętności 
zaś można się nauczyć o wiele łatwiej i szybciej, 
jeśli kandydat taką podstawę posiada. Wiedzę 
szybko zdoła uzupełnić. Jeśli zaś nie posiada 
w wystarczającym stopniu rozwiniętych powyż-
szych 3 cech, to może przeczytać stos książek 
o prawnych aspektach profesji, odbyć setki szko-
leń, a nawet być dumnym posiadaczem licencji, 
a i tak – niestety – jego skuteczność będzie 
w najlepszym razie przeciętna, najczęściej zaś 
po prostu niska.

 Mindset to jednak 
 nie wszystko 
Szukając właściwych ludzi, z pewnością nie jeden 
zastanawiał się, czy postawić na niedoświadczo-
nych czy doświadczonych w roli agenta nieru-
chomości. W podjęciu decyzji pomocne może być 
zidentyfikowanie pewnej kwestii.

fot. Adil / pexels.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-nieruchomosci-odwaga-11300.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-poczucie-wlasnej-wartosci-13702.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-asertywnosc-12692.html
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Czy kandydata można określić jako osobę z po-
tencjałem? Poprzez potencjał rozumiem podsta-
wowy mindset (warunek konieczny) plus ewen-
tualnie zestaw pewnych cech osobowościowych 
i charakterologicznych (które będą stanowić 
dodatkowe atuty).

Jeśli tak (potwierdzają to np.: testy, badania), to 
następnie trzeba ustalić, czy ten potencjał jest 
potwierdzony również wynikami, osiągnięcia-
mi. Bez znaczenia jest, czy potwierdzony w roli 
agenta (kandydat z doświadczeniem) czy innej 
roli (kandydat bez doświadczenia). Kwestia, 
w jaki sposób to weryfikować, oczywiście wykra-
cza dalece poza czytanie CV i proste pytania.

Jeśli nie, to szanse, że wybudujesz samoregulu-
jący się zespół dojrzałych agentów, drastycznie 
spadają. Wciąż jednak możesz wybudować zespół 
sprawnie zarządzanych dzieci (naturalnych, pod-
porządkowanych i zbuntowanych), które jednak, 
aby zarabiać, będą potrzebowały rodzica w czte-
rech odmianach, które już znasz. Zatem… będzie 
jak do tej pory.

Co do zasady opłaca się stawiać na kandydatów 
potwierdzonych. W tej lub w innych rolach. Są 
jednak wyjątki…

Doświadczeni potwierdzeni  
vs. doświadczeni niepotwierdzeni 

 ■ Nie miał wyników, główna przyczyna: on sam

„Biuro było w porządku, ale ja sobie nie 
poradziłem”. Nawiasem mówiąc, czy może-
my liczyć, że kandydat przyzna to szczerze 
na rozmowie? No właśnie... zadaniem rekru-
tera jest to odkryć lub wykluczyć. W każdym 
razie kandydat uważa, że może poradzi so-
bie gdzieś indziej i albo zdaje sobie sprawę, 
że brak sukcesu był jego wątpliwą zasługą, 
albo jest niedojrzały.

 ■ Nie miał wyników, główna przyczyna: środowisko

Zawiodło „coś” po stronie biura. Nie radził 
sobie, choć mógłby, gdyby „coś” było inaczej. 
Zweryfikuj, czy niewspierające środowisko jest 
powodem czy wymówką?

 ■ Miał dobre wyniki, mógłby mieć znacz nie lepsze

Środowisko nie było optymalne, mimo to sobie ra-
dził, ale mógłby mieć o wiele lepsze wyniki, gdyby 
„coś” było inaczej. Upewnij się, „co” i wyciągnij włas-
ne wnioski, czy faktycznie tak by mogło być. Czy 
w Twoim biurze poruszona rezerwa jest zasobem?

 ■ Miał świetne wyniki

Środowisko ogólnie jest w porządku, radził 
sobie bardzo dobrze, ale… no właśnie. Dotrzyj 
do powodu, upewniając się, czy przypadkiem 
to agent nie jest powodem…

 Kolejny krok podróży 
Czas zastanowić się, co możesz realnie zrobić, aby 
podczas procesu rekrutacji w kolejności:

 ■ przyciągać właściwych kandydatów,

 ■ zweryfikować ich zasoby i rezerwy, aby odróż-
nić tych „be” od tych „wanna be”,

 ■ sprawić, by właśnie Ci „be” chcieli do 
Ciebie dołączyć?

 Selekcja 2N1T 
Jeśli dążysz do wybudowania samoregulującego 
się zespołu, polecam selekcję metodą 2N1T:

 ■ Mów zdecydowane NIE kandydatom niepożądanym

 ■ Mów zdecydowane NIE TERAZ kandydatom 
pożądanym (ławka rezerwowa)

 ■ Aby zrobić miejsce na TAK dla kandydatów 
pełnych potencjału do wzrostu
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Co do zasady im mniejsze biuro prowadzisz, tym 
większą wagę przykładaj do selekcji kandydatów. 
Chcę jednak zaznaczyć, że osobiście znam szefów 
dużych biur, którzy przykładają właściwą wagę 
do selekcji.

Główne zadania:

 ■ Zrozum, kogo szukasz, i określ idealnego kan-
dydata bardzo precyzyjnie

 ■ Dodatkowo, określ również profil pożądanego 
kandydata

 ■ Zidentyfikuj parametry, które są absolutnie 
wykluczające (tzn. takie, że jeśli u kandydata 
występuje choć jeden z nich, to odrzucisz go 
bez wahania – nawet jeśli poza tym zapowiada 
się on bardzo obiecująco)

Powyższe zadania wykonujesz – po pierwsze – 
po to, aby zaoszczędzić kłopotów, które będą 
kosztem dla  zespołu, firmy i Ciebie.

Po drugie, dzięki takiej selekcji, dołączą do Ciebie 
ludzie, których będzie łatwiej wdrażać do wyniku, 
prowadzić i utrzymać, pasujący pod kątem kultury 
do Twojej firmy i tacy, którzy wpłyną korzystnie 
na zespół – to znaczy realnie go ubogacą.

 Rozmowy rekrutacyjne 
Są one sztuką. Choć napisano tony książek na ten 
temat, to jeśli miałbym sprowadzić ich definicję do 
jednego zdania, napisałbym, że to sztuka docierania do 
prawdy o człowieku. Jeśli ktoś uważa, że da się to zro-
bić w 30 minut, to powodzenia. Jeśli ktoś uważa, że da 
się to zrobić podczas jednego spotkania, to powodze-
nia. Jeśli ktoś uważa, że w czasach pełnej dostępności 
kursów o tym, jak dobrze wypaść na rozmowie rekru-
tacyjnej, właściwą decyzję o tym, czy przyjąć kandyda-
ta, da się podjąć tylko na tej podstawie – hmm…

Umiejętność weryfikacji kandydatów kształtuje 
się przez lata doświadczeń, błędów i wypaczeń. 

Da się tego nauczyć, ale raczej nie na szkoleniu 
czy podczas lektury tej publikacji – one są raczej 

po to, by zrozumieć.

 Czas decyzji 
Chcąc podjąć właściwą decyzję i rozumiejąc swoje 
biznesowe cele, świadomy szef potrzebuje znać 
odpowiedzi na szereg pytań:

 ■ Jaki mindset charakteryzuje kandydata? –  
szereg narzędzi do wykorzystania

 ■ Jaki profil osobowościowy reprezentuje? –  
szereg narzędzi do wykorzystania

 ■ Czy  sobie poradzi? – uwzględniając to, na ja-
kim poziomie w firmie funkcjonują procesy 
wdrożenia, wiedzieć, czy kandydat będzie 
potrafił zarobić pieniądze, których potrzebuje

 ■ Czy jego kultura pasuje do firmy?

 ■ W jaki sposób jego obecność wpłynie 
na zespół?

 ■ Czy jego zachowanie jest dopasowane do fir-
my? – niezwykle ważna kwestia, ponieważ są 
agencje idealne dla solistów, inne dla bardziej 
ceniących team work.

 ■ W jaki sposób jego obecność wpłynie 
na zespół?

 ■ Czy jesteśmy gotowi na tego kandydata?

 ■ Czy menedżer/szef jest na niego gotowy?

 Rozmowa rekrutacyjna to 
 sztuka docierania do prawdy 
 o człowieku. Nie da się jej 
 zrealizować szybko i po łebkach. 
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 Truizm na koniec 
Rekrutuj powoli – jest wiele mądrości w tej te-
zie. Mam nadzieję, że zanurzając się nieco głębiej 
w przedmiotowym temacie, rozumiesz już, że trud-

no rekrutować właściwie 
i skutecznie, jednocześnie 
robiąc to niedbale.

Warto jednak zauważyć, że prawidłowo zaplanowana 
i poprowadzona rekrutacja nie musi oznaczać długie-
go i mozolnego procesu. Poza wyjątkami od reguły – 
nawet nie powinna. Taki wyjątek to np.: rozłożony 
w czasie proces headhunterski celowany w wyjątko-
wą gwiazdę, który może trwać nawet 2 lata.

 Ostatnie słowo 
Zrekrutowałeś właściwego kandydata? Brawo! 
Zdajesz sobie sprawę, że prawie wszystko co dalej 
zrobisz to w istocie… ponowna, codzienna rekru-
tacja tego samego człowieka aż do samoregulacji? 
Jeśli tak, to wspaniale!

Wyłączni partnerzy:

Kurs online dla 
Agentów Nieruchomości

Agent MasterClass 
aby zdobyć wiedzę

Agent Workshop-Lab
aby wytrenować umiejętności

Jeśli jesteś klientem Nieruchomosci-online.pl, mamy dla Ciebie rabat na to szkolenie. Zapytaj swojego Doradcy! 

Zyskaj cenną przewagę na swoim rynkuDowiedz się więcej

 Trudno rekrutować właściwie 
 i skutecznie, robiąc to 
 niedbale, nie musi to oznaczać 
 jednak mozolnego procesu. 

Dla pierwszej piątki szefów,  
którzy do mnie napiszą – darmowa 

20-minutowa konsultacja,  
a także prezent, który pomoże  

podczas rozmowy rekrutacyjnej. 

david.marecki@imdm.pl

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

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

 Rozmowa z aleksandrą więcką 

fot. Kobas Laksa

mówić
o sobie dobrze

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Storytelling to buzzword ostatnich lat 
(zajmowaliśmy się nim też w ostatnim 
numerze „ESTATE” w wywiadzie z Adamem 
Piochem, choć w innym kontekście, niż 
będziemy o tym mówić dzisiaj). Wszystko 
co modne, ma tyle samo zwolenników co 
sceptyków. Żeby dobrze zrozumieć ten 
fenomen, trzeba uzmysłowić sobie, do czego 
służą człowiekowi historie.

Gdy słyszymy storytelling, to wydaje nam się, 
że jest to chwilowa moda, albo że jest to coś dla 
wybranych – dla tych, co mają talent. Tymczasem 
historie opowiadamy wszyscy, codziennie i nie-
ustannie je konstruujemy. Można powiedzieć, 
że historie służą człowiekowi do życia, a ga-
tunkowi ludzkiemu do przetrwania. Otaczają 
nas nieustannie, jesteśmy w nich zanurzeni od 
wczesnego dzieciństwa. Prof. Jerzy Trzebiński 
z SWPS, który zajmuje się badaniem narracji 
w kontekście psychologicznym, twierdzi, że to 
jeden z kluczowych sposobów porządkowania 
i interpretowania doświadczeń, który pozwala 
zrozumieć ich sens.

Ludzkość nie przetrwałaby bez historii, bo to one 
tworzą naszą tożsamość, nasze poczucie przyna-
leżności, wspólnoty. Są swego rodzaju rezerwuara-
mi gotowych pojęć i skryptów społecznych.

Dzięki nim jesteśmy w stanie uzgodnić z innymi 
znaczenie tak abstrakcyjnych  pojęć, jak na przy-
kład: prawda, wolność, dobre życie, miłość. Dzięki 
temu, jesteśmy w stanie budować społeczności 
i współdziałać, komunikować się.

Drugim powodem, dla którego opowiadamy 
historie, jest dzielenie się wiedzą. Dzięki histo-
riom lepiej zapamiętujemy, rozumiemy zależności 
przyczynowo-skutkowe.

A w wymiarze indywidualnym opowieści są też 
dla ludzi także czymś w rodzaju symulatora lotów.  
Służą temu, abyśmy mogli przećwiczyć rozmaite 
formy emocjonalnego pobudzenia, od tego przy-
jemnego – jak np. miłość – po nieprzyjemne – jak 
np. strach, i się z nimi oswajać. Dojrzewanie czło-
wieka to nauka rozumienia swoich emocji i zarzą-
dzania nimi. Uczymy się, jak je interpretować, jak 
się w danych momentach zachowywać.

Po co mielibyśmy świadomie używać historii 
w swoim życiu? Czy nie wystarczy nam to, 
że naturalnie umiemy opowiadać?

Kiedy w latach 90. XX wieku oglądaliśmy pierwsze 
reklamy, wierzyliśmy we wszystko, co w nich mó-
wiono – nie rozumieliśmy, jak działa reklama, kto 
jest jej nadawcą i w jaki sposób buduje przekaz. 

Zmiana narracji o sobie może być trampoliną do wprowadzenia zmian 
w swoim życiu, a od przekonującej historii często rozpoczynają się biznesy, 
nowe przyjaźnie albo otwierają się kolejne drzwi.

O tym, jak znaleźć swoją własną opowieść, rozmawiam z Aleksandrą 
Więcką – story designerką, scenarzystką, autorką książki Jak mówić 
o sobie dobrze, która łączy storytelling z projektowaniem zorientowanym 
na użytkownika i treningiem kreatywności. 
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Dziś nauczyliśmy się tego, dlatego potrafimy 
krytycznie spojrzeć na marketingowy przekaz i nie 
jesteśmy wobec niego bezbronni.

Jeśli przyjąć, że to, jak postrzegamy rzeczywistość, 
wynika z tego, jak sobie o niej opowiadamy nawza-
jem i samym sobie, to umiejętność świadomego 
budowania opowieści, rozumienia tego, jak się je 
tworzy, kto je tworzy, w jakim celu i jak na nas 

działają, pozwala nam lepiej 
funkcjonować w każdym 
aspekcie życia.

Czy jesteśmy w stanie taką opowieścią 
siebie wypromować?

Zdecydowanie. Używamy historii – mniej lub 
bardziej świadomie – do tworzenia tzw. impression 
management. Nie jest to wbrew pozorom termin 
marketingowy, ale pochodzący z nauk społecznych. 
Stworzył go Erving Goffman w latach 50. XX wieku. 
Tworząc różne opowieści na swój temat, wpły-
wamy na to, jak jesteśmy odbierani przez innych 
i jak jesteśmy też modelowani przez innych, jak my 
mamy się prezentować.

Czy dotykamy tu personal brandingu?

I tak, i nie. Chciałabym tu odejść od tego marke-
tingowego określenia, bo impression management 
to coś znacznie głębszego. Goffman, gdy ukuł to 
określenie, miał na myśli społeczne zjawisko, któ-

remu jesteśmy poddani wszyscy – kobiety, męż-
czyźni, dzieci, dziadkowie, pracujący i niepracujący, 
ci, którzy mają konto w mediach społecznościo-
wych, i ci, którzy nigdy tam nie zaglądają. Chodziło 
mu o to, że kulturowo wytwarzamy pewne zało-
żenia, system znaków, dotyczące tego, jak powinni 
prezentować się np.: kobiety, mężczyźni, profesjo-
naliści, matki, dzieci, naukowcy, politycy czy inne 
grupy społeczne.

Jeśli rozumiemy ten język, możemy użyć go do 
świadomego budowania marki – czyli dzielić się 
z innymi takimi opowieściami o sobie, które przy-
czynią się do budowania naszego wizerunku.

W zeszłym roku ukazała się Twoja książka, 
porozmawiajmy o niej chwilę. Jej tytuł 
frapuje, jest wieloznaczny. Co to znaczy 
mówić o sobie dobrze?

Chciałabym, żebyśmy mieli z tyłu głowy, że mówić 
o sobie dobrze, to mówić o sobie ciekawie, a nie 
prowadzić długi monolog o tym, jak wyjątkową 
jesteśmy osobą. Chyba każdy z nas był kiedyś 
słuchaczem w takiej sytuacji – najpierw coraz bar-
dziej zaskoczony, potem zniesmaczony, a wreszcie 
znużony i niecierpliwie rozglądający się za tym, 
kiedy koniec.

Mówienie o sobie dobrze to taki sposób budo-
wania opowieści, dzięki któremu możemy opo-
wiedzieć o tym, co dla nas ważne w oparciu o to, 
czego doświadczyliśmy, nauczyliśmy się, odkryli-
śmy, w taki sposób, żeby odbiorca mógł czuć się 
częścią historii, znaleźć w niej coś interesującego 
dla siebie.

Prowadziłam kiedyś warsztat dla studentek, 
podczas którego poprosiłam, żeby uczestniczki 
opowiedziały coś o sobie. W pewnym momencie 
nie wiedziałam już, która z nich to ta kreatywna, 
która nie boi się wyzwań, która jest profesjonalna 
i przedsiębiorcza, a która konsekwentnie dąży do 
realizacji celów. Zapytane dlaczego – powiedziały, 
że myślały, że tak trzeba.

 Nie widzimy świata takim, 
 jaki on jest, widzimy go takim, 
 jacy my jesteśmy. 
 ~ Anthony de Mello 
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Mam wrażenie, że im bardziej skupiamy się 
na wyobrażonych oczekiwaniach innych, tym 
bardziej mamy szansę wpaść w coś, co jest 
bardzo zwyczajne, przeciętne, nudne.

Dokładnie tak. Kiedy potem poprosiłam uczest-
niczki, żeby opowiedziały o czymś, co przeżyły, co 
uważają za ciekawe, okazało się, że jedna z nich or-
ganizowała festiwal literatury ukraińskiej, na który 
jej zaproszenie przyjął sławny pisarz. Druga organi-
zowała obozy astronomiczne dla dzieci m.in. z do-
mów dziecka. Trzecia, mając 15 lat, przeprowadziła 
się na drugi koniec Polski, by trenować jazdę kon-
ną, a teraz jest stomatologiem i ma własną klinikę.

Okazuje się, że nasze najlepsze historie są o rzeczach, 
które są lub były dla nas ważne, o wydarzeniach, 
które były wyjątkowe w naszym życiu, o momentach, 
które je zmieniły, bo te budują nas jako ludzi.

Mówienie o sobie dobrze nazwałabym więc 
umiejętną selekcją historii, wydarzeń, doświad-
czeń i opowiedzenie o nich w taki sposób, żeby 

pokazywały to, co chcemy 
o nas przekazać.

I kołem ratunkowym, które wyrywa nas 
z tego błędnego koła przymiotników.

Mówienie o sobie przymiotnikami: „Jestem mąd-
ry, sprytny, profesjonalny, dobry, skuteczny” 

to trochę tak, jak postawić przed kimś ciastko 
i powiedzieć: „Proszę, zjedz to ciastko, ono jest 
smaczne”. Rodzi się presja, napięcie, bo przecież 
ono wcale nie musi temu komuś smakować. Ale 
zobacz, co się stanie, gdy powiesz: „Hej, upiekłam 
jabłecznik. Utarłam go w makutrze mojej babci, 
od której mam ten przepis. Jest w nim prawdziwa 
wanilia. Może chcesz kawałek?”.

Naszym zadaniem jest tylko zaproponować coś – 
ciastko albo opowieść – a rolą drugiej strony 
przyjąć to albo nie. Lęk przed dzieleniem się 
swoją historią, często bierze się z nadmiernych 
oczekiwań wobec odbiorcy. Czekamy na to, żeby 
on „pozwolił” nam mówić o sobie. Zastanawiamy 
się, jak zareaguje, czy się nie obrazi? To skutek 
wielu lat edukacji i wychowania w myśl zasa-
dy „dzieci i ryby głosu nie mają”, ale działa tak, 
że obie strony czują napięcie. Ale historie mają 
szanse zostać usłyszane, kiedy zostawimy dru-
giej stronie przestrzeń na ich przeżywanie przez 
pryzmat  jej doświadczeń.

Tak naprawdę każdy z nas jest unikalny i jego 
droga jest ciekawa. Wyróżnia nas to, kim jeste-
śmy, czego doświadczyliśmy, jak doszliśmy do 
tego, że jesteśmy sobą. Dopóki będziemy się bać 
i grzęznąć w bagnie ogólników i przymiotników, 
dopóty nie mamy szans wykreować unikal-
nej wartości.

Ale żeby mówić o sobie dobrze, trzeba chyba 
najpierw myśleć o sobie dobrze?

Musimy przede wszystkim coś o sobie w ogóle 
wiedzieć. Budowanie historii postrzegam jak wielo-
etapowy proces, gdzie pierwszym etapem jest 
research. W tym przypadku, o którym rozmawiamy, 
czyli w dzieleniu się osobistymi historiami, research 
polega na zagłębieniu się w siebie i zadaniu sobie 
trzech pytań:  Co chcę komuś powiedzieć o sobie?,  
Do kogo mówię?  i  Po co? – Jaka jest moja inten-
cja, co chcę uzyskać? Czy chcę zyskać popularność, 
stać się bardziej wiarygodny, a może w ogóle 
zaspokoić potrzebę bycia dostrzeżonym?

 Nasze najlepsze historie 
 są o rzeczach, które są dla 
 nas ważne, o wydarzeniach, 
 które były wyjątkowe 
 w naszym życiu, o momentach, 
 które je zmieniły. One budują 
 nas jako ludzi. 
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Pierwszą rzeczą, nad którą warto się zatem zasta-
nowić jest: po co?, drugą zaś – co? Co chcę po-
wiedzieć o sobie, co mogę powiedzieć, jakie fakty 
z mojego życia świadczą o tym, że..., czym mogę 
się podzielić, by uzyskać pożądany efekt? Trzecią 
natomiast jest: do kogo?, czyli mój odbiorca – co go 
interesuje, jak postrzega rzeczywistość, czy mamy 
jakieś powinowactwo w spojrzeniu na świat?

Żyjemy w przeświadczeniu, że wszystkich 
interesuje to, co mamy do powiedzenia?

Żyjemy w przeświadczeniu, że to, co my mówimy, 
jest tym samym, co inni słyszą. Ale tak nie jest. To, 
co mówimy, jest odbierane przez pryzmat tego, co 
ktoś, do kogo mówię, wie, co zna i czuje.

Im większy wysiłek włożymy w dostosowanie komu-
nikatu do osoby, tym większy sukces komunikacyjny 
osiągniemy. Gdy opowiadasz komuś historię, to tak 
jakbyś zabierał go na wycieczkę do swojego rodzin-
nego miasta. On oczywiście mógłby dowiedzieć się 
wiele np. z przewodnika turystycznego, ale tylko Ty 
pokażesz mu, gdzie był Twój dom, lodziarnia, do któ-
rej chodziłaś po szkole, czy trzepak, na którym ro-
biłaś fikołki. Wcielasz się w rolę przewodnika, który 
oprowadza po czymś z pozoru mało interesującym 
i oczywistym, ale dzieląc się swoim spojrzeniem 
i tym, jak naświetlasz tę rzeczywistość, sprawiasz, 
że elementy przestrzeni nagle zaczynają nabierać 
znaczenia. W roli agenta nieruchomości inaczej 
będziesz rozmawiać o mieszkaniu, gdy jest to dla 
kogoś potencjalny dom, nowe miejsce do życia, 
a inaczej z inwestorem przez pryzmat kosztów i ROI.

„Ale ja nie mam żadnej historii”. To zdanie 
słyszałaś pewnie wielokrotnie. Na ile to 
prawda? Na drugim biegunie jest pewnie: 
„Nie będę opowiadał własnych historii, bo są 
one zbyt prywatne lub mało ciekawe”.

Słyszę to często na szkoleniach i w pierwszym 
przypadku tak naprawdę oznacza to tylko tyle, 
że ktoś nie zastanowił się nad tym, co mógł-
by opowiedzieć.

fot. Kobas Laksa
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W naszej głowie ukształtowany jest obraz, że boha-
terem historii musi być ktoś wyjątkowy, kto doko-
nał czegoś wielkiego, mityczny heros. Jeśli więc 
nie dokonałam niczego wiekopomnego w ciągu 
ostatnich 24 godzin, to o czym tu gadać? Podczas 
gdy kategorii bohaterów w historiach jest cała 
paleta. Wśród bohaterów klasycznych mamy tzw. 
everymanów, którzy zaczynają z przeciętnym pozio-
mem umiejętności, niczym się nie wyróżniają. Jest 
antybohater – sprytny, trochę na granicy prawa, 
zachowujący się niekoniecznie chwalebnie, przez 
co nie chcielibyśmy się z nim utożsamiać, ale nas 
jakoś pociąga... Jest w końcu mój ulubiony underdog, 
któremu tak bardzo wszystko nie wychodzi, że nas 
tym rozczula.

Czyli każdy może być bohaterem?

To jest trochę tak, jak z byciem ekspertem. Gdy my-
ślisz „ekspert”, w głowie pojawia się obraz – facet 
w garniturze, najlepiej profesor. Poprosiłam kiedyś 
na szkoleniu, aby uczestnicy podzielili się z innymi  
linkami do  stron, na które zaglądają, gdy chcą się 
dowiedzieć o rzeczach, które ich naprawdę intere-
sują. I okazało się, że były tam: kanał szalonego pro-
fesora matematyki, który opowiada o niej w sposób 
tak fascynujący, że można go oglądać godzinami,  
kanał instruktora wspinaczki, blogerka kulinarna. 
Każdy z nich z tysiącami obserwujących.

Co jest budulcem tego, że historia 
jest ciekawa?

To, co jest kluczowe, to to, że pojawiają się okolicz-
ności, które powodują, że ktoś zrobił coś szczegól-
nego i innego, niż zwykle robił.

O tym, czy historia jest ciekawa, decyduje to, jak 
bardzo to, o czym opowiadamy, było dla bohatera 
ważne, jak bardzo było trudne, a przede wszyst-
kim – jak bardzo rozwinął się on czy zmienił, 
przeżywając tę historię, albo jak bardzo zmienił się 
świat wokół niego. Jeśli miałabym dać tylko jedną 

radę ludziom, którzy chcą opowiadać historie, to 
byłoby to, żeby pamiętali, 
że historia jest o zmianie.

Jak z własnych historii wybrać te, które będą 
obrazować to, co chcielibyśmy przekazać?

Możemy tu oprzeć się na ćwiczeniu, które nazy-
wam „3 rzeczy, których świat nie może o tobie nie 
wiedzieć”. Instrukcja brzmi: wypisz listę 10 takich 
rzeczy, które – jeśli inni będą o Tobie wiedzieli – 
sprawią, że Twoje życie się zmieni, będzie (choć 
trochę) lepsze. Dopiero z tych 10 wybierz 3, które 
uznasz za absolutnie kluczowe. To mogą być rzeczy, 
które lubisz, są Twoimi najważniejszymi potrzebami 
lub niezwykłymi rzeczami, które przeżyłaś. W kon-
tekście zawodowym będą to Twoje osiągnięcia, 
umiejętności, punkty zwrotne w karierze.

A kiedy już sobie tę trójkę wybierzesz, to kolejnym za-
daniem jest znalezienie trzech historii, które te rzeczy 
ilustrują. Przykładowo: „Lubię słuchać ludzkich histo-
rii”. Może ilustrować to opowieść, jak spotkałaś kogoś 
nieznajomego, a rozmowa z nim zmieniła Twoje pa-
trzenie na jakąś sprawę, na życie czy świat. Albo jak 
w rozmowie ze swoją 100-letnią babcią dowiedziałaś 
się czegoś niezwykłego o świecie, o swojej rodzinie.

Te historie, które znajdziemy, będą bazą do tego, co 
w przyszłości będziemy opowiadać. Bo to nigdy nie 
jest jedna, ale cała chmura historii.

Life is a mixtape...

Świetnie to ujęłaś. To będzie składanka, playlista, 
z której dowolnie możemy czerpać, opowiadając 
o sobie naszym rozmówcom.

 pamiętaj, że historia 
 jest o zmianie. 



64

rozwój osobisty

EST   TEEST   TE

Kiedy przeprowadzimy sobie taką analizę, to jak-
byśmy z czeluści dysku wyciągnęli sobie te kilka 
plików na pulpit w komputerze. Będą już zawsze 
wygodnie pod ręką.

Jak wybierać te historie „z pulpitu” 
pod kątem tego, do kogo mówimy? Skupmy 
się na zawodowej roli agenta nieruchomości.

Warto pamiętać, że tu nie chodzi tylko o to, co 
chcę o sobie powiedzieć. Każdorazowo muszę 
się zastanowić, kto jest moim klientem i na jaką 
jego potrzebę odpowiadam. Wtedy mogę dobrać 
historię, która powie o mnie to, co ta osoba powin-
na usłyszeć, co ją np. przekona do tego, że to ja 
właśnie jestem jego agentem. Można to wykorzy-
stać np. gdy przedstawiam przyszłemu klientowi 
ofertę, sposób, w jaki pracuję, jakimi kryteriami się 
posługuję, jakie mam środki bezpieczeństwa. Mogę 
to podeprzeć historią o najbardziej niezwykłej 
i/lub trudnej transakcji, jaką udało się zrealizować, 
a która była tak zaskakująca, że całe wiedza, do-
świadczenie i umiejętności, jakie miałam, musiały 
zostać użyte w zupełnie nowym kontekście. Albo 
nie miałam tej wiedzy i jak ją zdobywałam, prze-
zwyciężając kolejne trudności, które piętrzyły się 
wokół transakcji. Co ważne, to określenie w historii 
czegoś, co nazywamy stawką – czyli odpowiedzi 

na pytanie: co by się stało, gdyby bohaterowi (czyli 
mnie) się nie powiodło?

Zachęcam do tworzenia arsenału historii, które nas 
samych poruszają. Straszne znalezisko w piwnicy, 
zaginiony członek rodziny odnaleziony po latach 
tuż przed aktem, zmiana w MPP, która nagle spo-
wodowała ogromne możliwości... Gdy opowiadając, 
mamy w sobie emocje, to zarażamy nimi odbiorcę.

Przejdźmy może już do tego, jak tworzyć 
samą historię.

Kolejnym etapem procesu jest projektowanie 
historii, czyli story design. Najprostszym przepisem 
jest zaczęcie od zbudowania kontekstu, żeby klient 
zrozumiał, z czym ma do czynienia. Następnie 
przedstawienie wyzwania (problemu), czyli z czym 
będę się mierzyć i dlaczego to jest ważne, dlacze-
go ten problem nie może leżeć odłogiem i co się 
stanie, jeśli się z tym problemem nie skonfrontuję. 
Następny punkt to opowieść o działaniach, które 
podjęłam, żeby sobie z tym problemem poradzić, 
od najłatwiejszych  do coraz trudniejszych. Po to, 
by nasz słuchacz mógł trzymać za nas kciuki, by 
wspólnie z nami się denerwował i nie był pewien, 
jak skończy się ta opowieść. Ostatnim etapem 
w strukturze opowieści jest wynik, czyli jak mnie 

fot. Aleksandra Więcka

 Gdy opowiadając, mamy  
 w sobie emocje, to zarażamy 
 nimi odbiorcę. 
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to zmieniło, czego się dowiedziałam lub nauczy-
łam, co z tego wynika dla mojego klienta, jakie 
są wnioski.

W codziennym  życiu  rzadko opowiadamy peł-
ną historię – wstęp, rozwinięcie, zakończenie. 
Częściej  opowiadamy je fragmentami, wplatając 
wątki w swobodną rozmowę. Żeby przykuć uwagę 
odbiorcy, warto zburzyć jego spokój – opowiedzieć 
o czymś, czego nie jest świadomy, pokazać zaska-
kującą perspektywę, pokazać, jak to, o czym mówi-
my, może mieć na niego wpływ. Zainteresowanie 
budzą też rzeczy, które dzieją się blisko nas, 
emocjonalnie lub geograficznie, np.: Czy wie Pan, 
że najdroższe w ciągu ostatniego roku mieszkanie 
sprzedałam właśnie w tym bloku?

Myśląc o tworzeniu historii na cele 
biznesowe, łatwo wpaść w sidła podejścia 
marketingowego. Na ile nasza opowieść 
może być kreacją, którą dopiero później 
wypełnimy treścią naszych działań?

Marketing od kilku lat dąży do autentyczności, nie 
ma więc już miejsca na sztuczne pozy i wyidealizo-
wane półprawdy.

Twoje pytanie wydaje się być jednak szczególnie 
ważne w kontekście tego, jak swoją opowieść 
budować mogą osoby, które dopiero wkracza-
ją do zawodu, nie mają wachlarza doświadczeń 
czy zakończonych sukcesem transakcji. Tu także 
ich opowieść musi być prawdziwa, zbudowana 
na bazie własnych przeżyć, doświadczeń, ale także 
tego co lub kto tę osobę inspiruje, do czego ona 
dąży. Może opowiedzieć np. historię o tym, skąd 
wzięła się u niej fascynacja rynkiem nieruchomo-
ści, jak ujawniły się cechy, które popchnęły ją do 
tego zawodu. Może odwoływać się do ludzi, którzy 
ją zachwycają, którzy są dla niej autorytetami. 
Absolutnie wyobrażam sobie sytuację, w której po-
czątkujący w zawodzie agent opowiada o tym, jak 
współpracował z kimś bardziej znanym i co z tego 
czerpał, a które z praktyk, jakie obserwował, stały 
się wyznacznikiem jego norm.

To za czym podąża nasza uwaga to zazwyczaj 
proces. Chcemy wiedzieć, jaką drogę kto pokonał, 
żeby być teraz tu, gdzie jest. Albo jaką drogę chce 
pokonać, by dotrzeć do tego miejsca, w którym 
pragnie być za jakiś czas. I jaką rolę my jako klienci 
mamy tu do odegrania, jaka jest dla nas przestrzeń.

Finał wywiadów to zawsze „krótka 
rada na koniec”. W książce radzisz, jak 
napisać jedno zdanie o sobie, takie jedno 
kluczowe zdanie, którego można użyć 
na swojej stronie, w opisie na LinkedInie 
czy biznesowym profilu na Facebooku. Jak 
stworzyć taki swój jednozdaniowy manifest?

W procesie dochodzenia do tego jednego zdania, 
tego statementu wróciłabym do „3 rzeczy, których 
świat nie może o mnie nie wiedzieć” i spojrzała 
na nie z perspektywy koncepcji Simona Sineka 
Why, how, what. Być może któraś z tych 3 rzeczy 
wyróżnia się na tym polu, opisując co, w jaki spo-
sób lub z jakiego powodu robisz.

Drugą wskazówką może być próba odpowiedze-
nia sobie na dwa pytania. Pierwsze: W jaki sposób 
to, kim jestem, może wspierać moich klientów 
w opowiadaniu ich własnych historii? I drugie: 
W jaki sposób to, jakich mam klientów, buduje 
moją historię?

Ostatecznie powinna powstać teza, którą będziesz 
gotowa skonfrontować z innymi. Niech będzie tro-
chę zuchwała i elektryzująca. A potem zadbaj też, 
by w Twoim arsenale znalazło się mnóstwo takich 
historii, które ten statement poprą.

Dziękuję za rozmowę.

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


66

rozwój osobisty

EST   TEEST   TE

wzmocnić
zespół
OZNACZA ZMIENIĆ SIEBIE

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

 Bogdan Sosnowski 
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Przekonania to obszar, który trudno zmienić, 
jeżeli wiedza na temat narzędzi do ich zmiany jest 
zbyt mała. Większość liderów rzadko kwestionuje 
własne przekonania. Jaką więc mają możliwość 
dyskutować z innymi, a tym bardziej zmieniać ich 
postawy, zachowania, sposób działania?

Przekonania utrwalamy latami. Często powstają 
na bazie wychowania albo narracji, które adaptu-
jemy jako własne. Trzymamy się ich, pielęgnuje-
my, karmimy, a często bronimy nawet w świetle 
zmieniających się faktów. Te same zachowania 
dotyczą każdej osoby w naszym zespole.

Podczas pierwszych spotkań ze wspomnianym 
liderem zaczęliśmy od pracy z jego przekonania-
mi na własny temat. „Sukces wymaga poświęceń 
i ciężkiej pracy” to słowa, które wyniósł z domu 
i to warunkowało jego styl pracy przez wiele 

Trzy lata temu rozpocząłem pracę z młodym, przedsiębiorczym liderem 
pełnym przekonań na swój temat oraz na temat osób w jego zespole.  
Po raz kolejny zobaczyłem, jak bardzo przekonania wpływają na 
nasz sukces albo raczej jak bardzo go ograniczają. Jak pracować więc 
z własnymi przekonaniami, by w efekcie przyczynić się do wydobycia 
najwyższego potencjału z własnego zespołu współpracowników?

 Przekonania to obszar, 
 który trudno zmienić, jeżeli 
 wiedza na temat narzędzi do 
 ich zmiany jest zbyt mała. 

Specjalizuje się w strategii i wdrażaniu zmian, rozwoju liderów 
i budowaniu zespołów w oparciu o kompetencje przyszłości. 11 lat 
budował od podstaw kanał Doradców B2B PLAY. W tym czasie  
zrealizował wszystkie zakładane cele ilościowe, wartościowe 
i jakościowe w każdym  kwartale. Zarządzał 90 zespołami, 
prowadząc kanał 750 doradców biznesowych. Występuje na scenach 
Brian Tracy International, Sales Angels, National Sales Congress, 
I Love Sales&Marketing,  Przedsiębiorczość Kobiet, Zafirmowani – 
Alior Bank, Forum Inteligentnego Rozwoju. 
Skontaktuj się z autorem przez jego profil na LinkedIn.

Bogdan Sosnowski

https://www.linkedin.com/in/bogdansosnowski/
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lat. Wymagał od siebie i wymagał od innych. 
Jego system wartości został zbudowany na ba-
zie 12-godzinnego dnia pracy, często również 
w weekendy. Eksploatując organizm ponad moż-
liwości, znalazł się on na skraju wyczerpania oraz 
dokuczliwej samotności. Oczywiście, przekładał 
to na zespół, co skutkowało dużą rotacją, bra-
kiem zaangażowania, a finalnie brakiem zaufania 
wśród współpracowników.

W takich przypadkach w pierwszej kolejności 
warto pracować nad zmianą nastawienia. Zmiana 
nastawienia ze stałości na rozwój jest przełomowa 
w osiąganiu naszego najwyższego potencjału.

 ■ Stałość to obrona własnej pozycji w oczach 
najbliższych, współpracowników i w swoich 
własnych. To obrona statusu.

 ■ Nastawienie na rozwój jest zupełnie innym 
podejściem do nowych kompetencji lub do 
kompetencji, które wydają nam się opanowane. 
Tymczasem we współczesnym biznesie tylko 

kwestionowanie status quo 
daje możliwość budowania 
przewagi konkurencyjnej.

Po zapisaniu przekonań i dyskusji o nich zaczę-
liśmy budowanie nowej strategii opartej o nowe 
spojrzenie na kompetencje.

 1. Komunikacja 
Pierwszą z kompetencji zawsze jest komunikacja. 
Komunikacja z drugim człowiekiem, ale również 
komunikacja ze sobą. Sposób komunikacji z samym 

sobą wpływa na naszą skuteczność i efektywność, 
jak również jest bodźcem do analizy budującej 
podstawę rozwoju. Zmiana komunikacji ze sobą 
wpływa bezpośrednio na komunikację z innymi. 
Zasada Coveya: „Zrozum innych, jeśli chcesz być 
zrozumianym” bardzo trafnie opisuje zadania lidera 
w komunikacji z zespołem. Pierwsze próby pod-
jęcia zmiany w tym zakresie są oczywiście wy-
zwaniem, później okazują się kluczowe dla proce-
su transformacji.

 2. Kreacja 
Kolejną kompetencją jest kreacja. Jakie znaczenie 
w sprzedaży nieruchomości ma kreacja? Jest to 
jedna z kluczowych kompetencji według World 
Economic Forum do roku 2025, na której powinien 
skupić się każdy, kto chce funkcjonować w szyb-
ko zmieniającym się świecie. Również w branży 
nieruchomości. To kompetencja, która ściśle wiąże 
się z wypracowaniem oryginalnych pomysłów 
i rozwiązań. Odróżnienie się na rynku, budowanie 
marki osobistej, zapamiętanie przez klienta stają 
się coraz trudniejsze w natłoku zdarzeń i infor-
macji. Metoda burzy mózgów dotycząca działań 
firmy często okazuje się mało efektywna, ponie-
waż zakłada ona, że wszyscy są odważni i chętnie 
dzielą się swoimi pomysłami. Na szczęście można 
ją zmodyfikować tak, aby również osoby mniej 
doświadczone bądź introwertyczne mogły dodać 
swoje pomysły do naszego biznesu. Często właśnie 
te pomysły okazują się przełomowe, ponieważ są 
spojrzeniem świeżym i rewolucyjnym.

 3. Planowanie 
Planowanie to kolejna kompetencja, w którą inwe-
stujemy zbyt mało czasu z powodu… braku czasu. 
Biegamy coraz szybciej z pustymi taczkami, często 
zaniedbując długoterminowe strategie i dopraco-
wanie naszych celów. Brak realizacji celów wpływa 
na nasze postawy i nastroje. Weryfikujemy je bar-
dzo rzadko, ponieważ się do nich przyzwyczajamy. 
Powinniśmy uwzględniać dynamikę naszej zmiany 

 Budowę nowej strategii 
 warto oprzeć na świeżym 
 spojrzeniu na kompetencje. 
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w czasie oraz zmianę naszych zasobów. Dzisiejsze 
elastyczne strategie są podstawą do osiągania 
sukcesu i najlepiej kiedy analizujemy je częściej, 
w krótszych odcinkach czasu.

 4. Motywacja i zaangażowanie 
Kolejnymi obszarami do przepracowania są mo-
tywacja i zaangażowanie. Motywacja to bodziec 
opierający się na procesie, ale prawdziwym celem 
jest konsekwencja. Znacznie trudniej zmienić nasze 
zachowania nawykowe, ponieważ te, które już 
wytworzyliśmy, zmieniły strukturę naszych połą-
czeń neuronowych. Zastąpienie ich nowymi wyma-
ga świadomości, wiedzy i efektywnych narzędzi. 
Zaangażowanie jest zmienne w czasie, na szczęście 
można je skalować i – zadając dobre pytania – do-
prowadzić do wglądu skutkującego wzrostem.

Historia procesu transformacji lidera, o któ-
rym na początku wspomniałem, przełożyła się 
na transformację całego zespołu. Rozwój, który na-
stąpił, jest spektakularny, a lider zbudował nowe 
zasoby oraz wiedzę, które zostają z nim na kolejne 
lata pracy. Wydobycie najlepszych cech z każdej 
osoby w zespole jest budowaniem synergii, a praca 
nad tymi przewagami jest odpowiedzialnością 
każdej z zainteresowanych osób.

To samo dotyczy lidera, którym jest każdy z nas 
dla siebie.

fot. Huie Dinwiddie / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. fauxels / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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planowanie
sukcesu
JAK UMIEJĘTNIE INWESTOWAĆ CZAS

fot. Taryn Elliott / pexels.com

 Łukasz Wydrowski 
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Kluczem do efektywnego zarządzania czasem 
jest zrozumienie, że bez względu na to, co zrobisz 
dziś, jutro będziesz miał do dyspozycji „tyle samo 
czasu”. Umiejętność ta jest jedną z kluczowych do 
tego, byś w swojej pracy jako agent czy menedżer 
odnosił sukcesy. Można więc śmiało powiedzieć, 
że zarządzając nim, planujesz sukces. Nie jest to 
proste. Wymaga dużej świadomości, samodyscy-
pliny i odpowiedzialności. Efekt w postaci nawet 
do 100% lepszych wyników, zmniejszenia stresu 
i osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem prywat-
nym i zawodowym może Cię jednak przekonać do 
rozwoju tej kompetencji.

Poniżej przedstawię 10 wskazówek – przydatnych 
zarówno dla roli agenta, jak i menedżera, które 
mogą Tobie oraz Twojemu zespołowi skutecznie 
pomóc w wypracowaniu umiejętności zarządza-
nia czasem.

 1. Zdefiniuj swoje zasoby 
 i wyznacz priorytety 
Jeśli ktoś zapytałby Cię o Twoje zasoby, o czym 
byś najpierw pomyślał? Zapewne o ilości paliwa 
w baku czy oszczędnościach na koncie. To całko-
wicie normalne – w końcu zasób to coś co jest 
skończone, można to zdefiniować, wyrazić w ja-
kiejś jednostce.

Wielu z nas stara się oszczędzać pieniądze. Tnie 
zbędne wydatki, optymalizuje koszty, ale zapomi-
na, skąd właściwie biorą się pieniądze. Zapomina, 
o posiadaniu bardzo cennych, ograniczonych i nie-
odnawialnych zasobów niematerialnych – czasu 
oraz energii, które konwertowane są na zarobki. 
Jeśli jako pośrednik zarabiasz słabo, to znaczy, 
że źle inwestujesz te zasoby.

Zdarzyło Ci się kiedykolwiek pomyśleć: „Szkoda, że doba ma tylko 
24 godziny”? Czy kończyłeś dzień pracy ze świadomością, że nie udało  
Ci się wyrobić z niektórymi zadaniami? Usprawiedliwiasz się, zapewniając, 
że „już od jutra się za to ostro zabierasz”? Twój dzień pracy przypomina 
wielką improwizację, a podejmowane czynności wychodzą w praniu? Jeśli 
na któreś z tych pytań odpowiedź brzmi „tak”, to najprawdopodobniej 
masz problem z zarządzaniem czasem.

Ekspert rynku nieruchomości oraz pośrednik z wieloletnim stażem. 
Założyciel biura nieruchomości ESTATIC w Gdańsku. Pasjonat 
psychologii, twórca popularnego schematu sprzedaży PARUW-a. 
Propagator profesjonalizacji branży, nowoczesnych technologii oraz 
modelu współpracy na wyłączność.

Łukasz Wydrowski

http://www.estatic.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/lukasz-wydrowski/
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W nauce zarządzania czasem podstawą jest wiedza 
o tym, czym w ogóle dysponujesz. Jak więc wypra-
cować sobie pozycję wyjściową?

 ■ Przez cały tydzień zapisuj, dokładnie ile czasu 
poświęcasz na każdą, nawet najmniejszą, czyn-
ność w trakcie dnia: dojazdy, jedzenie obiadu, 
czytanie, sprawdzanie e-maili, telefony itp.

 ■ Zwróć uwagę na swoje nawyki. Co jest Twoją 
rutyną? Czy nałogowo co 10 minut sprawdzasz 
e-maile i Messengera? Czy dzwonisz do klien-
tów zawsze o podobnej porze? Kiedy zaczynasz 
i kończysz pracę?

 ■ Obserwuj siebie pod kątem pory dnia, w której 
jesteś najbardziej oraz najmniej energiczny. Czy 
najwięcej motywacji i chęci masz rano, w połud-
nie czy około 17.00?

Na podstawie powyższej analizy powinieneś móc 
jasno stwierdzić, ile czasu poświęcasz na daną 
rzecz oraz w którym momencie dnia osiągasz 
swoje maksimum efektywności. Do tego, by 
Twoja analiza była kompletna, potrzebujesz jesz-
cze listy priorytetów. Celem jej stworzenia jest 
znalezienie swojego MIT (most important task), 
czyli zadania priorytetowego, które przynosi 
największy zysk i satysfakcję.

 ■ Rozbij na czynniki pierwsze wszystkie swoje 
czynności jako pośrednika. Nazywaj rzeczy 
po imieniu. Jeśli wykonujesz np. czynność 
„dzwonienie”, to zastanów się, ile w tym jest 
rzeczywistych połączeń, a ile przeglądania 
CRM-u, układania strategii rozmów, czytania 
ogłoszeń czy rozmów ze współpracownikami.

 ■ Uszereguj te czynności w kolejności według 
ich wpływu na osiągane przez Ciebie ko-
rzyści. Do tego celu warto wykorzystać np. 
zasadę Pareto (20% działań przynosi 80% 
efektów albo 80% czasu przynosi tylko 20% 
wyników) lub macierz Eisenhowera. W tej 
drugiej metodzie szczególną wagę przyłóż do 

drugiej ćwiartki matrycy, gdyż ona odpowia-
da za Twoje kluczowe codzienne aktywności.

 ■ Zestaw tak przygotowaną listę z Twoimi obser-
wacjami dotyczącymi codziennego gospodaro-
wania czasem i energią.

Czy znalazłeś swój MIT? Ile czasu dziennie 
na niego poświęcasz? Jakie wyniki aktualnie 
osiągasz, a jakie chciałbyś? To ćwiczenie pozwoli 

Ci wyznaczyć swój punkt 
wyjścia do wdrażania no-
wej umiejętności.

 2. Znaj wartość 
 swojej inwestycji 
Jeśli chcesz efektywnie inwestować swój zasób 
czasu, musisz znać jego wartość. Weź swoje 
obecne comiesięczne zarobki i podziel je przez 
172 (średnia miesięczna norma pracy). Wynik to 
Twoja obecna wartość godziny. Teraz pomyśl, 
ile rzeczywiście powinieneś zarabiać i wykonaj 
działanie ponownie. Jeśli uważasz, że należy Ci 
się np. 10 000 zł, Twoja godzina jest warta  
60 zł. Biorąc pod uwagę, że nie każda czynność 
ma ten sam wpływ na Twój sukces, a efektywni 
jesteśmy tylko przez część czasu pracy, ta kwota 
byłaby jeszcze wyższa. Świadomość tej wartości 
pozwoli Ci zdać sobie sprawę, ile tracisz przez 
chaotyczne działania, brak asertywności, złe 
decyzje, marnowanie czasu i różne rozpraszacze. 
To naprawdę zmienia światopogląd.

 To co ważne, rzadko bywa 
 pilne, a to co pilne, rzadko 
 bywa ważne. 
 ~ Dwight Eisenhower 
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 3. Myśl celami, 
 nie czynnościami. Bądź SMART 
Wielu agentów i menedżerów nieświadomie popeł-
nia duży błąd. Uczą się zarządzać czasem wyłącz-
nie poprzez planowanie czynności. Efekt często 
jest taki, że osiągane wyniki są słabe, a koszty 
emocjonalne i energetyczne wysokie. Na koniec 
dnia zaś słychać: „No przecież było dzwonione, cały 
dzień! Co z tego, że nie udało się wygenerować żad-
nego spotkania, a telefon łączył się z siecią raptem 
przez kilkanaście minut. Przecież szukałem ofert. 
Nikt nie odbierał, a nawet jeśli, to Ci co odbierali, nie 
chcieli się umówić. Cholerni klienci!”

Agent miał dzwonić, to dzwonił. Odhaczone.

Tak się dzieje, jeśli pracy i planowaniu nie towa-
rzyszą odpowiednio wyznaczane cele. Każdy jakieś 
ma, ale często są one zbyt rozmyte i odległe, by 

spełniały swoją determinującą rolę. By skutecznie 
określać cele, warto skorzystać z metody SMART. 
Pozwala ona zdefiniować efekt zadania w taki spo-
sób, aby zwiększyć szansę na jego realizację oraz 
przede wszystkim, aby wiadomo było, co dokładnie 
należy zrobić.

Zgodnie z tą metodą, cel powinien być:

 ■ S (Specific) – szczegółowy, specyficzny

 ■ M (Measurable) – mierzalny, możliwy do 
zmierzenia

 ■ A (Ambitious) – ambitny, stymulujący

 ■ R (Realistic) – realny, możliwy do wykonania

 ■ T (Timely) – terminowy, określony w czasie

Jeśli dobrze określisz swój cel, zaplanowanie go 
i późniejsza jego realizacja będą dużo łatwiejsze. 
Jest on nieodłącznym elementem prawidłowego 
planowania zadań i realizacji celów.

I ważne pilne

macierz eisenhowera

II ważne niepilne

IV niepilne nieważneIii pilne nieważne

Zrób Zaplanuj

usuńdeleguj

SPRAWY KRYZYSOWE, 
PRZETERMINOWANE, NAGLĄCE

PLANOWANIE, ZADANIA STRATEGICZNE,
REALIZACJA CELÓW, ROZWÓJ

ROZPRASZACZE,
ZŁODZIEJE CZASU

REALIZOWANIE CELÓW INNYCH OSÓB,
NAGLĄCE BŁAHOSTKI



74

rozwój osobisty

EST   TEEST   TE

 4. Lista zadań, harmonogram 
 czy lista zadań 
 do harmonogramu? 
Wiele osób upiera się, że nie musi planować sobie 
kalendarza, bo na każdy dzień ma przygotowaną 
listę zadań. Owszem, świadomość tego, co trzeba 
zrobić, jest bardzo ważna. Poleganie wyłącznie 
na tym ma jednak swoje istotne wady, gdyż lista:

 ■ nie precyzuje, kiedy powinieneś zrobić zadanie,

 ■ nie priorytetyzuje zadań,

 ■ jest długa, przez co jest powodem stresu, wy-
wołuje nerwowość i poczucie braku kontroli.

Jeśli chcesz więc skutecznie panować nad swo-
im czasem, do swojej listy zadań musisz dołożyć 
kalendarz. Planuj w nim każde zadanie wraz 
z jego określonym celem, włącznie z przerwami. 
Konsekwentnie się go trzymaj. Niech stanowi on 
umowę, którą sam ze sobą codziennie zawierasz.

Uzupełniaj kalendarz w myśl zasady 70:30. Zasada 
ta zakłada pozostawianie w swoim harmonogramie 
luk, tzw. buforów czasowych. Nie oszukujmy się, 
nie da się zaplanować swojego dnia co do minuty. 
Zawsze mogą wypaść nieprzewidziane spotkanie, 
pilna rozmowa lub może zdarzyć się inny wypadek. 
Stosując tę zasadę, 70% czasu planujemy sztywno 
na przewidziane czynności, 30% na te nieoczeki-
wane lub spontaniczne.

 5. Dobierz sobie 
 odpowiednie narzędzia 
Czy papierowy kalendarz w pracy agenta nieru-
chomości się sprawdza? I tak, i nie. Z jednej strony 
mamy go z reguły przy sobie, łatwo się w nim zapi-
suje dużą ilość informacji i może stanowić modny 
gadżet. Z drugiej strony musimy mieć go ciągle 
przy sobie, mamy w nim dużo informacji, a w razie 
zgubienia narażamy się na problemy nie tylko 
z utratą kontroli nad swoim harmonogramem, ale 
także na gruncie RODO.

fot. JESHOOTS.com / pexels.com
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Osobiście do celów zarządzania czasem polecam 
używać darmowych aplikacji. Najpopularniejszą 
jest Kalendarz Google. Nie dość, że to rozwiązanie 
bardziej bezpieczne, to jeszcze można zsynchroni-
zować go z wieloma urządzeniami oraz aplikacja-
mi, m.in. mapami, a nawet z firmowym CRM-em.

 6. Działania jak alkohole – 
 nie warto mieszać 
W pracy agenta nieruchomości multitasking jest 
strzałem w kolano. Im więcej czynności zmie-
szasz w jednym zadaniu, tym niższa będzie Twoja 
efektywność. Wykorzystaj swoją listę stworzoną 
na podstawie punktu 1, aby planować wykonanie 
jednej rzeczy w jednym momencie.

Jeśli dotychczas przez 3 godziny wykonywałeś 
zimne telefony, na zmianę szukając ogłoszeń 
i dzwoniąc, podziel to na kilka oddzielnych zadań, 
np. dodawanie ofert do CRM-u, przygotowanie 
do dzwonienia, przeglądanie kontaktów, wykony-
wanie połączeń. Najpierw skończ jedno, później 
zacznij drugie.

Mieszanie ze sobą czynności może wywołać podob-
ne skutki jak wypicie piwa po 3 kieliszkach wódki – 
nie dość, że w rzeczywistości zrealizujesz niewiele, 
to na koniec pozostanie Ci ciężki zawodowy kac.

Od tej zasady są jednak wyjątki, jeśli zadania wy-
korzystują różne kanały zmysłowe lub jedno z nich 
jest zautomatyzowane. Warto więc słuchać audio-
booków podczas biegania lub jazdy samochodem, 
albo czytać, gdy jest się w podróży.

 7. Zadania układaj w bloki 
 i wyznaczaj deadline’y 
Angielski historyk Cyril Parkinson pod koniec 
lat 50. dokonał pewnego odkrycia. Zauważył, 
że urzędnikom brytyjskim mającym do dyspozycji 

8 godzin na wykonanie zadania, jego realiza-
cja zajmuje dokładnie tyle czasu. Działo się tak 

niezależnie od tego, czy 
zadanie było proste i nie 
powinno zająć więcej niż 
np. 3 godziny.

Jeśli chcesz, by Twoje zarządzanie czasem przyno-
siło oczekiwane efekty, musisz kontrolować czas 
wyznaczany na wykonanie danego zadania. Układaj 
je w bloki, których długość będzie odpowiadała 
75% czasu, jaki dotychczas poświęcałeś na dane dzia-
łanie. Pamiętaj, aby pomiędzy poszczególnymi bloka-
mi czasowymi pozostawić wolne przestrzenie według 
zasady 70:30. Przy ważniejszych zadaniach oszacowa-
ny czas może okazać się niewystarczający, a Ty możesz 
chcieć je zakończyć, zanim zabierzesz się za następne.

 8. Co ma pomidor do 
 agenta nieruchomości? 
Każdy, kto mocniej zetknął się w swojej karierze 
z tematem zarządzania czasem, słyszał o technice 
Pomodoro. Nazwa tej metody pochodzi od kuchen-
nego minutnika w kształcie pomidora. Urządzenie, 
obliczone na maksymalnie 25 minut, stało się inspi-
racją pewnego włoskiego studenta Francesca Cirillo. 
Opracowana przez niego technika jest banalnie pros-
ta, jej wdrożenie nie wymaga praktycznie żadnego 
wysiłku, a rezultaty bywają naprawdę zaskakujące.

Pomodoro polega na pracy w interwałach po 25 minut, 
gdzie po zakończeniu jednego następuje 5-minutowa 
przerwa. Po czterech takich interwałach następuje 
dłuższa, nawet 30-minutowa, przerwa. Dzięki temu 

 Praca rozszerza się tak, 
 aby wypełnić czas dostępny 
 na jej ukończenie. 
 ~ Prawo Parkinsona 
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możesz w pełni skoncentrować się na zadaniu, mając 
przed sobą perspektywę jedynie kilkunastu minut 
pracy i nagrody w postaci przerwy. Wykorzystaj np. 
minutnik w telefonie do obliczania czasu. Pamiętaj, 
że aby ta technika przyniosła efekty, te 25 minut musi 
być czystym czasem pracy. Dopóki nie usłyszysz alar-
mu informującego o przerwie, nie istnieje dla Ciebie 
nic poza Twoim konkretnie wyznaczonym zadaniem 
i celem do zrealizowania. W wolnej chwili odejdź zaś 
od biurka i postaraj się nie myśleć o realizowanym 
zadaniu. Daj ciału i umysłowi odetchnąć.

 9. Dawkuj zasoby energii 
 i wyeliminuj rozpraszacze 
Może się zdarzyć, że nawet najładniej wypełniony 
harmonogram nie zwiększy Twoich efektów. To 
ryzyko występuje, jeżeli przy dużym zmęczeniu 
będziesz się zajmował najbardziej wymagającymi 
zadaniami oraz nie wyeliminujesz czynników rozpra-
szających. Prokrastynacja jest Twoim największym 
wrogiem. Doskonale opisuje to Brian Tracy w swojej 
książce Zjedz tę żabę. Twoja „żaba” jest Twoim naj-
większym i najważniejszym zadaniem. Najczęściej 
też jest najbardziej nielubianym. Jednak bez wyko-
nania go w pierwszej kolejności, prawdopodobnie 
Twój plan na efektywne zarządzanie czasem legnie 
w gruzach. Jeżeli zaś zaczniesz dzień od połknięcia 
„żywej żaby”, poczujesz dużą ulgę i zadowolenie, 
że nic gorszego tego dnia już nie może Cię spotkać.

W dobie rozproszonego świata mediów społecz-
nościowych i ciągłych bodźców ciężko zachować 
100% koncentrację. Niech rzuci kamieniem ten, kto 
chociaż raz nie scrollował w godzinach roboczych 
aktualności lub nie oglądał zdjęć na Instagramie. Jeśli 
jednak chcesz zapanować nad swoim czasem, musisz 
podjąć wyzwanie. Wyłącz zbędne aplikacje, wycisz po-
wiadomienia, a ze znajomymi, partnerem czy współ-
pracownikami ustal jasno, by nie zawracali Ci głowy, 
gdy pracujesz. Nawet najmniejsze wybicie z rytmu, 
gdy jesteś skupiony, będzie kosztowało Cię dodatkowy 
czas, w którym znów będziesz wprowadzał się w ten 
stan. A jak ustaliliśmy na początku – nie stać Cię na to.

 10. Wyrób w sobie nawyk 
 planowania kolejnego dnia 
 i kontroluj postępy 
Ostatnia wskazówka to konsekwencja i systematycz-
ność. Kończ każdy dzień planem działań na następny. 
Niezależnie, czy jesteś sową czy rannym ptaszkiem, 
rób to. Będziesz mógł bardziej cieszyć się czasem 
wolnym i spokojniej spać. Rano, zamiast zastanawiać 
się, co należy zrobić, od razu zabierzesz się do pracy 
i zapewnisz sobie pozytywne nastawienie na cały 
dzień. Powtarzaj tę czynność codziennie, aż zacznie 
być to dla Ciebie całkowicie naturalne. Dzięki dobrym 
nawykom uniezależnisz się od mistycznej mocy zwa-
nej motywacją.

Regularnie sprawdzaj też, czy Twoje plany i założe-
nia idą uprzednio wyznaczonym torem. Monitoruj 
swoje postępy i osiągane wyniki. Zapisuj je, a w razie 
potrzeby redefiniuj cele i zadania. Jeśli uda Ci się 
wykonać wszystko, co sobie założyłeś – nagródź się 
jakąś przyjemnością.

 Trzymam za Ciebie kciuki 
Zarządzanie czasem to kluczowa umiejętność, jeśli 
chcesz w życiu osiągać sukcesy prywatne i za-
wodowe. Zastosowanie powyższych wskazówek 
w Twojej codziennej pracy jako pośrednika lub 
menedżera pozwoli Ci wznieść osiągane wyniki 
na wyżyny. Umiejętne planowanie bynajmniej 
nie spowoduje, że będziesz pracował więcej. Ba, 
oszczędzisz pewnie kilkanaście godzin w tygodniu. 
Zaczniesz pracować mądrzej, inwestując swoje 
zasoby tam, gdzie najwięcej na tym zyskasz. Jeśli 
więc postanowiłeś, że chcesz wycisnąć maksimum 
satysfakcji, to… nie odkładaj tego na później!

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


77

rozwój osobisty

EST   TEEST   TE
fot. energepic.com / Pixabay.comfot. materiały prasowe Grupa Helion | Onepress

WZÓR NA 
SZCZĘŚCIE

Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Heksagon szczęścia to według autora sześć stref 
naszego życia, z których żadna nie jest pierwsza 
ani ważniejsza od innych. Bez dobrego zdrowia nie 
może być mowy o sukcesie zawodowym. Bez pracy 
nie będziemy mieć pieniędzy. Odpowiedni poziom 
finansowy pozwoli nam realizować pasje i spędzać 
czas tak, jak lubimy. Jedną z nich może – a nawet 
powinno –  być spędzanie czasu z bliskimi i przy-
jaciółmi. Drugą najważniejszą pasją świadomego 
człowieka jest samorozwój.

Problemy w jednej strefie życia nie pozostają bez 
wpływu na resztę jego obszarów. I odwrotnie: 
uzdrowienie konkretnego obszaru wywołuje pozy-
tywny efekt w pozostałych pięciu. 

Heksagon szczęścia to koncepcja Fryderyka 
Karzełka, która ma wprowadzić Cię na drogę re-
alizacji dowolnych celów i marzeń. Kluczem do jej 
działania jest zrozumienie mechanizmów utrzymu-
jących wszystkie jej części w balansie.

Może działać w Twoim życiu jak dobrze naoliwiona 
maszyna, ale… najpierw musisz zrozumieć, w jakim 
punkcie się znajdujesz, zdefiniować to czego tak 
naprawdę pragniesz, a także odróżnić szczęście 
od zadowolenia. Zadanie sobie fundamentalnych 
pytań nie jest łatwe. Choć wszyscy pragniemy 
szczęścia, to jakże niewielu faktycznie po nie 
sięga, nie zniechęcając się po drodze niepowo-
dzeniami lub osiadając na mieliźnie – pozornego 
właśnie – zadowolenia.

To nie tylko teoria. To zbiór praktycznych zadań 
skłaniających do refleksji. Wykonując je można 
inaczej spojrzeć na świat i otaczającą nas rze-
czywistość. Zdecydowanie nie jest to książka do 
czytania, ale do studiowania. Najlepiej ją odkła-
dać i do niej wracać. Jeżeli rozwój osobisty jest 
dla Ciebie ważny, ale jednocześnie każda kolejna 
przeczytana rozwojowa lektura powoduje w Tobie 
jakiś nowy dysonans… ta książka może to zmienić. 
Zaufaj procesowi.

Zdrowie, praca zawodowa, finanse , czas dla siebie, relacje, rozwój 
osobisty. Oto sześć obszarów, między którymi poruszamy się... żyjąc. 
Dlaczego ważny jest balans pomiędzy tymi obszarami i jak go osiągnąć,  
o tym czytamy w książce Fryderyka Karzełka Heksagon szczęścia. 
Równowaga kluczem do spełnienia.

uwaga, konkurs!

Mamy dla Was 3 egzemplarze książki Fryderyka Karzełka
pt. Heksagon szczęścia. Równowaga kluczem do spełnienia.

Wystarczy, że odpowiecie na pytanie:
JAKI JEST TWÓJ SPOSÓB, BY OSIĄGNĄĆ LIFE BALANCE?

Na odpowiedzi czekamy od 23 do 30 czerwca 2021 roku pod postem 
konkursowym na fanpage’u magazynu „ESTATE”. Warto go śledzić!  
Rozwiązanie konkursu już 1 lipca 2021 roku!

https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
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o sztuce
eksponowania
JAK osiągać maksymalne
rezultaty przy optymalnym 
koszcie

fot. Taryn Elliott / pexels.com

 alicja palińska 
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 nieruchomościowe sufity 
Obserwując I kwartał 2021 r., mam wrażenie, 
że na rynku nieruchomości zostały osiągnięte 
wszelkie „sufity”. Wyjątkowe zainteresowanie 
poszukujących w postaci rekordowej liczby od-
wiedzających nasz portal użytkowników oraz 
inicjowanych przez nich kontaktów z ogło-
szeniodawcami obserwujemy każdego dnia. 
Rozgrzany do czerwoności rynek to jedno, drugie 
to pozycja Nieruchomosci-online.pl, którą warto, 
a nawet trzeba, wykorzystać w promocji biu-
ra nieruchomości.

Inny sufit, który jest celem każdego stratega biz-
nesowego, to pozycja Top of mind, czyli obecność 
marki w umysłach klientów. Aby osiągnąć „świado-
mość sufitową”, należy postawić sobie najodważ-
niejsze cele. To praca czasochłonna i wymagająca 
konsekwencji, trudna, ale możliwa do wykonania. 
I tak Nieruchomosci-online.pl od lat konsekwent-
nie rośnie. Naszą ambicją jest stać się pierwszym, 
ważnym krokiem w drodze do nowego domu, 
a celem jest uplasowanie w świadomości klientów 
rynku nieruchomości pozycji pośrednika jako klu-
cza do bezpiecznej transakcji.

W Nieruchomosci-online.pl wiemy, jak ważne są upór i konsekwencja.  
Jak działać na rynku efektywnie, a przy tym efektownie. Ostatnie 
miesiące, a nawet lata, udowodniły nam, że ciężka praca procentuje 
i pozwala osiągnąć szczyty. Dlatego też co rusz dzielimy się wskazówkami, 
jak sprytnie się wyróżniać, czyli osiągać najwyższe rezultaty przy 
optymalnym koszcie, oraz o co warto zadbać jako agent i biuro 
nieruchomości, aby wykorzystać zbudowaną przez portal pozycję  
i być jeszcze bardziej widocznym online.

Project manager w zespole Nieruchomosci-online.pl. Odpowiada  
za realizację projektów związanych z podnoszeniem funkcjonalności 
serwisu, strategię komunikacji i promocji oraz opracowywanie analiz 
na podstawie danych z portalu na potrzeby raportów i artykułów.

Alicja Palińska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/lukasz-wydrowski/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/alicja-palinska/
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Pałeczka lidera
w Google w naszych
rękach

upór w drodze
na szczyt

michał kurczycki
dyrektor zarządzający portalu
Nieruchomosci-online.pl

Docieramy
do 5 milionów 
poszukujących 

Zwiększyliśmy liczbę 
dostarczanych 
kontaktów

01.

02.

03.

Nieustannie działamy, aby budować pozycje 
Nieruchomosci-online.pl w Google. W ciągu 
ostatnich 6 miesięcy zajęliśmy pozycję lidera 
na najwięcej fraz w TOP 3, TOP 10 i TOP 50, 
co czyni nas najlepiej wypozycjonowanym 
serwisem nieruchomościowym w Polsce.

Docenia nas już 5 milionów Polaków rozglą-
dających się po rynku nieruchomości. Sukces 
zawdzięczamy koncentracji na użytkowniku 
i stworzeniu uporządkowanej przestrzeni 
ogłoszeniowej, która umożliwia znalezienie 
wymarzonej nieruchomości szybko, łatwo 
i przyjemnie.

Dzięki naszej największej bazie ogłoszeń 
(290 tys. aktualnych ofert nieruchomości, maj 
2021) poszukujący mają przekonanie, że u nas 
dokonają trafnego wyboru. Najwięcej ogłoszeń 
obrazujących cały rynek nieruchomości jest 
wynikiem budowanego przez lata zaufania 
oraz partnerskich zasad współpracy z biurami 
nieruchomości w Polsce, dzięki czemu importu-
ją one na serwis swoją pełną ofertę z ogłosze-
niami. I to, co kluczowe – łatwo nas znaleźć. 
Zajmujemy szczytowe pozycje w naturalnych 
wynikach wyszukiwania w Google. Wysokie po-
zycje przekładają się na ruch na stronie, czyli 
bezpośrednie odwiedziny osób, które w pasek 
wyszukiwarki Google wpisują to, czego właś-
nie szukają.

Nieruchomosci-online.pl jest drugim najczę-
ściej odwiedzanym portalem z ogłoszeniami 
nieruchomości. Notujemy odwiedziny już 
prawie 5 milionów unikalnych użytkowników 
miesięcznie. To wzrost o 25 procent w stosun-
ku do zeszłego roku. 

W wyniku zajmowania najwyższych pozycji 
w wyszukiwarce Google oraz silnego wzrostu 
liczby unikalnych użytkowników liczba kon-
taktów, które dostarczamy do biur i agentów, 
zwiększyła się o 38 procent, porównując maj 
rok do roku!
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Widoczność serwisów w wynikach 
naturalnych Google

Porównanie liczby fraz kluczowych, na które są widoczne portale odpowiednio w TOP 3, TOP 10 i TOP 50 w okresie od 01.01.2021 do 31.05.2021, 

wyłączając OLX i Gratkę, których struktura horyzontalna serwisów nie pozwala na oddzielną analizę kategorii „nieruchomości”.

Źródło: Narzędzie analityczne Senuto na dzień 31.05.2021 r.
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Na co zwrócić uwagę przy 
planowaniu promocji w portalu 
Nieruchomosci-online.pl?

wskazówka 1

wskazówka 2

konkurencyjność list

wskaźnik zainteresowania

Na konkurencyjność listy, którą określają kategoria nieruchomości, rodzaj 
transakcji i lokalizacja, wpływają liczba biur, liczba ogłoszeń i liczba wyróż-
nień na danej liście. Do konkurencyjności danej listy należy dobrać wyróż-
nienia o odpowiedniej mocy wraz z zasadą efektywności kosztowej – jak 
najwyższe rezultaty przy optymalnym koszcie. Oznacza to, że nie zawsze 
konkurencyjność jest tak wysoka, aby użyć najdroższego wyróżnienia, nie 
zawsze opłacalne jest jednak stosowanie najtańszych wyróżnień, które nie 
pozwolą wystarczająco wybić się ogłoszeniu na tle konkurencyjnych ofert.

Zainteresowanie ofertą, określane przede wszystkim przez liczbę kontaktów 
telefonicznych i mailowych, które prowadzą do prezentacji, to dość wymierny 
wskaźnik potencjału danej nieruchomości. Do oceny zainteresowania ofertą 
w portalu opracowaliśmy tzw. wskaźnik zainteresowania oparty na algoryt-
mie analizującym akcje wykonywane przez przeglądających na ogłoszeniu. 
Graficznym przedstawieniem aktualnego zainteresowania jest ikona termo-
metru, a na wykresie prezentujemy cały cykl życia ogłoszenia na portalu. 
Dzięki tym danym można szybko zorientować się w tym, co dzieje się z ogło-
szeniem, mniej czasu poświęcić na analizowanie, i skuteczniej zarządzać 
strategią promocji ogłoszenia – wyróżnić lub odświeżyć ogłoszenie.

Czytaj więcej o wskaźniku zainteresowania

Aby sprawdzić konkurencyjność swoich list, 
skontaktuj się z nami: +48 33 486 90 55

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wskaznik-zainteresowania-obiektywny-doradca-5765.html
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wskazówka 3

wskazówka 4

wskazówka 5

Oznaczenie Hot Alert

kompletność oferty

Udział w programie Profesjonalny Agent 

#HotAlert to krótki komunikat, który pojawia się na ogłoszeniu, infor-
mując poszukujących o wzroście zainteresowania daną nieruchomo-
ścią. Jednocześnie motywuje do kontaktu ponagleniem, że oferta może 
za chwilę zniknąć z rynku, oraz utwierdza w przekonaniu, że oferta 
cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem wśród innych poszukujących. 
Sugerujemy wyróżniać ogłoszenia, które mają oznaczenie Hot Alert 
(z wysokim potencjałem sprzedażowym), by wyświetlały się na począt-
ku listy ogłoszeń i dotarły do każdego poszukującego, który odwiedza 
listę, co znacząco zwiększa jego szansę na szybką transakcję.

Jak najlepsze uzupełnienie pól z informacjami o ofercie wpływa na zwiększe-
nie potencjału poszukiwawczego ogłoszenia. Na lepiej uzupełnione ogłosze-
nia łatwiej trafić poszukującym, szczególnie jeśli kierują się przy wyborze 
określonymi kryteriami, które wpisują w wyszukiwarkę Google (np. mieszka-
nie z garażem w Gdańsku) lub wybierają filtry w portalu (np. winda, rok bu-
dowy, oddzielna kuchnia). Dbanie o wysoką jakość oferty procentuje większą 
liczbą wizyt na ogłoszeniu, które mogą skutkować szybszą transakcją. Aby 
ułatwić ogłoszeniodawcom podawanie niezbędnych danych, pola objęte 
standardem kompletności oznaczamy w trybie edycji ogłoszenia gwiazdką.

Z myślą o wsparciu pośredników w ich pracy stworzyliśmy program 
#ProfesjonalnyAgent powiązany z osobistym Kontem Agenta 
w Nieruchomosci-online.pl. Program stawia na rzetelność i kompletność, któ-
rych oczekują poszukujący nieruchomości. Korzyścią udziału w programie  
PA jest gratyfikacja za pracę nad jakością i kompletnością ofert w postaci oznacze-
nia „Profesjonalny Agent”, które wyróżnia agentów, oraz otrzymanie darmowych 
wyróżnień do dowolnego wykorzystania w swojej strategii promocji ogłoszeń.

Czytaj więcej o HotAlercie, czyli o nadzwyczajnym
zainteresowaniu

Czytaj więcej o standardzie kompletności ogłoszeń

Czytaj więcej o korzyściach programu Profesjonalny Agent

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/hotalert-wiesz-ktore-ogloszenia-pobily-rekord-zainteresowania-4666.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wez-udzial-w-programie-profesjonalnyagent-5929.html
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Potencjał 
wykorzystania 
podcastów 
w branży nieruchomości
 Przemek Lenart 

fot. Lenart Interactive
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Zna się na dźwięku jak mało kto. Producent podcastów, 
event manager, muzyk. Doskonale rozumie potrzeby 
osób, dla których dźwięk to ważna sprawa. Do montażu 
podchodzi profesjonalnie, potrafi usunąć każdy zbędny 
szum, sprawiając, że nagrane w zaciszu domowym słowa 
będą brzmiały jak ze studia nagrań. Współwłaściciel Agencji 
Kreatywnej Lenart Interactive. Twórca studia nagrań 
Mam Podcast.

Przemek Lenart

Podcast to w Polsce wcale nie nowe medium, ale ostatnie dwa lata 
przyniosły jego ogromną popularność.

 Już 27% internautów w Polsce słucha podcastów. Audytorium podcastów 
doświadczyło bardzo dynamicznego wzrostu – z badania dla Tandem 
Media wynika, że 65% spośród aktualnych słuchaczy podcastów zaczęło 
z nich korzystać w 2020 roku. Marketerzy podkreślają, że jest to medium 
głównego nurtu.

Rozwój technologii mobilnej i to, że z telefonem 
już niemal się nie rozstajemy, wpłynęły na po-
pularność podcastu jako medium, które możemy 
konsumować, wykonując inne zadania.

Stojąc w korku, spacerując z psem czy podczas do-
mowej krzątaniny – takie automatyczne czynności 
pozwalają skierować uwagę na słuchanie. Większość 
słuchaczy podcasty włącza co najmniej raz w mie-
siącu – w domu lub w czasie podróży, dla rozrywki 
i żeby dowiedzieć się więcej o świecie. Poświęcają 
im swoją pełną uwagę i oceniają ich wiarygodność 
wyżej niż tradycyjnych mediów. To wnioski z najob-
szerniejszego do tej pory badania polskich słuchaczy 
podcastów opracowanego dla Tandem Media.

 Polska w 2020 była  
 w pierwszej dziesiątce 
 najszybciej rozwijających 
 się rynków pod kątem 
 liczby słuchaczy podcastów 
 (według badania Voxnest). 

https://mampodcast.pl/
https://mampodcast.pl/
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 Dla kogo podcast? 
Podcasty przestały być niszą tylko dla pasjona-
tów. Tworzy je coraz więcej marek, by przeka-
zywać wiedzę o swoich rozwiązaniach. A czas 
spędzany podczas jednego odcinka przewyższa 
zaangażowaniem każdy inny internetowy format. 
Na YouTubie jest to średnio 13 minut, podczas 
gdy podcastów słuchamy 43 minuty (wg badania 
Edison Research).

W tej chwili własne kanały podcastowe mają naj-
więksi wydawcy, jak „Rzeczpospolita” czy Onet. 
Strefa SWPS to podcast prezentujący wykłady 
wykładowców, który ma ogromną popularność. 
Ostatnio własny podcast zainaugurował Barack 
Obama wraz z Brucem Springstinem, tworzący 
kanał o miłości do Ameryki i muzyki. A to dwie 
osobowości z zupełnie różnych światów. IKEA 
dostrzegając popularność tego kanału, po raz 
pierwszy nie wydała swojego kultowego kata-
logu, a opublikowała go – na rynku amerykań-
skim – właśnie w formie podcastu.

Jeśli sprawdzimy 10 najpopularniejszych ka-
nałów, to okaże się, że to nie najwięksi królują 
w statystykach, a osoby budujące swoją markę 
poprzez podcasty od podstaw. Tu Okuniewska 
to podcast lifestylowy – jak pisze twórczyni – 
„o dramatach i komediach, wiecznym zaczy-
naniu od początku”; Dział Zagraniczny – pod-
cast informacyjny o wydarzeniach na świecie, 
o których w Polsce mówi się niewiele lub wcale; 
Kryminatorium – podcast o seryjnych zabój-
cach, tajemniczych zaginięciach czy sprawach 
z Archiwum X.

W tej chwili w polskim podcastingu mamy ponad 
6200 podcastów. A na temat samych nierucho-
mości zaledwie 14. W tym 7 kanałów, które 
wyprodukowały ponad 10 odcinków.

fot. Lenart Interactive
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Ruszamy nieruchomości
Marta Baczewska-Golik

Rób swoje
Freedom Nieruchomości

Twój ekspert nieruchomości – coś więcej niż tylko pośrednictwo
Blanka Dzięciołowska

Sulma o nieruchomościach
Robert Sulma

Martin Nieruchomości Podcast
Martin Andrzejewski

KorpoLandlord – inwestuj w nieruchomości, pracując na etacie
Paweł Kuryłowicz i Dariusz Matczak

Zrozumieć nieruchomości
Damian Kleczewski

Albrecht o nieruchomościach
Paweł Albrecht

www

www

www

www

www

www

www

www

Podcasty o tematyce nieruchomości
Ta lista to mój subiektywny wybór. Wybrałem produkcje najciekawsze, 
profesjonalnie zrealizowane i/lub takie, które przetrwały próbę czasu.

Jak szukać polskich podcastów? Sprawdź katalog na Podkasty.info

https://podcast.ruszamynieruchomosci.pl
https://www.freedom-nieruchomosci.pl/blog/kategoria/podcast/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80ODEyMjRiOC9wb2RjYXN0L3Jzcw
https://sulmaonieruchomosciach.podbean.com/
https://anchor.fm/martinpodcast
https://korpolandlord.pl/podcast/
https://zrozumiecnieruchomosci.pl/category/strefa-audio/
https://pawelalbrecht.com/audycja/
http://ruszamynieruchomosci.pl/feed/podcast/
https://www.spreaker.com/show/3426600/episodes/feed
https://anchor.fm/s/481224b8/podcast/rss
https://feed.podbean.com/sulmaonieruchomosciach/feed.xml
https://anchor.fm/s/213c4dc8/podcast/rss
https://anchor.fm/s/8d48624/podcast/rss
https://zrozumiecnieruchomosci.pl/feed/podcast/
http://feeds.feedburner.com/AlbrechtONieruchomosciach
https://www.podkasty.info/katalog/szukaj?q=nieruchomo%C5%9Bci


90

marketing

EST   TEEST   TE

Jak widzisz, jeśli pracujesz w branży nieruchomości 
i zależy Ci na budowaniu marki, to masz najlepszy 
czas, aby wejść w przestrzeń podcastów!

 Co zyskasz dzięki podcastom? 
Benefity w długim okresie czasu są niezwyk-
le wartościowe.

 ■ Budujesz wizerunek eksperta w branży

 ■ Zyskujesz atrakcyjną formę content marketingu

 ■ Docierasz do nowych klientów

 ■ Angażujesz i budujesz bliską relację

 ■ Wyróżniasz się na tle konkurencji

Podcast tym różni się chociażby od social media, 
że tu nie rządzi algorytm. Słuchacz sam wybiera, któ-
rego odcinka czy twórcy posłucha. To jego świadomy 
wybór. Zatem i zaangażowanie jest znacznie większe 
niż podczas scrollowania przypadkowych wpisów.

 Content marketing dla 
 branży nieruchomości 
Kiedyś marketing i reklama nie były tak skompliko-
wane jak teraz. Obecnie trzeba robić dużo więcej, 
sięgając po wiele różnych kanałów.

A sami użytkownicy szukają coraz prostszych form 
przyswajania informacji. Wyszukiwanie głosowe 

czy dyktowanie SMS-ów to coraz częstsza praktyka 
nie tylko wśród dzieci i młodzieży.

Rozwój asystentów głosowych, jak Alexa czy Siri, 
interfejsy głosowe powodują, że coraz częściej treści 
pojawiają się w formie audio. Nawet Google zmienia 
algorytmy, aby wyszukiwać słowa kluczowe w pod-
castach! To jest przyszłość, która dzieje się teraz.

 Czego potrzebujesz na start? 
Stworzenie podcastu to nie jest kosmiczna tech-
nologia. Wręcz przeciwnie, wiele osób udowadnia, 
że samodzielnie zbudowało i rozwinęło swój kanał. 
Jednak, aby mieć publiczność i satysfakcję, musisz 
spojrzeć na cały proces. I odpowiednio wszystko 
przemyśleć i przygotować.

Warto na start określić, kto będzie słuchał Twojego 
podcastu oraz co chcesz osiągnąć dla swojej marki.

Na szczycie listy przygotowań do własnego ka-
nału jest pomysł na treści. Musisz także wymyślić 
nazwę swojego kanału i skrócony opis. Warto, żeby 
nazwa zaciekawiała i obiecywała wartościową 
rozmowę. Dla Twojego słuchacza to będzie decy-
zja, czy właśnie w Twoim towarzystwie spędzić 
najbliższe kilkadziesiąt minut. KorpoLandlord – in-
westuj w nieruchomości, pracując na etacie, Od laika 
do stoika, Dietetyka oparta na faktach – to wybrane 
nazwy podcastów, które składają jasną obietnicę. 
Zastanów się, jakiej formy oczekują od Twojej mar-
ki odbiorcy. I bądź kreatywny.

fot. Lenart Interactive
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Jeśli ustaliłeś temat podcastu, jesteś pewien, że wpi-
suje się on w cele strategiczne firmy i będzie atrak-
cyjny dla odbiorców, musisz określić formułę nagra-
nia. Masz dwie drogi: wywiad lub one-man show.

Bardziej dynamicznym formatem jest na pewno 
rozmowa, dlatego jeśli masz możliwość zapra-
szania gości, warto z tego skorzystać. Przy czym 
gościem wcale nie musi być osoba z zewnątrz. Jeśli 
prowadzisz biznes, możesz równie dobrze poroz-
mawiać ze współpracownikiem lub stałym partne-
rem i wspólnie z nimi poruszyć ważne zagadnienie. 

Monolog to trudniejsza formuła, szczególnie jeśli 
dopiero zaczynasz przygodę z podcastami. Jednej 
osobie może być po prostu trudniej utrzymać 
uwagę słuchaczy. Dlatego oprócz wiedzy, ważna 
jest też charyzma. Mówiąc wprost: jeśli chcesz 
występować solo, musisz mieć gadane i być du-
szą towarzystwa.

Zadania, przed którymi staniesz, to przede wszystkim:

 ■ Wybór tematyki i przygotowanie planu tematów

 ■ Ustalenie formatu – wywiady, solo, reportaż, news

 ■ Wymyślenie nazwy kanału

 ■ Graficzne opracowanie okładki kanału

 ■ Przygotowanie i nagranie zapowiedzi kanału

 ■ Wybranie muzyki do intro i outro

 ■ Ustalenie, jak będziesz nagrywał (samodzielnie 
z użyciem własnego sprzętu czy w studio)

 ■ Jak będziesz montował odcinki (samodzielnie czy 
korzystając z zewnętrznych usług)

 ■ Postprodukcja

 ■ Dystrybucja odcinka (wybór plat-
form podcastowych)

 ■ Promocja

Czy dom to mury i metraż, czy miejsce, do którego zapraszamy rodzinę i bliskich?
Każdy dom ma duszę, ale czy Twoja dusza poczuje się w nim jak w domu?

To słowa zwiastuna podcastu pośredniczki z Olsztyna, Justyny Rodziewicz-
-Siecińskiej, który miał premierę w kwietniu 2021 r., a w którego realizacji 
mam swój udział.

Dalej słuchacz dowie się: Na kanale „Kupię dom na Mazurach” mówię o ryn-
ku nieruchomości ludzkim głosem. Dlaczego warto słuchać mojego podcastu? 
Ponieważ zdradzam Wam sekrety branży, prostuję zawiłe pojęcia, zapraszam 
interesujących gości. A przede wszystkim pokazuję świat nieruchomości, którego 
horyzont sięga znacznie dalej niż księga wieczysta czy stan techniczny. Będę się 
dzielić w nim wiedzą, praktyką oraz moim wieloletnim doświadczeniem.

Jak widzisz czy słyszysz, opis jest niezwykle emocjonujący i zaskakuje swo-
im wyjściem poza techniczne parametry i najczęściej poruszane w temacie 
nieruchomości zagadnienia.

www

obietnica wartości dla słuchacza

https://www.spreaker.com/show/kupie-dom-na-mazurach
https://www.spreaker.com/show/4848611/episodes/feed
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 Jaki sprzęt na start? A może 
 studio nagrań? 
Jak nagrywać podcast? Na początku wcale nie 
musisz dysponować drogim mikrofonem, mikserem 
i profesjonalnym oprogramowaniem. Na starcie 
wystarczą Ci komputer, telefon i prosty mikro-
fon za kilkadziesiąt złotych lub dyktafon cyfrowy 
oraz darmowy program do obróbki dźwięku (np. 
Audacity w wersji polskojęzycznej).

Kiedy nagrasz już na dyktafon swój pierwszy podcast, 
poświęć trochę czasu na dokładną analizę materiału. 
Przesłuchaj go kilka razy, zwróć uwagę, jak się wypo-
wiadasz, czy mówisz wyraźnie, czy nie pędzisz za bar-
dzo lub odwrotnie – czy nie mówisz zbyt usypiająco. 
Zawsze warto też włączyć nagranie komuś zaufanemu.

Pierwsze odcinki podcastu mogą nie być idealne. 
Zapewne, na dalszym etapie jakość sprzętu i wy-
głuszenie pomieszczenia będą odgrywały coraz 
większą rolę.

Jeśli nie chcesz się martwić technikaliami, możesz 
skorzystać z naszego profesjonalnego i przytulne-
go studia nagrań Mampodcast.pl.

Jako czytelnik magazynu „ESTATE” otrzymujesz 
zniżkę 20% na wszystkie usługi studia do wyko-
rzystania do końca września 2021 r.  

Wystarczy, że w rozmowie czy e-mailu powołasz 
się na ten artykuł.

 Gdzie tego posłuchać? 
Wybór, gdzie publikować podcast, to jedna z klu-
czowych decyzji.

Jaki serwis podcastowy wybrać? W sieci można 
znaleźć mnóstwo takich, na których użytkownicy 
słuchają swoich ulubionych audycji.

fot. Lenart Interactive
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Oprócz tych najbardziej kojarzonych, jak Spotify, 
Apple Podcast czy Google Podcast, jest też wiele 
innych wartych uwagi. Zanim jednak zastanowisz 
się, gdzie opublikować swój podcast, aby zdobyć 
jak największe grono odbiorców, musisz podjąć 
decyzję o hostingu.

To dzięki hostingowi otrzymujesz dystrybucję swo-
jego odcinka na platformy podcastowe.

My korzystamy ze Spreaker.com, ma on wersję 
free – do 5 godzin materiału miesięcznie.

A na koniec niespodzianka. Cały artykuł nagrałem 
i jest on dostępny do odsłuchania w formie audio 
na blogu www.mampodcast.pl

Zatem jeśli tylko przeskanowałeś wzrokiem ten 
artykuł, co jest całkiem prawdopodobne, a temat 
Cię zainteresował, to możesz go odsłuchać z pli-
ku audio.

Źródła:
https://tandemmedia.pl/zasieg_podcastow_w_polsce/

Podcast to dla mnie forma bardzo osobistej relacji ze słuchaczem, która pozwala 
na budowanie marki osobistej i ocieplanie wizerunku. Audytorium może mnie w ja-
kiś sposób poznać, zanim ktoś spośród niego stanie się moim klientem. Dzięki pod-
castowi trafiam do ludzi zapracowanych oraz do osób młodych, którzy żyją w cza-
sach świata – w dużej mierze – wirtualnego. Jestem w stanie pokazać, jak działam, 
z kim współpracuję, jakie są moje wartości branżowe oraz to, że ciągle się doskona-
lę i rozwijam. To także dobry pomysł na okazanie światu swojej kreatywności.

Zależy mi na godnym reprezentowaniu naszej branży nieruchomościowej. Chcę 
przedstawiać klientom paletę możliwości biznesowych, tłumaczyć niezrozumiałe 
zagadnienia oraz pokazywać, na czym polega praca agenta. Może też trochę przy-
wrócić i odświeżyć dobre imię pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jeżeli uda 
się to połączyć z edukacją i spotkaniami z wyjątkowymi gośćmi, to konkludując: 
WARTO!

Jestem zdania, że trzeba się stale rozwijać i iść z duchem czasu. Dzięki temu nasza 
praca nie staje się rutyną, a stale przynosi satysfakcję.

Justyna Rodziewicz-Siecińska
pośredniczka nieruchomości z Olsztyna

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://mampodcast.pl/estate-artykul-podcasty
https://tandemmedia.pl/zasieg_podcastow_w_polsce/
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pr biura 
nieruchomości  
Dobry PR, czyli jaki?

fot. Kelly Lacy / pexels.com

 Szymon Matuszyński 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/szymon-matuszynski
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Problem z public relations bardzo często wynika 
z tego, że dziedzina ta jest zupełnie niesłusz-
nie traktowana jako narzędzie marketingowe. 
Tymczasem wszelkie działania związane z tym 
obszarem powinny być prowadzone swoim torem, 
oczywiście mając na uwadze strategiczne i biz-
nesowe cele. W praktyce oznacza to, że zarówno 
komunikacja marketingowa, jak i PR-owa, powinny 
prowadzić w tym samym kierunku – być spójne 
i realizowane konsekwentnie, jednak z zachowa-
niem ich indywidualnego charakteru oraz zróżni-
cowaniem perspektywy realizowanych dzięki nim 
celów (marketing to cele krótko- i średniotermino-
we, PR – długoterminowe).

 Kto jest Twoim odbiorcą? 
Nawet jeśli prowadzisz mniejsze biuro nierucho-
mości, dobrze jest przez chwilę pochylić się nad 
zagadnieniami związanymi z kształtowaniem 
wizerunku firmy i optymalizowaniem proce-
su komunikacji.

W tym przypadku głównym odbiorcą jest osoba lub 
rodzina poszukująca w regionie nieruchomości lub 
chcąca taką sprzedać czy wynająć. Warto jednak 
wejść nieco głębiej w strukturę i charakterystykę 
obecnych oraz potencjalnych klientów (na tyle, 

Doradca w zakresie komunikacji, strategii rozwoju organizacji oraz 
produktu, specjalista ds. public relations i relacji inwestorskich. 
Absolwent studiów MBA. Autor wielu artykułów i analiz 
publikowanych w branżowych mediach, m.in. w Bankier.pl, 
„Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Wprost” czy w portalu POLITYKI. 
Współpracował bądź współpracuje z przedstawicielami sektora 
nieruchomości: Vantage Development, Polskim Związkiem Firm 
Deweloperskich, Scandi Home.

Szymon Matuszyński

„Potrzeba 20 lat, aby zbudować reputację i zaledwie 5 minut, by ją zniszczyć.”

– Warren Buffet  

Choć (teoretycznie) kwestie związane z komunikacją, dostępnością 
narzędzi ułatwiających znalezienie nieruchomości czy wreszcie 
dotyczących obsługi klienta są dość oczywiste, warto poddać je wnikliwej 
analizie i odrobinie autokrytyki (konstruktywnej rzecz jasna). Wszystko 
po to, aby w maksymalnym stopniu dostosować prowadzoną działalność 
do koncepcji win-win, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji 
i kształtowania wizerunku firmy. 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/szymon-matuszynski
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na ile jest to możliwe). Jacy są? Jakie mają cechy 
charakterystyczne? Na co szczególnie zwracają 
uwagę – czy jest to prezentacja oferty, wyłącz-
nie cena, a może sposób prowadzenia rozmów 
i negocjacji oraz dostępność wspierających sprze-
daż narzędzi?

Z pomocą, oczywiście, przychodzi tu podstawo-
we badanie – ankieta, którą warto przeprowadzić 
wśród obecnych i byłych klientów. Ale przydatna 
może być także analiza danych z mediów społecz-
nościowych czy z wyszukiwarki Google odnośnie 
do profilu użytkowników, których pozyskujemy tą 
drogą (o ile proces ten ma w ogóle miejsce).

Chodzi o wypracowanie profilu klienta – jego 
oczekiwań, przyzwyczajeń, preferowanych spo-
sobów komunikacji czy narzędzi, z których on 
chętniej korzysta. Celem będzie tu oczywiście 
maksymalna profesjonalizacja prowadzonych 
działań oraz skrócenie czasu procesu komunikacji 
na linii klient–biuro. Wszak czas stał się obec-
nie walutą.

Takie badania mogą dodatkowo okazać się inspira-
cją do podejmowania nowych działań czy wprowa-
dzania nowych narzędzi. Kto wie, a nuż w ankiecie 
wyjdzie nam, że klienci oczekują dziś możliwości 
prezentacji nieruchomości na TikToku?

 Dobierz Odpowiednie 
 narzędzia 
Oczywiście, że zawsze najważniejszy jest człowiek, 
i dotyczy to także prowadzenia biura nieruchomości 
oraz obsługi klientów. Niezwykle istotny jest jednak 
dobór odpowiednich narzędzi, które z jednej strony 
będą odpowiadały na oczekiwania klientów, a z drugiej 
uwzględniały dynamicznie zmieniające się otoczenie.

Pandemia wymusiła zmianę naszych przyzwycza-
jeń praktycznie we wszystkich obszarach życia. 
Przenieśliśmy się do sieci w większym stopniu, niż 
miało to miejsce kiedykolwiek w historii. I trend 
ten należy wziąć pod uwagę także w procesie pre-
zentacji nieruchomości i kontaktów z klientami.

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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Prezentacja nieruchomości online w opcji 360, 
możliwość odbycia rozmowy za pośrednictwem 
komunikatora przy jednoczesnym przedstawianiu 
nieruchomości, którą klient jest zainteresowany, 
prowadzenie na bieżąco komunikacji mailowej, 
ale też możliwość korzystania w określonych 
godzinach z internetowego komunikatora, np. 
Messengera, dla umożliwienia klientowi zada-
nia dodatkowych pytań. Klienci, których nawy-
ki na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy 
na pewno bardzo się zmieniły, z pewnością do-
cenią otwartość na nowe rozwiązania i kanały, 
bo przecież wszystkich łączyć będzie jeden cel: 
sprzedaż, zakup lub najem danej nieruchomości.

 Zadbaj o wysoki standard 
 obsługi klienta 
Niezależnie jednak od dostępności narzędzi, bo-
gatej oferty i sposobów jej prezentowania zawsze 
tym decydującym, kształtującym wizerunek dane-
go biura czynnikiem, istotnym również z punktu 

widzenia skuteczności sprzedaży, jest standard 
obsługi klienta – w tym przypadku rozumiany 
jednak jako pojęcie maksymalnie szerokie zawie-
rające w sobie również bardzo ważne kompeten-
cje miękkie.

Cech, które powinien mieć pośrednik w odniesie-
niu do budowania wizerunku i reputacji firmy, jest 
wiele. Niektóre z nich można wdrożyć niemal od 
ręki. Są jednak i takie, które kształtowane będą 
na zasadzie nabierania nowych nawyków – w tym 
przypadku czas ich nabywania może się rzecz 
jasna wydłużyć.

Ich analizę dobrze zacząć od tego, w jaki sposób 
się komunikujemy, jak mówimy. Czy tempo jest 
dla naszych rozmówców odpowiednie? Czy sposób 
dobieranych słów upraszcza czy wręcz przeciwnie, 
komplikuje przekaz? Czy wyrażamy się precyzyjnie 
i konkretnie?

Najważniejsze są jednak dwie kompetencje – 
umiejętność zadawania ważnych, istotnych dla 

fot. cottonbro / pexels.com
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klienta pytań oraz słuchanie tego, co on do nas 
mówi. Ta ostatnia umiejętność jest kluczowa i – 
przynajmniej teoretycznie – powinna być najczę-
ściej spotykana. Praktyka często weryfikuje jednak 
to założenie.

Wysoki standard obsługi to także terminowość, od-
pisywanie na wiadomość w czasie nie dłuższym niż 
24 godziny. Aczkolwiek, jeśli rzeczywiście zależy Ci 
na ciągłym podnoszeniu standardów, w przypad-
ku naprawdę istotnych informacji czas ten należy 
skracać do absolutnego minimum. Pamiętaj, że za-
kup czy sprzedaż nieruchomości to dla klienta bar-
dzo istotna, często emocjonalna sprawa. Dlatego, 
wyczuwając powagę sytuacji i jego podejście, 
należy starać się wyjść mu naprzeciw w możliwie 
maksymalnym stopniu. Dla wielu klientów czas 
odpisywania na e-maile oraz klarowność i precyzja 
w przekazywaniu informacji mogą być właśnie tym 
najważniejszym aspektem relacji.

 Odpowiednią komunikacją 
 kształtuj wizerunek 
Komunikacja jest kluczem, jest dziś absolutnie 
wszystkim. Począwszy od sposobu rozmawiania 
przez telefon, poprzez odpowiednie redagowanie 
e-maili (bez żadnych „Witam”, z dbałością o brak 
literówek czy odpowiednią interpunkcję), po kon-
kretne, przejrzyste i jasne przedstawianie dostoso-
wanej do potrzeb i oczekiwań klienta oferty.

Do tego dochodzą także dbałość o jakość przesy-
łanych materiałów, umiejętność zadawania odpo-
wiednich pytań, a także służenie radą. Być może 
dobrym pomysłem jest  zbudowanie szerokiego 
portfolio firm, które można polecić w kontekście 
kwestii formalnych, finansowych, remontowych 
czy wielu innych. Dziś klient doceni z pewnością 
kompleksowość. Relacja przecież nie kończy się 
w momencie transakcji – trwać może znacznie 
dłużej po jej zakończeniu, w konsekwencji przyno-
sząc polecenia i referencje.

 Niech dobrze o Tobie mówią! 
Ten cel powinien przyświecać Ci przez cały 
czas i należy go mieć nieustannie z tyłu głowy. 
Pozytywny wizerunek, dobrze kojarzące się mo-
menty z procesu współpracy, przede wszystkim 
dobre wspomnienia i korzystne emocje, a ponad 
wszystko dobrze załatwiona i poprowadzona 
sprawa – takie firmy się poleca, o takich dobrze 
pisze się w internecie, rekomenduje się je na fo-
rach czy facebookowych grupach.

Pamiętaj, że na rynkową pozycję i zaufanie 
klientów pracuje się nierzadko latami, co należy 
rozumieć również przez dbanie o już nawiąza-
ne i w pewnym sensie „skonsumowane” relacje, 
o ich podtrzymywanie. Cóż szkodzi wysłać świą-
tecznego e-maila do klientów, którym kiedyś 
sprzedaliśmy mieszkanie czy dom? Docenią oni 
z pewnością fakt, że o nich pamiętasz. Kosztuje to 
niewiele, a efekt, nawet odłożony w czasie, może 
być piorunujący.

Warto podkreślić jeszcze jedną, niezwykle istotną 
dla wizerunku biura (i praktycznie każdej firmy) 
rzecz. Otóż jego wizerunek kształtują także pra-
cownicy, i to nie tylko będąc w pracy, ale także 
poza nią.

Dobrze więc pomyśleć o jakimś szkoleniu powta-
rzanym co jakiś czas wraz ze zmieniającym się 
komunikacyjnym otoczeniem. Niekoniecznie wią-
zać się to musi z wysokimi kosztami, a osiągnięte 
w długim terminie korzyści, przełożą się z pew-
nością na zaufanie klientów oraz ogólną opinię 
o biurze w bliższym i dalszym środowisku.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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Zakamarki  
po bardziej i mniej znanych 
funkcjonalnościach portalu 
nieruchomosci-online.pl

oprowadza Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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 Zaproś poszukujących na dzień pokazowy za pośrednictwem portalu 

Dzień pokazowy to sekret sukcesu pośredników 
w USA, jedna z ich kluczowych strategii pozyski-
wania klientów. Pozwala on kupującym na swo-
bodne zwiedzanie domu, bez skrępowania, we 
własnym tempie, pokój po pokoju.

Open house, czyli po polsku dom otwarty, z powo-
dzeniem stosują także polscy agenci skoncentrowani 
na szybkiej sprzedaży powyżej wartości rynkowej. 
Także w czasach pandemii, dzięki zagwarantowaniu 
właścicielowi, że zainteresowani będą pojawiać się 
tylko jednego dnia, odpowiednio zabezpieczeni w rę-
kawiczki i maseczki, a nieruchomość może zostać 
po tym wydarzeniu poddana niezbędnej dezynfekcji.

Dzień pokazowy nieruchomości powinien zostać 
zaplanowany z przynajmniej kilkutygodniowym 
wyprzedzeniem, odpowiednio wypromowany i per-
fekcyjnie zorganizowany. Oferta, której przedmio-
tem będzie open house, powinna zostać udostęp-
niona w internecie wraz z odpowiednią informacją, 
że prezentacje odbywają się w tej formie.

Dzień pokazowy na portalu

Jeśli organizujesz prezentacje typu dzień 
pokazowy, możesz to ogłosić także 
w Nieruchomosci-online.pl. Informacja będzie 
publikowana nawet z 2-tygodniowym wyprzedze-
niem względem wydarzenia.

Ogłoszenie otrzyma skupiające uwagę oznaczenie 
(wraz z widoczną datą) zarówno na liście wyszuki-
wania, jak i na widoku oferty.

Jak włączyć oznaczenie „Dzień pokazowy”?

Ustaw termin planowanego spotkania w formula-
rzu edycji danych oferty (opcja pokaże się po za-
znaczeniu „Oferta na wyłączność”).

Możesz dodać także godzinę rozpoczęcia i zakoń-
czenia Twojego open house.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/poczuj-sie-jak-u-siebie-domy-otwarte-jako-narzedzie-promocji-nieruchomosci-11055.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/poczuj-sie-jak-u-siebie-domy-otwarte-jako-narzedzie-promocji-nieruchomosci-11055.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/poczuj-sie-jak-u-siebie-domy-otwarte-jako-narzedzie-promocji-nieruchomosci-11055.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/poczuj-sie-jak-u-siebie-domy-otwarte-jako-narzedzie-promocji-nieruchomosci-11055.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/poczuj-sie-jak-u-siebie-domy-otwarte-jako-narzedzie-promocji-nieruchomosci-11055.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/poczuj-sie-jak-u-siebie-domy-otwarte-jako-narzedzie-promocji-nieruchomosci-11055.html
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Oddany do dyspozycji klientów 
Nieruchomosci-online.pl bezpłatny Kreator wizyt 
online zyskał nową funkcję, która sprawi, że Twoje 
wizyty będą bardziej dopracowane.

Warunkiem koniecznym stworzenia wirtualnej 
wizyty jest wykonanie zdjęć w technologii 360, 
czyli wokół własnej osi, jednym z dedykowanych 
do tego aparatów obracającym się na statywie. 
Oglądanie takich zdjęć sferycznych połączonych 
w wirtualną wizytę często wiązało się z ogląda-
niem... nogi tegoż statywu. Dotąd usunięcie jej 
z nagrania wymagało specjalistycznej obróbki. 
Teraz my zrobimy to za Ciebie! Po prostu wgraj 

zdjęcia 360 wprost z aparatu, a my automatycznie 
zajmiemy się ich oczyszczeniem z tego psującego 
efekt elementu. Tobie pozostaje tylko ustawić 
połączenia między pomieszczeniami i… cieszyć się 
z kalorycznych zapytań na oferty z WW!

Kreator wizyt online to najprostsze na rynku na-
rzędzie do tworzenia wirtualnych wizyt. Efektowne 
wizyty możesz tworzyć i przechowywać w swoim 
koncie na Nieruchomosci-online.pl. Możesz także 
udostępniać je na innych platformach ogłoszenio-
wych i własnej stronie internetowej.  A wszystko to 
w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat.

 Krok dalej ku idealnej kreacji wirtualnych wizyt 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wirtualne-wizyty-w-sluzbie-posrednikom-nieruchomosci-14909.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wirtualne-wizyty-w-sluzbie-posrednikom-nieruchomosci-14909.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/kreator-wirtualnych-wizyt.html
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Doradcy, którzy posiadają w portalu 
Nieruchomosci-online.pl osobiste Konto Agenta 
zautoryzowane przez biuro nieruchomości, mogą 
samodzielnie kształtować strategię promocji ogło-
szeń, które są pod ich opieką.

Aby promować ogłoszenie, mogą dokonać zakupu 
wyróżnień lub skorzystać z bonusowych wyróżnień 
otrzymanych od portalu jako nagrody za utrzy-
mywanie wysokiej jakości ogłoszeń. Mogą także 
skorzystać z promowań przekazanych im przez 
biuro nieruchomości.

Jak przekazać wyróżnienia agentom?

Aby przekazać wyróżnienia swojemu agentowi, za-
loguj się do konta biura i wejdź w zakładkę Agenci. 
Nad listą osób zobaczysz pomarańczowy button 

„Przypisz wyróżnienia”, na którym widnieć będzie 
także dostępna w puli liczba wyróżnień zakupiona 
przez Twoje biuro.

Po kliknięciu pojawi się lista osób, którym możesz 
przypisać wyróżnienia. Uwaga – na tej liście będą 
znajdować się wyłącznie osoby, które mają aktywne 
Konta Agenta w portalu Nieruchomosci-online.pl! 
Przy każdym nazwisku widzisz aktualnie posiadaną 
przez agenta liczbę wszystkich wyróżnień, w tym 
PLUS i TOP. Wpisz liczbę wyróżnień, które chcesz 
przekazać konkretnemu agentowi lub każdemu 
z nich, potwierdź, klikając „Przekaż wyróżnienia” 
i gotowe!

Agent zostanie powiadomiony e-mailem o nowych 
wyróżnieniach do jego dyspozycji. Zaloguj się 
i przydziel swoim Agentom wyróżnienia.

 Transfer wyróżnień. Przydatna funkcja Konta Agenta 

https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
http://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
http://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
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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:zuzanna.osowska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:magdalena.sporysz%40nieruchomosci-online.pl?subject=
https://m.me/zuzanna.osowska.399 
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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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Suburbanizacja
O atrakcyjności życia 
na przedmieściach

fot. Daniel Frank / pexels.com

 Piotr Wasyluk 
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Doktor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki. Specjalista 
i praktyk w zakresie projektowania usług oraz projektowania 
z wykorzystaniem trendów. Moderator design thinking. Redaktor 
profili FB: Dragonfly perspective i Robię projekt. Prowadzi firmę  
Wasyluk Projektowanie Kreatywne.

Piotr Wasyluk

Suburbanizacja to, mówiąc ogólnie, rozwój obsza-
rów podmiejskich. Ich rozrost i włączanie w obręb 
aglomeracji. Według wielu specjalistów zajmują-
cych się problematyką miejską, suburbanizacja nie 
jest zjawiskiem pożytecznym. Ich zdaniem, przeno-
szenie się mieszkańców miast z centrów na przed-
mieścia jest jedną z wielu przyczyn niekontrolowa-
nej ekspansji miejskiej.

Przedmieścia kojarzą się najczęściej z podmiejskimi 
enklawami i peryferiami, dzielnicami bez właści-
wości, zabudowanymi nieróżniącymi się od siebie 
domami jednorodzinnymi lub z szarymi blokowi-
skami. Do suburbanizacji przylgnęło negatywne 
określenie urban sprawl, które można przetłu-
maczyć jako rozlewanie się miast. Niektórzy, jak 
Charles Montgomery, nazywają przedmieścia „mia-
stami na krawędzi” lub „miastami rozproszonymi”, 
co dość precyzyjnie oddaje ich charakter.

 Rozlewające się miasta 
Choć rozwój miast przynosi wiele korzyści (pod-
wyższają one standard życia, są również akce-
leratorami rozwoju technologicznego), ma on 
również swoje negatywne strony. Powoduje je 
przede wszystkim ich dynamiczny rozrost. Od 
kilku dziesięcioleci miasta przeżywają gwałtowny 
rozwój i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie 
on zatrzymany w najbliższych latach. Na początku 
dwudziestego wieku jedynie 10% ludzkości żyło 
w miastach. Obecnie mieszkańcy miast stanowią 
50% populacji, a wielu ekspertów przewiduje, 
że do roku 2050 w miastach i na terenach zurbani-
zowanych będzie żyło 75% globalnej populacji.

Ekspansja miast ma przede wszystkim niekorzyst-
ny wpływ na środowisko. Mimo że miasta zajmują 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych miasta przeszły olbrzymią ewolucję. 
Procesy urbanizacyjne, które stanowiły główny czynnik ich transformacji, 
koncentrowały się przede wszystkim na centrach dużych miast. 
W ostatnich latach proces ten powoli zaczął się jednak odwracać. Dzisiaj 
to nie centra miast stanowią główny cel procesów urbanizacyjnych, 
ale przedmieścia. Suburbanizację można uznać za jeden z istotnych 
współczesnych trendów decydujących o kierunku rozwoju miast, a także 
za duże wyzwanie dla polityk miejskich.

https://www.facebook.com/people/Dragonfly-perspective/100057143992206/
https://www.facebook.com/robieprojekt
https://www.facebook.com/WasylukProjektowanieKreatywne
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dziś jedynie 5% powierzchni globu, odpowiadają 
za 70% globalnego zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych. Procesy urbanizacyjne niosą ze 
sobą również szereg wyzwań społecznych i go-
spodarczych. Wzrost liczby ludzi zamieszkujących 
miasta spowoduje problemy związane  z możli-
wością zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji 
miejskiej, głównie w zakresie mieszkań, transpor-
tu, energii, wody, odpadów, a także zatrudnienia 
oraz zapewnienia podstawowych usług, takich jak 
edukacja czy ochrona zdrowia.

Początkowo przedmieścia miały być naturalnym 
przedłużeniem miast, ich niekontrolowana ekspan-
sja stała się jednak sporym problemem, zarówno 
dla mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. 
Rozlewające się miasta zajmują więcej miejsca, 
a ich budowa i codzienne funkcjonowanie są 
niezwykle kosztowne. Suburbanizacja powoduje 
szereg problemów ekologicznych, zmniejsza bio-
różnorodność i sprzyja niekorzystnemu wykorzy-
staniu zasobów naturalnych. Zdaniem niektórych 
ekspertów, obszary podmiejskie generują więcej 
zanieczyszczeń niż centra miast. Dość powszechny 
jest również pogląd, że życie na obrzeżach miast 
negatywnie wpływa na relacje społeczne i utrud-
nia interakcje.

Kryzys pandemiczny pokazał również, że olbrzymim 
wyzwaniem staje się zapewnienie mieszkańcom 
miast bezpieczeństwa zdrowotnego.

Kreśląc negatywny obraz przedmieść, warto jednak 
pamiętać, że miasta i przedmieścia łączy symbiotycz-
ny związek. Odkąd istnieją miasta, na ich obrzeżach 
zawsze tworzą się tereny podmiejskie. Czasami też 
rozwój przedmieść jest bezpośrednią odpowiedzią 
na negatywne konsekwencje urbanizacji.

 Atrakcyjna podmiejskość? 
W tym kontekście można zastanowić się, czy przed-
mieścia mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla 
centrów miast? Zwłaszcza że w ostatnich latach moż-
na zaobserwować nasilenie się trendu suburbaniza-
cyjnego, a tereny podmiejskie stają się coraz bardziej 
popularne, a nawet modne.

 Niekontrolowana ekspansja 
 miast staje się problemem, 
 zarówno dla mieszkańców, 
 jak i środowiska naturalnego. 

fot. Kelly Lacy / pexels.com
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Wzrost popularności przedmieść spowodowany jest 
kilkoma czynnikami. Po pierwsze, wynika z opisy-
wanego wcześniej nagromadzenia negatywnych 
konsekwencji urbanizacji. Życie w miastach staje się 
niezwykle uciążliwe przez hałas, zanieczyszczenia 
powietrza, zatłoczenie etc. Po drugie, spowodowa-
ny jest aktywnością pokolenia millenialsów, którzy 
przenoszą się na obrzeża miast, tworząc tak zwane 
„hipsturbia”. Hipsturbia to miasta w mniejszej skali 
pełniące wszystkie funkcje miasta, oferujące wszyst-
kie udogodnienia dostępne w miastach (sklepy, 
restauracje, miejsca rekreacji i sportu etc.). Powstają 
one głównie dzięki migracji millenialsów na obrzeża 
miast w celu obniżenia kosztów życia. Po trzecie, 
przyczynia się do niego pandemia COVID-19, która 
powoduje zmiany w wielu obszarach naszego życia. 
Jednym z głównych czynników wzrostu atrakcyj-
ności przedmieść jest zmiana modelu pracy, m.in. 
transformacja pracy stacjonarnej w zdalną. Wiele 
miejsc pracy (głównie biurowej), ulokowanych naj-
częściej w centrach miast, pustoszeje, a pracownicy 
przenoszą swoją aktywność zawodową do własnych 
domów. Pozytywne doświadczenia z pracą zdalną 
sprawiają, że wiele firm planuje przejście na mo-
del hub and spoke, który polega na zmniejszeniu 
przestrzeni biurowych i rozlokowaniu ich na tere-
nach podmiejskich.

Dość powszechne w ostatnich latach dostrzeganie 
walorów życia na przedmieściach sprawia, że coraz 
więcej ludzi decyduje się na ucieczkę z metropolii 
i osiedlanie się na ich obrzeżach. Podmiejskość 
powoli staje się stylem życia, który łączy się 
z niezwykle popularnymi współcześnie trendami, 
takimi jak życie zrównoważone, work-life balance 
czy slowbalizacja. Mieszkańcy przedmieść podkre-
ślają również, że podjęcie decyzji o zamieszkaniu 
na przedmieściach to przede wszystkim manife-
stacja wolnego wyboru, możliwość decydowania 
o tym, gdzie żyć i jak żyć.

Nowe podejście do życia na przedmieściach pro-
wokuje dyskusje o możliwych negatywnych konse-
kwencjach rozlewania się miast. Powracają pytania 
o jakość życia na terenach podmiejskich, a także 
o jego koszty.

 Konsekwentny i planowy 
 rozwój przedmieść 
Zwolennicy podmiejskiego stylu życia zwracają jednak 
uwagę, że należy dostrzec różnice między niekon-
trolowaną rozbudową przedmieść, a planową roz-
budową terenów podmiejskich. Wskazują, że rozwój 
technologii, zwłaszcza cyfrowych i mobilnych, może 
zminimalizować, a nawet wyeliminować wiele nega-
tywnych konsekwencji dawnej suburbanizacji. Może 
również przyczynić się do znaczącego zwiększenia ich 
atrakcyjności, a przy okazji ekonomicznej opłacalności 
(podstawowym argumentem jest stopniowo zwiększa-
jący się popyt nie tylko na podmiejskie powierzchnie 

biurowe, ale również mieszka-
nia i domy, przede wszystkim 
domy do wynajęcia).

Czy w związku z tym przedmieścia mają szansę stać 
się atrakcyjną alternatywą dla centrów miast? Czy 
będą w stanie uniknąć pułapek, w które wpa-
dano w przeszłości? Wszystko wskazuje na to, 
że tak. Przedmieścia przechodzą ciągłą ewolu-
cję. Nieustannie też, lepiej lub gorzej, starają się 
reagować na współczesne problemy i wyzwania. 
Dostrzeżenie walorów życia na przedmieściach 
niewątpliwie przyczyni się do ich rozwoju.

Przedmieścia rzeczywiście mogą stać się „dobrym miej-
scem do życia”. Sama promocja jednak nie wystarczy. 
Rozwój przedmieść zależy przede wszystkim od dobrej 
komunikacji i odpowiedniego zarządzania zasobami 
podmiejskimi. Wymaga również większego wykorzysta-
nia technologii i odpowiedniego zintegrowania jej z na-
turalnymi zasobami przedmieść. Taka hybryda mogłaby 
sprawić, że przedmieścia staną się atrakcyjną opcją 
dla życia w mieście, miejscem, w którym realizuje się 
zrównoważony model życia, przestrzenią, w której łą-
czy się technologiczną innowacyjność z szacunkiem do 
środowiska naturalnego i dobrostanem mieszkańców. 

Przedmieścia przechodzą 
ciągłą ewolucję.
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przegląd
rynku
nieruchomości
w polsce
ceny ofertowe
mieszkań z rynku
wtórnego

I kw. 2021 r.
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Alicja Palińska
Nieruchomosci-online.pl

Prezentujemy ceny ofertowe sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym  
w I kwartale 2021 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.

sprawdź »

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

Na rynku wtórnym w I kwartale 2021 r. obserwo-
waliśmy dalsze wzrosty średnich cen ofertowych 
mieszkań na sprzedaż. Dotyczy to niemal wszyst-
kich największych miast w Polsce bez względu 
na wielkość mieszkania, a średni wzrost ceny 
za mkw. mieszkania na rynku wtórnym dla 23 naj-
większych miast w Polsce wyniósł 3,2 procenta.

Najwyższe wzrosty cen wystąpiły w Łodzi 
(aż o 20,5 proc. w porównaniu do IV kwartału 
ub. r.). Duży wzrost zanotowały także: Zielona 
Góra (7,7 proc.), Bielsko-Biała (7,3 proc.), Koszalin 
(6,0 proc.) i Katowice (5,7 proc.). Natomiast mias-
tem, w którym był największy procentowy spadek 
cen jest Lublin – tu cena mkw. na rynku wtórnym 
spadła średnio o 16,7 proc.

Nieprzerwanie na liście miast o najwyższych 
średnich cenach za metr kwadratowy plasują 
się Sopot (13,7–14,6 tys. zł/mkw.), Warszawa 
(11,6–12,6 tys. zł/mkw.), Kraków (10–11,3 tys. zł/mkw.) 
oraz Gdańsk (9,7–11,6 tys. zł/mkw.) i Gdynia 
(9,9–10,4 tys. zł/mkw.). Najniższe średnie ceny 

za metr kwadratowy wśród największych miast 
w Polsce spotkamy w Gorzowie Wielkopolskim 
(4,6–4,8 tys. zł/mkw.), Częstochowie (5–5,3 tys. 
zł/mkw.), Koszalinie (5,5–5,7 tys. zł/mkw.), 
Zielonej Górze (5,4–5,8 tys. zł/mkw.) i Bielsku- 
-Białej (5,4–7 tys. zł/mkw.).

Udział mieszkań w zależności 
od stanu nieruchomości

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, styczeń - marze 2021

http://Nieruchomosci-online.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-cen-ofertowych-mieszkan-z-rynku-wtornego-iv-kwartal-2020-roku-14588.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/alicja-palinska/
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analizy
Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a stan mieszkania – I kwartał 2021 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 6140 12,4 6351 11,3 6590 26,0 7187 30,3 7409 16,8 6708 3,1

Bielsko-Biała 5417 11,7 5409 22,9 6190 40,8 6393 13,4 6550 5,6 5813 5,6

Bydgoszcz 5515 9,3 5991 9,4 6350 27,3 6549 39,0 6771 12,3 5892 2,7

Częstochowa 4760 11,8 4893 19,3 5247 42,9 5484 10,0 5545 12,5 5408 3,6

Gdańsk 8655 9,4 9043 4,7 9399 20,1 10474 37,6 10400 26,4 10413 1,7

Gdynia 7579 10,4 7966 5,3 8306 23,6 9158 47,5 9785 12,5 10147 0,7

Gorzów 

Wielkopolski
4273 6,1 4615 1,6 4759 13,7 4918 33,5 5184 42,8 5735 2,2

Katowice 5415 16,1 5837 14,3 6506 28,4 6429 14,6 6909 20,6 7238 6,0

Kielce 5170 12,6 5462 13,8 6024 31,9 5868 24,8 6344 13,2 6483 3,8

Koszalin 5225 7,8 5294 7,8 5339 28,1 6069 44,4 7245 11,8 bd bd

Kraków 9433 9,7 9445 8,6 9884 18,2 10637 38,9 11075 19,6 10383 5,0

Lublin 5349 17,7 5741 10,2 5837 24,4 6152 24,4 6466 18,5 6611 4,8

Łódź 6817 14,7 6839 10,2 6985 19,4 7590 23,7 7461 29,7 7352 2,3

Olsztyn 5820 10,6 5977 13,5 5947 21,6 6766 36,5 6995 15,6 6157 2,1

Opole 5476 10,6 5766 21,8 5752 23,5 6313 28,5 6286 15,1 5761 0,6

Poznań 6935 13,7 7275 6,3 7396 19,2 7981 24,5 8122 29,8 7888 6,4

Rzeszów 6550 10,3 6635 4,2 7038 17,6 7389 21,0 7468 37,6 7045 9,2

Sopot 11970 9,2 13479 7,3 13986 23,9 15657 37,6 14026 21,1 21000 0,9

Szczecin 6037 11,8 6264 7,4 6620 25,4 7302 16,1 7394 36,8 7989 2,5

Toruń 5934 7,2 6228 8,7 6491 30,7 7089 32,7 7011 18,9 7258 1,8

Warszawa 11068 13,5 11235 8,5 11394 24,8 12090 28,2 12358 20,6 11633 4,4

Wrocław 7929 8,9 8235 8,1 8329 20,0 8995 31,1 9026 28,1 8742 3,8

Zielona Góra 4968 7,7 4864 6,1 5526 25 5979 40,3 6339 16,3 5458 4,6

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy. Źródło: Nieruchomosci-online.pl
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Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a liczba pokoi – I kwartał 2021 r.

miasto
Średnia cena za mkw. w zależności od liczby pokoi

1 2 3 4

Białystok 7425 7205 6497 6345
 +1,0%  +4,4%  +3,1%  +5,2%

Bielsko-Biała 6970 6016 5910 5439
 +10,7%  +4,3%  +5,2%  +9,2%

Bydgoszcz 6706 6539 6203 6080
 +6,8%  +2,7%  +1,1%  +4,2%

Częstochowa
5308 5170 5196 4979
 �-0,2%  +5,1%  +5,1%  +2,5%

Gdańsk
11609 10130 9829 9723

 +5,5%  �-1,4%  �-0,1%  +2,6%

Gdynia
10391 8974 8491 9913

 +9,0%  �-0,6%  �-1,6%  +1,8%

Gorzów Wielkopolski 4844 4952 5004 4644
 �-3,2%  +6,0%  +7,9%  +9,5%

Katowice 6582 6448 6155 6535
 +4,1%  +2,9%  +3,0%  +12,9%

Kielce 6655 5856 5693 5816
 +8,4%  +1,7%  +1,6%  �-0,2%

Koszalin 5795 5890 5865 5560
 +1,6%  +7,5%  +5,6%  +9,4%

Kraków 11315 10281 10004 10101
 +0,4%  +1,0%  +1,6%  +4,4%

Lublin 6343 5960 5943 5951
 �-17,4%  �-19,3%  �-15,4%  �-14,6%

Łódź 8050 7505 7083 6836
 +22,8%  +22,9%  +18,0%  +18,5%

Olsztyn 7197 6628 6214 6260
 �-0,2%  +5,4%  �0,0%  +4,5%

Opole 6433 6119 5830 6098
 +1,8%  +2,8%  +1,8%  +11,2%

Poznań 8486 7903 7333 7199
 +1,3%  +1,1%  +1,1%  +1,2%

Rzeszów 8200 7566 6972 6775
 +2,7%  +1,2%  +1,5%  �-0,5%

Sopot 14603 14303 14294 13722
 +7,0%  �-0,2%  +9,6%  �-9,3%

Szczecin 7881 7337 6736 6369
 +5,5%  +5,5%  +0,4%  +2,9%

Toruń 7084 6909 6593 6319
 +0,2%  +2,5%  +1,1%  +4,3%

Warszawa 12682 11981 11204 11688
 �-0,9%  +1,0%  +0,9%  +0,8%

Wrocław 9946 8746 8310 8244
 +1,7%  +1,1%  +1,6%  +3,1%

Zielona Góra 5816 5845 5690 5422
 +9,6%  +6,9%  +6,3%  +8,0%

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy w zestawieniu z różnicą ceny z IV kwartału 2020. Źródło: Nieruchomosci-online.pl
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