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Koniec wakacyjnego luzu
Luzu? Dobry żart, pomyślicie. Tego lata rynek 
nieruchomości był rozgrzany bardziej niż pia-
sek na plaży w Chałupach. Wzmożony popyt 
na nieruchomości gruntowe i domy – nie tylko 
te o potencjale wakacyjnym – sprawił, że poś
rednicy w tym roku sezonu ogórkowego zdecy-
dowanie nie doświadczyli. Czy to koniec? Czy 
jesień i widmo czwartej fali trochę nas ochłodzą? 
Obserwujemy rosnący trend zapotrzebowania 
na wsparcie pośrednika ze strony poszukujących, 
pracy nie będzie więc mniej. W ogólnopolskim 
badaniu nastrojów pośredników podzieliliście 
się Waszym punktem widzenia i przewidywania-
mi na rozpoczynający się kwartał, co przybliża 
w swoim tekście Alicja Palińska. 

Przed Wami wrześniowy numer magazynu 
„ESTATE”. Numer, który aż kipi od aktualnych 
treści. Zaczynamy wywiadem z Moniką Czaplicką, 
który być może zmieni Wasze nastawienie do zbie-
rania opinii w internecie. Pozostając w obszarze 
wizerunku w social media, Paweł Stempniak bierze 
na warsztat komunikację w social media i podpo-
wiada, co zrobić, by była „prawdziwa”. Karolina 
Kazuła i Karolina Sieniawska przestrzegają na-
tomiast przed pułapkami, jakie taka komunikacja 
niesie. 

Za kulisami zawodu z Beatą Uberną rozmawiamy 
o rynku nieruchomości komercyjnych i specyfice 
pracy z dużymi inwestorami. W świat finansów biura 

nieruchomości wprowadza Agnieszka Rosolińska 
i próbuje nam go trochę poukładać. O likwidacji 
szkód z polisy OC pisze Małgorzata Szulczewska. 
O zmianach przepisów dotyczących umów rezerwa-
cyjnych opowiada Michał Łomżyński, zaś o nowych 
wymogach względem niekaralności pośredników 
pisze Rafał Szczeponek. Hanna MilewskaWilk 
przedstawia kompendium obowiązków posiadaczy 
i zarządców domów przed zimą. Przyszłość zawodu 
pośrednika w obliczu postępującej ery proptechu 
rozważa dr Piotr Wasyluk.

Alex Barszczewski przypomina podstawy skutecz-
nych negocjacji. W poszukiwaniu Świętego Graala 
z Dawidem Mareckim zatrzymujemy się na trzecim 
już przystanku pod hasłem: adaptacja nowego 
agenta. O potencjale konfliktu w zespole pisze 
Bogdan Sosnowski. 

Dziękuję wszystkim ekspertom za dzielenie się 
swoją wiedzą i przemyśleniami na łamach ma-
gazynu „ESTATE”. Dzięki nim mogę przedstawić 
Państwu kolejny numer bogaty w wartościowe 
treści, które – jestem tego pewna – dostarczą 
wiedzy i inspiracji. 

Zapraszam do lektury. 
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rozmawia
Dominika Mikulska

 ROZMOWA Z BEATĄ UBERNĄ 

Oswoić komercję
fot. Jarosław Stępień
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Komercja to nie rynek, to mindset. O działaniu na rynku nieruchomości 
komercyjnych, szczególnie pod kątem pośredników, którzy chcieliby 
wyjść poza „mieszkaniówkę” i zacząć działać na tym rynku, rozmawiam 
z Beatą Uberną –  pośredniczką, inwestorką, certyfikowanym doradcą 
CCIM, właścicielką biura Centrum Obsługi Nieruchomości Uberna 
Nieruchomości w Goleniowie. 

Zacznijmy od podstaw, od definicji i od tego, 
czym jest „komercja” i co odróżnia transakcje 
na rynku komercyjnym od transakcji 
na rynku prywatnym?

Co do zasady, nieruchomości dzielą się na przezna-
czone do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
(rynek prywatny) i na nieruchomości komercyjne, 
które przeznaczone są do prowadzenia działalności 
gospodarczej, bądź są uznane za ten rodzaj nie-
ruchomości, który z założenia powinien przynosić 
właścicielowi zysk netto.

Mamy zatem dwa segmenty transakcyjne operują-
ce kapitałem i zasobami na rynku. 

Z tego, kto jest dysponentem kapitału 
i kto rozporządza mieniem, które 
jest przedmiotem decyzji, wynikają 
zasadnicze różnice, także dla współpracy 
z pośrednikiem. 

Dokładnie. Na rynku komercyjnym mamy dążenie 
inwestora do współpracy eksperckiej na każdym 
etapie aktywności na rynku, natomiast na rynku 
prywatnym mamy raczej niechęć do ich angażowa-
nia i sięgania po doradztwo. 

Na rynku komercyjnym przed podjęciem decyzji 
zbierane są dane, a badanie rynku przed podjęciem 
decyzji jest must have. Na rynku prywatnym ob-
serwujemy niechęć do zbierania danych. Na rynku 
komercyjnym podstawą jest analiza szans, zagro-
żeń i wysokość stopy zwrotu, na prywatnym – są 

często subiektywne uczucia, artykułowane wprost 
lub takie ukryte, które często poznajemy w trakcie 
i które mogą nas zaskoczyć. Na rynku komercyj-
nym decyzyjność jest odroczona w czasie, na pry-
watnym zaś jest dość spontaniczna. 

Podstawą odmienności procesu decyzyjnego są 
także różnice po stronie źródeł finansowania. 
Na rynku komercyjnym środki pochodzą od inwes
torów, którzy pochodzą z aktywów; czasem są to 
środki z funduszy, rzadko z kredytowania, np. kre-
dytem obrotowym. Na rynku prywatnym pochodzą 
z oszczędności oraz z kredytów hipotecznych, oso-
by trzecie często decydują zatem, czy ta inwestycja 
będzie miała miejsce. 

A kryterium przynoszenia zysku? 

W zależności od tego, kim jest inwestor lub kim 
jest dysponent zasobu podażowego – i w za-
leżności od tego, na jakim rynku operuje – jego 
koncentracja jest zmienna.

Preferencje inwestorów dzielę – ze względu 
na ich cel nadrzędny – na tych, którzy szukają 
nieruchomości zapewniających stały przepływ 
finansowy lub dających zysk kapitałowy, oczywi-
ście w założonym przez siebie czasie.

Należałoby zaznaczyć tu podział także na inwe-
storów aktywnych i pasywnych – występujących 
bardziej jako osoby, które chcą zabezpieczyć 
wzrost wartości majątku i przyszłą emeryturę. 
Tu moimi klientami są reprezentanci wolnych 
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zawodów i przedsiębiorcy niedziałający stricte 
na rynku nieruchomości, ale lokujący tam swo-
je nadwyżki. Inwestycje w nieruchomości ze 
swej natury są długoterminowe. Uwzględniając 
utratę wartości środka płatniczego każdej waluty 
na świecie, solidnie zabezpieczają majątki przed 
utratą ich wartości. Znam wiele przypadków, gdy – 
przy sprzyjających okolicznościach – inwes tycja 
spełniała obie przesłanki jednocześnie.

Co składa się na rynek nieruchomości 
komercyjnych? – Bo jest to ogromnie 
szerokie pojęcie. Z jakimi nieruchomościami 
i transakcjami mamy do czynienia?

Obszarem aktywności inwestorów przeważnie 
są grunty inwestycyjne, tereny pod zabudowę 
branżową, parki handlowe, parki przemysłowe, 
powierzchnie biurowe czy hotelowe, apartamen-
ty w atrakcyjnych miejscach czy też – popularne 
ostatnio – obiekty senioralne. Obszar prywat-
nych inwestycji to mieszkania, domy, lokale prze-
mysłowe typu garaże, działki z przeznaczeniem 
budownictwa jednorodzinnego. 

Inwestorzy komercyjni najczęściej chcą kupować 
teren, który ma już konkretne przeznaczenie i jest 
przystosowany. Prywatni inwestorzy ostatnio coraz 
częściej funkcję kreują, np. poprzez przekształce-
nie gruntu rolnego pod zabudowę (oczywiście, jeśli 
nie ma MPZP). 

Liczba transakcji prywatnych na rynku znacznie 
przeważa liczbę transakcji komercyjnych w za-
danym czasie. Wolumen wartości transakcji jest 
natomiast odwrotnie proporcjonalny do liczby 
i jest niekoniecznie z nią powiązany. Transakcje są 
zdecydowanie bardziej kaloryczne i mam ich mniej. 
Co nie znaczy, że pracy mam mniej. Wypłaty za ob-
sługę są rzadsze, dużo bardziej odsunięte w czasie 
niż na rynku prywatnym. 

Coraz większa liczba pośredników pracuje dla 
inwestorów. Czy zauważasz ten trend?

Ze swojego doświadczenia odróżniłabym agentów, 
którzy dla inwestorów pracują w pełnym wymiarze, 
od pośredników, którzy współpracą z inwestorami 
zajmują się dorywczo. Mam tu na myśli podsuwanie 
inwestorom tego, co akurat jest na tapecie do sprze-
dania, czyli de facto podejście od strony podażowej. 

Każdy inwestor ma swoją wiedzę i doświadcze-
nie, na podstawie których podejmuje decyzje. 
Wspomniana pasywna postawa nie niesie dla in-
westora wartości wynikającej z eksperckiej wiedzy 
pośrednika (o ile ten oczywiście takową posiada). 
Wiedzy wynikającej z ciągłego zbierania danych, 
z wykonywania na bieżąco analiz. Aktywny pośrednik 
podsuwa inwestorowi warianty związane z dojściem 
do celu inwestycyjnego, możliwe sposoby wyko-
rzystania nieruchomości i prognozy finansowe dla 
nich, plan wejścia i plan wyjścia z inwestycji. To są 

fot. Jarosław Stępień
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elementy, które powinny wybrzmiewać w trakcie 
rozmowy. To sprawia, że dajemy inwestorowi war-
tość, a wtedy najczęściej na jednej transakcji się nie 
kończy. Zdarza mi się prowadzić klientów przez całą 

serię transakcji rozciągniętych 
w czasie, które prowadzą do 
ich celu inwestycyjnego. 

Można by to dopowiedzieć do pierwszego 
pytania o różnice między rynkiem prywatnym 
i komercyjnym: na rynku komercyjnym często 
na obsłudze jednej transakcji się nie kończy, 
a kontakt z klientem jest wieloletni i to 
na wielu polach.

Praca z inwestorami to permanentny proces. 
Dojście do celu inwestycyjnego często wyma-
ga wykreowania wielu transakcji. Przez kilka 
lat prowadziłam inwestora, który chciał mieć 
apartament w condo nad morzem (pasywna 
renta), dysponował jednak środkami finanso-
wymi na poziomie 20% wymaganej inwestycji, 
a jego działalność gospodarcza prowadzona była 
w sposób niewykazujący zysku, zatem i możli-
wości kredytowania zakupu nie było. Po drodze 

wykreować trzeba było wiele transakcji, by osta-
tecznie osiągnął swój cel.

Inwestycje się zmieniają, cele się zmieniają, rynek 
się zmienia, a my swoimi wiedzą i doświadczeniem 
możemy prowadzić inwestora przez ten proces. 
Gdy patrzę na rozwój klientów, z którymi zaczy-
nałam – ile już mają za sobą, a ile jeszcze przed 
sobą – to już nie są dziesiątki, nie setki milionów, 
to miliardowe inwestycje, lata doświadczenia 
zbieranego wspólnie. Ja z nimi przeszłam tę drogę, 
która była także drogą mojego własnego rozwo-
ju – od małych projektów, gdzie bazą było zaufa-
nie, po projekty o coraz większym wolumenie.

Jak wyglądała zatem Twoja droga do 
specjalizacji: nieruchomości komercyjne? 
Do opowiedzenia jest pewnie mnóstwo 
historii, ale gdybyśmy się miały skupić 
na kamieniach milowych, które były 
kluczowe w Twoim rozwoju, to co by 
nimi było?

Przedsiębiorcą jestem ponad 30 lat. Od 2000 roku 
prowadzę działalność w zakresie obrotu nierucho-
mościami. W 2001 zdobyłam państwową licencję 
pośrednika, w 2006 roku – zarządcy. Wtedy też 
miała miejsce ważna decyzja, która właściwie 
mnie ukierunkowała – rozpoznanie rynku nieru-
chomości europejskich, gdy wchodziliśmy do Unii. 
Wzięłam udział w szkoleniu Europejskiej Akademii 

 PRACA Z INWESTORAMI TO 
 PERMANENTNY PROCES. 

fot. Jarosław Stępień
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Nieruchomości, pośród zaskakująco niewielu 
pośredników, którzy wówczas zainteresowali się 
tym szkoleniem i tematem. Z perspektywy czasu, 
kluczową dla mnie decyzją było rozpoczęcie edu-
kacji w ramach Certified Commercial Investment 
Member of Chicago. To studia wyższe w ramach 
nieruchomości komercyjnych, które komplekso-
wo kształcą w 4 obszarach: Analiza Finansowa 
Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych, 
Analiza Rynkowa Komercyjnych Nieruchomości 
Inwestycyjnych, Analiza Decyzji Użytkownika 
Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych, 
Analiza Inwestycyjna Nieruchomości 
Komercyjnych. CCIM nazywany jest „doktoratem 
z komercyjnego rynku nieruchomości”. Zdobyłam 
pewność, że to, co robię, to, co i jak analizuję, 
oparte jest na rzetelnej wiedzy merytorycznej, 
jest to na światowym poziomie. 

Osoby, które dołączają do grona pośredników 
certyfikowanych, realizują transakcje o znacz-
nych wolumenach, wszystkie (w Polsce) się znają, 
są w kontakcie i chętnie współpracują. Gdy do 
współpracy staje osoba legitymująca się CCIM, 
wiesz, że jest na takim samym poziomie wiedzy 
i to jest całkowicie inna rozmowa, a poziom za-
ufania jest wysoki. 

Jaki był Twój pierwszy duży projekt 
po uzyskaniu CCIM?

Około 2006 roku miał miejsce kluczowy dla mojej 
ścieżki zawodowej pierwszy projekt, który realizo-
wałam jeszcze w czasie studiów CCIM. Zostałam 
prezesem i udziałowcem pierwszej mojej spółki 
deweloperskiej, stworzyłam w niej od podstaw 
trzy projekty deweloperskie w zakresie inwestycji 
mieszkaniowych. Zostały zaplanowane, przepro-
wadzone i sprzedane przeze mnie.

Ale już w 2000 roku, gdy zaczynałam jako pośrednik 
w obrocie nieruchomościami z minusowym zaso-
bem (musiałam kontynuować i spłacić zobowiązania 
z poprzedniej działalności), pierwsze pieniądze poja-
wiły się na skutek doświadczania na własnej skórze 

rynku inwestycyjnego. Na początku ten wolumen 
wartości transakcji nie był bardzo duży. W pierw-
szą inwestycję, wraz z moimi dwoma wspólnikami, 
włożyliśmy łącznie 300 tysięcy złotych; ostatecznie 
jej wartość wyniosła 3,5 miliona złotych. Było to 
tzw. osiedle flamandzkie, pomysł zainspirowany 
moją wizytą w Holandii, gdzie obserwowałam takie 
inwestycje i postanowiłam przenieść je na grunt 
polski. Aktualnie podobne inwestycje, o infrastruk-

turze i rozwiązaniach inspi-
rowanych moim projektem, 
są realizowane przez innych 
deweloperów na tym terenie. 

Jak opisałabyś działanie na rynku 
nieruchomości komercyjnych? 

Spójrzmy na pracę pośrednika, jak na takie pod-
wodne życie. Gdy nie mamy doświadczenia jest tak, 
jakbyśmy oglądali je, mając twarz tuż nad lustrem 
wody. Gdy zanurzamy twarz lub gdy snurkujemy, 
czyli pływamy z maską i rurką na niewielkiej głębo-
kości, mamy już większą możliwość obserwowania 
fauny i flory. Ale kiedy nurkujemy z butlą tlenową, to 
jesteśmy w stanie zobaczyć prawdziwą głębię. 

Pogłębianie poziomu wiedzy ma wpływ na to, jak 
głęboko schodzimy. Tam, gdzie nikt inny nie chce, ja 
wchodzę z latarką i w mroku dostrzegam szanse i po-
wiązania, a potem opowiadam o nich inwestorowi, 
który siedzi na górze w łodzi. Gdy jako agent nie po-
zyskujesz wiedzy, to patrzysz z poziomu lustra wody, 
siedzisz tak samo w łodzi jak Twój inwestor i często 
oboje albo nie widzicie możliwości, albo jesteście 
w błędzie, bo lustro wody jeszcze zakrzywia obraz. 

 PRACA POŚREDNIKA JEST 
 JAK OGLĄDANIE PODWODNEGO 
 ŻYCIA. POGŁĘBIANIE POZIOMU 
 WIEDZY MA WPŁYW NA TO, JAK 
 GŁĘBOKO SCHODZIMY. 
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Im głębiej zanurzysz głowę, tym więcej dostrzegasz. 
Im masz większą wiedzę prawną, ekonomiczną, 
rozeznanie rynkowe, kontakty i rozeznanie w tym, 
co robią inni inwestorzy – a nabierasz tego z do-
świadczeniem i w procesie niekończącej się w tym 
zawodzie nauki – tym widzisz więcej i jesteś w stanie 
zdziałać więcej na różnych poziomach. 

Z własnego doświadczenia stwierdzam, że kluczowe 
jest poznać ryzyko inwestycyjne na własnej skórze. 
Permanentne zdobywanie wiedzy i doświadczenia, 
pochodzących nie tylko z obsługi kolejnych klien-
tów, ale z realizacji własnych projektów, umożliwia 
prawdziwe zrozumienie tego, co się dzieje w tym 
świecie komercyjnym i poszerza dostęp do obsługi 
tych kalorycznych transakcji z naprawdę dobrym 
wynagrodzeniem. 

Jakie wynagrodzenie jest osiągalne 
na tym rynku?

Nie obsługuję za jeden procent, ani za dwa pro-
cent. Standardem u mnie jest 6 procent. A aktu-
alnie mam w obsłudze nieruchomość o wartości 
36 milionów złotych za 8 procent. 

Jak się dochodzi do takiego pułapu?

Takie jest postrzeganie moich kompetencji, mojej 
skuteczności i sposobu pracy, gdy przychodzę z po-
lecenia i przyjmuję zlecenie na wyłączność. To jest 
sztuka, której tajniki posiadłam. Warto, by było więcej 
agentów, którzy by tak pracowali, bo także mi byłoby 
łatwiej. Ale do tego się dochodzi. By było wysokie 
wynagrodzenie, muszą być zaufanie i korzyść, którą 
dostrzega klient. 

Moja metoda pracy to przede wszystkim ogromne 
otwarcie na współpracę. Na poczucie zrozumienia, 
na komunikację ze zleceniodawcą, z innymi agentami 
czy uczestnikami rynku nieruchomości, bo czasami są 
to urzędnicy, geodeci, architekci, budowlańcy. 

W moim modelu pracy szeroko rozsiewam informa-
cje i jestem gotowa podzielić się wynagrodzeniem 

z każdym, kto przyczyni się do finalizacji transakcji. 
Rozszerzam krąg działania i zarządzam świado-
mie tym procesem, by przyciągnąć właściwych 
i rzetelnych inwestorów. 

Jak oceniasz pracę w komercji na umowach 
zwykłych? 

Działanie agenta, który na umowie zwykłej za-
chowuje się nieracjonalnie, ukrywając informacje 
dla ochrony swojej niepewnej prowizji, w przy-
padku nieruchomości komercyjnych ma dużo bar-
dziej doniosłe negatywne skutki niż w przypadku 
nieruchomości mieszkalnych.

Dwie bramki i dwie drużyny – klient popyto-
wy i klient podażowy. Gdzie w tej sytuacji jest 
pośrednik? Jest trenerem, musi więc wybrać 
drużynę, dla której pracuje, bo nie może jedno-
cześnie pracować na sukces obu stron. Sam nie 
gra, ale jest obecny na boisku cały czas, nadzo-
ruje i doradza, bo widzi więcej, patrząc z boku, 
i ma większą wiedzę, bo widział już dziesiątki 
takich meczów i rozpracowywał je strategicznie; 
jest w stanie przewidzieć, co zadziała, co będzie 
dalej. Tę rolę nazywam „menedżerem transakcji” 
(określenie z CCIM). Gdy się w nią wejdzie, wczuje 
w nią, to jesteśmy w stanie każdy mecz wygrać. 
Trzeba patrzeć długofalowo, bo to wynik całego 
meczu – a nie strzelone bramki – stanowi sukces 
lub porażkę. Używam tej analogii w rozmowie 
z klientami i oni to doskonale rozumieją.

Dlaczego pośrednicy boją się komercji?

Myślę, że boją się ludzi, z którymi mogliby mieć 
do czynienia. Szefów organizacji, wielkich kon-
cernów. Osób z ogromną wiedzą ekonomiczną, 
organizacyjną i rynkową, którym nie zamydlą oczu. 
Jeśli naprzeciw takiego prezesa stanie pośrednik 
pewny swojej wiedzy, kompetentny, przygotowany, 
pewny siebie, który wie, o czym rozmawia, który 
jest w stanie przedstawić i obronić swoje pomysły, 
to staną się partnerami.  Jeśli natomiast ma braki 
w wiedzy, jeśli onieśmiela go osoba po drugiej 
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stronie, łatwo jest wzbudzić w nim wątpliwo-
ści, to natychmiast to wyjdzie w tej rozmowie. 
Marketingowe opowiadanie o sobie, zrobienie 

z siebie wydmuszki, szybko 
i w bezpardonowy sposób 
zostanie zdemaskowane. 

Na rynku komercyjnym każdy projekt jest inny. To 
permanentna praca i niezbędne są w niej pokora 
poszukiwania i próbowania wielokrotnie do skutku 

oraz chęć szukania rozwiązań wspólnie z zamawia-
jącym. Nie uda się to bez zaufania dla naszej solid-
nej wiedzy rynkowej, ekonomicznej i sprzedażowej.

Dla kogo zatem jest ten segment?

Komercja to kolejny stopień zaawansowania w po-
średnictwie. Tu trzeba być już bardzo sprawnym 
i pewnym swojej wiedzy, by podejmować szybko 
decyzje obarczone ryzykiem. Mieć odwagę, ale nie 
brawurę. Pewność siebie, ale nie wybujałe ego. 
Jeżeli ktoś ma potrzebę doskonalenia siebie, ambi-
cję robienia transakcji z dużymi firmami, ma apetyt 
na naprawdę duże wynagrodzenie, a przy tym jest 
gotowy ciężko pracować, nie boi się długiego cza-
su przygotowywania transakcji, kilku miesięcy bez 
wynagrodzenia, ryzyka, że ta czasowa inwestycja 
pójdzie na marne... to ta praca jest dla niego.

Dziękuję za rozmowę.

 W TEJ PRACY NIEZBĘDNA JEST 
 POKORA W SZUKANIU 
 ROZWIĄZAŃ WSPÓLNIE 
 Z KLIENTEM I WYTRWAŁOŚĆ, 
 BY PRÓBOWAĆ DO SKUTKU. 

artwork: Robert Konrad
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Wymóg 
Niekaralności
W BRANŻY POŚREDNICTWA 
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

 RAFAŁ SZCZEPONEK 
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Klienci chcieliby mieć pewność, że powierzają majątek o często znacznej 
wartości osobom o nieposzlakowanej opinii i niekaranym. Niegdyś tę 
pewność dawała im ministerialna licencja. Czy po deregulacji wymóg 
niekaralności jest stawiany osobie chcącej pracować w zawodzie pośrednika 
w obrocie nieruchomościami?

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

Przez cały okres istnienia państwowego systemu 
licencyjnego dla pośredników w obrocie nieru-
chomościami (tj. pomiędzy 1 stycznia 1998 r.  
a 31 grudnia 2013 r.) w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (dalej: 
UoGN) jednym z najważniejszych wymogów 
dla osoby starającej się o państwową licencję 
był wymóg niekaralności. Art. 182 UoGN prze-
widywał, że osoba fizyczna może ubiegać się 
o nadanie licencji zawodowej m.in. pod warun-
kiem braku skazania za przestępstwa przeciwko 
mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodar-
cze, za fałszowanie pieniędzy, papierów warto-
ściowych, znaków urzędowych, za przestępstwa 
skarbowe oraz za inne przestępstwa mające 
znaczenie ze względu na wykonywany zawód, 
a w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2008 r. – 
za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, 
za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie 
pieniędzy, papierów wartościowych, znaków 
urzędowych, za składanie fałszywych zeznań 

oraz za przestępstwa skarbowe. Wymóg ten 
miał znaczenie nie tylko na etapie ubiegania 
się o licencję, ale także po jej uzyskaniu, gdyż 
popełnienie przestępstwa było przesłanką do 
utraty licencji.

Taka regulacja była podyktowana troską o to, aby 
czynności pośrednictwa, dotyczące często majątku 
o znacznej wartości, wykonywane były przez osoby 
o nieposzlakowanej opinii i niekarane za wska-
zane przez ustawodawcę kategorie przestępstw. 
Wymaganie to zostało uchylone przez tzw. ustawę 
deregulacyjną, która w odniesieniu do pośredni-
ków w obrocie nieruchomościami weszła w życie  
1 stycznia 2014 r.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 29 listopada 
2019 r. brak było szczegółowych, branżowych 
uregulowań prawnych, które kreowałyby wymóg 
niekaralności w stosunku do osób, które zajmują 
się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. 

https://adomo-consulting.myvod.io/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/rafal-szczeponek/
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Pamiętać przy tym należy, że po deregulacji przez 
pośrednika rozumiemy przedsiębiorcę, bez wzglę-
du na jego formę prawną, a nie osobę fizyczną 
posiadającą licencję zawodową. W tym kontekście 
należy jednak zwrócić uwagę na ogólny wymóg 
niekaralności istniejący w Kodeksie spółek handlo-
wych z 15 września 2000 r. (dalej: KSH) w odnie-
sieniu do spółek kapitałowych:

Art. 18. § 2. Nie może być członkiem zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo 
prokurentem osoba, która została skazana pra-
womocnym wyrokiem za przestępstwa określone 
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu 
karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 
591 ustawy.

Sytuacja zmieniła się 30 listopada 2019 r., kiedy 
to weszła w życie nowelizacja ustawy z 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finan-
sowaniu terroryzmu (AML/CTF). W ustawie pojawił 
się nowy rozdział 11 zatytułowany: „Inne środki słu-
żące ochronie interesu publicznego”. Zgodnie z art. 
129, osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczy-
wistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami 
w biurach nieruchomości, prowadzące działalność 
w zakresie pośrednictwa oraz zajmujące stanowiska 
kierownicze w biurach nieruchomości są obowią-
zane spełniać wymóg niekaralności za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

W przypadku kontroli, osoba taka jest zobowiązana 
przedstawić na żądanie kontrolera zaświadczenie 
o niekaralności pod rygorem administracyjnej kary 
finansowej do 10 000 złotych. Zaświadczenie takie 
można uzyskać od ręki w Punktach Informacyjnych 
KRK albo online pod adresem strony Krajowego 
Rejestru Karnego. Zaświadczenie pobieramy 

na żądanie kontrolera, nie 
musimy posiadać takiego 
zaświadczenia na stałe 
w dokumentacji biura.

Widzimy zatem, że niejako tylnymi drzwiami, 
poprzez regulacje AML/CTF przywrócono wymóg 
niekaralności w branży pośrednictwa nieruchomo-
ści. Tym razem jednak ratio legis tego unormowa-
nia nie jest związane z jakimiś quasilicencyjnymi 
próbami przywracania regulacji zawodu czy też 
działalności gospodarczej, ale wynika z dyrek-
tyw unijnych dotyczących AML/CTF. Obowiązek 
taki wprost konstytuuje art. 47 ust. 3 dyrektywy 

 POPRZEZ REGULACJE 
 AML/CTF PRZYWRÓCONO WYMÓG
 NIEKARALNOŚCI W BRANŻY 
 POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCI. 

fot. Pavel Danilyuk / pexels.com

https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskanie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-tradycyjna
https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskanie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-tradycyjna
https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania 
wykorzystywaniu systemu finansowego do prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmienia-
jąca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz 
dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Ten stan prawny jest jednak także stanem tym-
czasowym, gdyż nowelizacja ustawy AML/CTF 
z 30 marca 2021 r. wprowadziła kolejne zmiany 
w tym zakresie, które zaczną obowiązywać  
31 października 2021 r. Uchylony zostanie obecny 
rozdział 11 ustawy AML/CTF, a regulacja doty-
cząca niekaralności pośredników znajdzie swoje 
miejsce w ustawie o gospodarce nieruchomościa-
mi. W art. 180a UoGN stworzony zostanie katalog 
przestępstw, których popełnienie skutkować bę-
dzie zakazem prowadzenia działalności w zakre-
sie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Art. 180a. 1. Działalność w zakresie pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami może być wykonywana przez:

1. osobę fizyczną, która nie została prawomocnie  
skazana za umyślne przestępstwo przeciwko 
działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 
przeciwko wiarygodności dokumentów, przeci-
wko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu 
i interesom majątkowym w obrocie cywilnopraw-
nym, przeciw ko obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej 
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, w której 
wspólnicy, którym powierzono prowadzenie 
spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji 
spółki, lub członkowie organów zarządzających 
nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt. 1, lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

Art. 180a. 2. Wymóg niekaralności, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących wy-
konywaniem czynności związanych z prowadzeniem 
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działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomościami oraz do beneficjenta rzeczywistego 
w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pienię-
dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 
i 815) podmiotu prowadzącego taką działalność.

Za niedopełnienie tego wymogu ustawodawca 
przewidział sankcję administracyjną w postaci 
kary finansowej analogiczną do tej za brak ważnej 
polisy OC pośrednika, czyli w wysokości od dwu-
krotnego do pięciokrotnego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono 
naruszenie (art. 198f UoGN), co w roku 2021 daje 
kwoty od 10 334,94 zł do 25 837,35 zł.

Pojawia się pytanie, czy kara administracyjna jest 
jedyną sankcją w tym zakresie. Można mieć pew-
ne wątpliwości, zwłaszcza na gruncie prawa cy-
wilnego. W szczególności należy się zastanowić 
nad mocą prawną umowy pośrednictwa zawartej 
przez pośrednika, który nie spełnia wyżej opisane-
go wymogu niekaralności. Ten aspekt jest często 
pomijany w rozważaniach i publikacjach dotyczą-
cych niekaralności osób i podmiotów świadczących 
usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nierucho-
mościami. Istnieje bowiem ciekawe orzecznictwo, 
ale i poglądy doktryny, wypracowane na gruncie 
wspomnianego już wyżej art. 18 KSH, przepisów 
o pełnomocnictwie w Kodeksie cywilnym, zwłasz-
cza w aspekcie zagadnienia tzw. falsus procuratora 
(rzekomy pełnomocnik, osoba, która dokonuje 
czynności prawnej jako pełnomocnik, działając bez 
umocowania albo przekraczając granice umocowa-
nia) oraz zagadnień reprezentacji osób prawnych. 
Wytworzyły się tutaj dwa główne stanowiska. 
Pierwsze, bardziej restrykcyjne, które stanowi, 
że w przypadku dokonania czynności prawnej przez 
osobę karaną (przy ustawowym wymogu niekaral-
ności) czynność prawna (np. umowa pośrednictwa) 
jest bezwzględnie nieważna na podstawie art. 
58 Kodeksu cywilnego jako czynność sprzeczna 
z ustawą. Drugie, bardziej liberalne stanowisko 

judykatury idzie w tym kierunku, że dopuszczane 
jest uzdrowienie takiej czyn-
ności poprzez jej potwier-
dzenie w trybie art. 39 lub 
103 Kodeksu cywilnego.

Warto zatem mieć na uwadze, że regulacje do-
tyczące niekaralności, które z natury mają cha-
rakter administracyjno i publicznoprawny, mogą 
odcisnąć swoje piętno w sferze stosunków cy-
wilnoprawnych. Do rozważenia pozostaje także 
zagadnienie weryfikacji niekaralności podczas 
rekrutacji, podczas zawiązywania spółek czy 
też wyznaczania osób piastujących kierownicze 
stanowiska w biurach nieruchomości. Tutaj należy 
jednak mieć na uwadze ochronę danych osobo-
wych, przetwarzanie danych osobowych szcze-
gólnych kategorii i ograniczenia z tym związane, 
co powoduje, że przeprowadzenie takiej weryfika-
cji w praktyce może być znacznie utrudnione.

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

 REGULACJE DOTYCZĄCE 
 NIEKARALNOŚCI MOGĄ ODCISNĄĆ 
 SWOJE PIĘTNO W SFERZE 
 STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH.  

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. Jeffrey Czum / pexels.com

Mądry pośrednik
po szkodzie, 
CZYLI PRAKTYCZNIE O LIKWIDACJI 
SZKÓD Z UBEZPIECZENIA OC

 MAŁGORZATA SZULCZEWSKA 
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Może się tak zdarzyć, że w życiu zawodowym 
nastąpi moment weryfikacji i wpłynie roszczenie 
odszkodowawcze. Gdy załamie się nasza wiara 
we własne umiejętności, podważony zostanie 
nasz profesjonalizm i naruszone dobre imię, gdy 
pojawi się wobec nas oczekiwanie finansowej 
rekompensaty wyrządzonej szkody. Co wtedy? 

Przede wszystkim, należy uspokoić emocje – 
one nigdy nie są dobrym doradcą. Warto tu 
skorzystać z profesjonalnego wsparcia, bo we 
własnej sprawie rzadko bywa się dobrym sędzią. 
Jeśli kupiliśmy ubezpieczenie u brokera, poroz-
mawiajmy z nim. Przeprowadzi nas on przez 
proces likwidacji szkody, nakreśli możliwe sce-
nariusze, wskaże sposób postępowania, rozwieje 
wątpliwości. A co najważniejsze – podpowie, jak 
sobie nie zaszkodzić.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
 Z ROSZCZENIEM 
Adresatem roszczenia zwykle jest pośrednik, ale 
nie ma też przeszkód, aby poszkodowany zło-
żył roszczenie bezpośrednio u ubezpieczyciela. 
Właśnie w tym celu polisa stanowi załącznik do 
umowy pośrednictwa. Likwidacja szkody zgło-
szonej bezpośrednio nie będzie jednak odbywać 
się za plecami pośrednika. Ubezpieczyciel jest 
zobowiązany niezwłocznie poinformować o zgło-
szonym roszczeniu. 

Jeśli, jako pośrednik, otrzymamy roszczenie 
na piśmie, niezwłocznie powinniśmy przekazać je 
ubezpieczycielowi. Z niezrozumiałych względów 

Są trzy rzeczy, które kupujemy z nadzieją, by nigdy ich nie użyć.  
Apteczka, gaśnica i ubezpieczenie. O ile skorzystanie z apteczki czy gaśnicy 
nie nastręcza zbytnich problemów, o tyle uruchomienie ubezpieczenia 
wymaga już pewnej wiedzy. I dziś tę wiedzę postaram się przekazać. 

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

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/malgorzata-szulczewska/
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wielu ubezpieczonych nie traktuje wezwania do 
zapłaty jako roszczenia i zgłasza się do ubezpie-
czyciela dopiero na etapie sprawy sądowej, czyli 
zbyt późno. Wprawdzie ubezpieczyciel nie może 
ograniczyć, ani odmówić wypłaty odszkodowania, 
podnosząc wobec pośrednika zarzut naruszenia 
obowiązków wynikających z umowy lub OWU 

(w tym m.in. terminowego 
zgłoszenia szkody), jednak 
brak współpracy na etapie 
likwidacji szkody nie przy-
niesie nam nic dobrego. 

Rodzaj roszczenia determinuje sposób postę-
powania. Najczęściej pośrednicy otrzymują 
wezwania do zapłaty. Co z nimi zrobić? Napisać 
odpowiedź – krótką i zwięzłą. Poinformujmy, 
że przekażemy sprawę do ubezpieczyciela i że to 
on – w terminie 30 dni – rozpatrzy zasadność 
roszczenia. Dzięki temu poszkodowany nie po-
czuje się ignorowany – co zapobiega eskalacji 
żądań – i będzie cierpliwie czekać na stanowi-
sko zakładu ubezpieczeń. Nigdy nie obiecujmy 
odszkodowania, jeśli takiej obietnicy nie zło-
żył wcześniej nasz ubezpieczyciel. Roszczący 
chętnie przywiąże się do myśli o dodatkowych 
środkach, które zasilą jego portfel, i gdy ubez-
pieczyciel nie podzieli naszego stanowiska 
odnośnie wypłaty, zostaniemy z tym problemem 
sami. Nigdy nie podpisujmy też ugody, jeżeli 
nie uzgodniliśmy tego z zakładem ubezpieczeń. 
Ugoda pośrednika z poszkodowanym nie jest dla 
ubezpieczyciela wiążąca, znów możemy więc 
wpaść w kłopoty. 

Po napisaniu odpowiedzi do roszczącego 
zgłośmy szkodę do zakładu ubezpieczeń. 
Skompletujmy dokumentację. Zazwyczaj zakład 
ubezpieczeń wymaga takich dokumentów, jak:

 ■ pisemne roszczenie (jeśli kierowane jest przez 
prawnika poszkodowanego – niezbędne jest 
również jego pełnomocnictwo), 

 ■ stanowisko w sprawie, 

 ■ umowa pośrednictwa ze wszystkimi 
załącznikami, 

 ■ każdy dokument, o którym mowa w roszczeniu, 

 ■ korespondencja z poszkodowanym (jeśli ma 
znaczenie dla sprawy), 

 ■ właściwa polisa OC pośrednika, oświadczenie 
o braku innych umów OC, 

 ■ oświadczenie o prawie wykonywania zawodu 
(jeśli roszczenie dotyczy okresu, gdy obowiązy-
wały jeszcze państwowe licencje zawodowe).

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ter-
minie 30 dni od złożenia kompletnego zawiado-
mienia o szkodzie. Nie dajmy mu pretekstu do 
przeciągania procedury likwidacyjnej z uwagi 
na braki w dokumentach, gdyż może to trwać  
nawet do 90 dni.

 STANOWISKO W SPRAWIE 
 ROSZCZENIA 
Przygotujmy dobrze przemyślane stanowisko 
w sprawie. Będzie ono miało kluczowe znacze-
nie. Jeśli wskażemy na bezzasadność roszczenia, 
w większości przypadków zakład ubezpieczeń 
poprze naszą argumentację. Pamiętajmy jednak, 
że jeżeli w trakcie procedury likwidacyjnej nagle 
zmienimy zdanie, ubezpieczyciel raczej nie da 
temu wiary. Dlatego od razu zastanówmy się, co 
chcemy osiągnąć. W swojej praktyce widziałam 
przeróżne podejścia: 

 ■ ubezpieczonych, którzy popełnili ewidentny 
błąd, ale zarzekali się, że nie mają sobie nic 
do zarzucenia;

 ■ ubezpieczonych, którzy dopełnili wszelkich 

 OTWARTOŚĆ NA WSPÓŁPRACĘ 
 ZAWSZE PROCENTUJE. 
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powinności, ale mimo to tkwili w głębokim 
przekonaniu o swojej winie;

 ■ ubezpieczonych, którzy – mimo braku winy – 
czuli ogromną potrzebę pomocy poszkodo-
wanym, którzy znaleźli się w trudnej sytu-
acji życiowej.

Pamiętajmy, że nie ma tzw. prawdy obiektywnej, są 
jedynie lepsze i gorsze argumenty. W procesie likwi-
dacji, jeśli zrobić to mądrze, przekonanie ubezpie-
czyciela do swoich racji nie jest niemożliwe.  

 POLISA PODSTAWĄ DOCHODZENIA 
 Z UBEZPIECZENIA 
Ustalmy właściwą polisę, z której powinniśmy 
zgłosić szkodę. 

W przypadku obowiązkowego OC może to być 
polisa sprzed kilku lat, która obowiązywała 
w momencie popełnienia błędu zawodowego. 
Jeśli nie da się jednoznacznie określić tego mo-
mentu, niezbędne będzie przekazanie wszystkich 
polis z okresu wykonywania kwestionowanej 
umowy pośrednictwa. 

Jeśli korzystamy z nadwyżkowej polisy dobro-
wolnej, konieczne będzie sprawdzenie w OWU, 
jak ubezpieczyciel definiuje wypadek, za który 

wypłaca odszkodowanie. O ile bowiem w ubez-
pieczeniu obowiązkowym ustawowo narzucona 
jest odpowiedzialność za błąd zawodowy, o tyle 
w ubezpieczeniach dobrowolnych panuje dowol-
ność w tym zakresie. Zakład ubezpieczeń może 
równie dobrze objąć ochroną szkody powstałe, 
ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpiecze-
nia, a nie tylko działania wywołujące te szkody. 

Warto w tym miejscu wskazać, że nieumiejętne 
zmiany ubezpieczenia w najgorszym przypadku 
spowodują nieuświadomiony do czasu pierwszej 
szkody brak ochrony.

 ODSZKODOWANIE LUB INNE 
 FORMY LIKWIDACJI SZKODY 
Aby doszło do wypłaty odszkodowania, musi 
zostać udowodniona wina pośrednika. Ta prosta 
zasada dla wielu nie jest wcale taka oczywista. 
Ubezpieczony pośrednik – lub osoba, za którą 
ponosi on odpowiedzialność – musi być spraw-
cą szkody. Wielokrotnie spotkałam się z obawą 
ubezpieczonych przed przyznaniem się do winy 
(„Jeśli przyznam się, że popełniłem błąd, to nie 
zapłacą”). Nic bardziej mylnego. Po to pośrednik 
ma ubezpieczenie OC, aby zadziałało w razie 
popełnienia błędu. Oczywiście za wyjątkiem błę-
dów umyślnych, które są wyłączone z ochrony.

fot. Ludvig Hedenborg / pexels.com
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Ubezpieczyciel po otrzymaniu dokumentacji 
przeprowadza swoje wewnętrzne postępowanie, 
analizuje dokumenty i ocenia zasadność roszcze-
nia, po czym wypłaca (lub nie) odszkodowanie. 
To najczęstszy scenariusz szkodowy. W uza-
sadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie 
ugody pomiędzy ubezpieczycielem (nie pośred-
nikiem!) i poszkodowanym. Zdarza się, że to 
roszczący wychodzi z inicjatywą zawarcia ugody. 

Jeśli zakład ubezpieczeń nie widzi podstaw do 
wypłaty odszkodowania lub chce zaspokoić 
roszczenie częściowo, ma obowiązek powiado-
mić o tym na piśmie i uzasadnić swoją decyzję. 
Powinien również poinformować, jakie mamy 
możliwości, jeśli z decyzją odmowną się nie 
zgadzamy. Przysługuje nam prawo złożenia 
reklamacji do ubezpieczyciela. To bardzo sfor-
malizowana ścieżka, dlatego dokładnie czytajmy, 
co, jak i kiedy powinniśmy zrobić. W przypadku 
braku akceptacji stanowiska istnieje również 
możliwość wystąpienia do rzecznika finansowe-
go z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądo-
wego postępowania w sprawie sporu. Nie jest to 
jednak popularne rozwiązanie. 

 SĄD OSTATNIĄ INSTANCJĄ 
Ostatnią możliwością jest dochodzenie roszczeń 
na drodze sądowej. 

Wielu pośredników obawia się, że skoro zakład 
ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, to 
w momencie otrzymania pozwu będą zmuszeni 
walczyć w osamotnieniu. Nie jest to prawdą. To, 
że na podstawie własnego postępowania likwi-
dacyjnego ubezpieczyciel nie znalazł podstaw 
do wypłaty odszkodowania, nie oznacza wcale, 
że stanowisko to może podtrzymać po tym, jak 
w sądzie zapadnie niekorzystny dla pośrednika 
wyrok. Prawomocne orzeczenie sądowe jest podsta-
wą wypłaty odszkodowania, nawet jeśli wcześniej 
ubezpieczyciel uznał roszczenie za całkowicie bez-
podstawne. Za wyjątkiem orzeczenia winy umyślnej.  

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com

 BEZ WINY NIE MA WYPŁATY. 

fot. Rachel Claire / pexels.com
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Poszkodowany może skierować pozew bezpośred-
nio przeciwko ubezpieczycielowi. Wówczas udział 
pośrednika w sprawie będzie ograniczony. Jeśli 
poszkodowany zdecyduje się pozwać pośrednika, 
należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, istnieje konieczność przypozwania 
ubezpieczyciela, czyli wezwania go do uczest-
nictwa w sprawie sądowej. Jeśli ubezpieczyciel 
nie przystąpi do sporu, pozbawi się na przyszłość 
możliwości zakwestionowania wyroku. W naj-
lepiej pojętym interesie pośrednika jest zatem 
dopilnować tej powinności. 

Ustawa obliguje ubezpieczyciela do pokrywania 
niezbędnych kosztów zastępstwa prawnego w po-
stępowaniu cywilnym w ramach sumy ubezpieczenia 
obowiązkowego. Co niezwykle istotne, mowa o kosz-

tach ponoszonych na pole-
cenie lub za zgodą zakładu 
ubezpieczeń. Trzeba zatem 
pamiętać, aby poinformować 
o pełnomocniku i wystąpić 

o akceptację kosztu zastępstwa. Ubezpieczyciel 
zgadza się na pokrycie kosztów według stawek mini-
malnych ze stosownego rozporządzenia. Czasami ze 
względu na stopień skomplikowania sprawy udaje się 
uzyskać akceptację wyższej stawki. Zakład ubezpie-
czeń refunduje koszty w kwocie netto ze względu 
na możliwość odliczenia VATu w ramach prowa-
dzonej działalności pośrednictwa, chyba że koszty 
poniósł pośrednik, który nie prowadzi już działalności 
gospodarczej, lub jego spadkobiercy. Wówczas wy-
płata następuje w kwocie brutto. 

Podsumowując tę nieco smutną materię opty-
mistycznym akcentem, chciałabym zauważyć, 
że w procedurze likwidacyjnej ubezpieczyciel stoi 
po tej samej stronie barykady co pośrednik. Jego 
odpowiedzialność za szkodę ma charakter akceso-
ryjny wobec odpowiedzialności ubezpieczonego, 
jedynym sposobem na uniknięcie wypłaty odszko-
dowania jest więc dla niego wykazanie bezpod-
stawności roszczeń skierowanych do pośrednika. 

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacja-

mi i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatkowych 

ani prawnych.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 W PROCEDURZE 
 LIKWIDACYJNEJ UBEZPIECZYCIEL 
 I POŚREDNIK SĄ PO TEJ SAMEJ 
 STRONIE BARYKADY. 

fot. Maria Orlova / pexels.com

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

Umowy 
rezerwacyjne
PO REGULACJI

fot. iOnix / pexels.com
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Podpisanie umowy rezerwacyjnej, często po-
przedzające zawarcie umowy deweloperskiej lub 
umowy przedwstępnej, pozwala osobie zaintereso-
wanej zakupem „zabookować” na pewien czas in-
teresującą go ofertę. Aktualnie umowa ta zawiera-
na jest na zasadzie swobody umów, reguluje zatem 
jedynie to, na co strony się umówią. Brak regulacji 
normatywnej może rodzić problemy interpreta-
cyjne. Do sporów dochodzi najczęściej w związku 
z niewywiązaniem się przez jedną ze stron z umo-
wy rezerwacyjnej. W szczególności problematycz-
ne bywa określenie charakteru uiszczonej opłaty 
rezerwacyjnej i tego, czy podlega ona zwrotowi, 
czy może zostać zatrzymana przez sprzedającego.

 CO PRZYNIESIE NOWELIZACJA 
 USTAWY DEWELOPERSKIEJ 
W dniu 20 maja 2021 r. sejm uchwalił dużą noweli-
zację ustawy deweloperskiej, zastępując ją ustawą 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim 
Funduszu Gwarancyjnym (dalej jako „nowa ustawa 
deweloperska”), która zacznie obowiązywać po upły-
wie 12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 
Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy deweloper-
skiej umowa rezerwacyjna zacznie funkcjonować 

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

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (dalej 
jako „ustawa deweloperska”) nie regulują w żaden sposób powszechnie 
funkcjonujących w obrocie umów rezerwacyjnych zawieranych pomiędzy 
osobami zainteresowanymi kupnem nieruchomości a sprzedającym. 
Sytuacja ta ulegnie zmianie wraz z wejściem w życie ostatniej nowelizacji 
ustawy deweloperskiej.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/michal-lomzynski/
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jako nowy rodzaj umowy nazwanej. W uzasadnieniu 
nowelizacji wskazano, iż brak ustawowej regulacji 
umowy rezerwacyjnej może stanowić potencjal-
ne źródło zagrożeń interesów nabywcy, w szcze-

gólności istnieje ryzyko 
utraty wpłacanych przez 
nabywcę pieniędzy tytułem 
opłat rezerwacyjnych.

Wedle nowych przepisów umowa rezerwacyjna 
będzie mogła zostać zawarta przed każdą z umów 
objętych zakresem przedmiotowym ustawy, czyli 
umową deweloperską, umową zobowiązującą do 
wybudowania i wyodrębnienia lokalu lub umową 
sprzedaży. Jej zawarcie – podobnie jak obec-
nie – będzie miało charakter fakultatywny, będzie 
zależało zatem wyłącznie od woli stron.

Przedmiotem umowy rezerwacyjnej będzie zobo-
wiązanie sprzedającego do wyłączenia z oferty 
sprzedaży, na czas określony w tej umowie, wy-
branego lokalu mieszkalnego albo domu jednoro-
dzinnego, którym zainteresowany jest kupujący. 

Umowy rezerwacyjnej nie należy utożsamiać 
z umową przedwstępną. Przedmiotem zobowią-
zania w przypadku umowy rezerwacyjnej jest 
czasowe wyłącznie z oferty sprzedaży konkret-
nego lokalu. Zobowiązanie to należy rozumieć 
jako nieoferowanie wskazanego lokalu innym 
nabywcom, w tym w szczególności niezawie-
ranie umów deweloperskich lub innych umów 
rezerwacyjnych, których przedmiotem byłby 
tożsamy lokal.

 FORMA I ELEMENTY 
 UMOWY REZERWACYJNEJ 
Ustawodawca wprost uregulował formę zawarcia 
umowy rezerwacyjnej, która pod rygorem nieważ-
ności powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Nowa ustawa deweloperska określa przedmioto-
wo istotne elementy umowy rezerwacyjnej, która 
powinna zawierać co najmniej określenie: 

1. strony, miejsca i daty jej zawarcia;

2. cenę lokalu mieszkalnego albo domu jed-
norodzinnego wybranych z oferty sprzedaży 
przez rezerwującego; 

3. wysokość opłaty rezerwacyjnej;

4. okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom jed-
norodzinny wybrane przez rezerwującego będą 
wyłączone z oferty sprzedaży;

5. określenie usytuowania lokalu mieszkalnego 
w budynku; 

6. określenie powierzchni użytkowej lokalu miesz-
kalnego albo domu jednorodzinnego, powierzchni 
i układu pomieszczeń.

Umowa rezerwacyjna może zostać zawarta wy-
łącznie na czas określony. Co ważne, przez okres 
obowiązywania umowy rezerwacyjnej sprzedający 
zobowiązany jest informować nabywcę o zmia-
nach wprowadzonych w prospekcie informacyj-
nym lub jego załącznikach. Rozwiązanie to ma 
zapobiegać np. jednostronnym zmianom przez 

 PO WEJŚCIU W ŻYCIE NOWEJ 
 USTAWY DEWELOPERSKIEJ 
 UMOWA REZERWACYJNA ZACZNIE 
 FUNKCJONOWAĆ JAKO NOWY 
 RODZAJ UMOWY NAZWANEJ. 

 UMOWA REZERWACYJNA TO 
 ZOBOWIĄZANIE NIEOFEROWANIA 
 WSKAZANEGO LOKALU 
 INNYM NABYWCOM. 

1
2

3
4

5

6
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dewelopera zawartych w prospekcie informacji, 
które mogą być dla danego rezerwującego istot-
ne dla podjęcia przez niego decyzji o zakupie. 
Sankcją za niewywiązanie się z powyższego zobo-
wiązania będzie możliwość żądania przez nabyw-
cę zwrotu opłaty rezerwacyjnej, w przypadku gdy 
nie zdecyduje się na podpisanie umowy docelo-
wej z powodu niepoinformowania go o zmianach 
prospektu informacyjnego.

 OPŁATA REZERWACYJNA 
Od woli stron umowy rezerwacyjnej będzie 
również zależeć decyzja o pobraniu opłaty re-
zerwacyjnej, przy czym ustawodawca określił, 
że wysokość takiej opłaty nie będzie jednak 
mogła przekroczyć 1% ceny lokalu. Zobowiązanie 
sprzedającego do wyłączenia danego lokalu ze 
sprzedaży może, ale nie musi, wiązać się ze zo-
bowiązaniem rezerwującego do uiszczenia opłaty 
rezerwacyjnej. W przypadku zawarcia umowy 
docelowej opłata rezerwacyjna zostaje zaliczana 
na poczet ceny.

Nowością, którą należy ocenić pozytywnie, jest 
określenie 4 przypadków, w których następuje 
zwrot opłaty rezerwacyjnej na rzecz rezerwującego. 
Są to: 

7. nieuzyskanie kredytu przez rezerwującego 
w związku z negatywną oceną zdolności kredy-
towej;

8. niewykonanie przez dewelopera zobowiązania 
do czasowego wyłączenia lokalu zarezerwo
wanego z oferty sprzedaży; 

9. dokonanie przez dewelopera zmian w pros-
pekcie lub jego załącznikach bez poinformo
wania rezerwującego o tym fakcie;

10. nieusunięcie przez dewelopera wad zgłoszonych 
przez nabywcę do protokołu odbioru lokalu 
i związana z tym rezygnacja nabywcy z podpisania 
umowy przenoszącej własność.

Co istotne, w przypadkach wskazanych w pkt.  
2 i 4 deweloper zobowiązany jest do zwrotu opłaty 
rezerwacyjnej w podwójnej wysokości. Powyższe 
skutkuje zbliżeniem istoty opłaty rezerwacyjnej do 
zadatku. Konieczność zwrotu dwukrotności opła-
ty rezerwacyjnej stanowi swego rodzaju karę dla 
dewelopera za niewywiązanie się ze zobowiązań.

Należy zaznaczyć również, iż w innych sytuacjach 
(np. gdy nabywca rezygnuje bez powodu z zawar-
cia umowy deweloperskiej) opłata rezerwacyjna 
nie podlega zwrotowi. W takim wypadku opłata 
rezerwacyjna będzie przepadała na rzecz dewelo-
pera. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje 
się, iż „takie rozwiązanie wykluczy możliwość nie-
przemyślanych rezerwacji, czy – mówiąc wprost – 
ewentualnych nadużyć ze strony rezerwujących”.

 KONIEC WOLNEJ AMERYKANKI 
Podsumowując, wprowadzone zmiany należy 
ocenić pozytywnie. W szczególności określenie 
przypadków, w których opłata rezerwacyjna winna 
zostać zwrócona nabywcy, pozwoli na uniknięcie 
wielu sporów. Z drugiej strony brak konieczności 
zwrotu tej opłaty w innych przypadkach niż wska-
zane w ustawie powinien ograniczyć praktykę 
masowego rezerwowania ofert przez nabywców.

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

1

2

3

4

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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 AGNIESZKA ROSOLIŃSKA 

fot. fauxels / pexels.com

Finanse Biura 
Nieruchomości
CZĘŚĆ 1. WPROWADZENIE, PODSTAWOWE POJĘCIA
CZYLI CZEGO NIE MOŻESZ NIE WIEDZIEĆ
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Dla każdego świadomego właściciela biznesu 
oczywistym winien być fakt, iż sposób, w jaki cel 
maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa będzie 
realizować (i tym samym organizować pracę w ob-
szarze finansów), uzależniony jest w dużej mierze 
od specyfiki rynku, na jakim działa. I naturalnie, 
nie jest inaczej w branży pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami – niezależnie, czy prowadzimy 
działalność w formie indywidualnej działalności 
gospodarczej, jako spółka osobowa (cywilna, jaw-
na, partnerska, coraz rzadziej już dziś komandyto-
wa) czy też jako spółka kapitałowa, a tu najczęściej 
spółka z o.o. Ważne jest natomiast niewątpliwie, 
by nieustannie monitorować posiadane zasoby, 
uszczelniać nieefektywności, sprawnie omijać tzw. 
wąskie gardła, szukać przewag, dodatkowych war-
tości dla pracowników i współpracowników oraz 

klientów, a tu już znaczenie może mieć strategia 
działania oparta m.in. o założenie, czy działamy 
samodzielnie, czy w strukturach sieci. 

W tym miejscu winna jestem jeszcze jedno wy-
jaśnienie dla mogących pojawić się wątpliwości. 
Dlaczego, mówiąc o celach prowadzenia działalno-
ści, nie odnoszę się bezpośrednio do kategorii zy-
sku czy dochodowości? Stawiając cel przed naszą 
firmą w taki sposób, idziemy na przysłowiową łat
wiznę. Sam wynik finansowy, jako parametr oceny 
przedsiębiorstwa, to nie wielkość, która decyduje 
o naszej przewadze i która może dać nam rzeczy-
wisty komfort, czyli tzw. spokojny sen. Tak rozu-
mując, możemy stracić z oczu te parametry, które 
rzeczywiście budują wartość naszej organizacji. 

Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Freedom Nieruchomości  
Sp. z o.o., sieci biur nieruchomości w Polsce posiadającej w strukturach 
60 oddziałów franczyzowych i placówki własne. Menedżer z ponad 
20letnim doświadczeniem w obszarze finansów i księgowości, ekspert 
w zakresie wyceny i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Agnieszka Rosolińska

Niezależnie od formy prawnej, wielkości przedsiębiorstwa czy przyjętej 
strategii działania, filarem każdej sprawnie działającej organizacji jest 
efektywne zarządzanie finansami. Podstawowym celem prowadzenia 
działalności gospodarczej – pomijając szereg literaturowych rozważań 
o motywacjach właścicieli – jest zaś niewątpliwie dążenie do osiągnięcia 
jak największych korzyści (w tym finansowych), czego efektem jest 
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa.
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 WPROWADZENIE DO FINANSÓW 
 BIURA NIERUCHOMOŚCI 
Niniejszy cykl ma stanowić zestaw praktycz-
nych wskazówek do zarządzania finansami biura 
nieruchomości, dając odpowiedź nie tylko właś
cicielom biur nieruchomości, ale i menedżerom 
i doradcom, w jaki sposób optymalnie zorgani-
zować pracę, tak by nie tylko osiągać zyski, ale 
i mieć dodatkową świadomość, jakie czynniki 
i w jaki sposób wpływają nie tylko na wynik, ale 
i na zwiększenie wartości biura nieruchomości. 
Dostarczę zatem wskazówek i przedstawię na-
rzędzia, które – mam nadzieję – okażą się po-
mocne w bieżącej pracy pośrednika, tak by nie 
tylko osiągać dochody, ale przede wszystkim 
zabezpieczyć właściwie płynność finansową, czyli  
zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. 
Wprowadzane w kolejnych częściach pojęcia 
płynności finansowej, wypłacalności czy też 
dalej przepływu środków pieniężnych (cashflow), 
a następnie związanych z nimi wskaźników, będą 
stanowiły zestaw pewnych praktycznych narzędzi 
do oceny i zabezpieczenia ryzyka prowadzonej 
działalności, co – jak pokazał ostatni lockdown 
wywołany pandemią COVID19 – było wyjątkowo 
istotne, by przetrwać na rynku. To te parametry 
są kluczowe i – co należy podkreślić – płyn-
ność finansowa ma zawsze pierwszeństwo przed 
rentownością, czyli najogólniej rzecz ujmując 
efektywnością funkcjonowania, wyrażoną relacją 
wyników do nakładów. A potwierdzeniem tego 
niech będzie przewrotna argumentacja, że gdyby 
było inaczej, nie obserwowalibyśmy dziś szeregu 
procesów restrukturyzacyjnych czy likwidacyj-
nych, czy nawet upadłości przedsiębiorstw, które 
nie poradziły sobie, mimo iż realizowały zyski.

 ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW BIURA 
Zacznijmy od tego, co sprzedają biura nieruchomo-
ści zajmujące się pośrednictwem, czyli co stanowi 
źródła przychodów biura.

Sprzedaż = Obrót = Przychody
Biura nieruchomości osiągają przede wszystkim 
przychody ze sprzedaży usług pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Przychody te stanowią 
prowizje od klientów, czyli wynagrodzenie za do-
prowadzenie do transakcji kupnasprzedaży (którą 
dla dalszych rozważań nazwijmy transakcją pod-
stawową). Wynagrodzenie to wyrażane jest najczę-
ściej w wysokości procentowej zależnej od ustalo-
nej ceny sprzedaży nieruchomości. A zatem, skoro 
taki procent prowizji dla biura i dla pośrednika jest 
względnie stały i znany (waha się w zależności 
m.in. od specyfiki rynku lokalnego, także rodzaju 
transakcji – rynek pierwotny/wtórny, kategorii 
klienta – sprzedający/kupujący czy też wartości 
sprzedawanej nieruchomości, czy od strategii po-
jedynczego biura lub rekomendacji sieci, w której 
biuro działa) to już to wskazuje na fakt, iż pod-
stawowe przychody biura nieruchomości noszą 
w sobie pewien element przewidywalności. Można 
zatem tą informacją w pewien sposób zarządzać.

Obok powyższego, czyli podstawowego źródła 
przychodów biura nieruchomości, pośrednicy 
uzyskują także równolegle przychody z pośred-
nictwa w wynajmie nieruchomości, a kwoty wy-
nagrodzenia ustalane są wówczas najczęściej jako 
ryczałt stanowiący pewien algorytm odnoszony do 
kwoty miesięcznego czynszu wynajmu nierucho-
mości. Pośrednicy mogą uzyskiwać ponadto także 
przychody z dodatkowych usług, którym tu nie 
poświęcam więcej miejsca, by skupić się na dzia-
łalności wiodącej biur pośredniczących w sprze-
daży i wynajmie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 
że prowadzenie szeregu usług towarzyszących (jak 
np. pośrednictwo kredytowe, zarządzanie nieru-
chomościami czy obrót nimi) z uwagi na bardziej 
optymalne rozwiązania podatkowoksięgowe war-
to rozważyć do prowadzenia w innym podmiocie 
gospodarczym, co wymaga szerszej analizy praw-
no-organizacyjnej i podatkowej.

Zatrzymajmy się na chwilę na tym, jakich usług 
na pewno pośrednicy w obrocie nieruchomościami 
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świadczyć nie mogą, a są nimi usługi doradztwa po-
datkowego świadczone bez posiadanych uprawnień. 
Zdarza się, iż pośrednicy przy sprzedaży nierucho-
mości proszeni są przez klientów o rozstrzyganie 
szeregu zawiłych kwestii, o których podatkowych 
skutkach może wypowiadać się jedynie doradca po-
datkowy lub biegły rewident, którym takie upraw-
nienia zostały nadane, a ich działalność została 
uregulowana odrębnymi przepisami (art. 3 Ustawy 
z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,  
Dz. U. 1996 Nr 102 poz. 475 z późn. zm.). A tego ro-
bić im nie wolno i o tym warto pamiętać. Podobnie, 
usługi wyceny nieruchomości będące urzędowym 
potwierdzeniem jej wartości, których zasady zostały 
uregulowane w przepisach prawa,  może świad-
czyć wyłącznie uprawniony do tego rzeczoznawca. 
Pośrednik może dokonać na zlecenie klienta jedynie 
rozeznania cenowego, do czego może wykorzystać 
dostępne online kalkulatory.

Mówiąc o przychodach, spotkamy się równolegle 
z określeniami „wielkość sprzedaży” czy też „osią-
gany obrót”, co w każdym z tych przypadków spro-
wadza się do kwoty, która pojawia się na fakturze 
za sprzedane usługi. U przedsiębiorcy będącego 
czynnym podatnikiem VAT będzie to kwota netto, 
u tzw. nievatowca – przychód (ale i analogicznie 
koszty jego uzyskania) wyrażać będzie kwota brut-
to. Należy zwrócić uwagę, że każda faktura, która 
wskazuje na inną niż gotówkowa formę płatności, 
prowadzi w dacie jej wystawienia do powstania 
należności – to pojęcie odnosi się do tych kwot, 

które są nam należne od naszych klientów, ale 
jeszcze do nas nie wpłynęły (zapewne spotykacie 
się czasem z pojęciem „pieniądze na klientach”). 
W praktyce, część przychodów, które wygeneruje-
my w danym miesiącu, będzie wiązała się z nałożo-
nym na nas obowiązkiem zapłaty podatku do-
chodowego i VAT od pełnej wysokości wykazanej 
na fakturze, nawet jeśli kwota ta jeszcze do nas 
nie wpłynęła. I w tym miejscu pojawia się pewien 
element naszego wpływu na wysokość przycho-
dów zafakturowanych, a rzeczywiście uzyskanych, 
który możemy określić ogólnie wskaźnikiem 
(skuteczności) ściągalności należności. Zależnie od 
przyjętych rozwiązań w firmie, możemy zarządzić 
tym obszarem, zabezpieczając się przed ryzykiem 
braku terminowych płatności przez klientów. 

 KOSZTY BIURA NIERUCHOMOŚCI 
A skoro znamy już przychody biura nieruchomości, 
to warto w tym miejscu przyjrzeć się kosztom, 
które są niezbędne do poniesienia w biurze nieru-
chomości, by wygenerować te przychody.

Koszty można podzielić na koszty stałe – czyli 
takie, które ponosimy niezależnie od wielkości 
sprzedaży i nawet wtedy, gdy nie osiągamy przy-
chodów, lecz zobligowani jesteśmy do ich pono-
szenia z uwagi na podjęte wcześniej zobowiąza-
nia – oraz na koszty zmienne, których wysokość 
uzależniona jest od skali wygenerowanego obrotu. 

fot. Gustavo Fring / pexels.com
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Należy w tym miejscu podkreślić, że rozróżnienie 
pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi jest nie-
kiedy płynne i rzetelne ujęcie w kalkulacji wymaga 
wnikliwej analizy zależności pomiędzy każdym po-
niesionym kosztem a zrealizowanymi przychodami.
O kosztach mówi się także w kategoriach ich 
bezpośredniego lub pośredniego związku z przy-
chodami, lecz to rozróżnienie i uzasadnienie ma 
praktyczny wymiar w firmach produkcyjnych czy 
też takich o zróżnicowanej strukturze sprzedaży, 
gdzie nie można ich bezpośrednio przyporząd-
kować do wytworzonego produktu czy usługi. 
W biurze nieruchomości pośredniczącym w obrocie 
nieruchomościami wszystkie ponoszone koszty 
mają charakter bezpośrednio związany z realiza-
cją usług. Przy założeniu oczywiście, że wszystkie 
one, posługując się nomenklaturą podatkową, są 
celowe i racjonalne, tj. „niezbędne dla osiągnięcia 
przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia 
źródła przychodów”.

Rozróżnienie na koszty stałe i zmienne, ich stałe 
monitorowanie i świadomość ich skali, jest kluczo-
we dla właściwego zarządzania zasobami i przede 
wszystkim dla zabezpieczenia biznesu. Odnosząc 
się do niedawnej sytuacji lockdownu, który na pe-
wien czas uniemożliwił bądź znacznie ograniczył 
realizację transakcji sprzedaży, świadomość skali 
ponoszonych kosztów stałych i umiejętność odpo-
wiedniego zarządzenia nimi okazały się dla wielu 
firm „być albo nie być”. Nie poradzili sobie lub 
ogromne trudności mieli często ci, którzy zawcza-
su nie potrafili realnie ocenić swoich możliwości 
spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań stałych 
lub – w przypadku niemożności obsługi stałych 
kosztów – nie powzięli zawczasu szeregu działań 
zabezpieczających (m.in. wypowiedzenie umów 
stałych, podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem 
negocjacji cen usług stałych, tu m.in. czynszów 
wynajmowanych lokali, renegocjacja terminów 
płatności za stałe usługi, np. księgowe, czy sko-
rzystanie z wakacji kredytowych, o wnioskowaniu 
o odroczenia bądź umorzenia szeregu obciążeń 
publicznoprawnych: ZUS, podatku od nieruchomo-
ści, podatków dochodowych i innych, skorzystanie 

z pomocy w postaci subwencji i ulg w ramach tzw. 
tarczy 1 i 2 nie zapominając).

A czym w biurze nieruchomości są  
koszty zmienne? 

Przy założeniu, iż większość doradców współpra-
cuje z biurami nieruchomości na zasadach B2B, 
tj. w ramach umów cywilnoprawnych, prowadząc 
indywidualne działalności gospodarcze, podstawo-
wym kosztem zmiennym biura nieruchomości są 
wynagrodzenia doradców.

Jeśli pośrednik prowadzi działalność jednoosobo-
wą, nie zatrudnia pracowników, ani nie zleca pracy 
innym pośrednikom, to jego wynagrodzenie będzie 
stanowił wynik osiągany z działalności gospodar-
czej. Warto wówczas – tym bardziej umiejętnie 
licząc swój biznes – mieć świadomość oczekiwanej 
wysokości tego wynagrodzenia i ten koszt, który 
zobaczymy uwzględniony na końcu kalkulacji, 
a wyrażony jako wynik z działalności, będzie sta-
nowił całościowo albo wynagrodzenie właściciela, 
albo częściowo wynagrodzenie a częściowo inwe-
stycję w dalsze funkcjonowanie biura. Bo o kosz-
tach, szczególnie tych ponoszonych na początku 
funkcjonowania biura, należy myśleć w katego-
riach inwestycji, którą cechuje pewien oczekiwany 
okres zwrotu.

Skoro w przypadku przychodów mieliśmy do 
czynienia z pojęciem należności, to analogicz-
nie wprowadzimy w tym miejscu jeszcze jedno 
pojęcie, które związane jest z kategorią kosztów, 
czyli zobowiązania, które podejmujemy, kupu-
jąc usługi lub towary od naszych dostawców. 
Zobowiązania mają określony termin ich uregulo-
wania i stąd biorą bezpośredni udział w analizie 
płynności finansowej.

W tabeli zaprezentowano zestawienie przychodów, 
kosztów i kalkulację wyniku finansowego biura 
nieruchomości, dla zobrazowania przykładowego 
układu modelu finansowego biura.
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Model finansowy biura
A pRZYCHODY (1+2+3)

1 Przychody ze sprzedaży usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (prowizja biura wy-
rażona najczęściej jako % ceny sprzedaży czy kupna nieruchomości)

2
Przychody ze sprzedaży usług pośrednictwa w wynajmie nieruchomości (najczęściej jako 
ryczałt stanowiący pewien algorytm odnoszony do kwoty miesięcznego czynszu wynaj-
mu nieruchomości)

3 Przychody inne (usługi dodatkowe)

b Koszty (I+II)

i Koszty ZMIENNE (1+2+3+...+14)

1 Wynagrodzenia doradców (wyrażone jako % prowizji biura)

2 Wynagrodzenie (w całości lub części) zmienne menedżera sprzedaży

3 Koszty ofert (koszty nabycia: usług foto, HS, rzutów, wizualizacji, dronów i inne)

4 Koszty promocji ofert w serwisach internetowych – wyróżnienia i podbicia

5 Ogłoszenia w prasie i serwisach

6 Reklama w Google, na Facebooku

7 Reklama i promocja: akcje marketingowe, pozyskowe, promocyjne pozostałe

8 Koszty rekrutacji pracowników, współpracowników, doradców

9 Koszty szkoleń i integracji zespołu

10 Koszty administracyjne zmienne: naprawy, przeglądy, usługi serwisowe (uwaga: jeśli cyklicz-
ne, jak np. przegląd instalacji elektrycznej, mogą być traktowane jako stałe)

11
Koszty utrzymania biura (zakupy drobnego wyposażenia i sprzętu niepodlegającego amor-
tyzacji, zakupy biurowe – uwaga: jeśli można określić średniomiesięczny koszt stały z tym 
związany, dla celów analitycznych mogą być traktowane jako koszty stałe)

12 Koszt przygotowania/opracowania i zakupu materiałów graficznych (usługi graficzne, banery, 
ulotki, wizytówki i inne)

13 Koszty usług prawnych: opracowanie umów, dokumentacji biura, usługi prawne przy 
transakcjach

14 Koszty zmienne pozostałe

Źródło: opracowanie własne Agnieszka Rosolińska
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II Koszty stałe (1+2+3+...+18)

1 Wynagrodzenia pracowników etatowych (pełen koszt pracodawcy „brutto brutto”)

2 W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej: ZUS właściciela

3 Część stała wynagrodzeń menedżera sprzedaży i doradców (o ile taka występuje)

4
Koszt najmu lokalu bądź alternatywnie wysokość raty kredytowej (z zastrzeżeniem, że  
kosztem w działalności są koszty finansowania, czyli odsetki, a rata kapitałowa stanowi  
jedynie wydatek, gdyż kosztem ujmowanym księgowo jest amortyzacja)

5 Amortyzacja środków trwałych

6 Raty leasingowe (samochody, sprzęty) – uwaga, inne ujęcie zależnie od leasingu:  
operacyjny/finansowy

7 Opłaty administracyjne stałe: czynsz, media (energia, gaz, woda i inne), opłaty stałe usług 
serwisowych, przeglądów cyklicznych

8 Koszty sprzątania lokalu

9 Koszty usług telekomunikacyjnych (abonamenty, w tym internet)

10 Opłata franchisingowa (dla biur działających w sieci)

11 Opłaty branżowe, członkowskie (MLS, składka członkowska w stowarzyszeniach zawodowych 
i inne)

12 Koszty ubezpieczeń: OC pośrednika oraz nieruchomości i mienia ruchomego

13 Podatek od nieruchomości (przy własności nieruchomości)

14 Koszty stałe wynikające z zawartych umów o obsługę promocji i reklamy biura, w tym także  
utrzymanie www

15 Abonamenty na serwisy ogłoszeniowe

16 Koszt dostępu do CRM

17 Koszty usług księgowych (i ewentualnie prawnych)

18 Koszty stałe pozostałe

C Wynik finansowy biura nieruchomości (A - B) = + dochód/- strata

Źródło: opracowanie własne Agnieszka Rosolińska
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 WYNIK FINANSOWY 
Przychody, koszty i wynik finansowy, czyli zbliża-
my się do oceny tego, czy to, co robimy, generuje 
dochody, czyli w konsekwencji ma szansę przy-
nieść nam pieniądze.

Podstawowy algorytm określający wynik naszego 
działania (nie zagłębiając się w szczegóły analizy 
finansowej przedsiębiorstw i przyjmując w tym 
miejscu dość duże uproszczenie) sprowadza się do 
określenia różnicy pomiędzy przychodami a kosz-
tami prowadzonej działalności, która to różnica 
może być dodatnia (wtedy osiągamy dochód/zysk) 
lub ujemna (która oznacza stratę). 

Dochodu nie można mylić z przychodem, jed-
nakże dla celów podatkowych, zarówno jedna, 
jak i druga kategoria mogą stanowić podstawę 
opodatkowania, zależnie od wybranej formy 
opodatkowania. Zasadniczo, to dochód podlega 
opodatkowaniu, jednakże w przypadku wyboru 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to 
zasadniczo przychód (po odliczeniu nielicznych 
tylko kosztów, jak ZUS właściciela) będzie stano-
wił podstawę opodatkowania. 

Efektywność prowadzonej działalności oceniana 
jest wskaźnikami rentowności (zaangażowa-
nych aktywów, sprzedanych usług, posiadanych 
kapitałów, zysków), czyli zyskowności, która to 
miara wyraża relację uzyskanych efektów do 
poniesionych nakładów.

Straty nie można mylić z utratą płynności fi-
nansowej, a rozpoczynając każdy biznes, należy 
planować pewien okres akceptowalnej straty 
z działalności. Naturalnie owa nierentowność 
na początku istnienia biura związana jest z po-
trzebą zbudowania zespołu sprzedaży, zgroma-
dzenia ofert do sprzedaży i przejścia przez pełen 
cykl sprzedaży oferty, co – zależnie od rodzaju 
nieruchomości – może trwać od kilku tygodni 
do kilku miesięcy. Części ofert nie sprzedamy 

w ogóle, bo zakończy się nasza umowa z klien-
tem i to także będzie miało wpływ na projek-
towane wyniki finansowe. Tym samym średnio 
na urentownienie nowo otwartego biura nie-
ruchomości poczekamy (statystycznie) ok. 6–9 
miesięcy. Co istotne, taka przejściowa nieren-
towność jest akceptowalna także w trakcie funk-
cjonowania biura, gdy dotkną firmę okoliczności, 
które czasowo tę rentowność zaburzą (co miało 
miejsce w przypadku wielu przedsiębiorstw np. 
w czasie ostatniego lockdownu).

Kalkulując rentowność biznesu, należy brać 
pod uwagę wyłącznie takie koszty, które dopro-
wadzą do sprzedaży. Czasem w praktyce okazuje 
się, że zbyt niskie nie zagwarantują realizacji celu 
i będą po prostu nieracjonalne. Nierzadko też 
ponosimy zbyt duże koszty, także z uwagi na nie-
efektywne ich planowanie, a zamierzony w danym 
obszarze cel mógłby być zrealizowany przy rela-
tywnie niższych nakładach.

 KOSZTY A WYDATKI 
I ważna uwaga na koniec tej części: nie wszyst-
kie wydatki będą kosztami i nie wszystkie koszty 
będą stanowiły wprost wydatek, który musimy 
ponieść. W kolejnych częściach przyjrzymy się 
temu, która z tych kategorii jest szersza, i po-
ruszymy także kwestie dotyczące formy pro-
wadzenia ewidencji księgowej i podatkowej, 
i wypływające z niej zarówno obowiązki, jak 
i konsekwencje dla prezentacji i wyniku biura. 

Szereg wydatków, które mimo iż kosztami nie 
będą (np. zapłacona rata kredytowa za lokal 
w jej części kapitałowej), musimy uwzględnić, 
planując finanse biura. I odwrotnie – część kosz-
tów, które zaliczymy do kosztów uzyskania przy-
chodów, nie będzie wydatkami. I tu najbardziej 
klasycznym przykładem jest amortyzacja zaku-
pionych środków trwałych oraz wartości niema-
terialnych i prawnych, która – jako koszt księgo-
wy i podatkowy – nie jest wydatkiem, a mimo to 
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wpływa na wynik finansowy (zwiększając koszty 
i tym samym zmniejszając zysk lub pogłębiając 
stratę). Najprościej wyjaśnić amortyzację nie-
rozerwalnie związaną z pojęciem umorzenia 
wartości środka trwałego jako odzwierciedle-
nie utraty wartości składnika aktywów w miarę 
upływu czasu jego użytkowania w firmie: jeśli 
przykładowo, zgodnie z Klasyfikacją Środków 
Trwałych (KŚT) stosujemy stawkę amortyzacji  
20% w skali roku dla samochodów osobowych 
(KŚT 741), to przyjmujemy, iż okres ekonomicz-
nej użyteczności auta wynosi 5 lat (20% rocznie 
oznacza systematyczną utratę wartości o ⅕ z roku 
na roku, aż do osiągnięcia pełnego umorzenia 
na koniec piątego roku użytkowania auta).

 GOTOWI NA WIĘCEJ? 
Teraz, gdy już uspójniliśmy nomenklaturę, możemy 
iść dalej i w kolejnych częściach niniejszego cyklu 
przejść przez wskazówki, jak zarządzać powyższymi 
kategoriami, by świadomie dążyć do nadrzędnego 
celu prowadzenia firmy.

 PRZESTRZEŃ FORMALNO- 
 PRAWNA FUNKCJONOWANIA 
 BIURA NIERUCHOMOŚCI 
Wprowadzając czytelnika do świata finansów, 
chciałabym zwrócić uwagę na przestrzeń praw-
nopodatkową, w której działają biura nierucho-
mości. Szereg wymogów i ograniczeń narzucają 
na pośredników m.in. przepisy o ochronie praw 
konsumentów, obowiązki z zakresu RODO czy też 
restrykcyjne wymogi stawiane przez GIIF (AML). 
Organizacja biura to także sprostanie szeregowi 
przepisów i wymogów w obszarze prawa bilan-
sowego i podatkowego. Te wszystkie obowiązki, 
niedopełnione, mogą rodzić dotkliwe skutki 
finansowe, a zatem także nie można o nich nie 
wspomnieć – choć hasłowo – analizując finanse 
biura nieruchomości. Na uwagę zasługuje fakt, 
że poruszamy się w obszarze konkretnych kodów 
PKD definiujących naszą działalność. Musimy 
być zatem wyczuleni na bieżące orzecznictwo 
i na zmiany w przepisach prawa dotykających 
branży, aby właściwie wypełniać wszystkie 
obowiązki. Może to dotyczyć pojawiających 
się restrykcji lub udogodnień np. w zakresie 
obowiązku stosowania kas fiskalnych, podatku 
dochodowego (np. możliwość zastosowania roz-
wiązań ryczałtowych), podatku VAT (m.in. zwol-
nienia podmiotowe/przedmiotowe, raportowanie 
w jednolitych plikach JPKVAT, SLIMVAT) czy też 
podatku PCC. Aktualnie oczekujemy na ostatecz-
ny kształt zapowiadanych zmian, m.in. w przepi-
sach podatkowych w ramach Nowego Polskiego 
Ładu, który (jeśli zacznie obowiązywać od 
01.01.2022 r.) już za kilka miesięcy znacząco 
wpłynie na sytuację finansową przedsiębiorców. 
Wpływ tych zmian na bieżące obciążenia firm 
będziemy mogli jednak oceniać realnie dopiero 
za kilka tygodni.

Cykl „Finanse w biurze 
nieruchomości”  

jest realizowany we współpracy 

portalu Nieruchomosci-online.pl 

z marką Freedom Nieruchomości 
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fot. energepic.com / Pixabay.com

 HANNA MILEWSKA-WILK 

Szykujcie  
się na zimę!
DŁUGA LISTA OBOWIĄZKÓW 
WŁAŚCICIELI DOMÓW

fot. Gantas Vaičiulėnas / pexels.com
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Pandemia, upały, generalnie zbyt bliskie sąsiedztwo w blokach skłaniają 
ostatnio Polaków do przenoszenia się do własnych domów, poszukiwania 
większej swobody, samodzielności i własnego kawałka zieleni. Latem może 
to być wspaniałe wyjście, jeśli nie ma wokół za dużo kosiarek do trawy, ale 
przygotujcie się, zima nadchodzi, a wraz z nią cała lista nowych i nie całkiem 
nowych obowiązków, i – oczywiście – opłat.

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

Hanna Milewska-Wilk

 ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI 
 ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
 I MIESZKAŃ 
Kilka lat temu, zgodnie z wymogami prawa unijnego, 
wprowadzone zostały w Polsce certyfikaty efektyw-
ności energetycznej budynków. Dokumenty takie 
powinno mieć każde nowe mieszkanie przekazywane 
klientowi przez dewelopera. Każdy lokal i budynek, 
mieszkalny lub użytkowy, powinny mieć wyrobione 
takie świadectwo przynajmniej z okazji sprzedaży. 
Generalnie, powinno się okazywać takie dokumenty 

nawet najemcom przy podpisywaniu umów najmu. 
Wszystkie budynki publiczne powinny mieć wywie-
szone takie certyfikaty w widocznym miejscu. 

Praktyka jest jednak nieco inna. Świadectwa 
może i są obowiązkowe, ale można z nich zrezy-
gnować. Najemcy w ogóle o to nie pytają, a naj-
lepiej i tak zobaczyć rachunki za ogrzewanie lub 
opał za przynajmniej ostatni sezon, żeby ocenić, 
na ile mieszkanie lub dom są ciepłe. W przypad-
ku mieszkań, kupujący rzadko zwracają uwagę 
na same koszty ogrzewania – jeśli nie jest ono 
wyłącznie na prąd w starszych kamienicach. 
Pod uwagę brane są ogólne koszty utrzymania, 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/hanna-milewska-wilk/
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preferowane są oczywiście lokale z ciepłem 
miejskim. W wielorodzinnych budynkach mamy 
mniejszy wpływ na cały budynek, jego ocieple-
nie i korzystanie z mediów, inaczej jest w przy-
padku domów, i w tej kategorii pojawia się coraz 
więcej obowiązków. 

 REJESTRY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 
 PROWADZONE PRZEZ  
 GMINY – NOWOŚĆ 
Smog zaczął być zauważanym problemem nie tylko 
dla wrażliwych mieszkańców, ale i dla polityków 
na najwyższych szczeblach władzy. Samorządy 
także zaczęły aktywnie zajmować się tym tematem, 
pojawiły się w związku z tym nowe obowiązki: gmi-
ny będą prowadzić rejestry źródeł ciepła, a właści-
ciele lub zarządcy budynków powinni zgłosić, jaki 
mają piec i jakiego używają w nim paliwa. Dotyczyć 
to będzie źródeł ogrzewania domów i wody. W bu-
dynkach wielorodzinnych zarządzanych zajmą się 
tym administratorzy lub spółdzielnie.  Jeśli jednak 
nie mamy wspólnoty mieszkaniowej lub każdy z lo-
kali ma swoje źródła ciepła albo mamy własny dom, 
trzeba będzie zgłosić piece do gminy samodzielnie. 

Pytania dotyczące sposobu ogrzewania 
były również zawarte w tegorocznym Spisie 
Powszechnym, w sekcji dotyczącej nieruchomo-
ści – nie wszyscy się z nimi spotkali. Wszyscy 
właściciele domów powinni do połowy 2022 roku 
wypełnić deklarację o wykorzystywanych źród
łach ciepła, ponieważ jej brak będzie się wiązać 

z sankcjami finansowymi. Tworzona Centralna 
Ewidencja Emisyjności Budynków ma objąć 
wszystkie budynki i ich źródła ciepła, będzie 
również zawierać informacje o dofinansowaniach 
związanych np. z wymianą pieców i ogólnie pra-
cami poprawiającymi efektywność energetyczną. 
To ma być sposób na sprawdzanie, czy sprzeda-
jący dom nie będzie musiał zwrócić części dopła-
ty – obecnie w niektórych programach dofinanso-
wania są takie warunki. 

 REJESTR SZAMB 
 I PRZYDOMOWYCH 
 OCZYSZCZALNI 
Rejestracja pieców to nowy obowiązek, ale nie jedy-
ny taki rejestr gminny. Od kilku lat gminy prowadzą 
spisy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 
bytowych. Systemy wodociągów się rozrastają, pod-
łączane są kolejne nowe i starsze budynki, a jeśli 
mamy już też dostępną sieć kanalizacyjną, to powin-
niśmy się do niej podłączyć. Gminy zostały zobo-
wiązane do dokładniejszego kontrolowania, co się 
dzieje ze ściekami, dlatego prowadzą takie rejestry 
szamb i mogą również wzywać właścicieli domów 
podłączonych do wodociągów a bez kanalizacji, do 
okazywania umów i rachunków za wywóz nieczys-
tości płynnych lub usuwanie osadów z oczyszczalni 
zgodnie z jej instrukcją użytkowania. 

Przy kupnie domu zwracajmy uwagę nowych wła-
ścicieli, że zgłaszając do gminy nabycie nierucho-
mości i podając dane potrzebne do wyliczenia po-
datku od nieruchomości, dobrze by sprawdzili, czy 

Jak wyrobić świadectwo efektywności energe-
tycznej i uzyskać szerszy zakres bezpłatnego 
doradztwa energetycznego? Lista kontaktów do 
regionalnych i gminnych doradców na stronie 
„Doradztwo Energetyczne” Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Jak złożyć deklarację o źródłach ciepła do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? 
Pełne instrukcje na stronie https://www.gunb.gov.
pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budyn-
kow-faq Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
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można od razu zgłosić źródła ciepła i szambo lub 
inny sposób radzenia sobie ze ściekami. Procedury 
mogą się różnić w poszczególnych gminach, ale 
informacja powinna zostać udzielona. 

 UMOWY Z LOKALNYMI 
 WODOCIĄGAMI 
 NA ODPROWADZANIE 
 WÓD DESZCZOWYCH
Czy to wszystko? Ależ nie, przecież mamy podatek 
od uciekającej wody deszczowej! Susza zaczyna być 
problemem nie tylko dla rolników, ale dla wszyst-
kich korzystających z mniejszych ujęć wodnych, 
w tym lokalnych wodociągów. Jeśli pojawiają się 
deszcze, to coraz częściej bywają bardzo ulewne, 
co oznacza, że są kłopoty z odprowadzeniem wody 
opadowej. Podatek – jak na razie – dotyczy tylko 
dużych działek i w dodatku mających ponad  
70% powierzchni nienasiąkliwej, ale samorządy 
mogą te zasady zmieniać i tak właśnie się dzieje. 

Wody opadowe w miastach trafiają do kanalizacji 
burzowej, powinny być oczyszczane, dlatego zajmu-
ją się tym lokalne przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjne. Wskazanym jest sprawdzić zasa-
dy – ustalane lokalnie – dotyczące tego, w jakich 
okolicznościach właściciele domów jednorodzinnych 
zobowiązani są do zawierania umów na odprowa-
dzenie wód opadowych i wnoszenia za to regular-
nych opłat. Sposobem na uniknięcie lub znaczące 

zmniejszenie tych opłat mogą być własne zbiorniki 
na deszczówkę. Można też na etapie budowy lub 
remontu zbudować studnie rozsączające. Takie in-
formacje dobrze jest mieć dużo wcześniej, żeby móc 
zastosować odpowiednie rozwiązania. Zwiększanie 
retencji i zbieranie deszczówki może być nawet 
dofinansowane, takie informacje podsuwają nam już 
nawet markety budowlane. 

 RYZYKO POJAWIANIA SIĘ 
 INNYCH OPŁAT 
Hasło „Wody Polskie” od 2018 roku wzbudza w po-
średnikach uzasadnione obawy. Osoby kupujące 
lub budujące własne domy powinny jeszcze spraw-
dzić kwestie związane z własnymi ujęciami wody. 
Pierwsza wiadomość, ta gorsza, to wprowadzane 
sposoby rozliczania opłat za śmieci związane są ze 
zużyciem wody, co przy własnym ujęciu oznacza 
spore opłaty i brak uwzględniania własnych licz-
ników wody – jest jedna opłata dla gospodarstw 
niepodłączonych do miejskich lub gminnych wodo-
ciągów. Lepsza wiadomość jest taka, że warto mieć 
własne liczniki, żeby pokazać mniejsze niż 5 m/dobę 
średnioroczne zużycie wody, żeby nie płacić regular-
nie Wodom Polskim za pobieraną wodę. 

Każda gmina ma swój sposób obsługi zgłoszeń 
i prowadzenia Rejestru bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości płynne i przydomowych 
oczyszczalni ścieków, a potem ich kontrolowa-
nia. Nie ma uniwersalnej instrukcji lub formu-
larza, zalecamy kontaktowanie się z lokalnymi 
urzędami gmin.

Zasady, przeliczniki i normy dotyczące wód 
opadowych i ich odprowadzania do kanaliza-
cji burzowej lub innych urządzeń (np. rowów) 
ustalane są miejscowo, należy kontaktować się 
z lokalnym zakładem wodociągów i kanaliza-
cji – np. przy przejmowaniu liczników i umowy 
na zaopatrzenie w wodę. 

Lokalne opłaty za śmieci: obowiązkowe jest 
złożenie deklaracji w gminie, jej wzory można 
pobrać ze strony gminy, są tam często również 
harmonogramy odbioru różnych frakcji i infor-
macje o punktach selektywnej zbiórki odpadów.
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Pojawił się projekt zmian prawnych dotyczących 
sposobu rozliczenia energii pobieranej i prze-
syłanej do systemu z przydomowych instalacji 
fotowoltaicznych –  mniej korzystny niż obecnie 
obowiązujący. Od początku 2022 roku nowi pro-
sumenci wchodzący do systemu będą rozliczani 
na mniej korzystnych niż do tej pory zasadach. 
Dobrze byłoby zwracać uwagę, jaką umowę z do-
stawcą (i odbiorcą) prądu będą podpisywać nowi 
właściciele domów z takimi instalacjami, dobrze 
byłoby przekazywać informacje o firmie obsługują-
cej istniejącą instalację, w celu jak najlepszego jej 
utrzymania i uzyskania fachowego doradztwa. 

 DESER: KATASTER 
Jest jeszcze w mediach głośno o kolejnej moż-
liwej opłacie, która miałaby być związana 
z własnością nieruchomości. Wymieniane przez 
polityków są różne możliwości związane z wpro-
wadzeniem podatku od wartości nieruchomo-
ści, a ze szczególną popularnością spotyka się 
możliwość opodatkowania drugiej lub kolejnej 
posiadanej nieruchomości. O takiej formie opo-
datkowania mówią jednak wyłącznie politycy, 
naukowcy zajmują się tym znacznie ciszej od lat. 
Rozbudowa narzędzi informatycznych i baz da-
nych, łączenie najróżniejszych informacji, pozwa-
la coraz lepiej i efektywniej wyszukiwać informa-
cje, np. o działkach, ale może też być podstawą 
do wprowadzania bardziej zaawansowanych niż 

obecnie istniejący podatek od nieruchomości 
rozwiązań fiskalnych. 

Na pytanie o szanse wprowadzenia podatku od 
wartości nieruchomości mogą chyba najlepiej od-
powiedzieć rzeczoznawcy majątkowi, jedyny zawód 
nieruchomościowy wciąż regulowany, i jedyne 
osoby mające prawo do dokonywania wyceny nie-
ruchomości, między innymi do celów podatkowych. 
Na kiedy da się wycenić większość nieruchomości 
w Polsce? Na razie chyba pozostaniemy przy istnie-
jącym podatku od nieruchomości.

 PODSUMOWANIE 
Rośnie lista spraw do załatwienia, i dla pośredni-
ków, i dla właścicieli nieruchomości. Wskazywanie 
nowym właścicielom domów koniecznych do wyko-
nania zgłoszeń, sprawdzanie wykonania takich obo-
wiązków przy przygotowaniu do sprzedaży nieru-
chomości nieobsługiwanych przez profesjonalnych 
zarządców, wymaga od pośredników wiedzy i obycia 
z lokalnymi zasadami i zwyczajami w urzędach. 
Takie doradztwo buduje wizerunek profesjonali-
sty pośredniczącego przy transakcji, a lista „to do” 
czynności przekazana klientom do samodzielnego 
wykonania może ułatwić im cieszenie się nowym 
miejscem zamieszkania. 

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

Protokoły do przekazywania liczników i umów 
na dostawę energii elektrycznej przy sprzedaży 
nieruchomości są dostępne na stronach dostawców.

Informacje o fotowoltaice i o energii, o umowach, 
zmianach zasad i rozliczeń, porady i kontakty:  
na stronie „Wysokie Napięcie” pod patronatem 
Urzędu Regulacji Energetyki.

Przypominajmy nowym właścicielom o koniecz-
ności zgłoszenia nabycia nieruchomości do gminy 
lub urzędu miasta, formularz jest jeden dla całego 
kraju, szczegóły: https://www.gov.pl/web/gov/
zaplac-podatek-od-nieruchomosci

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-podatek-od-nieruchomosci
https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-podatek-od-nieruchomosci
https://wysokienapiecie.pl/tag/urzad-regulacji-energetyki/
https://wysokienapiecie.pl/tag/urzad-regulacji-energetyki/
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 ALEX W. BARSZCZEWSKI 

Proste sposoby 
na poprawę 
skuteczności 
w negocjacjach

fot. Alexy Almond / pexels.com
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Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że zdobywanie zaufania klienta, 
budowanie z nim relacji i skuteczne negocjowanie to umiejętności, które – 
obok wiedzy merytorycznej – długofalowo decydują o sukcesie w pracy 
pośrednika nieruchomości. Jeśli spojrzymy przez pryzmat innych biznesów, 
negocjacje w tej branży powinny być stosunkowo łatwe do opanowania, 
bardzo wiele sytuacji w sumie powtarza się i teoretycznie można 
wypracować sobie działające sposoby radzenia sobie z nimi. 

Moja praktyka pracy w wieloma sympatycznymi 
pośrednikami pokazuje jednak, że duża ich część 
całkiem niepotrzebnie zmniejsza swoją efek-
tywność i to potykając się na prostych rzeczach. 
Prostych, ale często niełatwych do zmiany ze 
względu na przyzwyczajenia i przekonanie, że roz-
wiązanie tkwi w pozornie wyrafinowanych, „na-
ukowych” metodach i technikach perswazji, które 
stanowią zawartość większości kursów.

Nie wykładam o negocjacjach, ani nie szkolę 
z negocjacji. Od ponad 30 lat praktycznie przygo-
towuję klientów do konkretnych rozmów różnego 
kalibru. O moim sukcesie i zarobkach decyduje nie 
wrażenie, jakie zrobiłem na kliencie, lecz jego re-
zultaty w negocjacjach z kontrahentami. Z tej per-
spektywy moje obserwacje i doświadczenia mogą 

przydać się tym, którzy po prostu chcą zwiększyć 
swoją skuteczność.

Może to zostać odebrane jako kontrowersyjne, 
ale – z pozycji praktyka – wszelkie teoretyczne 
rozważania o BATNA, WRATNA, ZOPA, COPA są 
w realnych sytuacjach pośrednika równie bezuży-
teczne jak umiejętność szufladkowania rozmówcy 
na różne kategorie według kolorów, kapeluszy 
i kto wie jeszcze czego. Równie przydatne byłoby 
ustalenie, jaką grupę krwi ma rozmówca, a jaką 
miał jego dziadek.

Naturalnie, przy dużych negocjacjach o wysoką 
stawkę robi się nie tylko dokładne rozpoznanie 
sytuacji i możliwych scenariuszy, ale też bierze 
pod lupę osoby po drugiej stronie, zwłaszcza jeśli 

Od ponad 30 lat działa jako międzynarodowy konsultant 
wspierający klientów w trudnych negocjacjach. Jest współtwórcą 
Kliniki Negocjacji Alexa Barszczewskiego, gdzie mniejsze firmy 
i freelancerzy korzystają z jego doświadczenia i umiejętności.

Alex W. Barszczewski

https://klinikanegocjacji.pl/
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mamy do czynienia z różnymi narodowościami 
i mentalnościami. Warto wtedy na przykład wie-
dzieć, że ktoś urodził się w Indiach, wychował 
w Londynie, a studia ukończył w USA, bo to będzie 
miało wpływ na argumentację i styl rozmowy 
z nim. Zazwyczaj jest na to sporo czasu, bo takie 
negocjacje mogą trwać miesiącami. Jednak w sy-
tuacji pośrednika, który przy pierwszej rozmowie 
musi przekonać klienta, aby ten właśnie jemu po-
wierzył nieruchomość na wyłączność albo skłonić 
go do urealnienia ceny ofertowej, liczą się inne, 

pozornie proste, lecz nie 
zawsze łatwe umiejętności. 
A z nimi, jak się okazuje, nie 
zawsze jest dobrze.

 MAŁE BŁĘDY, KTÓRE 
 KOSZTUJĄ WIELE 
Zacznijmy od tego, aby zaprzestać zachowań, któ-
rymi często sami sobie szkodzimy.

Pierwszym, bardzo powszechnym, jest gadulstwo. 
Rozumiem, że – będąc ekstrawertykiem – moż-
na mieć silną potrzebę ekspresji i wypowiedzi. 
W przypadku negocjacji zdecydowanie warto to 
jednak w sobie poskromić.  Potokiem słów mo-
żemy zepsuć szanse zbudowania relacji z drugą 
stroną albo – co gorsza – niechcący powiedzieć 
coś, co druga strona łatwo może wykorzystać 
na naszą niekorzyść. Nadmierne mówienie jest tak 
powszechne, że ogół tego nie dostrzega, ale biada 
temu, kto popełniając ten błąd, trafi na kogoś wy-
szkolonego. Złota zasada brzmi: „Nie mów niczego, 
chyba że musisz”. Zamiast tego lepiej pytaj, o czym 
za chwilę.

Drugim powszechnym błędem jest domyślanie 
się i zgadywanie wszędzie tam, gdzie można by 
po prostu zapytać. Sądzę, że wiąże się to z do-
świadczeniami ze szkoły, kiedy ten, który pytał, 
był głupi, bo nie wiedział. Iluż dramatycznych lub 
komicznych filmów fabularnych by po prostu nie 
było, gdyby ich bohaterowie – zamiast działać 
pod wpływem emocji i domysłów – zwyczajnie 
zapytali w krytycznym momencie? Takie utarte 
podświadome przeświadczenie bardzo przeszkadza 
nie tylko w negocjacjach. Ile sposobności bizneso-
wych tracimy, które nie są oczywiste i widoczne 
na pierwszy rzut oka, lecz pojawiają się w mądrze 
poprowadzonej rozmowie? A rozmowę prowadzimy 

 Liczą się pozornie proste, 
 lecz nie zawsze 
 łatwe umiejętności. 

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com
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(w sensie objęcia przywództwa i kierowania nią), 
między innymi umiejętnie zadając pytania.

Trzecią rzeczą, którą warto wyplenić, jest nie-
uświadomione używanie języka, który depre-
cjonuje naszą argumentację lub nasz autorytet. 
Jakże często, słuchając uważnie, zauważam 
na warsztatach płynące z ust pośredników (eks-
pertów od nieruchomości!) zdania typu: „To 
jest dla pana jakby korzystna transakcja”  albo 
„Wydaje mi się, że to jest dobra cena”. Czy zaufał-
byś lekarzowi, który powiedziałby: „Wydaje mi się, 
że trzeba panu zrobić operację”, czy temu, od któ-
rego usłyszałbyś: „Bazując na wynikach pańskich 
badań, konieczna jest operacja”? W przypadku 
pośrednika lepiej zabrzmiałoby więc: „Na pod-
stawie tego, co pan mi powiedział, ta nierucho-
mość bardzo dobrze spełnia pana wymagania”. 
To wręcz banalne, ale używanie „słabego” języka 
jest bardzo rozpowszechnione. Zwróć uwagę, jak 
często bezwiednie wplatasz w swoje wypowiedzi 
słowa, takie jak: „jakby”, „że tak powiem”, „wydaje 
mi się”. Przeanalizowanie własnego sposobu wy-
rażania się zrealizuj najlepiej z pomocą dociekli-
wych znajomych bądź… dzieci, które odpowiednio 
poinstruowane i zmotywowane, potrafią precyzyj-
nie wyłapać nasze różne przyzwyczajenia. 

 MAŁE ZMIANY, KTÓRE 
 ROBIĄ RÓŻNICĘ 
Usuwanie szkodliwych „chwastów” to pierwszy 
krok. Gdy mamy go za sobą, czas popracować 
nad wprowadzeniem pozytywnych  
nawyków komunikacyjnych. 

Zacznijmy od przedstawiania rzeczy i spraw 
z punktu widzenia klienta. Zamiast „Nasza firma 
dostarczy panu…” mówmy „W naszej firmie 
znajdzie pan…” albo „Dzięki współpracy z nami 
będzie pan miał…”. W idealnym przypadku, 
używając odpowiedniego języka, uda nam się 
w głowie klienta puścić film, którego będziemy 
reżyserem. Będzie on w jego głowie budował 
skojarzenia i emocje, które wpłyną na niego 
w sposób przez nas zaplanowany. To bardzo 
skuteczna metoda, której można się nauczyć 
stosunkowo szybko, lecz należy pamiętać, by 
stosować ją w etyczny sposób.

Drugą z umiejętności, którą nie tylko warto, ale nale-
ży opanować, by mieć w ręku bardzo wszechstronne 
narzędzie, jest zadawanie właściwych pytań. 

fot. Alexy Almond / pexels.com
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Pytania są narzędziem:

 ■ przejmowania przywództwa w rozmowie – 
bardzo ważne, bo chcemy, aby klient postrze-
gał nas jako eksperta;

 ■ ustalania stanu faktycznego nieruchomości;

 ■ ustalania wyobrażeń klienta, aby zapropono-
wać mu funkcjonujące rozwiązania dopasowa-
ne do jego potrzeb i kryteriów;

 ■ ustalania źródła problemów i obiekcji;

 ■ zyskiwania na czasie w razie ewentualnych 
ataków i konfliktów.

Większość z nas ma problem z zadawaniem różno-
rodnych pytań. Często ogranicza się ono do po-
twierdzania własnych hipotez poprzez zadawanie 
pytań zamkniętych. Łatwo tutaj zyskać przewagę, 
rozszerzając swój repertuar. Aby się tego faktycz-
nie nauczyć, nie potrzeba specjalnych studiów, 
drogich kursów czy trenerów. Na początek należy 
zaakceptować fakt, że – być może – nie jesteśmy 
w tym dobrzy i – podobnie jak w przypadku formy 

fizycznej – zdecydować 
na zainwestowanie odrobiny 
czasu w odpowiedni trening. 

Taki trening możesz zorganizować sobie sam. 
Nagraj lub wybierz jakiś program, w którym jest 
sporo dialogów. Niekoniecznie fragment filmu akcji 
czy kłótni polityków, ale taki, w którym ludzie 
w sposób w miarę cywilizowany ze sobą rozma-
wiają. Mając już takie nagranie, słuchaj go uważ-
nie i po każdym bardziej rozbudowanym zdaniu 

zatrzymaj odtwarzanie. Policz do trzech, po czym 
zadaj do tego zdania co najmniej jedno pytanie 
otwarte dotyczące tego, co ono zawierało i pyta-
jące o jakiś szczegół. Najlepiej zadaj kilka pytań 
o różne elementy usłyszanego zdania. To znakomi-
ty trening nie tylko umiejętności zadawania pytań, 
ale też uważnego słuchania, z czym część z nas ma 
problem. Jeśli ktoś tego nie trenował, to zadanie to 
jest znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wyda-
wać. Nawet jeśli cała sprawa odbywa się w języku 
ojczystym! Nie należy się tym zniechęcać i właśnie 
dlatego warto zrobić to na początek z nagraniem, 
bez świadków i w zaciszu domowym. Nikt się nie 
będzie ani śmiał, ani niecierpliwił.

Umiejętność aktywnego słuchania jest bardzo dob-
rą bazą do nauczenia się, jak prowadzić rozmowę, 
gdy stajemy przed wyzwaniem:

 ■ wyciągania od kontrahentów potrzebnych in-
formacji, nawet jeśli początkowo nie zamierzali 
się oni z nami nimi dzielić;

 ■ pokonywania impasów negocjacyjnych;

 ■ rozbrajania obiekcji i konfliktów;

 ■ korygowania błędnych wyobrażeń kontra-
hentów bez atakowania ich poczucia włas
nej wartości.

Omówienie powyższych wyzwań rozsadziłoby 
ramy tego artykułu, może wrócimy do tego przy 
innej okazji. W międzyczasie nie dajmy się zwieść 
pozornej banalności tych kilku zaleceń, bo ich 
odpowiednie zastosowanie zwiększy szanse osią-
gania sukcesów w naszej pracy. Czego wszystkim 
życzę. A to znacznie zwiększy naszą skuteczność 
i bez wątpienia warto nad tym pracować.

 Zadawanie pytań 
 zamkniętych prowadzi nas 
 do potwierdzania własnych 
 hipotez. A przecież chcemy się 
 czegoś dowiedzieć. 

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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https://www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html
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 DAWID MARECKI 

w poszukiwaniu 
Świętego graala
CZYLI O BUDOWANIU SAMOREGULUJĄCYCH SIĘ 
ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH. CZĘŚĆ 3

fot. João Jesus / pexels.com
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Proces rekrutacji masz już za sobą. Przyciągnąłeś różnych ludzi, 
prawidłowo zidentyfikowałeś tych właściwych i dodatkowo potrafiłeś 
sprawić, aby to właśnie oni chcieli do Ciebie dołączyć? Świetnie! Teraz 
potrzebujesz sprawić, aby ich potencjał rozkwitł. Inaczej… zostanie 
całkowicie zmarnowany albo – w najmniej negatywnym scenariuszu – 
rozwinie się zaledwie częściowo. 

W tej części mojej publikacji rzucę nieco światła 
na wdrożenie świeżo zrekrutowanego agenta, 
którego na potrzeby publikacji nazwijmy  
po prostu adeptem.

 READY… STEADY… 
Trudno zrozumieć, jak opłacalnie wdrożyć adepta 
(nie mówiąc już o jego dalszym prowadzeniu) bez 
szefowskiego elementarza, który tworzą wiedza 
i umiejętności wynikające chociażby z zakresów 
przywództwa sytuacyjnego, transformacyjnego, 
treningu narzędziowego czy procesów grupowych, 
o innych bardziej skomplikowanych zasobach 
nie wspominając.

Warto zatem zauważyć, że adept rozpoczyna, 
znajdując się w fazie „Podekscytowanego  

debiutanta”, czyli z niskim poziomem kompetencji 
i wysokim zaangażowaniem.

Kompetencje to, najprościej mówiąc, wypadko-
wa wiedzy i umiejętności, z czego umiejętności 
są najważniejsze. Wiedza, czyli sucha teoria plus 
ewentualne wskazówki, to za mało, aby odnieść 
sukces – adept może się dowiedzieć, a nawet zro-
zumieć, ale wciąż nie potrafić.

Zaangażowanie to z kolei miks motywacji i wiary 
adepta, że sobie poradzi. 

Tylko raz i tylko na starcie adeptowi towarzyszy 
ten szczególny rodzaj motywacji, który sprawia, 
że chociaż może czuć się nieco niepewnie, to jest 
gotów przenosić góry – mimo że nie wie jesz-
cze jak i nie zdaje sobie sprawy z trudności, jakie 

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/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dawid-marecki/
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napotka. Co więcej, faktycznie jest gotowy robić to 
z czystą frajdą i z maksymalnym zaangażowaniem!

Patrząc z perspektywy procesu grupowego, 
adept jest w fazie zależności bez zidentyfikowa-
nej jeszcze roli w zespole – idzie na tak zwane 
wdrożeniowe szkolenie. 

To kluczowy, wyjątkowy moment – od tego co, jak 
i kiedy zrobi lub nie zrobi zależeć będzie, czy wdro-
ży się do zarabiania czy do biedy.

 GO FORREST, GO!  
 OŻEŻ, ALE URWAŁ… 
Z moich obserwacji oraz rozmów konsultacyj-
nych, jakie przeprowadzam, wyłania się dość 
ponury obraz dotyczący kwestii wdrożenia – 
w większości przypadków:

 ■ nie ma opracowanego procesu wdrożenia lub 
ogranicza się on do przekazania sprzętu i „No 
cześć, fajnie, że jesteś” (czytaj: A po co nam to? 
Wyjdzie w praniu, czy sobie poradzi);

 ■ proces wdrożenia jest opracowany, ale… nie 
jest wdrożony (sic!) lub jest realizowany czę-
ściowo (czytaj: – U nas to wygląda tak i tak. – 
OK i tak robicie? – No… w sumie to nie, bo... 
np. nie ma „kim”);

 ■ proces jest opracowany, wdrożony, ale bez 
głębszych refleksji co do celów, jakie ma 
wspierać (czytaj: Mamy szkolenie wdrożeniowe, 
ale ludzie się nim wdrażają do… odejścia).

 CZYM JEST WŁAŚCIWIE 
 ROZUMIANE WDROŻENIE? 
Wdrożenie agenta nieruchomości to urucho-
mienie jego potencjału do zarabiania pieniędzy. 
To moja prosta definicja, która implikuje cały 
arsenał szefowskich decyzji dotyczących tego, 
jaki powinien być opracowany proces wdroże-
nia i – co za tym idzie – jakie działania agenta 

i menedżera będą wspie-
rały ten cel, a które będą 
go sabotowały.

Kwestię tę można sprowadzić do podstawowego 
pytania: Co możemy zrobić, aby ten człowiek jak 
najszybciej w samodzielny sposób zarobił swoje 
pieniądze w roli agenta?

Pomysł, aby adeptowi na starcie dać szkolenie 
i pozostawić go samemu sobie, jest mniej wię-
cej tak dobry jak ten, by dać komuś, kto nie ma 
prawa jazdy, kodeks drogowy do przeczytania 
i następnie wręczyć mu kluczyki do auta, życząc 
szerokiej drogi.

 Wdrożenie agenta 
 nieruchomości to 
 uruchomienie jego potencjału 
 do zarabiania pieniędzy. 

fot. Przemek Markowski / pexels.com
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Wdrożenie adepta to również wykształcenie przez 
niego strategicznie opłacalnych operacyjnych 
nawyków – bez tego trudno będzie mówić o re-
gularnym zarabianiu przez niego pieniędzy oraz 
o wykształceniu i osiągnięciu pełnego potencjału.

Zatem: Szkolenie wdrożeniowe a wdrożenie do 
wyniku to dwie różne sprawy!

 (WIEL)BŁĄDY WDROŻENIOWE 
Moje konsultacyjne doświadczenie pokazuje mi, 
że prawdopodobnie nie ma (niestety) skończonej 
liczby błędów w tym obszarze – wymienię zatem 
tylko kilka – w mojej ocenie – najpoważniej-
szych. Najogólniej rzecz ujmując, błędy dzielą się 
na trzy rodzaje:

 ■ czegoś nie ma, a powinno być, czyli  
błędy braku,

 ■ coś jest, a jest niepotrzebne lub jest tego 
za dużo na tym etapie, czyli  
błędy przytłoczenia,

 ■ coś jest i być powinno, ale jest tego za mało 
lub źle to opracowano, czyli błędy niedostatku.

1. Brak procedury on-boardingu

Właściwe zaokrętowanie nowego agenta zasługuje 
na odrębną publikację, a nawet szkolenie – tym-
czasem, najczęściej (niestety) nie dostrzegając 

potencjału tego etapu, marginalizuje się jego zna-
czenie – nie chodzi przecież tylko o to, aby prze-
kazać loginy, sprzęt i przedstawić nowego agenta 
na najbliższym zebraniu, choć i tak często nawet 
te najprostsze elementy szwankują. Pierwszy dzień 
w pracy (i kilka następnych) tworzy efekt pierw-
szego wrażenia – lepiej, aby adept nie odniósł 
wrażenia rozczarowującego, widząc np. logistyczny 
bałagan, czy też czując się obco albo po prostu 
nie wiedząc, co i kiedy będzie się z nim działo.  
Przypomina mi się pewna stara anegdota mówiąca 
o tym, że przed wejściem do jednostki wojskowej 
rekruci widzieli rozwieszony nad bramą baner 
z napisem: „Witamy Was!!!”. Wszystko pięknie, 
tymczasem po przejściu przez bramę i obróceniu 
się za siebie można było dostrzec, co było napisane 
po drugiej stronie: „Mamy Was!!!”. Ups…

2. Brak Buddy’ego

Buddy, czyli doświadczony, świadomie i specjalnie 
wybrany do tej roli, zidentyfikowany z firmą agent, 
do którego adept zawsze może się zwrócić z prostym 
pytaniem czy prośbą o wyjaśnienie czegoś lub radę. 
Uwaga, co do zasady Buddy nie jest menedżerem, 
mentorem ani trenerem – ponieważ ci pracując 
z adeptem nie stawiają na tym etapie na podejście 
relacyjne – za to Buddy jak najbardziej, to przyja-
zna i pomocna dłoń, dobry duch. Buddy to również 
ktoś, kogo adept może obserwować podczas czyn-
ności (ale tylko przez kilka pierwszych dni) – zanim 
nie zacz nie pracować z trenerem narzędziowym 
w terenie.

1

2

fot. Sam Lion / pexels.com
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3. Przytłoczenie nadmiarowymi standardami

O ile to dobrze, jeśli w firmie są zidentyfikowane 
i opisane standardy pracy oraz procedury obsłu-
gi klientów, o tyle gorzej, jeżeli robią się z tego 
opasłe tomiska i większość z nich jest po to, aby 
po prostu była, a jednocześnie utrudnia działania 
operacyjne w obrębie najważniejszych czynno-
ści agenta. Adept nie musi być od razu mistrzem 
naszych standardów – opłaca się natomiast, aby 
znał te bezwzględnie najważniejsze pod kątem 
operacyjnym i etycznym oraz, przede wszystkim, 
rozumiał ich sens.

4. Przytłoczenie wiedzą twardą

O ile to dobrze, jeśli firma ma szkolenia z tzw. 
aspektów prawnych, o tyle gorzej, że agent w pro-
cesie wdrożenia przechodzi przez całą ich serię 
na raz: wyczerpujące, wielogodzinne i często wie-
lodniowe szkolenia, podczas których analizowane 
są szczególne, skomplikowane i rzadko występują-
ce sytuacje prawne. W efekcie agent i tak niewiele 
zapamięta – będzie miał za to poczucie, że guzik 
wie, że to wszystko trudne i dodatkowo nudne. 
Tymczasem minął tydzień w pracy, a on ciągle 
siedzi w biurze i gubi się już w notatkach z tego, 
o czym nie ma wciąż bladego pojęcia. No super. 
Ciekawe gdzie są jego wspaniała motywacja i eks-
cytacja, którą odczuwał jeszcze kilka dni temu…

Element ten (podkreślam – bardzo ważny) można 
ograniczyć do niezbędnego „na teraz” minimum i, 
rozkładając go na etapy oraz części, systematycz-
nie realizować – ambicję szefa, aby nowy agent 
zdobył twardą wiedzę na poziomie licencji w 3 dni, 
proponuję schować… głęboko.

5. Przytłoczenie inną wiedzą (na teraz 
bezużyteczną) 

Decydenci uwielbiają zasypywać adeptów wiedzą 
na temat swojej firmy, proponując udział w kolej-
nej aktywności, jaką jest wykład o wspaniałości, 

wyjątkowości, najlepszości i, oczywiście, kulturze 
organizacyjnej – dodatkowo pomysły w postaci 
egzaminów z tego obszaru nie należą do rzadko-
ści (bo przecież „musi być zidentyfikowany z na-
szą organizacją i wiedzieć, jak opowiedzieć klien-
tom o naszych konkurencyjnych przewagach”).

W mojej ocenie, oczekiwanie, że adept poczuje głę-
boką i szczerą identyfikację na tym etapie – zwłasz-
cza podczas propagandowej pogadanki, jest, deli-
katnie mówiąc, płonne. Jeśli zaś chodzi o klientów, 
to jeśli zacznie on prezentować wobec nich postawę 
natchnionego ewangelisty, to albo usłyszy słynne: 
„Wszyscy mówicie to samo” albo ktoś mu zaproponu-
je kropelki z bromem. 

Tymczasem kulturą przesiąka się w czasie, obserwu-
jąc zachowania innych agentów, menedżera, trenera 
czy szefa – kulturę opowiada się czynem w konkret-
nym kontekście sytuacyjnym na bieżącym przykła-
dzie. Jeśli już konieczna będzie prezentacja na ten te-
mat, to niech będzie krótka, bez egzaminu, w formie 
lekkiego przerywnika i raczej nie na początku.

6. Brak lub niedostatek tlenu

Brzmi zabawnie, ale zabawnym nie jest. To błąd naj-
gorszy ze wszystkich. Poważnie, trzeba się wietrzyć, 
czyli… chodzić w teren na spotkania. Jeśli w procesie 
wdrożenia adept będzie większość czasu siedział 
w biurze, to...

wyrobi w sobie nawyk siedzenia w biurze. 
Odkrywcze, prawda? Jakie konsekwencje to za sobą 
niesie? Jest ich wiele, a najbardziej przykra to ta, 
że wyrobi sobie nawyk niezarabiania, gdyż – jak do 
znudzenia powtarzam – transakcje są z prezentacji, 
które są z przyjęć. Trzy tzw. płatne, pierwsze, najważ-
niejsze czynności operacyjne agenta, które prowadzą 
do pieniędzy, realizowane są w 99,99%... w terenie.

Proces wdrożenia do zarabiania bez zaplanowa-
nych „czynności A”, jest tylko tzw. szkoleniem 
wdrożeniowym – siedzimy w biurze i się szkolimy: 

3

4

5

6
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teoria plus teoria plus teoria plus jakieś warsztaty, 
podczas których zawsze wszystko się udaje… 

7. Brak rytuału przejścia

Wydaje mi się, że właściwie poprowadzone wdro-
żenie powinno kończyć się transakcją, czyż nie? 
To wspaniała okazja do świętowania i oficjalnego 
przyjęcia do grona zawodowców – bo zawodowiec 
potrafi zarobić swoje pieniądze. Adept nie jest już 
„nowy” – staje się pełnoprawnym członkiem zespo-
łu, ekipy, teamu – jest partnerem. To ważny kamień 
milowy – pominięcie lub słabe świętowanie sukcesu 
kogoś, kto właśnie zdobył pierwsze zawodowe szlify, 
jest karygodnym, brzemiennym w skutki błędem. To 
czas na pierwszą belkę na pagonie i radość z sukcesu.

Niekoniecznie oznacza to koniec procesu wdro-
żenia, wszak transakcja może pojawić się cza-
sem bardzo szybko i trudno się tym martwić – 
po drodze czeka jednak faza różnicowania, więc 
bezpieczeństwo, jakie daje agentowi wdrożeniowe 
wsparcie, jest jak najbardziej potrzebne.

 PODSUMOWANIE 
Reasumując, poprzez redukcję do absolutnie 
najważniejszej kwestii: Jeśli za nadrzędne cele 
procesu wdrożeniowego adepta uznamy osią-
gnięcie przez niego w zaplanowanym czasie 
pierwszej transakcji, aby zarobił pieniądze, oraz 
wykształcenie przez niego umiejętności, postaw 
oraz nawyków, które będą wspierały dalsze, re-
gularne i samodzielne zarabianie, to szczególnie 
opłacalne będą te procesy wdrożeniowe, które 
położą nacisk na działania operacyjne w terenie, 
trening narzędziowy oraz warsztaty sytuacyjne. 
Szkolenia dla wiedzy – trening dla umiejętności. 
Proporcja jest kluczem.

 HORYZONTY I PERSPEKTYWY 
Uzyskanie samodzielności w roli powinno zająć 
nowemu agentowi maksymalnie 3 miesiące – 
stanie się tak pod warunkiem działania w ra-
mach właściwego modelu wdrożenia.

7

fot. RF._.studio / pexels.com
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Ukształtowanie potencjału produktywności to kolej-
ne, dodatkowe 3 miesiące – to następny, niezwykle 
ważny etap, który dobrze poprowadzony pokaże per-
spektywę rozwoju w roli – wtedy można już stwier-
dzić, na podstawie dotychczasowych wskaźników, 
jaki jest maksymalny, możliwy do osiągnięcia przez 
agenta level skuteczności operacyjnej i finansowej. 
Jeśli menedżer czy szef popełni tutaj znaczące błędy, 
to albo przestrzeli tę perspektywę, albo (co gorsza) 
nie doszacuje jej. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że  
np. utalentowany agent z perspektywą generowania 
przychodowości na poziomie, powiedzmy, 75 tysięcy 
złotych miesięcznie, jeśli będzie niewłaściwie prowa-
dzony, to tego pułapu nie osiągnie, bo kształtowanie 
jego potencjału zostanie zepsute przez nieodpowie-
dzialnego lub/i nieświadomego szefa.

Pełną produktywność, właściwie wdrożony i prowa-
dzony agent osiąga przeciętnie do 2 lat po starcie.

 OSTATNIE SŁOWO 
MEWA, czyli Model Efektywnego Wdrożenia 
Agenta, który opracowałem na bazie swoich 
obserwacji i doświadczeń (czytaj: błędów i suk-
cesów), podczas setek wdrożeń, może być do-
wolnie modyfikowany i implementowany w za-
leżności od modeli obsługi oraz funkcjonujących 
w agencjach procesów biznesowych.

To szczegółowo rozpisany proces konkretnych 
czynności po stronie adepta oraz teamu wspar-
cia, uwzględniający działania onboardingowe, 
szkoleniowe i treningowe oraz przede wszystkim 
operacyjne działania w ramach czynności A – ich 
liczba oraz związane z nimi cele.

3miesięczny, 100dniowy przepis na wdrożenie 
do zarabiania jest powiązany z programem moty-
wacyjnym skutecznie wspierającym wykształcanie 
najbardziej opłacalnych nawyków w roli agenta. 
Tak wdrożony agent będzie gotów tworzyć sa-
moregulujący się zespół zawodowców, o którym 
marzą szefowie.

Dla pierwszych 5 szefów, którzy – 
ruszając po swojego Graala – 
chcieliby poznać tajniki skutecznej 
rekrutacji, wdrożenia MEWA oraz 
prowadzenia agentów i którzy napiszą 
do mnie na david.marecki@imdm.pl,  
przygotowałem niespodziankę:  

 VOUCHER UPRAWNIAJĄCY DO 
 10% RABATU NA JESIENNĄ 
 EDYCJĘ 3-DNIOWEGO SZKOLENIA 
 MENEDŻERSKIEGO „W ROLI 
 GŁÓWNEJ: SZEF”. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Pełną produktywność, 
 właściwie wdrożony 
 i prowadzony agent osiąga 
 przeciętnie do 2 lat po starcie. 

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

fot. Anna Shvets / pexels.com

Dysfunkcje  
pracy zespołowej
TO SZANSE NA ROZWÓJ?
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Jednym z autorów, który zwraca uwagę na dys-
funkcje pracy zespołowej, jest Patrick Lencioni.  
Jego książka 5 dysfunkcji pracy zespołowej dała 
mi refleksję, aby spojrzeć na dysfunkcje nie tylko 
pod kątem ich diagnozy i zrozumienia ich przyczyn 
czy nawet ich eliminacji. 

Ponieważ jestem zwolennikiem komunikacji po-
zytywnej i w przyszłość patrzę optymistycznie, to 
także na dysfunkcje postanowiłem spojrzeć jako 
na potencjał do rozwoju zespołu. 

Ważne dla mnie punkty opisuję w sposób  
pozytywny poniżej:

1. Wzmocnienie zaufania

Efektywne zespoły i ich liderzy cały czas pracują 
nad zaufaniem w zespole. Jest to proces ciągły 
i wymaga uwagi lidera. Takie zaufanie buduje się 
poprzez otwartą komunikację. Pierwszym krokiem 
do niej jest określenie jasnych jej zasad.

Bardzo często ludzie w zespole obawiają się przy-
znania do własnych błędów i słabości. Dzieje się 
tak często z powodu obawy przed oceną. Dobrze 
jest nauczyć zespół rozmawiania ze sobą na pod-
stawie udzielania pozytywnego, konstruktywnego 
feedbacku. Taka komunikacja wzmacnia współ-
pracę, co przekłada się na chęć pomocy innym 
w ich drodze do doskonalenia się w tym, do czego 
zespół został stworzony. Do wymiany wspólnych 
doświadczeń powinny być zorganizowane spotka-
nia oraz możliwość pracy w parach. Najczęściej, 
gdy pracujemy z osobą, która widzi z boku nasze 
interakcje z otoczeniem, to ma ona możliwość 
dostrzegania obszarów do poprawy, których sami 
nigdy nie dostrzeglibyśmy „z wewnątrz”.

Tego typu współpraca wymaga określenia jasnych 
zasad. Na przykład z góry ustalamy, że podczas 
wspólnego spotkania spisujemy notatki, dotyczą-
ce tego, co może być zrobione lepiej. Dzielimy się 
tymi spostrzeżeniami dopiero po spotkaniu lub 
umieszczamy je w agendzie na samym jego końcu. 

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, zarządzał 
90 zespołami, prowadząc kanał 750 doradców biznesowych. 
Tworzy programy rozwojowe, włączając w nie wiedzę na temat 
działania mózgu, inteligencję emocjonalną, elastyczne 
myślenie. Występuje na scenach Brian Tracy International, 
Sales Angels, National Sales Congress, I Love Sales&Marketing,  
Przedsiębiorczość Kobiet, Zafirmowani – Alior Bank, Forum 
Inteligentnego Rozwoju. Kontakt poprzez LinkedIn.

Bogdan Sosnowski

Zespoły, które są źle przystosowane do pełnienia określonych funkcji 
i realizowania określonych zadań, powodują zaburzenia w całej firmie 
i przekładają brak efektywności na wszystkie podejmowane działania.

1

https://www.linkedin.com/in/bogdansosnowski/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/bogdan-sosnowski/
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Samo udzielanie feedbacku również powinno odby-
wać się na określonych zasadach, by miało kon-
struktywny wpływ na zespół i/lub osobę, której 
pracy spostrzeżenia te dotyczą.

2. Konflikt jako szansa rozwoju

Konflikt – na ogół postrzegany jako dysfunkcja – 
także może służyć jako narzędzie do szukania naj-
lepszych rozwiązań. Utrzymywanie „nadmiernie” 
dobrej atmosfery oznacza często powstrzymywa-
nie się od krytycznych komentarzy, brak wymiany 

opinii i skutkuje pomijaniem 
spraw budzących sprzeciw 
lub kontrowersje.

Kiedy lider zauważa powyższe zachowania w zes
pole, powinien otwierać takie kontrowersyjne te-
maty sam. Może to osiągnąć w formie ankiety, np. 
zapytać, jakie kwestie spowodują, że zespół będzie 
działał lepiej. Może to zrobić również podczas 
rozmów indywidualnych. Zapewnić zespół o tym, 

iż gwarantuje on bezpieczeństwo tej rozmowy i – 
znowu! – trzymać się ustalonych zasad.

Wyzwaniem są tutaj często umiejętności samego 
lidera. Brak odwagi do poruszania tematów kontro-
wersyjnych. Słabe przepracowanie reakcji na szcze-
re odpowiedzi. Obrona status quo jako brak pew-
ności własnych kompetencji. Warto przećwiczyć 
tego typu rozmowy pod okiem trenera lub doradcy 
specjalizującego się w pracy zespołu.

3. Zwiększanie zaangażowania 

Zbyt niskie zaangażowanie to często wynik 
braku definitywnych rozwiązań w sytuacjach 
trudnych lub konfliktowych. Nie w pełni prze-
pracowane problemy wracają i zmniejszają wiarę 
zespołu w skuteczność prowadzenia rozmów, 
tym bardziej jeśli po przedstawieniu i omówieniu 
problemu w funkcjonowaniu zespołu nie zaszły 
widoczne zmiany.

Według mnie, najlepszym narzędziem badają-
cym poziom zaangażowania jest skalowanie go 
(w odróżnieniu od skalowania poziomu motywacji). 
Skala pozwala zrozumieć świat drugiego człowieka 
oraz dopasować konkretne rozwiązania. Wbrew 
pozorom jej stosowanie wymaga otwartości i chęci 
zrozumienia oraz umiejętności poszukiwania 

 KONFLIKT MOŻE SŁUŻYĆ JAKO 
 NARZĘDZIE DO SZUKANIA 
 NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ. 

fot. Keira Burton / pexels.com

2

3
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głębszych rozwiązań. Kluczem są tutaj uważność 
i dobrze sformułowane pytania.

Można wtedy reagować na poziom zaangażowania 
dzięki zmianie postawy i działania osoby, z którą 
pracujemy. Zmiana może dotyczyć również warun-
ków otoczenia bądź zachowania lidera.

4. Współodpowiedzialność

Brak wspólnej odpowiedzialności w zespole to 
często wynik różnic w umiejętnościach różnych 
członków zespołu, zaniżonych standardów, 
braku chęci dzielenia się wiedzą i jednocześnie 
braku motywacji do podnoszenia umiejętności. 
Najlepsi skupiają się na własnych wynikach, 
a słabsi mają małe (coraz mniejsze) szanse, żeby 
ich dogonić. Zwiększa się frustracja i zachodzi 
odróżnianie: „my i oni”, które wpływa demoty-
wująco na grupę. W takich zespołach istnieje 
bardzo duże prawdopodobieństwo rotacji pra-
cowników słabo związanych z zespołem.

Zespół to zbiór indywidualności i takim pozosta-
nie, jeśli nie zmienimy postrzegania współodpo-
wiedzialności jako siły. 

Warto zbudować świadomość i systemy wzmacnia-
jące wspólną pracę, w tym szczególnie: dzielenie się 
wiedzą oraz włączenie członków zespołu w podej-
mowanie decyzji. Budowanie postawy odpowiedzial-
ności wśród wszystkich uczestników zespołu jest 
jednym z najważniejszych wyzwań lidera.

5. Dbałość o wyniki

Jeżeli zespół obdarza się zaufaniem oraz pracuje 
nad konfliktami i informacją zwrotną, to istnieje 
duża szansa na sukces osiągany przez cały zespół. 
Zbudowanie współodpowiedzialności i spojrzenie 
na wszystkie możliwości zespołu w idealnej fazie do-
prowadzi do dbałości o wyniki wszystkich i w związ-
ku z tym zwiększy potencjał zespołu jako całości.      

 BRAK WSPÓLNEJ 
 ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZESPOLE 
 ZWIĘKSZA FRUSTRACJĘ 
 I PROWADZI DO ODRÓŻNIANIA: 
 „MY I ONI”. 

4

5

fot. Artem Podrez / pexels.com
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 WZROST BIERZE SIĘ Z FERMENTU 
Dysfunkcje wynikają z róż-
nic w sile ego i potrzeby 
podkreślania statusu. 

Słyszę, że coraz trudniej jest zbudować „zwycię-
ski zespół” właśnie ze względu na rozbudowany 
egoizm i „gwiazdorstwo”, że w zespołach dominują 
indywidualiści. Dla mnie jest sprawą oczywistą, 

że każdy z nas jest indywidualistą, ale zespo-
ły tworzymy, aby uzyskać synergię i wzmacniać 
siebie nawzajem. Także (a może przede wszystkim) 
poprzez ferment, a nie tylko zgodną i spolegliwą 
współpracę. W zespołach, które odnoszą sukcesy, 
przejście przez bariery powoduje wzrost nie tylko 
osiągnięć zespołu, ale każdego jako jednostki. 
Dzięki czemu stają się one wyjątkowe. 

Łączenie talentów mnoży nasz potencjał i oczywi-
ste jest dla mnie, że współpraca jest jedną z naj-
ważniejszych kompetencji przyszłości.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 ZESPOŁY TWORZYMY, ABY 
 UZYSKAĆ SYNERGIĘ I WZMACNIAĆ 
 SIEBIE NAWZAJEM. TAKŻE 
 POPRZEZ FERMENT. 

fot. fauxels / pexels.com

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

Dominika Mikulska

Przejmij kontrolę
ZRÓB TO TERAZ. RECENZJA KSIĄŻKI I KONKURS
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Zasób czasu jest skończony i cenny, a mimo to wielu 
z nas rozmienia go na drobne. Nie chodzi tu o mar-
notrawienie go na rozrywki, social media i plotki. Ale 
o czynności i informacje pozornie ważne, a wręcz 
pilne, które tak naprawdę komplikują nam życie 
i odwracają uwagę od naszych celów. Umiejętność 
wyboru najważniejszych zadań i ich sprawnej reali-
zacji w największym stopniu określa, czy osiągniemy 
sukces czy nie. Z jednej więc strony – robimy za dużo. 
Z drugiej zaś – natłok zadań i za mało czasu na ich 
wykonanie prowadzi do niebezpiecznej pułapki pro-
krastynacji, czyli paraliżu, w którym ciężko nam jest 
zabrać się za jakąkolwiek czynność.

 ZAGŁODŹ TO, CO CIĘ ROZPRASZA. 
 KARM SWOJE SKUPIENIE. 
Dziś produktywność jest kluczową sprawą. Jest 
kwestią utrzymania kontroli nad sprawczością we 

własnym życiu, nad kierunkiem, w jakim ono podąża. 
Kwestią zdrowia psychicznego. Dlatego tak ważne 
jest skupienie na rzeczach, które mają znaczenie. 

W książce Zrób to teraz! autor rozprawia się ze 
współczesnymi obietnicami i pułapkami produk-
tywności, a jednocześnie podsuwa liczne pomysły, 
dzięki którym zaczniesz bardziej świadomie kształ-
tować swój czas i… życie. Omawia rozmaite podej-
ścia i strategie pozwalające w odpowiednim czasie 
wybrać to, czym powinniśmy się zająć i terminowo 
to zadanie zrealizować. Pokazuje również skutecz-
ne – a czasem zaskakujące – metody oszczędzania 
czasu i samoorganizowania się.

Brian Tracy jest ekspertem w dziedzinie zarządzania 
czasem i psychologii sukcesu. Amerykańskie (choć 
jest Kanadyjczykiem) flow i sposób prowadzenia nar-
racji, nie przeszkadzają wcale w odbiorze twardego 
przekazu, jaki ma dla nas. 

Jak to możliwe, że wszystkie narzędzia oferowane przez technologię – 
aplikacje do niemalże wszystkiego, superszybki internet i praktycznie 
natychmiastowy dostęp do dowolnych informacji, rozwiązania czy 
produktu – nie pozwalają skupić się na tym, co najważniejsze dla naszego 
życia zawodowego i prywatnego. Dlaczego bycie produktywnym jest dla 
wielu osób tak wielkim wyzwaniem, czytamy w książce Briana Tracy’ego 
Zrób to teraz! Przejmij kontrolę nad swoim czasem i życiem.

uwaga, konkurs!

Mamy dla Was 3 egzemplarze książki Briana Tracy’ego
pt. Zrób to teraz!

Wystarczy, że odpowiecie na pytanie:
JAKI JEST TWÓJ SPOSÓB NA CODZIENNĄ PRODUKTYWNOŚĆ?

Na odpowiedzi czekamy od 22 do 30 września 2021 roku pod postem 
konkursowym na fanpage’u magazynu „ESTATE”. Warto go śledzić! 
Rozwiązanie konkursu już 1 października 2021 roku!

https://www.facebook.com/MagazynEstate
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fot. Jakub Żakfot. energepic.com / Pixabay.com

 ROZMOWA z Moniką Czaplicką 

fot. Zofia Anna Puszcz Fotografia

Zarządzanie opiniami 
w internecie

rozmawia
Dominika Mikulska
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Co powoduje ludźmi, że w ogóle zostawiają 
opinie w internecie?

To samo, co napędza wszystko. Emocje. 

Gdy coś nas rozczaruje, coś się nie udało, gdy nasze 
oczekiwania zostały zawiedzione, wkurzeni zostawi-
my negatywną recenzję, tę jedną czy dwie gwiazdki, 
lub też damy upust swemu niezadowoleniu bardziej 
opisowo. W branży nieruchomości najczęściej obsłu-
ga okazuje się nie być taka, jak się spodziewaliśmy, 
czujemy się wprowadzeni w błąd, niedostatecznie 
poinformowani, oszukani – czasem nawet finansowo. 
Ale też przedmiot umowy okazuje się mieć wady czy 
ukryte niedoskonałości.

To działa w dwie strony – tak samo jak rozczaro-
wanie i złość pchają nas do pisania negatywów, tak 
pozytywy uzyskamy dzięki przyjemnym emocjom.

Ale te pozytywne do pisania pozytywów 
pchają niestety jakby rzadziej...

To nie do końca tak, że rzadziej. Musimy sobie 
zdać sprawę z jednej rzeczy. Fakt, że ktoś wykonał 

dobrą robotę, taką zgodną ze standardami i oczeki-
waną  – to nie jest powód, by zostawiać recenzję. 
Dlatego tych recenzji nie ma. To odbieganie od 

normy wywołuje emocje, 
które prowadzą do potrze-
by podzielenia się swoim 
odbiorem sytuacji. 

Obsługa klienta może powodować trzy rodzaje 
reakcji: „Meh...”, „Okej” i „Wow”. Ponadprzeciętnie 
wykonana usługa, której jakość pozytywnie zas
koczy, wykroczy ponad oczekiwania, daje efekt 
WOW. Dlatego trzeba się więc bardzo starać, by 
ta obsługa klienta była wyjątkowa, żeby zbierać 
pozytywne recenzje.

Dane z najróżniejszych badań konsumenckich z roku na rok wskazują 
rosnącą rolę opinii w procesie zakupowym. Opinie użytkowników 
internetu są dla nas równie wartościowe i wiarygodne, jak opinie 
znajomych. Mniej więcej co 10 osoba, która ma jakąś opinię o firmie, 
decyduje się nią podzielić publicznie, natomiast 90% ludzi te opinie czyta. 

O tym, jak zbierać tylko dobre opinie i wyjść obronną ręką z każdej 
sytuacji, rozmawiam z Moniką Czaplicką, z wykształcenia socjolożką, 
właścicielką agencji social media Wobuzz, w branży marketingu 
internetowego działającą od 2006 roku. Popularność przyniósł jej 
fanpage „Kryzysy w social media wybuchają w weekendy”. Jest autorką 
książek Zarządzanie kryzysem w social mediach oraz Uwiedź klienta – 
marketing w social mediach i współautorką Biblii E-biznesu II. 

 POWODEM ZOSTAWIENIA 
 POZYTYWNEJ OPINII 
 JEST PONADPRZECIĘTNA 
 OBSŁUGA KLIENTA. 
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No właśnie, słowo klucz to „zbierać”. 

Emocje to jedno, ale na udzielenie pozytywnej opinii 
musimy czasem bardziej zapracować. Negatywne 
przychodzą same…

Jak zapracować? Napisać osobistego maila lub SMSa, 
wspomnieć podczas rozmowy, mieć taką prośbę 
na wizytówce czy w stopce korespondencji. Te kilka 
prostych słów: Jeśli jesteś zadowolona/zadowolony ze 
współpracy ze mną – podziel się swoją opinią. Jeśli to 
dla Ciebie ważna sprawa – poproś, bo ludzie o tym 
zwyczajnie nie myślą. Gdy im przypomnimy, to 
zwiększamy szanse. 

Jeśli usługa była „okej”, to może nie dostaniemy  
5 gwiazdek, może to będą 4 czy nawet 3. Jest to 
pewne ryzyko, ale popatrzmy na to z innej strony. 
Zawsze lepiej mieć tych recenzji więcej niż mniej. 
Statystyki mówią, że już przynajmniej 5 recenzji 
zwiększa sprzedaż o kilka procent. To wynik z badań 
w segmencie ecommerce, ale wnioski przekładają 
się na wszystkie branże. Ktoś, kto nie ma opinii wca-
le, w oczach klientów poszukujących usługobiorcy 
w internecie, budzi wątpliwości. Dobry, niedobry, nikt 
z niego nie korzysta –  nie wiadomo. Już kilkanaście 
recenzji wystarczy, by zadziałał tzw. efekt społeczne-
go dowodu słuszności. Nie oznacza to więc, że trzeba 
walczyć, by każdy klient nam recenzję zostawił – 
wys tarczy poprosić tych, co do których mamy podej-
rzenia, że byli zadowoleni z naszej usługi. 

Aby pozytywne emocje naszych klientów skanali-
zować, musimy mieć przestrzeń na pozostawienie 
tych opinii w miejscu, które kontrolujemy. Na fan-
page’u na Facebooku, w Mapach Google czy innym 
serwisie umożliwiającym pozostawienie recenzji. 

Najczęściej pośrednicy gromadzą referencje 
od swoich klientów w formie skanów pism 
i tym podobnych, umieszczając je na swojej 
stronie www. Czy to nie wystarczy?

Być może, jako już poważnie zainteresowana zaan-
gażowaniem tego konkretnego biura czy agenta, 
zapoznałabym się z takimi referencjami na ich stro-
nie, jednak dopiero na późniejszym etapie – po to, 
by utwierdzić się w wyborze. W początkowej fazie 
chciałabym jednak poznać więcej bezstronnych ewa-
luacji niż wyselekcjonowanych peanów. Bo, zwróć 
uwagę, różnica pomiędzy referencjami a opiniami 
jest zasadnicza. 

Najbardziej typowym mechanizmem użytkownika 
zwracającego uwagę na recenzje, jest – po pierw-
sze – sprawdzenie, czy w ogóle są i ile ich jest; 
po drugie – ile jest pozytywnych, a ile nega-
tywnych lub ogólna średnia ocena punktowa (to 
zależy od algorytmu, według jakiego działa dany 
system opinii); po trzecie – przejście do zapozna-
nia się z negatywami (i z odpowiedziami na nie!), 
a dopiero potem z opiniami pozytywnymi. 

fot. Zofia Anna Puszcz Fotografia
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Ludzie chcą przede wszystkim wiedzieć, co nie 
działa, co się psuje, co może pójść nie tak. To ich 
interesuje bardziej niż pieśni pochwalne (choć 
oczywiście one także są potrzebne). Taki klient, 
gdy decyduje się na nawiązanie współpracy robi 
to bardziej świadomie, będzie miał on bardziej 
realistyczne oczekiwania co do usługi albo będzie 
miał wiedzę, jak on sam powinien się lepiej do 
usługi przygotować. Na przykład, jeżeli w opinii 
przeczytał, że w umowie były zapisy, których ktoś 
nie rozumiał (kruczki!), to on sam więcej uwagi 
poświęci zapoznaniu się z umową. Paradoksalnie, 
jest to o tyle korzystne dla nas, że nasze ryzyko 
kolejnej negatywnej opinii dzięki temu maleje, 
a szansa na pozytywną wzrośnie – jeśli np. okaże 
się, że te zarzuty się nie sprawdziły, a wręcz prze-
ciwnie – na spotkaniu agent omówi z nim umowę, 
punkt po punkcie.

Przygotowując się do tej rozmowy, 
przejrzałam profile na Facebooku 
dziesiątek biur nieruchomości – małych, 
dużych, renomowanych, z różnej wielkości 
miejscowości – i naprawdę niewielka ich 
część miała włączony moduł recenzji. „To jak 
siedzenie na tykającej bombie”, powiedziała 
mi jedna z pośredniczek.

Internet jest bardzo duży. Blogi, portale z możli-
wością komentowania, portale społecznościowe, 
fora, serwisy contentowe – wszystkie stanowią 
element krajobrazu mediów społecznościowych. 
Ludzie potrafią dawać upust swoim emocjom 
w różnych miejscach. W postach na własnym 
profilu, na profilach innych osób w postach 
czy w komentarzach, w zamkniętych grupach... 
Kontakt z opinią o nas może mieć tam osoba, 
która jej aktywnie szuka, ale także osoby, które 
przypadkiem na nią trafią. Gdzieś na forum, czy 
pod artykułem wiedzowym, przeczytają na przy-
kład, że biuro XYZ jest nierzetelne i wprowa-
dza klientów w błąd. Mimo że nie szukali takiej 
informacji, to jednak ją zarejestrują. Możemy 
gdzieś płonąć na stosie, a nie będziemy o tym 
nawet wiedzieć.

Zaproszenie klientów do opiniowania naszej pracy 
w kontrolowanej przez nas przestrzeni (na prowa-
dzone przez nas profile) jest więc raczej sposobem 
na opanowanie niepokoju. Daje to tę przewagę, 
że zarówno ludzie, którzy chcą nam opinię zostawić, 
jak i Ci, którzy szukają opinii o nas, w pierwszej kolej-
ności ruszają w nasze kanały. I tam powinni pozostać, 
cokolwiek „w darze” nam zostawią. Przede wszyst-
kim dlatego, że mamy tu nad tym kontrolę na wielu 
poziomach. Po pierwsze, otrzymujemy automatyczny 
alert, że pojawiła się nowa wzmianka o nas, a póź-
niej także każda na nią odpowiedź. Po drugie, jeśli 
zachęcamy ludzi, aby te swoje emocje kanalizowali 
u nas, to mamy możliwość cokolwiek z tym zrobić. To 
są główne powody, dla których lepiej by to się działo 
u nas. 

Coraz więcej osób chce, żeby obsługa klienta odby-
wała się także przez social media. Ugruntowała się 
już świadomość, że jeśli coś się dzieje publicznie – 
informacja, pytanie, nawet skarga wiszą w interne-
cie – to firma zareaguje szybciej niż na wiadomość 
prywatną czy telefon. Tym większa presja, jeśli 
pod to pytanie podepną się osoby mające podobne 
wątpliwości lub problem. 

Co możemy zrobić z opinią 
o negatywnym zabarwieniu?

Możemy odpowiedzieć (co zawsze rekomenduję!). 
Pamiętajmy przy tym, że obsługa klienta w mediach 
społecznościowych jest publiczna. Komunikację 
z niezadowolonym klientem prowadzimy po to, by 
wszyscy inni, którzy to czytają, doszli do wniosku, 
że nie jest może super, może coś się nie udało tym 

razem, ale ogólnie ta firma 
jest w porządku, interesują 
się, chcą pomóc. Nie po to, by 
wygrać wojnę. 

 OBSŁUGA KLIENTA W MEDIACH 
 SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
 JEST PUBLICZNA. 
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Możemy podjąć działania, które spowodują, że dana 
treść znajdzie się niżej, np. przykryć ją kolejnymi 
pos tami o neutralnym charakterze. Jeśli emocje 
ucichły i negatywny komentarz nie wzbudza już ta-
kiego zainteresowania, to można procedować dalej. 

W razie czego opinię bądź komentarz możemy 
także usunąć lub zgłosić do usunięcia admini-
stratorowi portalu (tzw. instancja notice and take 
down). Jeśli ktoś napisał prawidłowy z prawnego 
punktu widzenia komentarz, nie mamy pod-
staw, by go usunąć, to możemy go ukryć. Osoba, 
która komentarz dodała (i wszyscy, zaangażo-
wani w wątku, którzy polubili lub skomento-
wali), nadal będzie go widzieć i nasze na niego 
odpowiedzi, ale cała reszta odwiedzających 
fanpage – nie.

Usuwania nigdy nie polecam. Jest to druga co do 
ważności przyczyna kryzysów ze źródła, jakim są 
opinie. Zaraz po emocjonalnych i nieprzemyśla-
nych odpowiedziach.

Przykładem reakcji totalnie na wyrost jest to, 
że w odpowiedzi firma reaguje, wysyłając np. 
pismo prawnicze wzywające do usunięcia z po-
wodu naruszenia. Jedni się przestraszą, inni nie. 
Jeszcze inni zrobią z tego „gównoburzę” wrzu-
cając screen do dyskusji. Rozstrzygnięcie sądu 
możemy uzyskać po 23 latach. Czy w takiej 
perspektywie będzie jeszcze miało znaczenie, 
że mieliśmy rację? 

Jak się dobrze zachować, gdy w odpowiedzi 
na nasze pytanie zaczną się pojawiać 
merytoryczne argumenty, w tym szczegóły 
transakcji lub jej przebiegu.  Jak nie posunąć 
się za daleko, odpowiadając na opinię 
klienta publicznie?

Trzeba wyczuć ten moment i zaproponować 
wtedy przejście na inny kanał prywatny – czat, 
telefon czy mail, zależnie od preferencji. Kiedy 
to będzie? Jeśli pojawiają się odniesienia do 
konkretnych sytuacji i zachowań, na które nasza 

odpowiedź postawiłaby rozmówcę w niekorzyst-
nym – z różnych względów – świetle (np. gdy 
o brak udzielenia wystarczających informacji 
oskarża nas mąż, który podczas prezentacji nie-
ruchomości powiedział tylko „dzień dobry” i „do 
widzenia”, bo całe spotkanie przegadała z nami 
żona). Jeżeli musielibyśmy się odnieść do pry-
watnych szczegółów spotkań i samej transakcji, 
a już zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek da-
nych wrażliwych, np. osobowych, finansowych.

Niekończąca się wymiana zdań w komentarzach 
także nie ma sensu. Gdy widzimy, że komentujący 
ma wyraźną potrzebę rozmowy z nami, a w każ-
dym kolejnym komentarzu pojawiają się nowe 
zarzuty, to także powinniśmy zaproponować 
przejście na rozmowę telefoniczną, by omówić 
to wspólnie. Czasem też następuje w rozmowach 
taki moment, kiedy nie mamy już nic do dodania, 
argumenty się powtarzają, odpowiedzi w tej czy 
innej formie też. To jest sygnał, że trzeba skończyć 
i wtedy możemy napisać, że naszej strony przed-
stawiliśmy wszystko, co mogliśmy w tej sprawie, 
jeśli Pan/Pani chciałaby coś jeszcze omówić, za-
praszamy do kontaktu bezpośredniego.

Jednak głównym problemem przenoszenia 
na kanał prywatny jest poczucie ludzi, którzy 
czytają, że chcemy coś ukryć...

Tak, w kontekście tej upublicznionej obsługi 
klienta, gdy rozmowa pod opinią zakończy się 
w taki sposób, może pojawić się pewien nie-
dosyt, a nawet irytacja. Dlatego, po pierwsze, 
powinniśmy wyraźnie uzasadnić, dlaczego taka 
propozycja pada, np. ponieważ, aby kontynu-
ować, musimy już posługiwać się danymi wrażli-
wymi klienta, a musimy je chronić, albo dlatego, 
że widzimy złożoność problemu i wielość pytań, 
więc tak będzie szybciej i sprawniej. 

Po drugie, nie zaniedbujmy dodania informacji 
o tym, kiedy i jak sytuacja została rozwiązana. 
Gdyby zrobił to sam klient, to byłaby sytuacja 
idealna, jednak nie czekajmy na to. Kilka słów 
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w komentarzu o tym, że doszliśmy do porozu-
mienia i jest jakiś efekt, np. jak zmienimy swoje 
działanie, by inny klient nie poczuł się w taki 
sposób. Mając cały czas świadomość, że piszemy 
to nie tylko w odpowiedzi do tego klienta, ale do 
wszystkich, którzy będą to czytać w przyszłości. 

Transakcje na rynku nieruchomości to 
nie wyjście na obiad czy naprawa auta. 
Kupna/ sprzedaży dokonuje się 1-2 razy 
w życiu, wynajmujemy trochę częściej. Przyrost 
liczby opinii klientów biura nieruchomości nie 
jest zatem spektakularny. Trudno porównać 
liczbę klientów biura nieruchomości do 
restauracji, salonu fryzjerskiego czy warsztatu. 
Stąd zapewne niepokój związany z każdą 
negatywną opinią... 

Użyte w tytule naszej rozmowy „zarządzanie” 
jest tu bardzo ważne, bo to oznacza, że robisz 
coś świadomie i z planem, co przecież ograni-
cza niepokój. Dlatego ukułam osiem wskazówek 
zarządzania kryzysem, które sprawdzają się 
w każdej sytuacji – od pojawienia się naszej 
pierwszej negatywnej opinii (wiem, przerażają-
ce!) aż po poważny kryzys opinii na temat naszej 
firmy. Nazywam je Zasadą 8P i dzielę na trzy 
filary: zarządzanie emocjami, unikanie kryzysu 
oraz praca nad zaufaniem. 

Zacznijmy zatem od palących emocji.

Jeśli chodzi o obszar emocji, to pierwszą zasada 
brzmi prosecco!, czyli po prostu zróbmy sobie przer-
wę, aby nie wykonywać nerwowych ruchów – nie 
usuwać, nie odpowiadać – będąc w wysokich emo-
cjach. Nic dziwnego, jeśli po otrzymaniu negatywnej 
opinii się w nas gotuje, jest w nas bunt i wyparcie, 
bierzemy to mocno do siebie. Coś w nas krzyczy: 
„Wszyscy zobaczą!”, ale prawda jest taka, że godzina 
czy dwie, a nawet pół dnia, nie zrobią różnicy. Lepsza 
wyważona reakcja w późniejszym czasie niż szybka 
i nieprzemyślana, która może nakręcić spiralę nie-
potrzebnych słów. Treść odpowiedzi warto z kimś  
zweryfikować, czy to co napisaliśmy jest zrozumiałe. 

W przypadku własnej usługi, bądź dziedziny, w której 
jesteśmy specjalistami, cierpimy na tzw. klątwę 
wiedzy, czyli niemożność wyobrażenia sobie, jak to 
jest nie wiedzieć czegoś, co wiemy my sami. Taki 
stan w negatywny sposób wpływa na skuteczność 
działań w obszarze komunikacji. Z drugiej strony, 
słowo pisane to komunikacja niewerbalna. Czytana 
w samotności – bez tonu głosu, mimiki, intonacji, 
mowy ciała drugiej osoby – odpowiedź może być 
zrozumiana zupełnie inaczej, niż była  nasza intencja 
przy jej pisaniu. Konieczne jest oczyszczenie wypo-
wiedzi z negatywnych emocji, z osobistych wycie-
czek. Nawet, gdy nam się wydaje, że odpowiadamy 
w sposób stanowczy i rzeczowy, to może być on 
odebrany jako agresywny.

Czasem pierwotny powód opinii negatywnej jest 
błahy, a dopiero odpowiedź na nią staje się przyczy-
ną prawdziwej jatki. Kiedyś na rynkach stały dyby, 
teraz mamy lincz internetowy. Jeśli zaognisz sytuację, 
a osoba zaczyna się szerzej skarżyć w internecie 
i wzywać posiłki, albo zauważy to ktoś (np. dzienni-
karz czy influencer), kto nada temu pęd… to najpraw-
dopodobniej poczytamy o tym w grupie „Kryzysy 
w social media wybuchają w weekendy”. Dlatego 
radzę prosecco i dwa głębokie wdechy. W praktyce, 
gdy piszę oświadczenia czy odpowiedzi  firm, niektó-
re konsultuję nawet z trzema czy czterema osobami.

Druga zasada to: przeproś. Częsty błąd, który 
firmy popełniają to tzw. apology-non-apology. 
Przepraszamy, ale nie taka była nasza intencja. To, 
co po ale, przekreśla to, co przed nim. Nie prze-
praszamy także tylko urażonych lub tych, którzy 
urażeni się poczuli. Klient ma zawsze rację, ponie-
waż opowiada o własnym odbiorze sytuacji. Temu 
nie możemy zaprzeczać, ani tego dyskredytować. 
Pamiętajmy – zamiast zapalać klienta, minimalizu-
jemy ryzyko kryzysu. Przepraszamy. Kropka. 

Ale nie musimy używać słowa przepraszamy. Może 
być: Rozumiemy Twoje emocje, bardzo nam przykro, 
że je wywołaliśmy... Różnego typu wyrażanie empa-
tii, bo to o nią tu chodzi. O postawienie się w roli 
klienta i pokazanie, że jesteśmy ludźmi, oczywiście 
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stosownie do kontekstu i wagi przewinienia – duże 
błędy wymagają innych słów niż małe fuckupy. 

Trzecim elementem zasady 8P związanym 
z emocjami jest: powetuj. Nie chodzi tu jednak o to, 
że dajemy nagrodę za to, że coś – kolokwialnie mó-
wiąc – spieprzyliśmy. Mamy tu zmienić negatywne 
doświadczenie klienta w pozytywne. To nie muszą 
być wcale zadośćuczynienie materialne, rabat czy 
prezent, a raczej gest, który ma sprawić, by klient 
poczuł się zauważony i potraktowany indywidualnie, 
a może nawet ostatecznie uznał, że jednak stanęli-
śmy na wysokości zadania. Tu przychodzi mi na myśl 
sytuacja jednej z ogólnopolskich sieci kawiarni, 
w której ciastka były zakażone salmonellą. Oprócz 
rekompensaty finansowej dla osób, które się zatru-
ły, prezes firmy nagrał film, w którym przeprasza 
wszystkich klientów firmy za zaistniałą sytuację, za to 
że nie dopilnowali bezpieczeństwa itd. To osobiste 
staranie sprawiło, że wiele osób zmieniło postrzega-
nie sytuacji. Nie chodzi o wartość, ale o gest i myśl, 
które za tym były. Strategia przyznania się do winy 

i przeprosin przynosi marce 
najwięcej korzyści w prawie 
każdym przypadku.

Filarem partnerstwa jest zaufanie. I tu 
przechodzimy do drugiego pionu, czyli 
pracy nad zaufaniem. Sytuacja związana 
z negatywnym komentarzem może to 
zaufanie nadszarpnąć. 

W przypadku firm działających w sektorze usług 
finansowych i doradztwa może to oznaczać 
poważne kłopoty. Zatem bez wahania przyznaj 
się do błędu, jeśli on wystąpił. Jeśli problem nie 
wynika z czynników zewnętrznych, ale faktycz-
nie zawiniliśmy – pracownik nie dopilnował, 

nie zrobił – to trzeba umieć pochylić głowę. 
Nie popłaca okłamywanie, bo prędzej czy póź-
niej wyjdzie to na jaw. Firma to ludzie, a ludzie 
bywają omylni. Bo ważne jest to, co zrobiliśmy 
po tym, gdy ten błąd wystąpił. Tu będzie przy-
kład z branży motoryzacyjnej. Toyota ogłosiła, 
że jeden z modeli ich aut ma niesprawne pasy 
bezpieczeństwa – w ślad za tym poszła szeroka 
akcja informacyjna i akcja serwisowa wymiany 
u wszystkich posiadaczy. Sprzedaż im nie spadła, 
co więcej – wzrosło zaufanie do marki. Dla prze-
ciwwagi – Volkswagen, który przez wiele lat 
podawał fałszywe dane dotyczące parametrów 
emisji spalin. Kryzys wizerunku nie do odrobie-
nia, gdyż ludzie poczuli się bardzo oszukani.

Dopowiedziałabym tu jeszcze traktowanie 
każdej wyrażonej opinii jako tak 
samo ważnej.

Na każde zarzuty trzeba tak samo dobrze od-
powiedzieć. Czy ktoś jest klientem, czy nie był 
klientem. Czy osoba jest wiarygodna, czy wręcz 
przeciwnie –  jej profil ma mało lajków, znajo-
mych czy udzielonych opinii. 

Często firmy stosują technikę wyparcia i mówią 
mi, że na coś nie odpowiedziały albo odpowie-
działy tak i tak, bo ten to na pewno jest z kon-
kurencji. Abstrahując od zasadności takiego 
podejrzenia bądź jej braku, tego nikt z zewnątrz 
nie wie. Niewiele jest rzeczy, które wyglądają 
mniej profesjonalnie niż odpowiedzi w stylu: „Bo 
wy jesteście z konkurencji i przyszliście tu bruź-
dzić”. Zachowanie rodem z piaskownicy, które 
nie przysporzy nam szacunku. Pamiętajmy, że tu 
musimy pokazać swój profesjonalizm i zająć się 
sobą, swoim wizerunkiem.

Kolejna z zasad 8P to...

Popraw się. Z jednej strony, to naprawienie 
krzywdy, jeśli taka nastąpiła. Z drugiej – zrób-
my wszystko, by tego błędu już nie powtórzyć 
w przyszłości. Spróbujmy przyjąć perspektywę 

 KLIENT MA ZAWSZE RACJĘ, 
 PONIEWAŻ OPOWIADA 
 O WŁASNYM ODBIORZE SYTUACJI. 
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z filozofii japońskiej, która mówi o tym, że w każ-
dym kryzysie są dla nas i zagrożenie, i szansa. 
Z każdej trudności, każdego krytycznego feed-
backu możemy wyciągnąć naukę i zacząć działać 

odrobinę inaczej, lepiej. To 
mindset, w którym traktu-
jemy klientów jako partne-
rów, a nie wrogów.

Jeśli skarżą się na niezrozumiałe zapisy umowy, to 
zweryfikujmy, czy nie da się jej – bez szkody dla nas 
samych – uprościć, a jeśli nie możemy jej zmienić, 
bo z prawniczego punktu widzenia tak właśnie po-
winna brzmieć, to spróbujmy poświęcać więcej czasu 
na jej omówienie z klientem. 

Jeśli dostajemy sygnały, że trudno się do nas do-
dzwonić po 17.00, załóżmy w biurze automatyczną 
sekretarkę, która pozwoli nagrać wiadomość i od-
dzwaniajmy z samego rana. Albo ustalmy popołu-
dniowe dyżury telefoniczne jednego agenta na całe 
biuro. On nie musi się od razu zająć sprawą, ale fakt 
porozmawiania z żywym człowiekiem i możliwość 
przedstawienia mu swojej sprawy i umówienie się 
na kontakt z osobą, która zajmie się sprawą na drugi 
dzień,  bardzo silnie poprawia postrzeganie interakcji 
z naszą firmą. Dodajmy na stronie sekcję FAQ (ang. 
frequently asked questions), by mniej osób miało pilną 
potrzebę dzwonienia. 

Rozumiem, że czasem jest trudno, gdy działamy 
w granicach obowiązującego prawa, albo mamy 
za mało ludzi, żeby zapewnić lepsza obsługę klienta, 
a nie ma przestrzeni na ich dotrudnienie. Ale warto 
szukać, bo nawet małe zmiany mogą sprawić, że od-
biór naszej usługi diametralnie się zmieni.

O krokach, jakie podjęliśmy, by sytuacja nie po-
wtórzyła się w przyszłości, napiszmy w odpowie-
dzi na opinię. Możemy też włączyć ten wątek do 

 W KAŻDYM KRYZYSIE SĄ DLA NAS 
 I ZAGROŻENIE, I SZANSA. 

fot. Zofia Anna Puszcz Fotografia
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komunikacji głównej, jeśli jest to zmiana, którą 
chcemy się otwarcie pochwalić np. w poście.

Drugi wspomniany przez Ciebie obszar to 
kwestia unikania kryzysu. Jak mówią badania 
amerykańskich naukowców z Altimeter 
Group, mniej więcej 75% wszystkich 
kryzysów dałoby się uniknąć. Powiedz  
nam, jak.

Pierwszym elementem tej grupy jest przygotowa-
nie. Możemy wykonać tzw. mapowanie kryzysu, 
czyli określenie w naszej działalności sytuacji 
bądź elementów usługi, w których coś może pójść 
nie tak, na co klienci mogą się skarżyć, na co 
zwracają uwagę. I na te okoliczności przygotować 
już sobie pewne gotowe odpowiedzi, których – 
oczywiście każdorazowo po dostosowaniu do sy-
tuacji – moglibyśmy użyć, albo sposoby na to, jak 
moglibyśmy w danej sytuacji klientowi poweto-
wać. Gdy taka sytuacja nastąpi, jest mniejsze ryzy-
ko, że nas poniesie emocjonalnie, bo zaskoczenie 
(a co za tym idzie i nerwowość) będą mniejsze. 

Z drugiej strony możemy przeciwdziałać. Jeśli 
rejestrujemy feedback od klientów w miarę 
na bieżąco, to wiemy, co sprawia im w naszej 
usłudze największą trudność. Okresowe badanie 
satysfakcji klientów, szkolenie pracowników, mo-
nitorowanie internetu – te i wiele innych działań 
pomagają faktycznie zmniejszać ryzyko wystą-
pienia kryzysu. W przeciwieństwie do przygoto-
wania, które polega na tym, aby określić, jakie 
kryzysy mogą wystąpić i przygotować się na nie, 
przeciwdziałanie to wszystko to, co sprawi, 
że przygotowania nie będą potrzebne.

Ostatnią w tym obszarze wskazówką jest proak-
tywne działanie. Firmy co do zasady unikają ser-
wowania „złych” informacji w swojej komunikacji, 
a z klientami trzeba rozmawiać. Gdy czeka nas jakaś 
niemiła klientom zmiana, zawsze zachęcam do tego, 
żeby uprzedzać. Czy dotyczy to nas wewnętrznie, 
np. skrócenie godzin pracy czy mniejsza dostępność 
agentów ze względu na sezon urlopowy, zmiana 

adresu, pod którym firma działa, czy zmiany uwa-
runkowań zewnętrznych, np. przepisów prawnych 
wpływających na czas przeprowadzenia transakcji 
lub jej koszty. Klient uprzedzony o trudnościach 
będzie mniej niezadowolony niż ten, którego 
one zaskoczą.

Jedna złota rada na koniec?

Trzeba przejść do porządku dziennego nad tym, 
że nie zawsze i nie wszystkich jesteśmy w stanie 
zadowolić. Jeśli mamy wyznaczone jakieś standardy 
i większość naszych klientów jest zadowolona, to 
ten klient od negatywnej opinii potrzebował najwy-
raźniej jakieś ponadstandardowej troski, której my 
nie byliśmy w stanie mu zaoferować i to jest OK. Są 
też tacy klienci, którzy zwyczajnie nigdy nie będą 
zadowoleni. Jeśli to przyjmiemy do wiadomości, to 
zapewniam, że tych kryzysów będzie zdecydowa-
nie mniej. A jeśli świat się wali i pomysły się wy-
czerpują, zawsze przecież można napisać do takiej 
Czaplickiej, a wtedy ja uruchomię swoje zasoby.

Opinie w internecie mogą być kryterium wspierają-
cym właściciela nieruchomości w wyborze pośred-
nika, ale doskonale wiem, że jest ich wiele więcej. 
Nie dajmy się zwariować. Powodzenia.

Dziękuję za rozmowę. 
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 PAWEŁ STEMPNIAK 

Jak mówić i mieć 
coś do powiedzenia 
w social media

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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Jak mówić i mieć 
coś do powiedzenia 
w social media

Założyciel agencji White Bits. Od 7 lat z czułością buduje 
zespół specjalistów od komunikacji marketingowej w digitalu 
i tworzy strategie komunikacji zarówno dla dużych brandów, jak 
i mniejszych marek. 

Paweł Stempniak

Bardzo łatwo wyrobić w sobie nawyk wożenia pustych taczek. Trudniej się 
tego oduczyć. Dotyczy to także komunikacji marketingowej, a szczególnie 
widoczne jest w mediach społecznościowych. Publikowanie na Facebooku, 
LinkedInie, Instagramie jest łatwe i tanie. Doświadczamy tego za każdym 
przesunięciem palca po ekranie. Nasze feedy wypełnione są treściami 
nieciekawymi lub bezwartościowymi – zarówno dla konsumenta, jak i dla 
marek, które je publikują. Oszczędźmy więc sobie trudu, a czytelnikom, 
odbiorcom, konsumentom – czasu i przestrzeni na ekranach. Zadajmy 
sobie pytanie: Co warto publikować, a co sobie darować? 

W poradnikach spotykamy wskazówki dotyczące 
tego, jak często publikować, o jakich porach, co 
zrobić, żeby ludzie reagowali na treści. Łatwo 
ulec przekonaniu, że o to właśnie chodzi: o kon-
kretną liczbę publikacji, czy postawić na wideo 
czy statyczny obrazek itp. Umyka w tym wszyst-
kim coś bardziej fundamentalnego. Coś, co 
sprawia, że zarówno twórca (marka), jak i odbior-
ca (konsument) mają poczucie sensu i dobrze 
wykorzystanego czasu. Chodzi o ustalenie – jak 
i co mówić, żeby nas słuchano. O takie rady dużo 
trudniej w internetowych poradnikach. 

 PODAWAJ W WĄTPLIWOŚĆ 
 I WERYFIKUJ 
Jednym z zadań, jakie wykonuję w agencji, jest 
tworzenie strategii komunikacji, czyli ustalanie 
założeń, określających jakie cele ma komunikacja 
realizować, w jaki sposób dobierane będą kanały 
komunikacji, formaty i kategorie treści, a także 
wiele innych parametrów. Sama strategia jest 
dokumentem, który – jak to dokument – może 
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udźwignąć wiele. To, co sprawia, że przygotowując 
ją, twardo stąpam po ziemi, to fakt, że ja lub moi 
współpracownicy jesteśmy zazwyczaj bezpośred-
nio odpowiedzialni za wykonanie takiej strategii. 
To bardzo wpływa na nasz proces twórczy, spo-
sób myślenia i ogranicza ilość bullshitu. Tworząc 
koncepcję komunikacji, za punkt honoru stawiamy 
sobie, by powstałe treści były na tyle wartościowe, 
że na ich promocję (np. reklamę na Facebooku) by-
libyśmy gotowi wydać własne pieniądze. Pieniądze 
to rzecz względna (zwłaszcza jeśli nie należą do 
Ciebie), ale możesz sobie wyobrazić, że byłaby to 
na przykład równowartość obiadu w dobrej restau-
racji dla całej rodziny. Sprowadza się to więc do 
pytania: Czy postawiłbym własne pieniądze na ten 
konkretny post?

 KOMUNIKACJA MARKI, 
 KTÓRA ZADZIAŁA 
Zdradzę Wam 3 warunki, jakie – moim zdaniem – 
powinna spełniać koncepcja komunikacji marki 
w mediach cyfrowych. To nasze absolutely must 
have w agencji White Bits. I to bez względu na to, 
czy zarządzamy marką globalną, czy marką małej 
rodzinnej firmy (takiej koniecznie z ambicjami!). 

1. WYRAZISTA

Łatwo powiedzieć! Ale co to właściwie znaczy? 

Zacznijmy od tego, że każdy z nas ma do czynie-
nia z tysiącami treści reklamowych każdego dnia. 
Momentami trudno to znieść (ze względu na ich 
liczbę i jakość), a jeszcze trudniej zapamiętać 
(ze względu na ograniczenia poznawcze mózgu). 
Potrzebujemy więc znaleźć taki sposób wyrazu, 
który ułatwi odbiorcy rozpoznanie naszej treści. 

Słynna zasada Jacka Trouta „Wyróżniaj się albo 
zgiń” brzmi dramatycznie i nieco desperacko. 
Możemy ją więc nieco zmodyfikować i urealnić. 
Najpierw przyjrzyj się temu, jak komunikują się 

bezpośrednia konkurencja lub podobne biznesy. 
Spróbuj wejść w buty Twojego klienta i zastanów 
się, czy to, co do Ciebie dociera, odbierasz jako 
wartościowe, interesujące, czy zachęca Cię to do 
działania, a może bawi? Spróbuj wyłapać słabe 
i mocne strony konkurentów. Zastanów się, co 
robią źle, a co mogliby robić lepiej. 

W niemal każdej branży znajdziemy marki, które 
wyróżniają się sposobem komunikacji. Sprawiają, 
że odbiorca zatrzymuje się na chwilę. To jest wła-
śnie ta chwila, którą marka wykorzystuje na wy-
wołanie określonego wpływu: 

 ■ zapamiętania informacji (odbiorca pomyśli:  
„O, to ciekawe!”), 

 ■ zasugerowania preferencji zakupu (odbior-
ca pomyśli: „Chciałbym tego spróbować”, 
„Zapytam o to”), 

 ■ wykonania określonej czynności (odbiorca 
pomyśli: „Chcę dowiedzieć się więcej”, „Chcę 
to kupić”).

Kilka przykładów marek, które wyróżniają się 
w swojej kategorii:

 ■ LIDL w kategorii sieci sklepów spożywczych. 
Jego humor próbują z marnym efektem naśla-
dować konkurenci;

 ■ NETFLIX w kategorii VOD/rozrywka. Język skra-
cający dystans i puszczający oko do odbiorcy;

 ■ VOLVO w kategorii samochodów premium.  
Podczas gdy inne marki pokazują moc i design 
aut, stawiając je w centrum zdjęć i materiałów 
wideo, Volvo jest w tym powściągliwe. W kre-
acjach reklamowych widzimy więcej natury 
i ludzi niż samochodów. 

2. SPÓJNA

Spójność sprawia, że odbiorca, stykając się z ko-
munikatem, nie ma wątpliwości, że pochodzi on 

1

2
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właśnie od Twojej marki. Jednym ze sposobów 
na nią jest to, by każda treść, która wychodzi spod 
Twojego pióra, była związana z wartościami marki. 
Przynajmniej tymi, które wiemy, że są istotne dla 

naszej grupy docelowej 
i chcemy komunikować je 
na zewnątrz. 

Pytanie za 100 punktów… Czy wiesz, jakie war-
tości komunikuje Twoja marka? Czy w ogóle 
jakieś komunikuje? Chciałbym podkreślić, że to 
jedna z fundamentalnych kwestii. Nie jest jednak 
łatwa, pewnie z tego właśnie powodu tak często 

pomijana! Ale to już temat na odrębną lekcję ze 
strategii marki. 

Mówienie o tym, co dotyczy wartości (wprost lub 
pośrednio), już zawęża nam tematy publikacji i jest 
szansa, że prowadząc profil marki podmiotu działa-
jącego na rynku nieruchomości, unikniemy tekstów 
o... dniu psa lub kota, czy dniu drzemki w pracy.

Co jeszcze ułatwi zachowanie spójności?

 ■ określenie tonalności (ang. tone of voice), czyli 
tego, w jaki sposób mówimy do odbiorców 
i w jaki sposób budujemy z nimi relację. Czy 
jesteśmy kumplami, czy traktujemy się z dys
tansem? Czy mamy być dla nich autorytetem 
opartym na eksperckiej wiedzy czy raczej kimś, 
kto myśli i mówi tak jak oni?

 ■ dobór treści wizualnych uwzględniający warto-
ści marki oraz tonalność komunikacji. Brzmi jak 
coś oczywistego, a jednak wykonanie okazuje 
się sporym wyzwaniem. Planując to, jak mają 
wyglądać posty, nie zabrnij też w oprawę, 
która będzie czasochłonna w wykonaniu – to 

 ODBIORCA NIE BĘDZIE MIAŁ 
 WĄTPLIWOŚCI, ŻE STYKA SIĘ 
 Z TWOIM KOMUNIKATEM, JEŚLI 
 BĘDZIE ON KAŻDORAZOWO 
 ZWIĄZANY Z WARTOŚCIAMI 
 TWOJEJ MARKI. 

fot. Samson Katt / pexels.com
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może skutecznie ograniczyć Twoje możliwości 
publikowania. W efekcie może zniechęcić do 
reagowania nawet wtedy, gdy może to przy-
nieść korzyści. Jeśli jednak ograniczysz się do 
minimalnej ingerencji – np. tylko logo – pamię-
taj, że tone of voice dotyczy także zdjęć i wideo. 
Czas poświęcony na wyszukiwanie lub robienie 
zdjęć to zdecydowanie nie jest czas stracony. 

3. POJEMNA

Kreatywność to cecha trudna do zmierzenia i trud-
na do opanowania. Dobry brainstorm lub dobry 
flow po porannej kawie mogą przynieść masę po-
mysłów. Jak dokonać selekcji? Z pomocą przyjdzie 
kolejny warunek – pojemność. Co ona oznacza?

Koncepcja pojemna to taka, która pozwoli pro-
wadzić komunikację przez długi okres. Jak długi? 
Dla wygody proponuję myśleć o co najmniej roku. 
Dobra, spójna i wyrazista koncepcja, która pozwala 
realizować cele, jakie stawiamy przed komunikacją, 
może działać nawet kilka lat. 

Kilka przykładów:

 ■ Kampania dla Podlaskie.travel opierająca się 
na koncepcji „Zasil się naturą”. Jej tematem 
było to, jak natura pozwala odzyskiwać równo-
wagę, którą tracimy, próbując sprostać oczeki-
waniom, jakie stawiają nam współczesny świat, 
otoczenie, my sami. Taka koncepcja pozwoliła 
nam docierać z przekazem do różnych grup do-
celowych (np. „korporaci” na LinkedIn: https://
www.linkedin.com/company/podlaskie-travel/) 
i realizować zarówno cele strategiczne (bu-
dowanie świadomości regionu jako destynacji 
turystycznej), jak i taktyczne (np. promowanie 
określonych ofert turystycznych). Kampanię 
realizowaliśmy do połowy 2020 roku, a obec-
nie jest ona prowadzona własnymi siłami 
przez Podlaską Regionalną Organizację 
Turystyczną – co też świadczy o tym, jak po-
jemna była ta koncepcja od samego początku. 

 ■ Komunikacja Nieruchomoscionline.pl (wydaw-
cy tego magazynu) buduje się na platformie 
„Tu zaczyna się dom”. Dzięki modułowości tego 
hasła (Tu zaczyna się… dom, odpoczynek, lato, 
rodzina) może ono funkcjonować w nawiązaniu 
do różnych kontekstów związanych z domem, 
mieszkaniem i ich poszukiwaniem, ale także 
dobrym życiem czy nowymi początkami, któ-
rym często towarzyszy właśnie zmiana lokum. 

 TERAZ JUŻ Z GÓRKI? 
Masz zatem koncepcję komunikacji spełniającą 
powyższe 3 warunki. Każdą treść, którą chcesz 
wypuścić w świat, konfrontujesz z tą koncepcją, 
z wartościami, jakie chcesz, by komunikowała 
Twoja marka. Co się wydarzy? 

Jest spora szansa, że będziesz publikować mniej, 
ale będą to publikacje, które będą „robić robotę” –  
to znaczy będą nieść wartość odbiorcom oraz 
Twojej marce. Może być też tak, że będziesz publi-
kować więcej, bo w końcu będziesz mieć poczucie, 
że wiesz, co chcesz powiedzieć i w jaki sposób. 

Oszczędzisz czas swój i innych oraz przestrzeń 
w feedzie na treści, które rzeczywiście mają po-
wód, by ujrzeć światło dzienne. A co, jeśli sprawy 
potoczą się w taki sposób, że tego czasu uwolni się 
więcej, niż się spodziewasz? 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

3

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
https://www.linkedin.com/company/podlaskie-travel/
https://www.linkedin.com/company/podlaskie-travel/


79EST   TEEST   TE

Zapraszamy Cię do publikowania artykułów i analiz
na blogu Nieruchomosci-online.pl w działach:

Kupno Wynajem Rynek
pierwotnySprzedaż

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

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

Napisz do nas redakcja@nieruchomosci-online.pl

Zostań
ekspertem na blogu
Nieruchomosci-online.pl

mailto:redakcja%40nieruchomoscie-online.pl?subject=
http://nieruchomosci-online.pl/porady
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 DOMINIKA MIKULSKA 

Dobry wizerunek
PROCENTUJE ZAPYTANIAMI
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Project manager w zespole Nieruchomoscionline.pl. Odpowiada 
za planowanie, analizę i realizację projektów związanych 
z podnoszeniem funkcjonalności serwisu, tworzenie nowych 
produktów oraz strategię komunikacji i promocji. Redaktor 
naczelna magazynu ESTATE.

Dominika Mikulska

Gdy w 2016 roku rodził się w głowach naszego zespołu program 
„Profesjonalny Agent”, wiedzieliśmy, że dzieje się coś naprawdę 
ważnego. Deregulacja zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami 
wywołała niepewność klientów, co do wiarygodności i kompetencji osób 
kontaktowych podanych w ogłoszeniu. Uznaliśmy wtedy, że na wizerunek 
zawodu pracujemy wszyscy. 

Misją zespołu Nieruchomoscionline.pl jest tworze-
nie najlepszej przestrzeni do prezentacji ogłoszeń 
nieruchomości, by jeszcze lepiej odpowiadać na po-
trzeby poszukujących, ale też branży. Przestrzeń ta 
ma budzić zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. 

Dlatego program Profesjonalny Agent od początku 
stawia na rzetelność i kompletność danych o nie-
ruchomościach, których oczekują poszukujący, oraz 
na budowanie wizerunku profesjonalisty przez 
zamieszczających ogłoszenia pośredników.

Uczestnictwo w programie było i jest dobrowolne. 
Od początku jego działania w naszą wizję uwierzyło 
3 566 biur nieruchomości i ponad 7 000 agentów. 

 „PROFESJONALNY AGENT” TO 
 PROGRAM SKIEROWANY DO BIUR 
 I AGENTÓW NIERUCHOMOŚCI. 
 JEGO CELEM JEST PROMOCJA 
 AGENTÓW DBAJĄCYCH O WYSOKĄ 
 JAKOŚĆ OGŁOSZEŃ ORAZ 
 WSPIERANIE ICH W ZDOBYWANIU 
 JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY 
 KLIENTÓW I EFEKTYWNEJ 
 ICH OBSŁUDZE. 
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 KONTO AGENTA 
 NARZĘDZIEM PRACY 
Jedną z funkcjonalności, którą otrzymujesz w ramach us
ługi dla biura nieruchomości w Nieruchomoscionline.pl 
jest zaproszenie swoich agentów do założenia indy-
widualnych subkont. To na nich opiera się uczestnic-
two w programie Profesjonalny Agent. 

Pośrednik z osobistym Kontem Agenta zyskuje 
przewagę dzięki mechanizmom i narzędziom, które 
pracują dla niego.

1. Wygrywa obecnością tam, gdzie szukają klienci

 ■ Prezentacja agenta pozycjonowana w Google;

 ■ Kontekstowe wyświetlanie na listach ogłoszeń.

2. Działa sprawniej

 ■ Natychmiastowa edycja ogłoszeń;

 ■ Wnikliwe statystyki poszczególnych ofert;

 ■ Narzędzia raportowania klientom;

 ■ Autonomia dzięki własnej puli wyróżnień;

 ■ Kreator wirtualnych wizyt.

3. Otrzymuje więcej wartościowych kontaktów

 ■ Profilowanie, czyli szczegółowe informacje 
o preferencjach pytającego;

 ■ Kontakty od osób potrzebujących pomocy po-
średnika (w tym od sprzedających).

 KLIENCI CORAZ 
 BARDZIEJ ŚWIADOMI 
Transakcja na rynku nieruchomości to nie akt, 
ale długotrwałe doświadczenie, które najczęściej 

zaczyna się właśnie na portalu. Użytkownicy 
to osoby na najróżniejszych etapach procesu. 
Kupujący może są już zdecydowani, a może do-
piero orientują się, co jest na rynku i za ile, coraz 
śmielej marząc o nowym lokum. Sprzedający pró-
bują zorientować się, za ile ich nieruchomość może 
znaleźć nabywcę lub podejmują już kroki w kie-
runku ogłoszenia sprzedaży. Wszyscy oni stykają 
się na portalu z profilami agentów, coraz bardziej 
świadomie deklarując potrzebę wsparcia profesjo-
nalisty w transakcji. 

Przekrojowe badania ankietowe wśród poszukujących nieruchomości 
na sprzedaż, dane wewnętrzne, 20182021

 WIZERUNEK, KTÓRY PROCENTUJE 
Prezentowanie sylwetek pośredników jako kompe-
tentnych doradców posiadających wiedzę o lokal-
nym rynku oraz gwarantujących – swoją wiedzą 
i doświadczeniem – bezpieczny przebieg transakcji 
oraz sprawność działania na każdym etapie proce-
su, przynosi nieustający wzrost liczby kontaktów 
z prezentacji biur i agentów.

Rok 2020 przyniósł przeszło 370 tysięcy akcji 
kontaktowych bez kontekstu ogłoszenia. Rok 
2021 – już 292 tysięce, a mamy dopiero początek 
września. To kontakty ze strony osób świadomie 
sięgających po pomoc pośrednika w zakresie po-
szukiwania i/lub sprzedaży.

1

2

3

Potrzebuję pomocy doradcy  
ds. nieruchomości przy transakcji

https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
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Liczba zapytań z prezentacji biur i agentów, dane wewnętrzne, 
styczeń 2020sierpień 2021

 PERFEKCYJNA WIDOCZNOŚĆ 
Każdy pośrednik, który przystąpił do programu 
Profesjonalny Agent poprzez założenie Konta 
Agenta, otrzymuje swoją indywidualną stronę 
wizytówkę, na którą użytkownicy portalu mogą 
trafić z kilku miejsc.

Którędy trafi do Ciebie klient?

 ■ z ogłoszenia nieruchomości, poprzez kliknię-
cie w imię i nazwisko agenta,

 ■ z prezentacji biura, gdzie wszyscy agenci 
z prezentacjami są widoczni  
w części nagłówkowej,

 ■ poprzez wyszukiwarkę na dedykowanej  
podstronie „Agenci”,

 ■ poprzez wyszukiwarkę na stronie  
głównej portalu.

Prezentacja jest dodatkowo pozycjonowana 
w Google, dzięki czemu użytkownicy trafią do 
Ciebie także poprzez lokalne wyszukiwania. 
Mniej więcej ośmiu na dziesięciu internautów 
zaczyna swój dzień od wyszukiwania!

 DOPRACOWANY WIZERUNEK 
Prezentacja Agenta ma świadczyć o Twoim pro-
fesjonalizmie i być potwierdzeniem najwyższych 
kompetencji i doświadczenia. Zrobisz świetne 
pierwsze wrażenie, świadomie budując w niej 
swój wizerunek. 

Twoi przyszyli klienci chcą wiedzieć, co możesz 
dla nich zrobić. Pokaż im, że ich marzenia będą 
w dobrych rękach. 

„Moje usługi” wskażą, jakimi działaniami możesz 
przyspieszyć sprzedaż lub pomóc w zakupie wyma-
rzonej nieruchomości. Zaznacz czynności, na które 
klient może liczyć w ramach wykonywanej przez 
Ciebie usługi.

Następnie możesz wskazać 2 specjalizacje, spośród:

 ■ nieruchomości mieszkalne,

 ■ rynek pierwotny,

 ■ nieruchomości komercyjne,

 ■ nieruchomości gruntowe,

 ■ inwestycje w nieruchomości,

 ■ wynajem.

W swojej prezentacji możesz poinformować  
swoich klientów o:

 ■ posiadaniu licencji pośrednika,

 ■ rejonie działania,

 ■ posiadanych dodatkowych kompetencjach rze-
czoznawcy lub zarządcy nieruchomości.

Użytkownicy zobaczą także profil Twojej ofer-
ty – Twoje aktualne ogłoszenia. Ważne miejsce 
na prezentacji zajmuje także informacja, które 
biuro reprezentujesz. 

Liczba kontaktów do biur i agentów 
niezwiązana z ogłoszeniami

https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci.html
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 DAJ SIĘ POZNAĆ I POLUBIĆ 
Trudno jest pisać o sobie, dlatego, obok ogólnego 
pola „O mnie”, możesz skorzystać z kilku podpo-
wiedzi. Odpowiedz na jedno, dwa lub na wszystkie 
z przygotowanych pytań:

 ■ Co jest dla mnie ważne w pracy,

 ■ W czym jestem najlepszy,

 ■ Jakim doświadczeniem mogę się pochwalić,

 ■ Za co chwalą mnie klienci 
oraz współpracownicy,

 ■ Prywatnie.

Koniec ze smętnymi i nieciekawymi prezenta-
cjami, które do tej pory klienci mogli odnaleźć 
w internecie. Możesz podkreślić swoją indywi-
dualność, ustawiając tło prezentacji. Skorzystaj 
z jednego z kilkudziesięciu przygotowanych 

przez nas zdjęć lub wgraj własne. Pojawiła się 
także możliwość „podpięcia” linków do profi-
li społecznościowych w takich serwisach, jak: 
Facebook, LinkedIn, Twitter czy Instagram – 
gdzie najchętniej, łatwo i kompleksowo, pokazu-
jemy swoją osobę.

Wszystko po to, by pod-
jęcie decyzji o wyborze 
właśnie Twoich usług było 
jak najłatwiejsze.

 TWORZYMY NAJLEPSZĄ 
 PRZESTRZEŃ, BY POMÓC 
 UŻYTKOWNIKOM PODJĄĆ 
 DECYZJĘ O PIERWSZYM 
 KONTAKCIE. RESZTA 
 NALEŻY DO CIEBIE. 

fot. Marcus Aurelius / pexels.com
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 KAROLINA KAZUŁA, KAROLINA SIENIAWSKA 

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

3 nAJCZĘSTSZE  
PUŁAPKI KOMUNIKACJI
JAK ICH UNIKNĄĆ?
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Kto ma rację? Czy ten, który mówi, że od przybytku głowa nie boli? Czy 
może ten, który twierdzi, że co za dużo, to niezdrowo? Rozpoczynając 
działania marketingowe, często chcemy od razu być wszędzie. Oczywiście, 
możemy uruchomić wszystkie kanały komunikacji, ale to nie wystarczy, 
aby osiągnąć efekt.

Google, Facebook, LinkedIn promują aktywność. 
Najwyżej punktowane przez online’owych gigan-
tów są komentarze i nowe wpisy. Oznacza to, 
że nie wystarczy uruchomić stronę czy założyć 
konta w mediach społecznościowych. Trzeba o nie 
dbać, aktualizować, udzielać się. Niby proste, ale 
w praktyce okazuje się najtrudniejsze. Bo zawsze 
brakuje czasu, bo nie mamy pomysłu, co napisać, 
bo wiele informacji wydaje nam się nieistotnych. 
I nagle okazuje się, że w wyszukiwarce nie widać 
naszej strony internetowej (a przecież miała być 
naszą wizytówką!), a post na Facebooku dotarł 
zaledwie do garstki znajomych, którzy i tak nic 
od nas nie kupią. Marketing, aby działał, musi być 
prowadzony regularnie, aktywnie i celowo. To 
jedyna recepta, aby był skuteczny.

 MIEĆ CZY BYĆ? 
W internecie spędzamy średnio 6 godzin  
i 26 minut dziennie. Dane z raportu Digital  
2020 tylko potwierdzają, jak ważna jest dla nas 
obecność w sieci. To teoretycznie dużo czasu, 
aby przyciągnąć uwagę, ale i konkurencja spo-
ra, więc trzeba zawalczyć o odbiorców. Dlatego, 
gdy planujemy uruchomić nową stronę www, 
zadbajmy o zgodność z aktualnymi wytycznymi 
Google’a, certyfikat SSL czy poprawne SEO. Jeśli 
te wskazówki brzmią jak czarna magia, zwróć się 
o pomoc do specjalisty. Strona, aby była widoczna, 
musi mieć odpowiednią konstrukcję i ilość treści. 
Dla przykładu, gdy piszemy artykuł na firmowego 

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

Karolina Sieniawska

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

Karolina Kazuła
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bloga, powinien on zawierać przynajmniej  
3–3,5 tysiąca znaków, mieć nagłówki i słowa klu-
czowe, po których będą mogli nas znaleźć klienci.

Pisząc teksty na stronę, pamiętaj, dla kogo to 
robisz. Zamiast przechwalać się tym, co masz, 
użyj języka korzyści i wskaż, co odbiorca zyska, 
kupując Twój produkt czy Twoją usługę. Gdy 
strona już jest, pamiętaj, aby ją regularnie aktu-
alizować. Google docenia nowe treści. Dobrym 
rozwiązaniem są firmowe blogi, poradniki czy 
dział z newsami. Oczywiście pod warunkiem, 
że ostatni wpis to nie są życzenia świąteczne 
sprzed dwóch lat.

Strona internetowa wymaga aktualizacji nie tylko 
w warstwie treści, ale i pod kątem technicznym. 
Witryna powinna mieć swojego opiekuna, który 
będzie odpowiadał za utrzymanie domeny, ak-
tualizację wtyczek czy weryfikację pod kątem 
wytycznych Google.  Dlatego, jeśli uruchamiasz 
stronę www, zagwarantuj jej również serwis i sta-
ły nadzór IT.

 NIE WARTO BYĆ WSZĘDZIE 
Jeśli bolączką firmowych stron internetowych jest 
brak aktualizacji, to pułapką mediów społeczno-
ściowych jest uruchamianie kont na wszystkich 
portalach. Kuszą Facebook, Instagram, YouTube 
czy LinkedIn. Oczami wyobraźni już widzimy te mi-
liony potencjalnych klientów, którzy… no właśnie! 
Zasypywani są tysiącami konkurencyjnych treści. 
Algorytmy, które rządzą mediami społecznościo-
wymi, są jednak bezwzględne. Jeśli Twoje posty 
nie wywołują reakcji, to wyświetlają się rzadziej. 
Twoja jedyna aktywność sprowadza się do skrom-
nych like’ów pod wpisami znajomych? Nie licz, 
że staniesz się wpływowym influencerem.

Zanim zaczniesz publikować, zastanów się, gdzie 
warto być. Czy Twoi klienci są obecni na Facebooku, 
a może jednak na Instagramie? Chcesz zbudować 
relacje biznesowe? Zainteresuj się LinkedInem. 

Dobór kanałów zależy od branży, w jakiej działa-
my, i usług oraz produktów, jakie oferujemy. Jeśli 
sprzedajesz mieszkania, jest duża szansa, że Twoi 
klienci spędzając na Facebooku swój prywatny czas, 
zainteresują się Twoją ofertą. Jeśli oferujesz obiekty 
komercyjne, może warto rozbudować sieć kontaktów 

na LinkedInie o osoby, które 
mogą poszukiwać takich lo-
kali w celach zawodowych. 

 WKŁAD OSOBISTY 
Tak jak w przypadku strony www, także w social 
mediach trzeba być aktywnym. Tylko regularne 
i różnorodne działania pomogą Ci w dotarciu do 
szerszej publiczności. Nagrywaj wideo, dołączaj 
do grup tematycznych, odpowiadaj na pytania 
osób, które zainteresowały się Twoim wpisem. 
Rozważ działania reklamowe w mediach społecz-
nościowych, które pozwolą Ci zwiększyć zasięgi. 
Z doświadczenia wiemy, że to działa. Kampania 
płatna na Facebooku, którą realizowaliśmy dla 
jednego z deweloperów, okazała się najskutecz-
niejszym narzędziem sprzedażowym. 

Jeśli zależy Ci na budowaniu relacji biznesowych, 
z pomocą przychodzi LinkedIn. W przeciwieństwie 
do Facebooka, konkurencyjnych treści jest tam 
dużo mniej. Znacznie skuteczniejsze (i tańsze) niż 
reklamy mogą okazać się działania prowadzone 
na kontach osobistych. 

 ALGORYTMY, KTÓRE RZĄDZĄ 
 MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI, 
 SĄ BEZWZGLĘDNE. 
 LICZ SIŁY NA ZAMIARY 
 I DZIAŁAJ PRECYZYJNIE. 
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fot. Poppy Thomas Hill / pexels.com

Co widzimy na LinkedInie?

1. Treści naszych znajomych (polecone, skomen-
towane, udostępnione);

2. Posty obserwowanych stron firmowych;

3. Reklamy stargetowane na odbiorców takich 
jak Ty.

To idealne rozwiązanie, gdy chcesz wypromować 
się jako ekspert i zostać ambasadorem swojej 
firmy. Taka aktywność przyniesie korzyści za-
równo Tobie, jak i firmie. Ale i LinkedIn nie ma 
litości, jeśli chodzi o zaangażowanie. Czy wiesz, 
że kluczowe dla zasięgów są dwie pierwsze 
godziny po opublikowaniu wpisu? Oznacza to, 
że należy włożyć dodatkową pracę, aby zaktywi-
zować obserwujących do reakcji. Jeśli dotyczy to 
treści na stronie firmowej, warto włączyć do tych 
działań innych pracowników. To oni są najlepszy-
mi ambasadorami marki. 

Przykład jednego z naszych klientów jest naj-
lepszym dowodem skuteczności tej metody. 

Po publikacji ważnego dla firmy wpisu, postanowi-
liśmy zawalczyć o jak największe dotarcie postu. 
Stworzyliśmy grupową konwersację pracowników, 
którzy obecni są na Linkedinie, i wysłaliśmy wiado-
mość z linkiem do wpisu, aby zachęcić do reakcji. 
Podobną zachętę opublikowaliśmy w firmowym 
intranecie. Efekt? Czterokrotnie przewyższyliśmy 
średni zasięg innych wpisów. 

Wniosek jest taki, że mniej istotna jest liczba 
kont, a zdecydowanie bardziej liczy się liczba  
działań, jakie tam podejmujemy, i ich jakość. Nie 
warto wpadać w pułapkę bycia wszędzie. Zanim 
uruchomisz więc kolejne konto na TikToku czy 
Twitterze, zastanów się, czy są tam Twoi odbiorcy 
i czy masz możliwości czasowe oraz umiejętności, 
aby aktywnie się tam udzielać.

Kto zatem ma rację? Ten, który słucha gło-
su rozsądku.

1

2
3

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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Zakamarki  
PO BARDZIEJ I MNIEJ ZNANYCH 
FUNKCJONALNOŚCIACH PORTALU 
NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

oprowadza Dominika Mikulska
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Zakamarki  
PO BARDZIEJ I MNIEJ ZNANYCH 
FUNKCJONALNOŚCIACH PORTALU 
NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

Skuteczna sprzedaż oferty to ciągłe wybory, 
a praca skutecznego pośrednika w dużej mierze 
opiera się na utrzymywaniu stałego kontaktu 
z klientem sprzedającym, którego kluczowymi 
elementami są raportowanie prowadzonych dzia-
łań i zwinne podejmowanie wspólnych decyzji 
w oparciu o feedback z rynku.

Agregowanie i analizowanie informacji o pod-
jętych działaniach promocyjnych i ich efektach 
wydaje się pracochłonne… ale nie musi takie być. 
Nieruchomoscionline.pl daje łatwe narzędzie 
szczegółowego raportowania efektywności eks-
pozycji konkretnej nieruchomości w portalu.

W raporcie z promocji oferty zawarty jest komplet 
informacji, m.in.: podstawowe parametry i data 
dodania oferty, zastosowane narzędzia promocji 
(wideo, wirtualna wizyta, dzień otwarty, czy ofer-
ta jest kompletna), historia wyróżniania oferty, 

zasięg oferty, czyli liczba odsłon na listach, akcje, 
które użytkownicy wykonali na ogłoszeniu, aktu-
alne zainteresowanie i wykres kształtowania się 
poziomu zainteresowania w czasie.
Wykres jest interaktywny. Widać na nim jak 
na dłoni, jak podejmowane działania – np. akty-
wacja konkretnego typu wyróżnienia – wpłynęły 
na zainteresowanie ofertą.

Informacje dostępne w raporcie możesz  
wykorzystać do:

 ■ oceny efektywności podejmowanych działań 
i planowania kolejnych;

 ■ raportowania podjętych działań klientowi 
i przedstawiania mu rekomendacji co do zmian 
oferty (np. ceny, nowej sesji foto).

Wystarczy, że odnajdziesz statystyki interesują-
cego Cię ogłoszenia w panelu administracyjnym. 

 INTERAKTYWNY RAPORT Z PROMOCJI OFERTY. 
 POKAŻ EFEKTY DZIAŁAŃ KLIENTOWI! 

https://moje.nieruchomosci-online.pl/statystyki/jednostkowe.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/statystyki/jednostkowe.html
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 DBANIE O KOMPLETNOŚĆ PROSTE JAK NIGDY DOTĄD 

Korzyści utrzymywania wysokiej kompletności 
ogłoszeń jest wiele. Na kompletne ogłoszenia 
łatwiej trafić poszukującym mającym sprecyzowa-
ne kryteria i używającym wyszukiwarki na portalu. 
Łatwiej na nie trafić także wprost z wyszukiwarki 
Google, gdyż na ich podstawie tworzone są tema-
tyczne listy dla danej lokalizacji. Mają one po pros
tu większy potencjał wyszukiwawczy!

Nie każdy program do zarządzania ofertami eks-
portuje dane w ten sam sposób. Warto zalogować 
się do portalu i sprawdzić, czy wszystkie dane 
oferty wyświetlają się tak, jak tego oczekujemy. 

Informację o tym, czy na Twoim koncie pojawiły 
się niekompletne oferty, otrzymujesz w e-mailu 

z raportem po imporcie, który trafia na Twoją 
skrzynkę emailową.

Jak ekspresowo zadbać o kompletność? 

W profilu wejdź w zakładkę Ogłoszenia > 
Ogłoszenia do uzupełnienia. Na liście zobaczysz 
wyłącznie oferty wymagające uzupełnienia oraz 
pola konieczne do uzupełnienia, by ogłoszenie 
otrzymało status „ogłoszenie kompletne”.

Uzupełnij brakujące dane dla każdej z ofert – 
szybko i łatwo z poziomu listy. Kilka minut i voilá!

Następnie kliknij w „Udostępnij raport”, a zobaczysz 
widok szczegółowy raportu o promocji oferty. Tym 
raportem możesz podzielić się z klientem (bez 
wymogu logowania), klikając w „Udostępnij link”. 
W momencie kliknięcia zostanie wygenerowany 

link, pod którym dostępny będzie raport za wybrany 
przez Ciebie okres. Możesz także kliknąć „Drukuj” 
i na spotkaniu przekazać raport w formie papierowej 
lub załączyć „do akt”.

https://moje.nieruchomosci-online.pl/ogloszenia/do-uzupelnienia.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/ogloszenia/do-uzupelnienia.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-po-automatycznym-imporcie-ofert-4931.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-po-automatycznym-imporcie-ofert-4931.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-po-automatycznym-imporcie-ofert-4931.html
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Jeśli nie masz wyróżnień w puli, teraz możesz 
łatwo zamówić je wprost z Pulpitu swojego kon-
ta biura. Nie musisz płacić od razu – zamówienie 
doliczymy do kolejnej miesięcznej faktury.

Wyróżnienie oferty zapewnia jej wyższą pozy-
cję na liście wyników wyszukiwania, czyli dok
ładnie tam, gdzie skupia się zainteresowanie 
poszukujących nieruchomości.

Czasem trzeba zadziałać szybko, czasem w week-
end – wtedy, gdy wiesz, że użytkownicy poszuku-
jący są na portalu najaktywniejsi. 

Jakie wyróżnienia możesz zakupić z Pulpitu? 

Ogłoszenia wyróżnione pokazują się ponad 
zwyk łymi ogłoszeniami. To już pewnie wiesz. 
Czas działania wyróżnienia to 15 lub 30 dni. 

Wyróżnienie PLUS to promocja z automatycz-
nym podbiciem. Ogłoszenie samoczynnie wraca 
na szczyt listy ogłoszeń wyróżnionych co 5 dni. 
Dzięki temu, że dzieje się to w różne dni tygo-
dnia, przełamujemy zwyczaje poszukujących 
i maksymalizujemy w ten sposób zasięg ogłosze-
nia. Czas działania wyróżnienia to 15 lub 30 dni. 

Wyróżnienie TOP sprawia, że ogłoszenie jest przy-
klejone na szczycie listy wyszukiwania. Dzięki temu, 
że pokazuje się na górze każdej lis ty wyszukiwania, 
której kryteria spełnia, żadna poszukująca takiej 
nieruchomości osoba go nie przeoczy. Czas działania 
wyróżnienia to 7 lub 15 dni.

Przy zakupie pakietu z miejsca otrzymujesz 
rabat ilościowy! Zaloguj się do swojego konta 
i sprawdź, jakie rabaty otrzymasz przy zakupie  
5, 10 lub 20 wyróżnień.

 ZAKUP WYRÓŻNIEŃ Z RABATEM WPROST Z PULPITU KONTA BIURA 
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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

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

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

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

nie na nich nie na nich Twoich ofert.

01. Konto Agenta

Zaproś Agentów
do założenia osobistego

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

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

Agenta to możliwość pełnej kontroli nad
przypisanymi ogłoszeniami, zarządzania

wyróżnieniami i monitorowania efektów promocji.

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

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

Koniecznie uzupełnij podstawowe informacje,
aby każda Twoja oferta nieruchomości wyświetlała

się posię poszukującym.

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

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

zaizainteresowania.

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

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

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

i poi poszukują usługi pośrednictwa.

Upewnij się,
że wszystkie Twoje

ogłoszenia są aktywne

Zwiększ zasięg
dzięki dodatkowej

promocji

Wykreuj pozytywny
wizerunek dzięki

wizytówce

Zaloguj się do
Nieruchomosci-online.pl

Bezkosztowo
zwiększ widoczność

swoich ofert

04. Wyróżnienia na puli

02. Ogłoszenia nieaktywne

05. Prezentacja agenta biura Logowanie

03. Kompletność ogłoszeń

moje.nieruchomosci-online.pl

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

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

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

http://moje.nieruchomosci-online.pl
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Nastroje wśród
pośredników

Portal Nieruchomosci-online.pl,
wspólnie z ekspertami z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, jako 
pierwszy w Polsce postanowił
regularnie badać nastroje panujące wśród 
pośredników w obrocie
nieruchomościami. Wyniki badania
po II kwartale 2021 r. napawają
optymizmem, chociaż różnią się
w odniesieniu do poszczególnych 
obszarów sektora nieruchomości.

POŁOWA ROKU Z POZYTYWNĄ OCENĄ,
A CO DALEJ?

 II kwartał 2021 r.

fot. Dimitar Belchev / unsplash.com
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Od wybuchu pandemii co kwartał pytamy pośredników współpracujących  
z Nieruchomosci-online.pl o to, jak oceniają obecną i prognozują przyszłą  
sytuację na rynku. Zależy nam, aby przedstawiać rzetelną ocenę sytuacji, jaka 
panuje w branży nieruchomości, która pochodzi wprost od osób obsługujących 
ten rynek na co dzień. W badaniu pośrednicy wskazują na kluczowe obszary 
z perspektywy funkcjonowania biura nieruchomości wraz w uwarunkowaniami.

W odniesieniu do sprzedaży kawalerek wskaźnik 
nastroju pośredników również osiągnął dość wy-
soki poziom (67,5 pkt). Ponadto, profesjonaliści 
spodziewają się dalszej poprawy w odniesieniu do 
najmu mieszkań i kawalerek, gdzie wyniki bada-
nia wskazały odpowiednio 57,2 i 58,5 pkt. Inaczej 
respondenci ocenili najem i sprzedaż lokali komer-
cyjnych. Tu składowe wskaźnika kształtowały się 
poniżej 50 pkt. Oznacza to, że pośrednicy zachowu-
ją neutralność z możliwością negatywnego rozwoju 
sytuacji w kolejnym kwartale.

Najlepiej w segmencie działek, wciąż  
pesymistycznie w przypadku lokali
Wyniki badania przeprowadzonego pod koniec 
czerwca 2021 r. wskazują na dobrą atmosferę  
panującą w środowisku pośredników w obrocie nie-
ruchomościami. Wartość wskaźnika opracowanego 
przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu na podstawie badania wyniosła  
w II kwartale tego roku 62,75 pkt.

Najwyższą wartość wśród ośmiu ocenianych  
segmentów rynku w II kwartale br. osiągnęły działki 
budowlane na sprzedaż (ponad 75 pkt.). Nieco niżej 
oceniono perspektywy dotyczące sprzedaży domów 
i mieszkań, dla których wskaźnik wyniósł powyżej 
69 pkt., głównie z powodu wysokiej oceny poziomu 
popytu w tych segmentach. 

Nastroje wśród pośredników w obrocie 
nieruchomościami w II kwartale 2021 r.

Wskaźnik nastrojów może przybierać wartości z przedziału [0; 100], gdzie powyżej 50 oznacza, że pośrednicy wskazują poprawę 

sytuacji i w ich opinii będzie następował rozwój rynku lub danego segmentu. Jest on obliczany dla danego kwartału jako śred-

nia arytmetyczna z subindeksów.

Badanie nastrojów wśród pośredników w obrocie nieruchomościami (n=207), czerwiec 2021

RAZEM

62,75

kawalerki
sprzedaż

67,5

mieszkania
sprzedaż

69,4

domy
sprzedaż

69,8

lokale
biurowe

sprzedaż
i najem

46,6

kawalerki
najem

58,5

mieszkania
najem

57,2

działki
sprzedaż

75,2

lokale
usługowe
sprzedaż

i najem

48,3
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Zmiana czasu życia oferty*
nieruchomości na sprzedaż
w ciągu ostatniego roku

Czas życia oferty*
nieruchomości na sprzedaż
w II kwartale 2021 r.

Ostatni rok w opinii większości pośredników  
przyniósł znaczne skrócenie czasu życia oferty 
od momentu jej upublicznienia do podpisania 
umowy. Najbardziej widoczne jest skrócenie 
tego czasu w przypadku działek (tak uwa-
ża ponad 76 proc. badanych). Ponad 62 proc. 
i 58 proc. ankietowanych zaznaczyło, że skró-
cenie czasu dotyczyło odpowiednio domów 
i mieszkań. Odwrotnie sytuacja kształtowała się 
w przypadku budynków i lokali użytkowych – 
w tym segmencie rynku pośrednicy w obrocie 
nieruchomościami uznali, że nastąpiło wydłuże-
nie czasu lub pozostał on bez zmian.

Mieszkania znikają z rynku stosunkowo szyb-
ko, bo średni czas życia oferty w II kwartale 
2021 r. wyniósł maksymalnie do 3 miesięcy, 
na co wskazało ponad 70 proc. respondentów. 
Równie szybko według pośredników sprzedają 
się działki. W ostatnim roku czas ten obejmował 
średnio 3 miesiące – taki pogląd wyraziło ponad 
63 proc. badanych, z czego ponad 23 proc. 
wskazało 1 miesiąc jako średni czas sprzeda-
ży. Nieco dłużej sprzedawały się domy, bo od 
3 do 6 miesięcy.  Inaczej sytuacja wyglądała 
w segmencie budynków i lokali użytkowych. 
Jedynie 24,8 proc. badanych określiło przeciętny 
czas pozostawania oferty do 6 miesięcy, niecałe 
50 proc. do roku, a 25 proc. powyżej roku.

Badanie nastrojów wśród pośredników w obrocie  
nieruchomościami (n=207), czerwiec 2021

*Szacowany średni czas od momentu upublicznienia oferty nieruchomości na sprzedaż 
do dokonania transakcji w II kwartale 2021 r.

*Szacowany średni czas od momentu upublicznienia oferty nieruchomości na sprzedaż 
do dokonania transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rok 2021 Przyniósł
skrócenie czasu sprzedaży

Mieszkania znikają w mig,
na sprzedaż lokalu
trzeba poczekać
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Paweł rysz
Agencja obrotu nieruchomościami

„Centrum ”
Anderson Nieruchomości Żabia Wola Nieruchomości

Maciej Lubomski Marcin Czora

Z powodu wzrostu cen działek,
materiałów budowlanych

i wynagrodzenia wykonawców, a co
za tym idzie rosnących cen na rynku

pierwotnym, spodziewam się
wyhamowania transakcji. Popyt,
moim zdaniem, zwolni, ponieważ

klienci będą oczekiwali niższych cen
przy jednoczesnym utrzymaniu

dotychczasowych stóp
procentowych. W przypadku wzrostu

oprocentowania kredytów
mieszkaniowych podaż i popyt

zdecydowanie zmaleją.

Mamy duży spadek podażowy
domów przy jednocześnie rosnącym

popycie. Coraz więcej ludzi chce
wyjechać z miasta, co spowoduje

olbrzymi wzrost cen na obrzeżach.
A to z kolei doprowadzi do jeszcze

większych podwyżek cen
nieruchomości w centrum miast.

Okres wakacyjny i wzrost
temperatury schłodzą rynek.

Zwiększenie się czasu oczekiwania
 na kredyt (spowodowany dużą liczbą

wniosków) wydłuży automatycznie
czas sprzedaży. A potencjalny wzrost

kosztów kredytu, będący efektem
przewidywanego podniesienia stóp
procentowych i obietnic Polskiego

Ładu, wstrzyma decyzję części osób
o zakupie szczególnie mieszkań.

wśród pośredników  
najwięcej optymistów

Wyniki badania pozwoliły nam również przeanali-
zować indywidualne nastroje samych pośredników. 
Co warto podkreślić, spośród 207 respondentów 
żaden nie wykazał zdecydowanego pesymizmu, 
zaś odpowiedzi wskazane przez 13 pośredników 
pozwoliły na zakwalifikowanie ich jako zdecy-
dowanych optymistów (6,3 proc.). Tylko czterech 
uczestników udzieliło odpowiedzi, które pozwalają 
określić ich jako umiarkowanych pesymistów (mniej 
niż 2 proc.). Ponad 51 proc. uczestników badania 
to umiarkowani optymiści, a ponad 40 proc. wyka-
zuje nastrój na poziomie neutralnym. Można więc 
stwierdzić, że na koniec II kwartału 2021 r. wśród 
badanych pośredników dominowała grupa optymi-
stów – z przewagą umiarkowanych optymistów.

Dyrektor Centrum BadawczoRozwojowego  
Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu

prof. UEW Alicja Zakrzewska-Półtorak

Indywidualne nastroje  
pośredników  
w II kwartale 2021 r.

Badanie nastrojów wśród pośredników w obrocie  
nieruchomościami (n=207), czerwiec 2021

Nastrój indywidualnego pośrednika jest liczony za pomocą średniej  
arytmetycznej z odpowiedzi na  poszczególne pytania w badaniu.
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Indeks
nastrojów
WŚRÓD POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PIERWSZE NA RYNKU BADANIE
NASTROJÓW W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

Oddajemy głos pośrednikom. Na podstawie zebranych ankiet 
jesienią zaprezentujemy obszerny raport, który tworzymy z 
Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Chcemy pokazywać 
obserwatorom rynku rzeczywistą sytuację w sektorze nierucho-
mości, co na nią wpływa i jakie są prognozy na najbliższe 
miesiące.

PREMIERA 
w październiku 

2021

Głos branży
Zapraszamy pośredników, deweloperów, 
analityków i ekonomistów do dialogu

o sytuacji na rynku.

trendy
"Dziś" to za mało. Analizujemy również trendy, 

które "jutro" mogą zmieniać branżę
nieruchomości.

regularność
Trzymamy rękę na pulsie. Co kwartał 

pytamy branżę o obecną i przyszłą sytuac-
ję w sektorze.

zaplecze eksperckie
Współtworzymy raporty ze specjalistami
z centrum badawczo-rozwojowego przy 

Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu.

PIERWSZE NA RYNKU BADANIE
NASTROJÓW W BRANżY NIERUCHOMOSCI

głos branży

Regularność Zaplecze eksperckie

Trendy

Oddajemy głos pośrednikom. Na podstawie zebranych ankiet  
jesienią zaprezentujemy obszerny raport, który tworzymy  
z Centrum BadawczoRozwojowym Samorządu Terytorialnego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Chcemy pokazywać 
obserwatorom rynku rzeczywistą sytuację w sektorze nierucho-
mości, co na nią wpływa i jakie są prognozy na najbliższe miesiące.

Zapraszamy pośredników, deweloperów,
analityków i ekonomistów do dialogu

o sytuacji na rynku.

Trzymamy rękę na pulsie. Co kwartał
pytamy branżę o obecną i przyszłą sytuację

w sektorze.

Współtworzymy raporty ze specjalistami
z centrum badawczo-rozwojowego przy

Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu.

Dziś to za mało. Analizujemy również trendy,
które jutro mogą zmieniać branżę

nieruchomości..
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Czy automatyzacja 
doprowadzi do 
likwidacji zawodu 
pośrednika nieruchomości?

 PIOTR WASYLUK 

fot. Erik Cistovs / pexels.com
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W tym kontekście trudno się dziwić pojawiającym się 
dość powszechnie prognozom ogłaszającym koniec 
zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. 
Czy te przewidywania są uzasadnione? Czy profesja 
pośrednika dołączy do listy zawodów, które zniknęły 
z rynku pracy?

Głównym źródłem zagrożenia jest coraz bardziej 
powszechny proces automatyzacji pracy, czyli 
zastępowanie pracy ludzkiej działaniami ma szyn 
i urządzeń. Automatyzacja nie tylko zwiększa 
efektywność działań, ale obniża również ich koszty. 
Trudno się zatem dziwić, że uchodzi ona za jeden 
z najbardziej popularnych współcześnie trendów. 
Oddziałuje on również na branżę nieruchomości, 
która rozwija się zgodnie z rytmem wyznaczonym 
przez transformację cyfrową. Większość dzisiejszych 
inwestycji branży dokonuje się w obszarze PropTech, 
co oznacza przede wszystkim zwiększenie zakresu 

wykorzystania technologii cyfrowych, zwłaszcza 
sztucznej inteligencji, w niemal wszystkich obsza-
rach funkcjonowania branży.

Już dziś w kontaktach z klientami wykorzysty-
wane są chatboty. Automatyzowane są również 
procesy przetwarzania danych o nieruchomościach 
i klientach. Algorytmy „sztucznej inteligencji” 
(na razie wziętej w cudzysłów, bo tej technicznej) 
pomagają wyszukiwać nieruchomości, szacować 
ich wartość, a nawet prezentować je potencjalnym 
klientom. Coraz większą popularnością cieszą się 
systemy zautomatyzowanego najmu nieruchomo-
ści. Wykorzystywane są też aplikacje i rozwiązania 
umożliwiające zdalny dostęp do nieruchomości 
oraz zarządzania przeróżnymi systemami w nich 
zainstalowanymi. Popularność zyskuje technologia 
blockchain, która porzuca pośrednictwo na rzecz 
bezpośredniej wymiany wartości.

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

Kiedy naukowcy ogłaszają, że zawody związane z branżą nieruchomości 
należą do najbardziej zagrożonych likwidacją, sprawa wydaje się poważna. 
Badania przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu w Oksfordzie1 
pokazały, że prawdopodobieństwo zautomatyzowania pracy pośredników 
w obrocie nieruchomościami wynosi 97%, a w przypadku agentów 
zajmujących się sprzedażą nieruchomości – 86%.

https://www.facebook.com/WasylukProjektowanieKreatywne
https://www.facebook.com/people/Dragonfly-perspective/100057143992206/
https://www.facebook.com/robieprojekt
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/piotr-wasyluk/
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Rozwiązania te w sposób oczywisty prowadzą 
do trwałej zmiany obecnego modelu funkcjono-
wania branży. Czy muszą jednak automatycznie 
prowadzić do likwidacji zawodu pośrednika 
w obrocie nieruchomościami?

Tam, gdzie jedni widzą zagrożenia, inni dostrzegają 
szanse. Wielu ekspertów wskazuje na pozytywne 
konsekwencje związane z automatyzacją. Podczas 
Światowego Forum Ekonomicznego, które odbyło 
się w 2015 roku w Davos, kierownicy technologicz-
ni największych firm działających w branży cyfro-
wej zgodzili się ze sobą, że choć technologia może 
czasowo zakłócać rynek pracy, ostatecznie tworzy 
więcej nowych miejsc pracy. Jeśli zaś stanowi 
zagrożenie, to dla słabo wykształconych i nisko 
wykwalifikowanych pracowników wykonujących 
powtarzalne i rutynowe zadania.

Automatyzacji nie należy się obawiać również 
z innego powodu. Praca pośrednika wymaga 
specyficznych zdolności, które trudno zastąpić 
nawet najbardziej precyzyjnymi narzędziami 
cyfrowymi. Do wykonywania tego zawodu niez-
będny jest szereg kompetencji interpersonal-
nych, których nie da się zautomatyzować. Więc 
nawet jeśli zautomatyzowane zostaną niektóre 
zadania pośredników, nie musi to pociągać 
za sobą automatyzacji całej profesji, zwłaszcza 

jeśli agenci będą potrafili zaspokajać te potrzeby 
klientów, których technologia nie będzie w sta-
nie zaspokoić.

Automatyzacja może stać się użytecznym narzę
dziem pracy pośrednika w obrocie nieruchomościa-
mi. Na pewno usprawni jego profesjonalne działa-
nia. Rola, którą gra pośrednik, będzie musiała zostać 
jednak przedefiniowana. Jest bardzo prawdopodob-
ne, że profesja pośrednika będzie musiała nawet 
zostać „wymyślona na nowo”. O przyszłości zawodu 
pośrednika nie zdecyduje (przynajmniej nie w takim 
stopniu, jak się sądzi) rozwój technologii, ale zmiana 
potrzeb i oczekiwań klientów. Współczesny klient 
nie szuka wyłącznie nieruchomości. Poszukuje 

wyobrażenia życia, którego 
nieruchomość jest ważnym, 
ale nie jedynym, elementem.

 O PRZYSZŁOŚCI ZAWODU 
 POŚREDNIKA W OBROCIE 
 NIERUCHOMOŚCIAMI NIE 
 ZDECYDUJE ZMIANA POTRZEB 
 I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW. 

fot. Mikhail Nilov / pexels.com

 TECHNOLOGIA STANOWI 
 ZAGROŻENIE DLA SŁABO 
 WYKSZTAŁCONYCH 
 PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH 
 POWTARZALNE 
 I RUTYNOWE ZADANIA. 
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Wszystko wskazuje na to, że branża nieruchomości 
w większym niż dotąd stopniu ulegnie procesowi 
serwicyzacji (przejścia od modelu produktowego do 
modelu usługowego). Oznacza to koncentrację nie 
tyle na samej nieruchomości, ile na klientach i ich 
potrzebach. Serwicyzacja spowoduje, że pośrednicy 
staną się specjalistami od stylu życia oferującymi 
dalece spersonalizowane usługi. Będą zarządzać 
doświadczeniami klientów (w tym tymi cyfrowy-
mi), staną się ich osobistymi doradcami kreującymi 
lub pomagającymi ukonkretniać ich pomysły (in-
sight selling). Pośrednicy w obrocie nieruchomo
ściami mogą również pełnić funkcję projektantów 
rozwiązań inteligentnych, swoistych pośredników 
między technologią i jej odbiorcami. Mogą rów-
nież stać się specjalistami w zakresie rozwiązań 
zrównoważonych, doradzając w kwestiach zwią-
zanych z wpływem zarządzania nieruchomościami 
na środowisko naturalne.

Wszystko wskazuje na to, że zawód pośrednika 
w obrocie nieruchomościami nie przejdzie do his-
torii, a korzystanie z jego usług pozostanie jednym 
z lepszych sposobów poszukiwania nieruchomości. 

Wydaje się również pewne, że technologia nie zastąpi 
umiejętności i kompetencji pośredników w obrocie 
nieruchomościami, ale model ich pracy z pewnością 
się zmieni.

Wiele mówi się o tym, że do roku 2030 wzrośnie 
zapotrzebowanie na kompetencje związane z tak 
zwanymi „wyższymi umiejętnościami poznawczymi”, 
a więc kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi. 
A kiedy mowa o kompetencjach, warto pamiętać, 
że składają się na nie: możliwość działania, umiejęt-
ność działania oraz chęć działania. Technologia dos-
tarczy możliwości, o umiejętności i chęci pośrednicy 
będą musieli zadbać sami.

Źródła: 

1. THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO 
COMPUTERISATION? Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne, Oxford 
2013, dostęp 23.07.2021: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/down-
loads/academic/future-of-employment.pdf

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Kindel Media / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf
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przegląd
rynku
nieruchomości
w polsce
ceny ofertowe
mieszkań z rynku
wtórnego
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Alicja Palińska
Nieruchomosci-online.pl

Prezentujemy ceny ofertowe mieszkań na sprzedaż na rynku wtórnym 
w II 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.

W segmencie mieszkań z drugiej ręki obserwujemy 
dalsze wzrosty średnich cen ofertowych w II kwar-
tale 2021 r. Dotyczy to niemal wszystkich najwięk-
szych miast w Polsce bez względu na wielkość 
mieszkania, a średni wzrost ceny za mkw. mieszka-
nia na rynku wtórnym dla 23 największych miast 
w Polsce wyniósł 2,9 procenta.  

Tylko w jednym z analizowanych miast ceny nie-
znacznie spadły – miało to miejsce w Olsztynie, 
gdzie średnia cena mieszkań spadła o 1,4 proc. Jest 
to jednak efektem przede wszystkim spadku cen 
mieszkań 4pokojowych (o 6,3 proc). We wszyst-
kich pozostałych miastach ceny rosły, najbardziej 
w Gdyni (8,3 proc.), Gorzowie Wielkopolskim  
(7,6 proc.) i Sopocie (6,1 proc.). W Poznaniu miesz-
kania zdrożały średnio o 4,1 proc., natomiast 
w Warszawie o 3,8 proc. 

Analizując dane dotyczące mieszkań, warto 
sięgnąć jednak głębiej do cen w zależności od 

powierzchni znajdującego się w ofercie mieszka-
nia. W niektórych spośród 23 największych miast 
istotnie wzrosły ceny kawalerek – w Gorzowie 
Wielkopolskim aż o 14,5 proc., w Opolu o 10 proc. 
czy w Katowicach (8 proc. w górę). Na uwagę 
zasługują także dane płynące z Sopotu, gdzie 
ceny mieszkań 2pokojowych wzrosły o 7,5 proc., 
natomiast 4pokojowych aż o 13 procent.

Udział mieszkań w zależności 
od stanu nieruchomości

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, kwiecień – czerwiec 2021

sprawdź »

Zobacz raport
„ceny ofertowe mieszkań na rynku 

wtórnym w I kwartale 2021 roku”

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-cen-ofertowych-mieszkan-z-rynku-wtornego-i-kwartal-2021-roku-15234.html
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Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a stan mieszkania – II 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 6172 12,7% 6647 11,9% 6800 24,6% 7613 35,3% 7628 12,7% 7097 2,8%

BielskoBiała 5574 18,4% 5769 22,1% 6492 38,2% 6221 11,8% 6676 2,9% 6359 6,6%

Bydgoszcz 5664 9,2% 5875 14,6% 6259 27,2% 6578 40,1% 6607 7,2% 6090 1,7%

Częstochowa 4910 23,2% 5199 15,9% 5312 29,6% 5436 14,1% 5559 12,8% 5358 4,4%

Gdańsk 9599 12,2% 9336 4,9% 9796 18,3% 10573 39,9% 11045 22,8% 10399 1,9%

Gdynia 7805 9,7% 8547 6,9% 8740 21,7% 9879 41,7% 11044 18,2% 12981 1,8%

Gorzów 

Wielkopolski
4413 9,9% 5030 0,7% 4834 14,0% 5237 38,6% 5334 35,7% 4841 1,1%

Katowice 5763 21,6% 6053 13,0% 6537 22,2% 6760 17,5% 7080 18,9% 6926 6,8%

Kielce 5369 20,9% 5802 19,8% 6141 19,3% 6540 17,2% 6422 6,3% 6345 16,4%

Koszalin 4771 12,5% 4877 5,8% 5384 29,2% 6296 39,2% 7374 13,3% 0 0,0%

Kraków 9693 11,4% 9726 7,5% 10420 19,7% 10913 36,8% 11271 20,2% 11076 4,4%

Lublin 6837 13,8% 7257 9,4% 7376 19,1% 7939 24,4% 8175 32,6% 8177 0,6%

Łódź 5568 19,8% 5839 13,4% 6161 27,9% 6517 22,7% 6854 13,1% 6611 3,1%

Olsztyn 5587 12,9% 6075 14,0% 6341 22,3% 6836 31,3% 6672 16,5% 6375 2,9%

Opole 5748 9,0% 5803 19,9% 6038 22,2% 6508 35,3% 6475 11,8% 5481 1,8%

Poznań 7142 13,9% 7269 5,6% 7523 15,7% 8351 25,7% 8576 33,0% 7742 6,2%

Rzeszów 6908 11,5% 6722 4,0% 7142 19,2% 7627 24,6% 7990 33,5% 7264 7,1%

Sopot 13799 12,4% 13681 4,8% 14034 21,9% 15559 40,0% 15993 21,0% 0 0,0%

Szczecin 6146 11,9% 6706 6,4% 7103 27,7% 7721 13,0% 7748 37,8% 8369 3,1%

Toruń 6019 12,6% 6532 10,3% 6540 25,8% 7068 36,1% 7120 13,6% 7345 1,7%

Warszawa 11218 14,5% 11419 8,5% 11617 25,0% 12528 26,4% 12751 22,3% 12024 3,3%

Wrocław 8038 10,6% 8562 7,7% 8555 20,4% 9189 29,7% 9459 27,6% 8768 4,0%

Zielona Góra 4952 12,3% 5629 7,4% 5478 31,9% 6122 28,8% 6444 8,6% 5766 11,0%

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

miasto
Średnia cena za mkw. w zależności od liczby pokoi

1 2 3 4

Białystok
7707 7462 6833 6404

 +3,7%  +3,4%  +4,9%  +0,9%

BielskoBiała
6805 6345 5946 6045
 �2,4%  +5,2%  +0,6%  +10,0%

Bydgoszcz
6890 6433 6147 6186

 +2,7%  �1,6%  �0,9%  +1,7%

Częstochowa
5373 5269 5221 5178

 +1,2%  +1,9%  +0,5%  +3,8%

Gdańsk
11760 10473 9979 9785

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

Gdynia
11699 9628 9040 10928

 +11,2%  +6,8%  +6,1%  +9,3%

Gorzów Wielkopolski
5695 5380 4969 5049
 +14,9%  +8,0%  �0,7%  +8,0%

Katowice
7156 6648 6311 6218

 +8,0%  +3,0%  +2,5%  �5,1%

Kielce
6281 6054 5975 5989
 �6,0%  +3,3%  +4,7%  +2,9%

Koszalin
5894 6080 5931 5338

 +1,7%  +3,1%  +1,1%  �4,2%

Kraków
11547 10748 10182 10292

 +2,0%  +4,3%  +1,7%  +1,9%

Lublin
7892 8057 7496 7272
 �2,0%  +6,9%  +5,5%  +6,0%

Łódź
6551 6121 6172 5939

 +3,2%  +2,6%  +3,7%  �0,2%

Olsztyn
7190 6547 6345 5888
 �0,1%  �1,2%  +2,1%  �6,3%

Opole
7173 6407 5866 6086
 +10,3%  +4,5%  +0,6%  �0,2%

Poznań
9043 8196 7679 7581

 +6,2%  +3,6%  +4,5%  +5,0%

Rzeszów
8538 7900 6980 6367

 +4,0%  +4,2%  +0,1%  �6,4%

Sopot
14880 15457 14576 15782

 +1,9%  +7,5%  +1,9%  +13,1%

Szczecin
8072 7629 7087 6663

 +2,4%  +3,8%  +5,0%  +4,4%

Toruń
7528 6842 6621 6579

 +5,9%  �1,0%  +0,4%  +4,0%

Warszawa
13241 12392 11533 12266

 +4,2%  +3,3%  +2,9%  +4,7%

Wrocław
10054 9107 8624 8520

 +1,1%  +4,0%  +3,6%  +3,2%

Zielona Góra
6363 5781 5579 5216

 +8,6%  �1,1%  �2,0%  �3,9%

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy w zestawieniu z różnicą ceny z I kwartału 2021. Źródło: Nieruchomoscionline.pl
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