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Zmiana (nie) dzieje się sama
Kilka dni temu internet obiegła pewna anegdota.  
Do autobusu wsiada pokaźnej budowy mężczyzna  
i z boomboksa puszcza głośno jazgotliwą muzykę.   
– Jeśli mam ściszyć, niech ktokolwiek coś powie, to ści-
szę – przekrzykuje ostre dźwięki. Współpasażerowie 
trwają w ciszy, odwracają głowę. – To przez Waszą 
milcząca zgodę to wszystko się dzieje – konstatuje 
mężczyzna i wychodzi.

Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, miał 
powiedzieć Mahatma Ghandi. Zmiana jawi się jako 
coś dynamicznego, często jednak zastaje nas skut-
kiem zupełnie statycznej postawy – „mnie to nie 
dotyczy”.  Nie tylko zauważajmy w sobie i nad sobą 
pracujmy, ale reagujmy na to, co się dzieje wokół – 
tłumaczmy, przekonujmy, ale nie piętnujmy. Zmiana 
dobra, taka której pragniemy, często idealistyczna, 
wynika zawsze ze wspólnej dbałości i aktywności, 
gdy budujemy, patrząc w jednym kierunku. Zawsze 
wierzmy, że jest możliwa.

Przed Wami opasły świąteczno-noworoczny nu-
mer magazynu „ESTATE”. Zaczynamy wywiadem 
z Gabrielą Borowczyk, która podpowie, co zrobić, 
by być przez klienta rozumianym na poziomie 
intuicyjnym. Pozostając w obszarze brandingu, 
Maciej Sznitowski położy na szalę dosłowność 
i niedosłowność w budowaniu wizerunku marki. 
Agata Stradomska podpowie mniej oczywiste spo-
soby i miejsca pozyskiwania klientów, a Karolina 
Kwiatkowska pokaże, jak sprzedać ich  nieruchomości 
za dobrą cenę dzięki home stagingowi. Wizję ge-
nerowania dodatkowych przychodów z doradztwa 
zielonej energii roztoczą Anna Zaremba i Elżbieta 
Sawczuk. Karolina Malicka zaś uzbroi Was w na-

rzędzie, które wzmocni Wasz wizerunek eksperta, 
równie mocno jak pozycję w negocjacjach. Mariola 
Kędzierska podpowie, jak pracować tylko z tymi 
klientami, z którymi chce się pracować.

Za kulisami zawodu z Piotrem Dobrowolskim poroz-
mawiamy o takim kształtowaniu zapisów w umowie 
pośrednictwa, by zabezpieczyć wynagrodzenie w sy-
tuacji wycofania się klienta z transakcji. Wycieczkę 
po świecie finansów będziemy kontynuować 
z Agnieszką Rosolińską, która tym razem oprowadzi 
po najbardziej fascynującym obszarze – przychodach. 
Małgorzata Szulczewska pozbawi złudzeń o ochronie 
z ubezpieczenia OC. Elżbieta Liberda nakreśli wpływ 
ustrojów małżeńskich na obrót nieruchomościami.

Krzysztof Rzepkowski zdradzi 5 skutecznych spo-
sobów zamykania sprzedaży. Ostatnie spotkanie 
z Dawidem Mareckim z serii „W poszukiwaniu 
Świętego Graala, czyli samoregulujących się zespo-
łów sprzedażowych” poświęcone będzie zjawisku 
retencji w zespole. A o pobudzaniu jego kreatywności 
napisze Bogdan Sosnowski.

Wszystkim ekspertom za dzielenie się wiedzą 
i przemyśleniami na łamach magazynu „ESTATE” 
serdecznie dziękuję. Dzięki nim mogę przedstawić 
Państwu kolejny numer przebogaty w wartościowe 
i zgrane treści.

Zapraszam do lektury.  

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Razem
budujemy siłę
środowiska
W 2021 roku wysoki popyt rozgrzał rynek do czerwoności,
ale jednocześnie wpłynął na inną ważną kwestię: potrzebę
korzystania z usług profesjonalistów – pośredników
w obrocie nieruchomościami. Zmiana, która się dokonuje,
to ogromna satysfakcja również dla zespołu
Nieruchomosci-online.pl.

To, że na wizerunek branży pracujemy wszyscy,
udowadnia Michał Kurczycki, dyrektor zarządzający
portalu.



Michał Kurczycki
Dyrektor zarządzający portalu
Nieruchomosci-online.pl

to pośrednicy są najlepszym źródłem wiedzy
o zachowaniu kupujących i sprzedających.

W 2021 roku popyt niezwykle pobudził rynek. W styczniu Nieruchomosci-online.pl 
odwiedziła rekordowa liczba 5 milionów poszukujących. W obliczu pandemii 
zanotowaliśmy też zmianę w postrzeganiu zawodu pośrednika – już ponad 54 proc. 
poszukujących mieszkania i 61 proc. poszukujących domu na portalu deklaruje 
potrzebę korzystania z usług doradcy ds. nieruchomości. To ogromny sukces branży,
a nasza głęboka satysfakcja.

Proces budowy wizerunku pośrednika zaczęliśmy w 2014 roku wraz ze startem 
programu Profesjonalny Agent. Promocja sylwetek profesjonalistów z wiedzą
i doświadczeniem przynosi nieustający wzrost liczby kontaktów z prezentacji biur
i agentów oraz niewymierną korzyść – większe zaufanie do branży.

Pandemiczne czasy to również dostosowanie się do nowego sposobu
pracy, w tym zwiększona rola wirtualnych spacerów. Dzięki bezpłatnemu
Kreatorowi wizyt online od Nieruchomosci-online.pl tworzenie wirtualnych wizyt 
stało się szybkie, proste i łatwo dostępne dla każdego pośrednika, co doceniają 
poszukujący.

Budujemy również siłę środowiska. Za nami premiera Indeksu nastrojów
pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) – pierwszego w Polsce badania 
będącego najbardziej aktualną i rzetelną oceną rynku, po którą sięgają największe 
media. Ponieważ to pośrednicy są najlepszym źródłem wiedzy o zachowaniu
kupujących i sprzedających.

 

Wspólnie budujemy dalej. My – nasz portal jako najlepszą przestrzeń
do poszukiwania nowego domu, pozycję lidera w Google oraz świadomość marki 
wśród Polaków poprzez liczne kampanie reklamowe. Wy – Wasze biura, marki
osobiste oraz najlepsze standardy obsługi klienta i współpracy. 

Dziękuję za 13 lat wspólnej drogi i za zaufanie. Niezmiennie jesteśmy partnerem 
każdego współpracującego z nami biura, ale też całego środowiska pośredników. 



Budujemy pozytywne doświadczenie 
poszukujących
Portal ogłoszeniowy to z reguły pierwsze miejsce 
styku poszukujących z rynkiem nieruchomości. 
Naszą misją jest tworzenie najlepszej przestrzeni 
do prezentacji ogłoszeń, by jeszcze lepiej 
odpowiadać na potrzeby poszukujących, ale też 
branży. Przestrzeń ta ma budzić zaufanie
i poczucie bezpieczeństwa oraz doprowadzić
do nowego domu szybko, łatwo i przyjemnie.
My jako portal spełniamy swoją rolę. Poszukujący 
nas lubią i do nas wracają. W styczniu
2021 r. zanotowaliśmy rekordową liczbę
5 milionów odwiedzin poszukujących. To efekt 
budowania pozycji w Google, ale też rosnącego
zainteresowania nieruchomościami, na które 
odpowiadamy. Zajmujemy pozycję lidera na 
najwięcej fraz w TOP 3, TOP 10 i TOP 50, co czyni 
nas najlepiej wypozycjonowanym serwisem 
nieruchomościowym w Polsce, dlatego najłatwiej 
do nas dotrzeć. Dzięki temu liczba kontaktów, 
które dostarczamy do biur i agentów, zwiększyła 
się o 38 procent, porównując maj rok do roku, 
kiedy kontaktów jest najwięcej. A w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy dostarczyliśmy
3,3 miliona kontaktów do ogłoszeniodawców. 

Konsekwentnie idziemy dalej. Po rebrandingu
w 2020 r. skupiamy się na działaniach
wzmacniających świadomość marki
i budowanie ruchu. Reklamujemy się
w mediach offline, stawiając w 2021 r. na 
kampanię zarówno w największych 
ogólnopolskich stacjach radiowych, jak
i w rozgłośniach lokalnych. Kampania
„Tu zaczyna się dom” to również działania 
uzupełnione kolejnymi kampaniami display,
w tym na Facebooku oraz YouTubie.
Wykorzystywanie wielu kanałów jednocześnie 
pozwala nam wzmocnić przekaz i dotrzeć
do wielu osób poszukujących i sprzedających 
nieruchomości, co będziemy kontynuować
w 2022 r. Robimy to, ponieważ naszą ambicją 
jest być pierwszym wyborem dla poszukujących 
nieruchomości. 

Liczba unikalnych użytkowników na portalu Nieruchomosci-online.pl według Google Analytics, od stycznia 2019 r. do października 2021 r.

5 mln2,5 mln

Zainteresowanie rynkiem nieruchomości –
liczba poszukujących na portalu



Budujemy wizerunek pośrednika
w obrocie nieruchomościami

Mieszkanie Dom Działka
Liczba kontaktów z ogłoszeniodawcami

według kategorii nieruchomości na portalu Nieruchomosci-online.pl
w ujęciu miesięcznym, od stycznia 2020 r. do października 2021 r.

Od 2014 r. gramy z pośrednikami do jednej 
bramki, gdzie gra toczy się o dużą stawkę – 
budowanie zaufania do usług pośrednictwa, które 
rozregulowała deregulacja zawodu. Wówczas 
powstała idea programu „Profesjonalny Agent”. 
Stawiamy w nim na rzetelność i kompletność 
danych o nieruchomościach, których oczekują 
poszukujący, oraz na budowanie wizerunku 
profesjonalisty. Uznaliśmy wtedy, że na wizerunek 
zawodu pracujemy wszyscy.

Prezentowanie sylwetek pośredników jako
kompetentnych doradców z wiedzą
i doświadczeniem, gwarantujących bezpieczny 
przebieg transakcji i sprawność działania na 
każdym etapie procesu przynosi efekty. Rok
2020 przyniósł przeszło 370 tysięcy akcji
kontaktowych bez kontekstu ogłoszenia.
Do października 2021 r. mieliśmy ich już
350 tysięcy. To kontakty ze strony osób
świadomie sięgających po pomoc pośrednika
w zakresie poszukiwania i/lub sprzedaży.

Wspieramy też środowisko w zdalnej obsłudze 
klienta czy prezentacji nieruchomości na 
odległość, co doceniają klienci w zmienionej 
przez pandemię rzeczywistości. W styczniu 
2021 r. oddaliśmy w ręce współpracujących
z nami biur i agentów Kreator wizyt online – 
bezpłatne narzędzie do prostego i szybkiego 
tworzenia wirtualnych spacerów.

Nasze wspólne wysiłki zaowocowały długo 
oczekiwaną zmianą w postrzeganiu zawodu 
pośrednika. W wynikach portalowej ankiety, 
którą od 2018 r. wypełniają kontaktujący się
z ogłoszeniodawcami poszukujący, odczytujemy 
znaczący wzrost potrzeby skorzystania z usług 
doradcy ds. nieruchomości  – już ponad
54 proc. poszukujących mieszkania i 61 proc. 
poszukujących domu na portalu zaznaczyło 
chęć współpracy z pośrednikiem.

Wielkość popytu mierzona liczbą kontaktów z ogłoszeniodawcami



Tak

Nie

2018  2019  od III 2020  III 2020 - XII 2020  I 2021 - V 2021

100%

50%

29,5%

70,4%

Działki

Tak

Nie

2018  2019  od III 2020  III 2020 - XII 2020  I 2021 - V 2021

100%

50%

61%

39%Domy

53,4%

46,6%Mieszkania

Tak

Nie

2018  2019  od III 2020  III 2020 - XII 2020  I 2021 - V 2021

100%

50%

Czy potrzebujesz pomocy doradcy
ds. nieruchomości przy transakcji?

Źródło: Nieruchomosci-online.pl.

Ankieta wśród poszukujących po wysłaniu zapytania na ogłoszenie mieszkania, domu i działki
na sprzedaż w portalu Nieruchomosci-online.pl w okresie od 2018 do 2021 r.



Budujemy siłę środowiska
W obliczu pandemii nikt nie wiedział, co się wydarzy i jak zareaguje rynek nieruchomości.
Po pierwszym lockdownie zapytaliśmy środowisko o ocenę sytuacji, widząc zapotrzebowanie
ze strony mediów i obserwatorów rynku na rzetelne informacje. Tak zrodziła się idea regularnych 
badań,na podstawie których powstał indeks INPON – pierwszy na rynku wskaźnik koniunktury rynku
nieruchomości bazujący na opinii pośredników.

– Powstanie Indeksu nastrojów pośredników
w obrocie nieruchomościami (INPON) wynikło z potrzeby 
oceny rynku w związku z sytuacją pandemiczną, lecz 
także z chęci monitorowania rynku z szerokiej
perspektywy widzianej oczami pośredników
obsługujących stronę podażową i popytową. Odpowiada 
on przy tym tradycyjnym formom wskaźników
badających koniunkturę, dając tym samym możliwość 
uzupełnienia wiedzy o rynku nieruchomości
w Polsce – wyjaśnia dr hab. Bogusław Półtorak, 
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
który tworzy zespół badawczy odpowiadający za 
algorytm indeksu i analizę wyników badania.

– Decyzja, która zapadła w Nieruchomosci-online.pl,
o regularnym, cokwartalnym badaniu nastrojów
pośredników pozwala na uzyskanie konkretnych 
wniosków dotyczących ogólnej kondycji rynku. 

Możemy także, w rozbiciu na 8 subindeksów, ocenić
i prognozować sytuację w poszczególnych segmentach rynku 
– dodaje prof. Półtorak.

Według raportu za III kw. 2021 r. wskaźnik INPON, który 
stanowi miernik koniunktury na rynku nieruchomości, 
wyniósł 61,3 pkt. i jest o 1,25 pkt. niższy niż w II kw.

– Widoczne obniżenie wskaźnika nie jest drastyczne,
mając na uwadze uniwersalną skalę od 0 do 100 pkt., 
wykorzystywaną przy każdym tego typu badaniu koniunktury. 
Wartość powyżej 50 pkt. wskazuje na pozytywne nastroje 
wśród panelistów i ich oczekiwanie, że w najbliższym okresie 
ogólna sytuacja na rynku nie zmieni się – tak wartość 
wskaźnika INPON tłumaczy ekonomista.

Oddajemy
głos
pośrednikom  

Jako pierwsi w Polsce regularnie badamy 
nastroje panujące wśród biur i agentów, 
ponieważ to oni są najlepszym barometrem 
atmosfery panującej na rynku. Pośrednicy, 
obsługując rynek każdego dnia swojej pracy, 
są najrzetelniejszym źródłem wiedzy
o zachowaniu kupujących i sprzedających. 
W cokwartalnych ankietach pytamy zatem 
profesjonalistów nie tylko o ocenę aktualnej 
sytuacji, ale też o prognozy na najbliższy 
kwartał. 

Indeks nastrojów pośredników w obrocie 
nieruchomościami (INPON), który jest 
efektem pracy i analiz zespołu badawczego 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, co kwartał pokaże na wykresie 
nastroje panujące w danym okresie
w branży. 

To najbardziej aktualny i rzeczywisty obraz 
sytuacji, jaki panuje na rynku, a tym samym 
wartościowy materiał, po który sięgają 
największe media w Polsce, takie jak Polska 
Agencja Prasowa, „Rzeczpospolita” czy 
„Gazeta Wyborcza”.

Tak budujemy wspólnie siłę środowiska, 
które jednym głosem mówi o sytuacji na 
rynku nieruchomości.

Alicja Palińska
Dział analiz Nieruchomosci-online.pl

POBIERZ RAPORT
INPON

Alicja Palińska
Dział analiz Nieruchomosci-online.pl

httpS://www.nieruchomosci-online.pl/indeks-nastrojow-posrednikow/


Indeks INPON jest barometrem atmosfery panującej na 
rynku nieruchomości, opartym na opiniach pośredników. 
Podczas październikowej konferencji online zapytaliśmy 
również wieloletnich praktyków o nastroje oraz ocenę 
poziomu popytu, podaży i cen na rynku nieruchomości.
Na zaproszenie Alicji Palińskiej z Nieruchomosci-online.pl 
swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się Zbigniew 
Kubiński, honorowy prezydent Federacji Porozumienie 
Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Piotr Turalski,
prezes zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

– Według mnie raport z badania odzwierciedla nastroje całego 
środowiska, które są optymistyczne. Myślę, że przed rynkiem 
nieruchomości jeszcze przez kilka lat będzie dobry okres. 
Rynek do kolejnych fal pandemii już się przyzwyczaił. A raport 
doceniam, ponieważ po raz pierwszy zostały przedstawione 
nastroje pośredników, którzy łączą stronę popytową z 
podażową, a ich obserwacje wyprzedzają trendy nawet o kilka 
miesięcy – opiniuje Zbigniew Kubiński.

– Zaskakuje mnie jakość badania przeprowadzonego przez 
Nieruchomosci-online.pl, które oddaje również mój nastrój 
dotyczący rynku, optymistyczny, lecz nieprzesadnie szukający 
znamion euforii. Na dany moment jest optymalnie, ponieważ 
mamy wysoki popyt, ale też zadowalającą podaż ofert – 
dodaje Piotr Turalski z warszawskiego SPON.

Zaproszeni goście komentowali również wysoki poziom 
popytu pomimo wciąż rosnących cen, co skutkuje
znikaniem ofert nieruchomości z rynku.

– Obserwując rynek wtórny od lat, wiem, że charakteryzuje go 
ciągłość. Chętni na zakup zawsze będą z powodu zmieniającej 
się ich sytuacji życiowej. Podobnie od strony podażowej, 
zawsze znajdą się osoby zdecydowane na zbycie swojej 
nieruchomości. Co innego, jeśli chodzi o poszukujących okazji 
inwestycyjnej, którzy na dany moment wycofują się z poszuki-
wań, a duzi inwestorzy instytucjonalni kierują się głównie ku 
rynkowi deweloperskiemu – zauważa Piotr Turalski.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące poziomu cen eksperci 
nie mieli dobrych informacji dla zainteresowanych
zakupem.

– Rynek nieruchomości, w tym poziom cen, na całe szczęście 
reguluje się sam oraz dąży do równowagi. Niestety w obecnej 
chwili widzimy ingerencje w rynek, które są propopytowe. 
Popyt stymulowany z zewnątrz, a w 2022 roku może to 
zainicjować decyzja rządu dotycząca finansowania wkładu 
własnego przy kredytach hipotecznych, nie służy prognozom 
mówiącym o zastopowaniu cen. Wręcz przeciwnie, im więcej 
pieniądza na rynku, tym szybciej ceny będą rosnąć. Do tego 
wzrost usług i materiałów budowlanych nie sprzyja oczekiwa-
niom spadków cen. Nie oczekuję natomiast pęknięcia bańki, 
ponieważ obserwowany wzrost jest naturalny, nie pompowany 
spekulacyjnie – odpowiada Zbigniew Kubiński.

Podczas kolejnego panelu zaproszeni eksperci z branży 
finansowej omówili sytuację na rynku kredytowym. Swoimi 
spostrzeżeniami podzielili się w tym obszarze Katarzyna 
Dmowska, wiceprezes Grupy ANG SA, oraz dr Jacek Furga, 
prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, ekspert 
rynku finansowania nieruchomości.

To była jedna z najbardziej wielowymiarowych konferencji w 2021 r. Omówiliśmy obecną sytuację
na rynku nieruchomości w Polsce, widzianą oczami pośredników, ekonomistów i finansistów.
Mowa o konferencji online pt. „Nastroje w branży nieruchomości” przygotowanej przez portal
Nieruchomosci-online.pl, która odbyła się 26 października 2021 r.

Wsłuchujemy się
w to, co mówi branża



– Rekordowym rokiem był 2019, kiedy udzieliliśmy
ponad 220 tys. kredytów. W pandemicznym 2020 r. było
to 204 tys. umów, jednak teraz szykuje się kolejny rekord. 
Dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że na poziomie 
205 tys. jesteśmy już po dziewięciu miesiącach tego roku. 
Niesamowity wzrost. Jeśli standard zachowań utrzyma się
w IV kwartale, będziemy mieli wynik na poziomie
240 tys. kredytów hipotecznych. Pytanie, jak szybko będą 
następowały wzrosty stóp procentowych. To może spowodować 
wyhamowanie  –  mówił dr Jacek Furga.

Katarzyna Dmowska zwracała z kolei uwagę na coraz 
wyższe wkłady własne do kredytów: – Taki trend
obserwujemy. Mamy coraz bogatsze społeczeństwo, ale warto 
spojrzeć na to też od strony historycznej. Pokolenie wchodzące 
dziś w dorosłość jest pierwszym od lat, które dziedziczy 
majątki po dziadkach i rodzicach. Wcześniej ludzie tracili
je przez wojny czy inne działania polityczne, a dziś młodzi 
ludzie mają lepszy start.

Eksperci ocenili też sytuację makroekonomiczną.
– Uzasadnienie wzrostu cen jest dziś bardziej racjonalne niż
w latach 2006-2008, kiedy mieliśmy do czynienia z czystą 
spekulacją. Dzisiaj jest to efekt m.in. wzrostu gospodarczego, 
wzrostu cen materiałów i gruntów, a także wejścia
w dojrzałość wyżu demograficznego z przełomu lat 80.-90.,
a przy tym mamy do czynienia ze wzrostem wynagrodzeń.
Na dziś symptomów bańki spekulacyjnej nie widzę,
chociaż popyt i podaż długo jeszcze się nie spotkają 
–  mówił dr Jacek Furga.

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne były kolejnym 
podejmowanym przez gości tematem, ze szczególnym 
uwzględnieniem suburbanizacji.

– Rozwój 
obrzeży miast jest silnie 
zależny od czasów, w których żyjemy,
a dzisiejszy rynek zmienia się bardziej dynamicznie niż do tej 
pory. W związku z czym owszem, obserwujemy suburbanizację, 
ale również powroty do miast, na które decydujemy się przede 
wszystkim ze względu na świetną infrastrukturę. Marzenia 
Polaków bywają więc mocno weryfikowane: często okazuje się, 
że tak naprawdę marzymy o tym, czego w rzeczywistości być 
może nie chcemy – podkreślała dr Anita Makowska, adiunkt
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz 
analityk biznesu firmy Archicom.

Zdaniem ekspertów takie zjawiska mogą świadczyć też
o tym, że Polacy przestają już tak kurczowo trzymać się 
jednej nieruchomości.

– Coraz częstsze są nawet sytuacje, w których wyjeżdżamy
na obrzeża w wieku 50-60 lat, ale tylko na 10 lat,
bo zakładamy, że i tak chcemy wrócić do miasta – dodała
dr Makowska. – Suburbanizacja jest jednym z trendów 
związanych z presją cenową, trzeba jednak wziąć pod uwagę,
że koszty w przypadku mieszkania na obrzeżach rozkładają się 
w czasie. Mowa tu nie tylko o wydatkach na paliwo, ale przede 
wszystkim o czasie, który poświęcamy na dojazdy  –
komentuje Sebastian Juszczak, prawnik Polskiego
Związku Firm Deweloperskich.

Ekonomiści omówili też demografię jako czynnik
wpływający na rynek mieszkaniowy. – Ponad 9 mln Polaków 
jest uprawnionych do 14. emerytury. To pokazuje, jak olbrzymi 
potencjał został zapomniany. Ani strona publiczna, ani 
deweloperzy nie tworzą pewnego ekosystemu, w którym osoba 
starsza miałaby blisko lekarza, świetlicę, klub seniora czy 
kościół. Praktycznie nie mamy też produktów finansowych
dla osób starszych. Banki czy instytucje finansowe, jeżeli już 
udzielają kredytów, to oczekują zwykle spłaty maksymalnie do 
75. roku życia. A przecież emerytura jest pewna do końca życia, 
nawet jeżeli jest niska – mówił Bolesław Meluch, fundator
i wiceprezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

OBEJRZYJ KONFERENCJĘ ONLINE

https://www.nieruchomosci-online.pl/indeks-nastrojow-posrednikow/konferencja2021.html
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 Rozmowa z Piotrem Dobrowolskim 

W TYŁ ZWROT,
czyli o zabezpieczeniu 
wynagrodzenia pośrednika

rozmawia
Dominika Mikulska

fot. materiały prasowe Piotra Dobrowolskiego

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/


14

Za kulisami

EST   TEEST   TE

Gdzieś w tym cenowym szaleństwie jest 
pośrednik i jego wynagrodzenie, które  
w sytuacji odstępowania przez jego klientów 
od umów sprzedaży może wydawać się 
zagrożone. Jak może się on zabezpieczyć?

Zacznijmy od zlokalizowania problemu, a jest nim 
bez wątpienia formułowanie wynagrodzenia jako 
prowizyjne. Mam wrażenie, że wielu pośredników nie 
do końca rozumie, czym ono jest. Gdy się ich zapyta, 
dlaczego biorą takie wynagrodzenie, odpowiadają, 
że tak  zawsze było. Trudno odmówić racji takiemu 
stwierdzeniu, gdyż jest to pewna utrwalona prakty-
ka rynkowa. I tak też przyzwyczajeni są klienci.

Na czym polega więc istota 
wynagrodzenia prowizyjnego?

Pośrednik umawia się z klientem na wynagro-
dzenie prowizyjne jako procent ceny sprzedaży 
nieruchomości. Oczywiście, możemy dyskutować 
na temat tego, czy jest ono dobrze skalkulowane, 
czy jest rentowne, bo inaczej wygląda wynagro-
dzenie 3% od transakcji o wartości miliona złotych, 
a inaczej od działki, która jest warta trzydzieści 
tysięcy. Nie o tym jednak dzisiaj. Generalnie rzecz 

ujmując  – myślę, że możemy się zgodzić, że w re-
lacji do innych usług świadczonych na rynku, wy-
nagrodzenia pośredników są wysokie. Sęk w tym, 
że lekarz pobiera wynagrodzenie za leczenie, a nie 
wyleczenie. Prawnik za to, że prowadzi sprawę, 
a nie ją wygrywa. W restauracji zaś płacimy za za-
mówione danie, niezależnie od tego, czy zjemy, czy 
nie. Pośrednik pracujący w oparciu o wynagrodze-
nie prowizyjne zaś otrzymuje je… gdy jego klient 
sprzeda lub kupi nieruchomość.

Ponosi zatem ryzyko, które ma mu zrekompenso-
wać wysokie wynagrodzenie. Ryzykujesz, że nie 
otrzymasz nic, jeżeli Twój klient się rozmyśli, albo 
nieruchomość nie zostanie sprzedana w trakcie 
trwania umowy, czyli uzależniasz swoje wynagro-
dzenie od tego, co nie do końca od Ciebie zale-
ży. Nazywam to zasadą high risk, high reward.

Jednak wielu pośredników kombinuje, jak to zrobić, 
żeby dostać tę prowizję zawsze. Niezależnie czy 
klient sprzeda, czy nie sprzeda, ma im zapłacić te 
3 czy 5%. Orzecznictwo sądów jest jednak dosyć 
jasne w tym zakresie. Jeśli pracujesz na wyna-
grodzeniu prowizyjnym, ponosisz ryzyko i nie 
miej pretensji.

W 2021 roku na rynku nieruchomości obserwujemy nowy trend. I nie 
chodzi o wzrostowy trend cenowy, przez niektórych nazywany już 
cenowym szaleństwem. Mowa o zdecydowanie częstszym zjawisku 
odstępowania od umów przedwstępnych sprzedaży.

Czy może to oznaczać zbliżające się przesilenie na rynku? Oczywiście, 
może. Ceny mogą jeszcze jakiś czas rosnąć, a samo otrzeźwienie i dalsze 
schłodzenie także zajmie trochę czasu. Nie będziemy jednak w tej 
rozmowie zajmować się prognozami. Wraz z Piotrem Dobrowolskim – 
radcą prawnym specjalizującym się w rynku nieruchomości – spróbujemy 
znaleźć odpowiedzi, by pomóc pośrednikom funkcjonować w takiej 
niepewnej i płynnej rzeczywistości.
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Jak należałoby się zatem do 
tego ustosunkować?

Klient ma prawo wycofać się na każdym eta-
pie umowy. To jest fakt. Zawsze przecież może 
zrezygnować ze sprzedaży czy wynajęcia swo-
jej nieruchomości. Masz zatem dwie drogi. 
Albo zaakceptujesz ryzyko i możesz z tym żyć. 
Albo zastosujesz działania asekuracyjne. „Nie 
ma problemu, Drogi Kliencie, możesz w każdej 
chwili zrezygnować ze sprzedaży nieruchomości, 
bo przecież takie jest Twoje prawo. Natomiast 
wtedy bądź uprzejmy zapłacić przynajmniej za te 
czynności, które wykonałem.” A postawę do tej 
zapłaty powinnaś sobie w umowie pośrednictwa 
stosownie zabezpieczyć. Najlepiej – tworząc 
cennik czynności wchodzących w skład umowy 
pośrednictwa i umawiając się z klientem, że – 

gdy ten wycofa się z trans-
akcji – zapłaci  za wyko-
nane czynności według 
tegoż cennika.

Największy problem pojawia się wtedy, kiedy 
pośrednik znalazł mu już nabywcę gotowego 
zapłacić uzgodnioną cenę, został podpisany pro-
tokół negocjacji czy nawet umowa przedwstęp-
na, a sprzedający nagle się wycofuje. Zmienił 
plany życiowe albo zgodził się zbyt pochopnie, 
chce jednak sprzedać w rodzinie, bo szwagier 
przeprowadza się do tego miasta, albo też ktoś 
inny oferuje mu po prostu więcej. W tej sytu-
acji możemy wrócić do cennika, ale też możemy 
sięgnąć po konstrukcję odszkodowania, opiera-
jąc się o przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące 
umowy zlecenia. Chociaż art. 750 kc mówi, że do 
umów o świadczenie usług, które są uregulowa-

ne innymi przepisami (w tym przypadku przepi-
sami ustawy o gospodarce nieruchomościami) 
przepisów o zleceniu nie stosuje się, to sądy 
coraz częściej tam w swoim orzecznictwie się-
gają. Moglibyśmy zatem sięgnąć do art. 746 kc, 
który mówi o tym, że zlecenie możesz wypowie-
dzieć zawsze, w każdym czasie, powinnaś jednak 
otrzymać wynagrodzenie za dotychczas wykona-
ną pracę, a jeżeli wypowiedzenie następuje bez 
ważnego powodu, to zleceniodawca powinien 
naprawić szkodę.

Na czym w tym wypadku mogłoby polegać 
naprawienie szkody?

Skoro pośrednik znalazł nabywcę, skoro nabyw-
ca podpisał umowę przedwstępną, to z wysokim 
prawdopodobieństwem można by twierdzić, 
że do sprzedaży powinno dojść, w związku z czym 
pośrednik powinien otrzymać całe swoje wynagro-
dzenie. Jeśli zatem klient nagle zmienił zdanie i do 
tej umowy przenoszącej własność nie chce osta-
tecznie stanąć, to tym samym pozbawia pośredni-
ka wynagrodzenia, które jest przecież  uzależnione 
od ceny transakcyjnej. A skoro transakcji nie ma, 
to nie ma i ceny transakcyjnej. Nie ma zatem od 
czego wynagrodzenia obliczyć.

W tej sytuacji moglibyśmy posłużyć się wspomnia-
nym narzędziem odszkodowania. „Jeżeli myśmy 
się, Drogi Kliencie, umówili, że ja dla Ciebie będę 
pracować przez rok, żeby sprzedać Twoją nieru-
chomość, to dajesz w tym czasie szanse na to, 
bym znalazł nabywcę na Twoją nieruchomość, a co 
za tym idzie –  zarobił pieniądze. Gdy teraz, po kil-
ku miesiącach mojej pracy, które przyniosły efekt 
w postaci znalezienia nabywcy, mówisz, że jednak 
się rozmyślasz, to odbierasz mi możliwość zarob-
ku, który wydawał się być pewny, skoro wykona-
łem umowę”.

To jest metoda, do której można sięgnąć, a mam 
kilka takich procesów w tej chwili w toku. Jak 
sądy będą się do takiej argumentacji odnosić, 
zobaczymy.

 Klient ma prawo wycofać się 
 na każdym etapie umowy. 

fot. John's Drones
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Klienci pośredników żyją w przekonaniu – nie 
ma sprzedaży, nie ma wynagrodzenia. Widzę 
tu konieczność jasnego zakomunikowania 
klientowi, jak w podbramkowej 
sytuacji pośrednik będzie próbował sobie 
z tym radzić...

Przechodzimy tu do odwiecznego problemu: 
umowy pośrednictwa powinny być zawierane, 
a nie podpisywane. Niestety, wciąż się zdarza 
podpisywanie na szybko, uzupełnianie wzorca 
danymi nieruchomości i klienta oraz podpisami 
(nadal zdarza się, że wysokość wynagrodzenia jest 
wydrukowana na stałe!). Potem klient jest zasko-
czony postanowieniami  umowy, którą podpisał 
na masce samochodu czy przed drzwiami. I ma 
prawo taki być. Trzeba zaś wiedzieć, że w toku prac 
legislacyjnych jest zmiana art. 388 kc, która wpro-
wadzi nową przesłankę wyzysku – brak należyte-
go rozeznania, która może stanowić poważną broń 
w rękach takiego „klienta z klatki schodowej”.
Pośrednik będzie traktowany w sposób rzetelny, 
jeśli będzie postępował w sposób rzetelny. Jeśli 
zmieni podejście do zawierania umów. Usiądzie 
z klientem, przedyskutuje każdy punkt umowy, 
uświadomi mu, że wycofanie się z umowy przed-
wstępnej  będzie rodziło konsekwencje nie tylko 
w relacji z kupującym, ale także z pośrednikiem.

Niestety, klienci zostali przyzwyczajeni do my-
ślenia, że pośrednik pracuje za darmo, a płaci 
mu się dopiero, gdy dojdzie do sprzedaży. Chodzi 
o budowanie prawidłowej relacji pomiędzy stro-
nami umowy pośrednictwa, żeby klient wiedział, 
że – owszem – prowizja jest płatna na końcu, 
ale pod warunkiem, że da pośrednikowi prowizję 
wypracować. A jeżeli się nie da, to pośrednik ma 
prawo upomnieć się o swoje wynagrodzenie. Mamy 
już taki wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, 
akurat dotyczący najmu. Pośrednik sprowadził 
klientowi dwóch chętnych najemców, po czym ten 
wypowiedział mu umowę pośrednictwa i wynajął 
lokal sam. Sąd zasądził pośrednikowi pełne wyna-
grodzenie, argumentując, że klient pozbawił po-
średnika możliwości wykonania umowy do końca, 

wypowiadając ją przed czasem, na który została 
zawarta, pomimo faktu, że pośrednik ją wykonał. 
Widać, że ta linia argumentacji jest skuteczna 
i można ją traktować jako wskazówkę,  w którym 

kierunku iść, by ewentu-
alne roszczenia pośredni-
ka zabezpieczyć.

Wprowadzenie klienta w zapisy umowy 
i ich konsekwencje przy samym zawieraniu 
umowy to jedno, ale wydaje się tu także 
bardzo istotne właściwe dokumentowanie 
podejmowanych przez pośrednika czynności. 
Będzie to przydatne w tak daleko posuniętej 
sytuacji, jak odstąpienie od umowy 
przedwstępnej, ale także w sytuacji, w której 
umowa z pośrednikiem jest po prostu 
wypowiadana przed okresem, na jaki została 
zawarta, bez znaczenia, czy do znalezienia 
kupującego czy najemcy doszło. Pośrednik 
może dochodzić zapłaty za podjęte czynności 
w każdym z tych przypadków?

Wszystko zależy od tego, jak kształtujemy to 
w umowie pośrednictwa. Jeżeli zawrzesz taką 
umowę, a klient będzie świadomy tego, to dlacze-
go nie. „Drogi Kliencie, jeżeli umawiamy się na wy-
nagrodzenie prowizyjne, czyli że ja jako pośrednik 
ponoszę wszystkie koszty w trakcie trwania umo-
wy i biorę na siebie ryzyko, to robię to pod wa-
runkiem, że pozwolisz mi tę umowę wykonać do 
końca. Natomiast jeśli się nagle rozmyślisz, dosta-
niesz ode mnie rachunek za wykonane prezentacje, 

fot. archiwum własnefot. wykorzystanie za zgodą redakcji Businesswoman&life

 Klienci zostali 
 przyzwyczajeni do myślenia, 
 że pośrednik pracuje za 
 darmo, a płaci mu się dopiero, 
 gdy dojdzie do sprzedaży. 
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sesje fotograficzne, home staging czy inne koszty 
promocji.” Wszystkie koszty i wykonane czynności 
muszą być zatem odpowiednio udokumentowane. 
Po pierwsze, dla klienta, po drugie, dla nas, jeśli 
będziemy chcieli przedstawić sądowi takie roszcze-
nie do rozpoznania.

Zawsze na szkoleniach kładę nacisk na bardzo do-
kładne dokumentowanie czynności pośrednictwa. 
I to nie tylko tych najbardziej widocznych jak pre-
zentacje, ale także tych, które pośrednicy codzien-
nie wykonują, ale są dla nich oczywiste, że nie 
biorą ich często pod uwagę przy rozliczeniach 
z klientami. Taką czynnością jest choćby rejestro-
wanie połączeń telefonicznych – wykonywanych 
i odbieranych – związanych z obsługą danej oferty. 
To też jest praca pośrednika, która przecież zajmu-
je czas. Dziś istnieją CRM-y dedykowane rynkowi 
nieruchomości, które pozwalają takie rzeczy łatwo 
rejestrować i równie łatwo jednym kliknięciem 
wygenerować później raport do celów dokumento-
wania czy dowodowych.

Za podjęte czynności pośrednictwa na rzecz klien-
ta mam prawo otrzymać wynagrodzenie – to moja 

praca. Ale uwaga: po pierwsze – muszę mieć opi-
sane w umowie, jakie będę podejmował czynności 
pośrednictwa na rzecz klienta, po drugie – muszę 
je mieć wycenione (cennik jako część umowy), 
a po trzecie – muszą być udokumentowane.

Miałem ostatnio taką sprawę dotyczącą pośred-
nictwa w najmie. Właścicielka, mimo że nie zgło-
siła na początku żadnych preferencji co do osób 
najemców, odmawiała każdej kolejnej propozycji 
potencjalnego najemcy. Bo cudzoziemiec, bo nie 
z tego kraju, co trzeba, bo rodzina, zbyt młodzi, 
za starzy, źle z oczu patrzy... Po kilkunastu, osta-
tecznie stwierdziła, że jednak nie chce mieszkania 
w ogóle wynająć. Pomna jednak tego, że załączni-
kiem do umowy był cennik czynności – poprosiła 
pośrednika o wystawienie jej rachunku. Jakie było 
zdziwienie, że policzone czynności przekroczyły 
kwotę prowizji, czyli jednomiesięczny czynsz naj-
mu. Ostatecznie ustalono wynagrodzenie na takim 
poziomie, a klientka je uregulowała, mimo że nie 
wynajęła przecież tego mieszkania za pośrednic-
twem tego agenta. W innej sprawie (dotyczącej  
nieruchomości z trudnym stanem prawnym), agent 
słyszał ciągły zarzut, że nic nie robi. Cotygodniowe 

fot. materiały prasowe Piotra Dobrowolskiego
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raporty ze skrupulatnie rejestrowanych podejmo-
wanych czynności rozwiązały sprawę.

Warto też wspomnieć o potwierdzaniu telefonicz-
nych lub ustnych ustaleń, co jest kluczowe w sytu-
acjach spornych czy ewentualnym postępowaniu 
procesowym, gdzie potrzebuję dowodów.

Pamięć ludzka jest wybiórcza, różnie też 
zapamiętujemy – wydawałoby się te same – 
słowa czy zdarzenia...

Dlatego wracasz ze spotkania i piszesz krótkiego 
maila czy choćby SMS-a. „Dziękuję za spotkanie. 
Pozwolę sobie podsumować nasze ustalenia:… Czy 
będzie Pan uprzejmy potwierdzić, że wszystko się 
zgadza?” Klient dzięki temu czuje się zaopieko-
wany, a Ty masz czarno na białym, że coś zosta-
ło uzgodnione.

Dodatkowo, jeśli pośrednik działa nie na rzecz 
konsumenta, ale przedsiębiorcy, to w ewentualnym 
sporze, który będzie się toczył w postępowaniu 
gospodarczym, zabezpieczenie dokumentów po-
twierdzających jest niezbędne. Procedura cywilna 
po zmianie z 2019 r. zakłada, że – w postępowaniu 
między przedsiębiorcami – dowód z przesłuchania 
świadka jest dowodem pomocniczym i przeprowa-
dza się go tylko wtedy, gdy po przeprowadzeniu 
innych dowodów pozostały do udowodnienia fakty 
istotne dla sprawy. Wykonanie czynności przez 
daną stronę powinno być zaś wykazane dokumen-
tem. Jeśli więc ustalenia były ustne – przez telefon 
czy na spotkaniu – pamiętaj, by sporządzić z nich 
notatkę i uzyskać potwierdzenie drugiej strony.

Czy to potwierdzenie ustaleń jest konieczne?

Idealnie, gdybyśmy takie potwierdzenie uzy-
skali przed podejmowaniem dalszych czyn-
ności. Bez jego odesłania klient może później 
twierdzić w procesie, że żadnego maila czy 
SMS-a nie otrzymał.

Zakładam, że jeżeli jest współpraca na etapie wy-
konywania umowy, otrzymanie potwierdzenia nie 
jest żadnym problemem. Gdybyśmy mieli problem 
z jego uzyskaniem, to już traktowałbym to wtedy 
jako sygnał ostrzegawczy.

W praktyce rynkowej pośrednicy 
przeróżnie określają w umowie moment 
wystawienia klientowi faktury (bądź faktur) 
z tytułu wynagrodzenia. Czy fakturowanie 
po podpisaniu umowy przedwstępnej chroni 
choć część wynagrodzenia pośrednika?

Ustalenie zapłaty wynagrodzenia – w całości 
czy w części – po umowie przedwstępnej jest 
powszechne, tak jak powszechny jest w umo-
wach pośrednictwa jeden bardzo istotny  błąd. 
Nazywam go „pułapką 50%”. Chodzi o posta-
nowienie, że 50% wynagrodzenia należne jest 
po zawarciu przez klienta umowy przedwstępnej. 
Zadowolony pośrednik dzień po umowie przed-
wstępnej siada przed komputerem żeby wysta-
wiać fakturę, ale ... jak ma wyliczyć procent od 
czegoś, czego jeszcze nie ma? Skoro wynagro-
dzenie pośrednika to określony procent ceny 
transakcyjnej, to by je obliczyć, musi dojść do 
transakcji. A umowa przedwstępna jest przecież 
jedynie zobowiązaniem do zawarcia umowy 
przenoszącej własność w przyszłości. Nie ma 

zatem jak obliczyć  
50% dopóki nieruchomość 
nie zostanie sprzedana.

Przy tak sformułowanych zasadach naliczania wy-
nagrodzenia otrzymaną od sprzedającego wpłatę 
należy traktować jako zaliczkę. A jeśli do zawarcia 
umowy przenoszącej własność nie dochodzi, 
to klient ma prawo zażądać zwrotu zapłaconych 

 „Pułapka 50%” to częsty błąd 
 w umowach pośrednictwa. 
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pośrednikowi pieniędzy.  Takie sprawy miały już 
w sądzie swój niekorzystny dla pośredników finał.

Jak uniknąć tej pułapki?

Można umówić się na zapłatę całości wynagrodze-
nia przy umowie przenoszącej własność. Wtedy 
mamy jasność – ponosimy pełne ryzyko transakcji. 
Natomiast jeśli chcielibyśmy  pobrać jakąś część 
wynagrodzenia wcześniej, to nie możemy go uza-
leżniać od ceny transakcyjnej.

Od czego je zatem uzależnić?

Możemy zastrzec, że przy zawarciu umowy przed-
wstępnej klient zapłaci pośrednikowi wynagrodze-
nie o wysokości np. 2,5% ceny uzgodnionej przez 
strony w umowie przedwstępnej. Gdy dochodzi do 
zawarcia takiej umowy, roszczenie o zapłatę wy-
nagrodzenia staje się wymagalne i możemy faktu-
rować. Drugą opcją jest określenie wynagrodzenia 
konkretną kwotą. Ustalamy, że klient po podpi-
saniu przez strony umowy przedwstępnej zapłaci 
pośrednikowi kwotę X.

Określanie wynagrodzenia kwotowo w ogóle 
zdejmuje pewne problemy z głowy pośrednika, 
chociażby udowadnianie, że to wynagrodzenie nie 
jest abuzywne. Kwota jest określona jednoznacz-
nie. Wciąż jeszcze zdarzają się takie argumenty 
w procesach, że klient mówi, że on tak naprawdę 
nie rozumiał, ile to będzie te 2,5%, że on tego nie 
umiał policzyć. Absurd, ale wciąż takie argumen-
ty można spotkać. W sprawie, którą prowadziłem 
dla pośrednika, sąd napisał nawet w uzasadnieniu 
wyroku, że to przecież proste działanie matema-
tyczne, na poziomie szkoły podstawowej, i każdy 
powinien sobie z nim poradzić. Niemniej, jeśli 
możemy wyprzedzająco wyeliminować ryzyko tego 
typu procesowych przepychanek, róbmy to.

Umieszczanie w umowie pośrednictwa 
zapisów, których klient nie jest świadomy 
lub są trudne do zrozumienia, to ewidentna 
droga do kłopotów pośrednika, m.in. 
w zakresie egzekucji wynagrodzenia. Czy 
oprócz szczegółowego omówienia umowy 
z klientem coś jeszcze można zrobić?

Wracamy tu do właściwego zawierania umowy 
z klientem, by rozumiał istotę usługi pośrednictwa. 
Musi mieć świadomość, że jeżeli doszło do umowy 
przedwstępnej, to pośrednik tak naprawdę wyko-
nał swoją pracę – dzięki podjętym czynnościom 
pośrednictwa znalazł nabywcę nieruchomości. 
A za to należy mu się wynagrodzenie.

Co jeszcze? Myślę, że klarowność umów, prosto-
ta używanego w nich języka. Podjąłem ostatnio 
pracę nad przeprojektowaniem swoich umów po-
średnictwa i napisania ich w duchu legal design. 
To filozofia tworzenia dokumentów prawnych, 
gdzie drastycznie upraszczamy język – słownic-
two,  konstrukcję zdań. Dodatkowo rezygnuje się 
z wielopoziomowych odwołań między paragra-
fami, wprowadza się czytelne nagłówki w formie 
pytań czy nawet ikonografię. To bardzo trudne 
zadanie, ponieważ napisać krótko i prosto, za-
chowując jednocześnie należyty poziom zabez-
pieczenia interesów pośrednika, jest nie lada 
sztuką. Wierzę jednak, że to słuszny kierunek, 
który pomoże nie tylko klientom – łatwiej rozu-
mieć umowy, ale i pośrednikom – przekonywać 
do nich klientów.

Dziękuję za rozmowę.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Wpływ majątkowych 
ustrojów małżeńskich
na obrót nieruchomościami 

fot. Emir Kaan Okutan / pexels.com

 Elżbieta Liberda 
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W kontekście obrotu nieruchomościami (w szcze-
gólności, gdy pozostajemy w ustawowym ustroju 
majątkowym) powyższy cytat doskonale obrazuje 
sytuację prawną małżonków w zakresie możliwości 
swobodnego dysponowania majątkiem. Zacznijmy 
zatem od początku. W pierwszej kolejności należy 
sięgnąć do rozwiązań regulujących małżeńskie 
ustroje majątkowe.

 Ustawowy ustrój majątkowy 
Ustawowy ustrój majątkowy, czyli tzw. wspólność 
majątkowa małżeńska, jest najczęściej występują-
cym w praktyce ustrojem. Z reguły podyktowane 
jest to tym, że wstępując w związek małżeński, 
nie zakładamy, że w przyszłości możemy mieć 
nieco inne pomysły na życie, a co za tym idzie 
na zgromadzony przez nas majątek. W przypadku, 
gdy interesy małżonków przestają iść w parze, 
pojawić się mogą niemałe trudności w zakresie 
swobody w zakresie rozporządzania wspólny-
mi nieruchomościami.

W ustroju wspólności wyodrębnia się bowiem trzy 
masy majątkowe: majątek wspólny, majątek osobi-
sty męża, majątek osobisty żony.

Obrót nieruchomościami przez małżonków lub byłych małżonków rządzi 
się swoimi prawami. W wielu sytuacjach małżonkowie korzystać mogą 
z przywilejów, jakie dają przepisy prawne, bywa jednak, że pozostawanie 
w związku małżeńskim i posiadanie majątku wspólnego generuje problemy 
i istotnie ogranicza samodzielne podejmowanie decyzji.

Radca prawny, specjalizująca się w prawie nieruchomości. 
Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości 
w Warszawie i Lublinie. Od lat przeprowadza przedsiębiorców 
przez proces inwestycyjny, bazując na wieloletnim doświadczeniu. 
Autorka książki Być rentierem – jak bezpiecznie inwestować 
w nieruchomości pod wynajem oraz kilkudziesięciu publikacji 
z zakresu prawa. Prowadzi blog Elżbieta Liberda – o prawie 
i nieruchomościach. Wykładowca i prelegent największych wydarzeń 
branży nieruchomości.

Elżbieta Liberda

 Małżeństwo jest jedyną 
 formą rzeczywistego 
 niewolnictwa uznanego 
 przez prawo. 
 ~ John Stuart Mill. 

http://www.elzbietaliberda.com
http://www.elzbietaliberda.com
http://www.elzbietaliberda.com
http://www.elzbietaliberda.com
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W przedmiocie niniejszych rozważań istotną rolę 
odgrywają dwa zagadnienia:

1. określenie co tworzy majątek wspólny 
i majątki osobiste;

2. jakie są zasady dotyczące zarządu 
majątkiem wspólnym.

We wspólności ustawowej wszystko to, co zostało 
nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje 
małżonków lub przez jednego z nich, stanowi ich 
majątek wspólny. Do majątku wspólnego należą 
pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej 
działalności zarobkowej każdego z małżonków, do-
chody z majątku wspólnego, jak również z majątku 
osobistego każdego z małżonków, środki zgroma-
dzone na rachunku otwartego lub pracowniczego 
funduszu emerytalnego każdego z małżonków. 
Przekładając to na realia rynku nieruchomości, to 
np. jeśli mamy mieszkanie lub dom, które kupi-
liśmy przed zawarciem małżeństwa, a w trakcie 
związku je wynajmujemy, to dochód z najmu sta-
nowi już majątek wspólny.

 Bo do tanga trzeba dwojga 
Zasady dotyczące zarządu majątkiem wspólnym 
kształtują sytuację małżonków w obrocie nieru-
chomościami. W większości przypadków, aby co-
kolwiek zrobić z nieruchomością, konieczne będzie 
uzyskanie zgody drugiej połówki.

Do grupy czynności, względem których wymagana 
jest zgoda drugiego małżonka, zalicza się mię-
dzy innymi:

 ■ odpłatne nabycie, zbycie i  obciąże-
nie nieruchomości;

 ■ oddanie nieruchomości do używania lub pobie-
rania z niej pożytków;

 ■ dokonanie czynności prawnej prowadzącej 
do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia 
i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego 
lub przedsiębiorstwa;

 ■ darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem 
drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

fot. Ihsan Adityawarman / pexels.com



24

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

 Konsekwencje braku zgody 
Jeżeli w wyżej wymienionych przypadkach doszło 
do zawarcia umowy przez jednego z małżonków 
bez zgody drugiego, ważność umowy zależy od 
potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. 
W takiej sytuacji dokonana czynność pozostanie 
w stanie tzw. bezskuteczności zawieszonej, dopóki 
kontrahent małżonka działającego nie wyznaczy 
drugiemu małżonkowi terminu do potwierdzenia 
dokonanej czynności. Wyznaczenie małżonkowi, 
którego zgoda jest wymagana, odpowiedniego 
terminu do potwierdzenia umowy powoduje, że – 
po bezskutecznym jego upływie – kontrahent 
staje się wolny. Jednostronna czynność dokonana 
bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest 
nieważna. Zgoda powinna być udzielona w for-
mie aktu notarialnego, czyli stanowi ona tzw. 
„zgodę notarialną”. Może być wyrażona zarówno 
przed dokonaniem czynności, jak i równocześnie 
z jej dokonaniem.

 Brak zgody 
Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wyma-
ganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozu-
mienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia 
przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do 
sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd 

udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności 
wymaga dobro rodziny. Niestety procedura taka 
będzie dość czasochłonna i niekoniecznie zakończy 
się na etapie pierwszej instancji.

 Wspólny kredyt 
O kredyt na zakup nieruchomości można ubie-
gać się w pojedynkę lub z partnerem. Wspólne 
wnioskowanie o kredyt ma sens, gdy obie oso-
by uzyskują dochody. Jeśli natomiast jeden ze 
współkredytobiorców nie uzyskuje dochodów, le-
piej  wnioskować o kredyt w pojedynkę. Wówczas 
bank uwzględni nie tylko jednostkowe dochody, 
ale też jednostkowe koszty. To prosty sposób 
na podniesienie zdolności kredytowej.

Kredyt hipoteczny wiąże jednak silniej niż małżeń-
stwo. Separacja czy rozwód nie zwalniają z soli-
darnego spłacania zobowiązania. Nawet dokonanie 
podziału majątku wspólnego nie oznacza, że bę-
dziemy zobowiązani tylko do płacenia połowy raty.

 Dom na gruncie męża 
 lub żony 
Często zdarza się, że żona lub mąż dysponują ma-
jątkiem zgromadzonym przed sformalizowaniem 
związku, który później wykorzystywany jest do 

fot. Emma Bauso / pexels.com
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zakupu innej nieruchomości lub budowy domu. To 
nie zawsze korzystne rozwiązanie dla inwestorów.

Podstawową zasadą jest, że wszystko co znajduje 
się na gruncie (poza nielicznymi wyjątkami), jest 
własnością właściciela gruntu, tak więc wszyst-
ko, co powstanie na nieruchomości należącej 
do danego małżonka będzie jego własnością. 
W świetle prawa nie jest dopuszczalna sytuacja, 
kiedy działka będzie własnością żony albo męża, 
a budynek na niej postawiony – współwłasno-
ścią obojga. Budynek bowiem stanowi część 
składową gruntu. Takie ukształtowanie prawa 
własności jest niekorzystne dla drugiego mał-
żonka. W razie podziału nie nabywa on żadnych 
praw do nieruchomości. Może jedynie wystąpić 
z roszczeniem o zwrot nakładów dokonanych 
na budowę.

W przypadku, gdy doszłoby do rozstania i chę-
ci rozliczenia się, można tego dokonać na mocy 
art. 45 Kodeksu rodzinno-opiekuńczego, który 
stanowi, że „każdy z małżonków powinien zwrócić 
wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólne-
go na jego majątek odrębny. Zwrotu dokonuje się 

przy podziale majątku wspólnego; jednakże sąd 
może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga 
tego dobro rodziny”. Zacytowany przepis nie regu-
luje jednak rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów 
poczynionych z majątku odrębnego jednego z mał-
żonków na majątek odrębny drugiego z małżon-
ków. Podstawę materialnoprawną tych rozliczeń 
stanowią przepisy Kodeksu cywilnego. Brak jest 
przepisów, które pozwalałyby na dochodzenie 
roszczeń wynikających z tych rozliczeń na innej 
drodze niż droga procesowa, zwłaszcza w postę-
powaniu o podział majątku wspólnego (orzeczenie 
Sądu Najwyższego z dnia 03.04.1970 r., sygn. akt III 
CRN 90/70).

Aby uniknąć wspomnianych problemów w zakresie 
ewentualnych rozliczeń, decyzyjności czy odpo-
wiedzialności za długi partnera, warto rozważyć 
umowny ustrój majątkowy małżeński. Wciąż mało 
popularna intercyza, choć postrzegana często jako 
wyraz braku zaufania, w istocie jest doskonałym 
środkiem ochrony majątku rodziny i jednocześnie 
prostym rozwiązaniem na wypadek ewentual-
nego rozstania. A jak wiadomo, umowy pisze się 
na złe czasy.
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 Umowny ustrój majątkowy 
Małżonkowie mogą – drogą umowy zawartej 
w formie aktu notarialnego – rozszerzyć wspólność 
ustawową, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność 
majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrówna-
niem dorobków. Zdecydowanie najczęściej mamy do 
czynienia z ustanowieniem rozdzielności majątko-
wej, zwanej powszechnie intercyzą. Umowę mał-
żeńską można zawrzeć jeszcze przed ślubem. I jest 
to zdecydowanie najkorzystniejsze, wówczas nie 
dojdzie do powstania majątku wspólnego, a każdy 
z małżonków będzie posiadał wyłącznie własny ma-
jątek osobisty. Jakiekolwiek rzeczy nabywane przez 
małżonków w trakcie małżeństwa będą wchodziły 
do majątku osobistego jednego albo drugiego z nich, 
którym każdy samodzielnie dysponuje i zarządza. To 
samo dotyczy kwestii odpowiedzialności za długi.

W umownych ustrojach rozdzielności majątkowej 
i rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorob-
ków, każdy z małżonków zachowuje zarówno mają-
tek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek 
nabyty później. W tych ustrojach nie powstaje mają-
tek wspólny. Fundamentalną zasadą i największa za-
letą  jest fakt, że każdy z małżonków zarządza samo-

dzielnie swoim majątkiem. Ta zasada jest zachowana 
również gdy przedmiotem obrotu jest nieruchomość. 
Tym samym, fakt pozostawania w związku małżeń-
skim nie wpływa na sytuację małżonka w zakresie 
podejmowania czynności mających na celu zbycie, 
obciążenie lub odpłatne nabycie nieruchomości.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków 
daje ochronę małżonkowi, który poświęcił swój 
czas rodzinie i nie pracował zarobkowo.  W prakty-
ce wygląda to tak, że – dopóki trwa małżeństwo – 
obowiązuje rozdzielność majątkowa i każdy mał-
żonek posiada swój własny majątek, którym bez 
ograniczeń dysponuje i zarządza. Gdy małżeństwo 
ustanie następuje wyrównanie dorobków.

Jak widać zawarcie związku małżeńskiego ma 
istotny wpływ na obrót nieruchomościami. Warto 
zatem dokładnie zapoznać się z regulacjami praw-
nymi i orzecznictwem w tym zakresie. 

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

fot. Anastasia Shuraeva / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

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

 Agnieszka Rosolińska 

Finanse biura 
Nieruchomości
CZĘŚĆ 2. JAK ZAPLANOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ
PRZYCHODY BIURA NIERUCHOMOŚCI
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Podejmując wspomniane we wstępie decyzje, 
musimy oprzeć się na wielu zmiennych, takich jak: 
rynek, na jakim działamy i jego potencjał, wybór 
formy prawnej prowadzonej działalności i koszty 
z tym związane, wybór lokalu (własny, finan-
sowany kredytem czy wynajmowany), wielkość 
zatrudnienia czy też źródła finansowania narzędzi 
i wyposażenia, w tym samochodu itp. Skalę – tak 
przychodów, jak i kosztów – będziemy szacować 
w zależności od m.in. lokalizacji biura, liczebno-
ści i potencjału zespołu sprzedażowego czy też 
niezbędnych do poniesienia nakładów na promo-
cję ofert i reklamę biura (online, offline). Gdy już 
wystartujemy z biurem nieruchomości, codzienne 
zarządzanie finansami powinno sprowadzać się do 
systematycznej, bieżącej pracy – nie tyle z troską 
o jak najwyższą rentowność, ale – nad zabezpie-
czeniem płynności finansowej.

 Perspektywa PRZYCHODOWa 
Dobra praktyka pokazuje, że satysfakcjonujące 
wyniki finansowe pojawią się jako konsekwencja 
świadomego zarządzania we wszystkich kluczo-
wych obszarach (sprzedaży, finansów, marketingu 
czy szeroko rozumianej przestrzeni administra-
cyjno-prawnej), w tym wprost zależą od umie-
jętnych, terminowych decyzji odnośnie kosztów 
podczas stałego monitorowania i zabezpieczania 
realnych do uzyskania przychodów. I stałe-
go poszukiwania jak najszerszych możliwości 
ich generowania.

Niewątpliwie zaskoczę niektórych, ale – pomija-
jąc powyższy szczególny moment samego startu 
w nieruchomościach, który rozpoczyna często dość 

Zarządzanie finansami biura nieruchomości, skoncentrowane wokół celu – 
maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, zaczyna się już właściwie 
od pierwszych decyzji inwestycyjnych, które podejmujemy, zakładając 
biuro. Te decyzje będą skutkowały zarówno podjętymi na przyszłość 
zobowiązaniami, jak i możliwymi do osiągnięcia przychodami. W tej części 
cyklu zajmiemy się przyjemniejszą stroną, czyli przychodami.

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

Agnieszka Rosolińska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/agnieszka-rosolinska/
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 Zarządzanie finansami biura 
 nieruchomości zaczyna 
 się od pozysku. 

wymagający okres znaczących, niezbędnych do 
poniesienia inwestycji (trwający zazwyczaj kilka 
miesięcy) – bliskie mi i praktykowane przez mnie 
jest podejście, że zarządzanie finansami biura 
nieruchomości zaczyna się od pozysku, tj. anali-
zy potencjału bazy ofert i ludzi zaangażowanych 
w sprzedaż. A każdy kolejny miesiąc pracy w biurze 
to konsekwentnie prowadzony monitoring i realna 
ocena statusu ofert w bazie (nazywajmy je dalej 
„pozyskami”), czyli wszystkich podpisanych umów 
pośrednictwa w sprzedaży/zakupie/wynajmie, 

które powinny w sposób 
względnie przewidywalny 
dać podstawę do oszacowa-
nia skali przychodów biura.

Jedna z kluczowych informacji, którą wykorzystuję 
na bieżąco w swojej pracy, to dane pozyskane od 
zespołów sprzedażowych dotyczące potencjału bazy 
ofert, które – dla ułatwienia bieżącego dostępu do 
nich – są w sposób kompletny wprowadzane do sys-
temu CRM. Na podstawie informacji odnośnie etapu 
sprzedaży oferty można oszacować skalę przycho-
dów w oparciu o estymację momentu sprzedaży 
i wpływu związanej z daną transakcją prowizji. Dla 
właściwej oceny tego momentu cenne okazują się 
wewnętrzne statystyki własne wskaźników rotacji 
ofert, które określają średni czas, jaki jest niezbędny, 
by sprzedać obecne w naszej bazie m.in. mieszkanie 
(np. 6-8 tygodni), dom (np. 6-9 miesięcy), działkę (np. 
6-12 miesięcy). Podobne statystyki można opraco-
wać dla rynku wynajmów. Część ofert z bazy nie 
sprzeda się w trakcie trwania umowy (należy dążyć 
do tego, by stanowiły one nieznaczny odsetek bazy, 
w praktyce nie więcej niż ok. 5-8%). 

Naturalnie, część ofert dotyczących transakcji doko-
nywanych sporadycznie (przykładowo nieruchomości 

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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komercyjne czy też premium w biurze, które specjali-
zuje się w rynku wtórnym mieszkaniowym i w takich 
transakcjach pośredniczy rzadko)  będzie wymykała 
się wewnętrznym, stabilnym statystykom. Należy 
traktować je jako potencjalne dodatkowe wpływy 
w bliżej nieokreślonym terminie (swoisty bonus).

Biura nieruchomości, które specjalizują się w dzia-
łaniach na rynku wtórnym,  będą dążyły do tego, 
by co najmniej 60-80% bazy stanowiły mieszkania, 
gdyż mają największy „ładunek” przewidywalno-
ści w odniesieniu do czasu sprzedaży (relatywnie 
najkrótszy czas sprzedaży). Inaczej należy to oce-
niać w modelu nieruchomości premium. Także 
inaczej sprzedaż (z punktu widzenia oceny momentu 
wpływu prowizji ze sprzedaży) estymują pośrednicy 
działający stricte na rynku pierwotnym. Analizując 
mechanizm szacowania prowizji z tytułu pośrednic-
twa, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności 
i ograniczenia, na które w tej części uczulam, zaś 
pewnymi sugestiami, jak można tym zarządzać, 
podzielę się dalej. Przyjmuję przy tym założenie, 
że większość wskazówek będzie możliwych do 
implikacji przez biura działające w modelu umów 
na wyłączność.

Zatem dla pewnego porządku tę część poświęcam 
przychodom i w sposób hasłowy przedstawiam 
rekomendowane działania w obszarze zarządzania 
przychodami i należnościami. Część kolejną po-
święcę kosztom, choć naturalnie oba te obszary 

przenikają się i czasem będą 
wymagały dokonania szere-
gu wspólnych odniesień.

W swojej codziennej pracy przyjmuję założenie, 
że świadome zarządzanie finansami powinno być 
tym ukierunkowanym na zwiększanie potencjału 

fot. Yan Krukov / pexels.com

 Świadome zarządzanie 
 finansami powinno 
 być ukierunkowane 
 na zwiększanie potencjału 
 sprzedaży, a nie sprowadzać 
 się do cięcia kosztów. 
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sprzedaży, a nie takim, które sprowadza się do 
umiejętnego cięcia kosztów. Tym samym nasz 
biznes powinien koncentrować się na generowaniu 
i zabezpieczeniu źródeł przychodów przy równo-
czesnym nie tyle minimalizowaniu kosztów wła-
śnie, co ich optymalizowaniu. Czyli podejmowaniu 
decyzji przy założeniu efektywnego wykorzystania 
posiadanych zasobów  zgodnie z zasadą, że każdy 
koszt, na jaki zdecydujemy się w naszej działalno-
ści, powinien być wprost powiązany z przychodem, 
jaki chcemy dzięki temu kosztowi wygenerować. 
Czasami będziemy zmuszeni ponieść relatywnie 
większe koszty (np. 15 000 zł na kampanię promo-
cyjną zamiast 5000 zł), bo niedoszacowane mogą 
nie przynieść zamierzonych efektów, czyli mogą być 
wręcz nieracjonalne – może okazać się, że wydamy 
5000 zł, a cel nie zostanie osiągnięty, ponieważ 
dopiero przy nakładzie rzędu 15 000 zł można 
spodziewać się zakładanych efektów.  Na pewno 
słyszycie czasem także wskazówki, że najlepiej 
ponosić tylko takie koszty, które będą konwerto-
wały na przychody. To oczywiście prawda, lecz nie 
zawsze jest to takie łatwe. I jak w każdym biznesie 
także i tu chęć generowania dodatkowych przy-
chodów będzie wymagała niekiedy podejmowania 
szeregu ryzykownych decyzji. Skłonności do ryzyka 

w obszarze kosztów poświęcę fragment w części III 
niniejszego cyklu. Trafione decyzje w obszarze kosz-
tów wymagają dużej świadomości swojego biznesu, 
tak by przede wszystkim uchwycić (na przestrzeni 
lat funkcjonowania własnej firmy bądź w oparciu 
o dostępne porównania rynkowe, szczególnie dla 
firm działających w sieci) szereg zależności pomię-
dzy kosztami i przychodami (ich wzajemne relacje, 
stałości, zmienności). Jak się do tego przygotować? 
Opowiem za chwilę i w kolejnej części cyklu.

W niniejszym cyklu pomijam zasadniczo kwestie 
i rozważania odnośnie podatkowego ujęcia tak 
przychodów, jak i kosztów. Zaznaczam jednak, 
że nie wszystkie koszty będą mogły stanowić 
w całości podatkowe koszty uzyskania przycho-
dów, równolegle uczulając na ich wymiar racjonal-
ny i zasadny z punktu widzenia tego, co chcemy 
uzyskać i w jakim punkcie się znajdujemy.

Sięgnijmy zatem do zestawu wybranych praktycz-
nych wskazówek, które mam nadzieję okażą się 
pomocne w ułożeniu przestrzeni finansowej biura 
nieruchomości. Na uwagę zasługuje fakt, że szereg 
wskazówek tu zawartych znajduje praktyczne 
zastosowanie w większości dla biur pracujących 

fot. Alexandr Podvalny / pexels.com
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w modelu umów na wyłączność (m.in. konsekwen-
cje monitorowania i planowania na tej podstawie 
tak przychodów, jak i kosztów w odniesieniu do 
umów zawartych na konkretny okres czasu).

 JAK ZARZĄDZIĆ PRZYCHODAMI 
 BIURA KROK PO KROKU 
Zacznij od rzetelnego (realnego) planu 
finansowego, a w ramach niego opracuj realny 
budżet przychodów*

1. Zaplanuj przychody z tytułu prowizji w ujęciu 
miesięcznym i rocznym

Kluczowe w tym miejscu jest realne oszacowanie 
możliwych do uzyskania przychodów z tytułu pro-
wizji w zależności od potencjału zespołu agentów, 
z którymi pracujesz. Będzie to możliwe w oparciu 
o realne plany i cele stawiane im przez dyrekto-
ra czy menedżera sprzedaży. Plan sprzedaży jest 
podstawą szacunków budżetowych, ale i stanowi 

narzędzie motywacji (m.in. na tej bazie ustalane są 
premie za wykonanie ponadplanowe) i rozliczania 
agentów. Najczęściej dyrektor czy menedżer sprze-
daży opracowują plan sprzedaży w ujęciu zespoło-
wym (łącznym), ale i w odniesieniu do poszczegól-
nych członków zespołu, gdzie może wykorzystać 
statystyki własne dotyczące kompetencji sprzeda-
żowych poszczególnych osób lub w odniesieniu do 
liczby i rodzaju przeważających transakcji i średniej 
prowizji. Niniejszy cykl pomija wprawdzie kwestie 
planowania sprzedaży w odniesieniu do oceny 
kompetencji zespołów sprzedaży, przyjętej ścieżki 
rozwoju agentów, wiążącym się z tym wynagro-
dzeniem prowizyjnym agentów, nie dotyka kwestii 
rekrutacji i wagi właściwego wdrożenia ludzi do 
pracy, niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, 
że dla efektywnego zarządzania finansami ścisła 
współpraca pomiędzy tymi działami jest kluczowa, 
a wszystkie powyższe parametry (przede wszyst-
kim liczebność i stopień wdrożenia zespołu sprze-
daży, „kaloryczność” prowizji, jakość bazy ofert czy 
też wskaźnik rotacji agentów) wyznaczają skalę 
realnych do uzyskania przychodów. 

* Pomijam w tym miejscu spotykane także w praktyce rekomendacje podejścia scenariuszowego, w ramach którego buduje się 
budżety realistyczne, optymistyczne i pesymistyczne. Mogą być pomocne dla indywidualnych rozstrzygnięć.

1

fot. Scott Graham / unsplash.com
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Przykładowo, jeśli nagle stracimy czterech agen-
tów odpowiedzialnych za ok. 50% obrotu, a jed-
nocześnie nie mamy w zespole takich, którzy 
dość szybko (zanim sprzedadzą się ostatnie oferty 
z bazy odchodzących) osiągną porównywalną 
sprawność w sprzedaży, możemy spodziewać się 
znaczącego tąpnięcia w przychodach w perspek-
tywie kilku najbliższych tygodni. Możemy się 
przed tym zabezpieczyć np. stałą rekrutacją, ale 
i bieżącym monitorowaniem struktury sprzedaży 
w podziale na agentów, by ustalić w swoim zespo-
le sprzedaży odniesienie do zasady Pareto (według 
której 20% pracowników generuje 80% obrotu – 
statystyczne ujęcie autora reguły) i prawdziwą dla 
zespołu relację procentową.

Im więcej obserwacji poczynimy w naszych zespo-
łach i im więcej sformułujemy wniosków właściwych 
dla naszej grupy, tym sprawniej zabezpieczymy się 
przed ewentualnymi ryzykami z tego wypływający-
mi. Wobec powyższego, na rekrutację i wdrożenie 
pracowników należy patrzeć przez pryzmat przy-
chodowy, a nie poprzez skalę kosztów, jakie gene-
rują rekrutacja czy wynagrodzenia agentów – te są 
wprost niezbędne do poniesienia, by wygenerować 
przychód, a stanowiąc względnie stały procent 

prowizji biura, biorą udział w szacowaniu tej części 
przychodów, które pozostają w biurze po rozliczeniu 
kosztów agentów. Taka analiza wstępna może okazać 
się wyjątkowo pomocna, by uświadomić sobie skalę 
tego przychodu, który pozostaje w biurze na obsłu-
gę wszystkich innych podjętych zobowiązań biura. 
Właściwa osoba zrekrutowana do pracy, a następnie 
odpowiednio do niej wdrożona, to przede wszystkim 
inwestycja i zabezpieczenie przychodów. Dopiero 
w drugiej kolejności nakłady na zatrudnienie pracow-
ników (przede wszystkim agentów, ale i zespołu ad-
ministracji) można rozpatrywać w kategoriach kosz-
tów niezbędnych do poniesienia dla uzyskania obrotu 
właśnie – o tym będzie mowa w części III cyklu.

Warto w tym miejscu – dla zobrazowania takiego 
sposobu myślenia o przychodach biura – posłużyć 
się przykładem, który może okazać się pomocny 
przy planowaniu finansowym. Przy założeniu, 
że wynagrodzenie agenta wynosi 40% netto 
prowizji biura, z wygenerowanego przez niego 
przychodu w wysokości 10 000 zł netto od razu 
można odjąć 40%, które agent otrzyma po trans-
akcji. Przychód, który biuro może kalkulować jako 
pozostający z tej transakcji na pokrycie wszystkich 
innych kosztów biura to 6000 zł netto.

fot. Marten Bjork / unsplash.com
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2. Określ docelową strukturę miesięcznych 
pozysków w oparciu o potencjał zespołu 
sprzedaży i prowadź stały monitoring pod-
pisanych umów

W zależności od liczebności zespołu sprzedaży 
ustal oczekiwaną comiesięczną liczbę nowo pod-
pisywanych umów. Już po kilku miesiącach pracy 
biura z łatwością określisz oczekiwaną skalę pozy-
sków, które zabezpieczą Twoje przychody w ciągu 
co najmniej  najbliższych 2-4 miesięcy. Zwróć 
uwagę na rodzaj zawieranych umów i rozróżnij 
je w swoich statystykach (umowy na wyłączność 
czy umowy otwarte, rodzaj nieruchomości, czas 
trwania umowy). Uwzględnij specyfikę i ogranicze-
nia umów otwartych – oszacuj ryzyko i zaplanuj 
koszty, które poniesiesz (możesz nie uzyskać ich 
zwrotu, gdy nie zrealizujesz sprzedaży). Możesz 
na początek przyjąć proste założenie, że poziom 
bezpieczny w obszarze pozyskanych umów w da-
nym miesiącu, to taki, w którym przyszłe prowizje 

z tytułu realizacji tych transakcji dla biura wyniosą 
co najmniej wielkość miesięcznej sprzedaży we-
dług założeń budżetowych.

Określ bezpieczny poziom (wielkość) bazy ofert, 
który będzie gwarantował niezakłóconą sprzedaż 
w miesiącach następujących bezpośrednio po tych, 
w których odnotowałeś zmniejszoną liczbę pozy-
sków. Stały monitoring bazy, skali pozysków i po-
tencjału zespołu, pozwoli na bieżące wdrażanie 
szeregu działań po stronie kosztowej (np. zwięk-
szenie wydatków na promocję, zakup dodatkowych 
usług telemarketera i inne), które zabezpieczą 
pozyski na odpowiednim poziomie.

Poniżej przykładowy model przedstawiający moż-
liwy sposób określenia wartości i liczby niezbęd-
nych pozysków w oparciu o budżetowane przycho-
dy biura i tym samym umożliwiający praktyczne 
szacowanie realnych do uzyskania przychodów.

Tabela 1. Przykładowy model wyznaczania miesięcznego celu pozyskowego

Lp.
Oczekiwany przychód 

w skali miesiąca = plan 
sprzedaży (w zł)

Minimalna wartość 
wynagrodzenia  

z zawartych umów na 
wyłączność w skali 

miesiąca (w zł)*

Średnia wartość 
prowizji ze wszystkich 

umów (w zł)

Minimalna 
liczba pozysków 
zabezpieczająca 

oczekiwany budżet 
miesięczny (w szt)**

A b=A C D=A/c + ...

1 50 000,00 50 000,00 12 000,00 6

2 100 000,00 100 000,00 12 000,00 10

3 200 000,00 200 000,00 12 000,00 19

*   cena sprzedaży nieruchomości × % wynagrodzenia biura z tytułu zawartych umów
** dla przykładu zakładamy, że realnie ok. 10% podpisanych umów nie zostanie sfinalizowanych podczas trwania umowy z biurem. 
    Przy takim założeniu, wyznaczając minimalny poziom pozysków, dodajemy bezpieczny margines 1 dodatkowego pozysku na każde 10.

2

Źródło: opracowanie własne Agnieszki Rosolińskiej
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3. Dopilnuj kompletności dokumentów przy transakcji

Dlaczego w części dotyczącej finansów biura po-
ruszam przestrzeń formalnoprawną transakcji? By 
w razie ewentualnego sporu móc skutecznie do-
magać się płatności za wykonane usługi. Im lepiej 
doprecyzujemy warunki współpracy, klarowne dla 
obu stron, tym szczelniej zabezpieczymy przychody. 
To na tym etapie określ preferowany sposób rozli-
czenia z klientem:  przy umowie przedwstępnej czy 
końcowej, jaki termin płatności określisz na fakturze 
sprzedaży? Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomo-
ści zobowiązuje ponadto do zabezpieczenia szeregu 
obowiązków formalnoprawnych, od właściwej treści 
samej umowy, w tym dopełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów o ochronie danych oso-
bowych (RODO), o ochronie konsumentów i wynika-
jących z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu (GIIF/AML) przez bieżące 
dokumentowanie wykonanych czynności w ramach 
realizowanej umowy (w tym karty odbioru adresu 
i innych), aż po rozliczenie transakcji tj. prawidło-
we określenie momentu obowiązku podatkowego 
i wystawienie oraz przekazanie klientowi prawi-
dłowo wystawionej faktury VAT. Niedopełnienie 
powyższego nie tylko nie daje nam w przypadku 
sporu możliwości skorzystania z narzędzi do egze-
kwowania wynagrodzenia, ale i może rodzić skutki 
finansowe w postaci kar czy grzywien. Część z nich 
może okazać się wyjątkowo wysoka i dotkliwa.

4. Określ i monitoruj status ofert w bazie

To, na jakim etapie lejka sprzedaży dana oferta się 
znajduje, wymaga stałego monitorowania i rapor-
towania informacji w systemie CRM. Dlaczego to 
istotne? Bo na pewnym etapie zaawansowania 
oferty w procesie sprzedaży możesz z większym 
prawdopodobieństwem (a już od pewnego mo-
mentu pewnie) oszacować przychody najbliższego 
i kolejnych miesięcy.

Jak to zrobić? Przypominam artykuł poświęcony 
budowaniu lejka sprzedaży.

5. Pamiętaj, że – pomijając okoliczności 
z trudnościami windykacyjnymi – to Ty de-
cydujesz o tym, kiedy otrzymasz płatność 
za wykonane usługi

Ustal dogodny termin rozliczenia i minimalny 
możliwy termin płatności za wystawione przez 
siebie faktury już na etapie podpisywania umowy. 
Optymalnie warto, by rozliczenie odbyło się przy 
umowie przedwstępnej. Termin płatności określo-
ny na fakturze sprzedaży winien wynosić maksy-
malnie ok. 3-5 dni roboczych.

Preferuj płatności bezgotówkowe, tj. rozliczenia 
za pośrednictwem konta bankowego. Unikaj gotówki 
przyjmowanej w dużych wartościach (ryzyko kontroli 
kasy gotówkowej, rozważenie odpowiedzialności 
materialnej u pracowników odpowiedzialnych za go-
tówkę w kasie). Równolegle pamiętaj o ogranicze-
niach w wysokości dopuszczalnego obrotu gotów-
kowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (GIIF/AML) – aktualnie to 
15 tys. euro. Przepisy podatkowe określają jednocze-
śnie inne limity dopuszczalnego obrotu gotówkowe-
go, które z kolei skutkują brakiem możliwości ujęcia 
w kosztach uzyskania przychodu kosztów u klienta 
(aktualnie limit wynosi 15 tys. zł, a przepisy nowego 
Polskiego Ładu, które wejdą w życie od 01.01.2022 r., 
ten limit znacząco zmniejszą –  do 8 tys. zł).

6. Pamiętaj, że Twoje zobowiązania podatkowe 
od zafakturowanych w danym miesiącu przy-
chodów ponosisz niezależnie od tego, czy klient 
zapłacił Ci za Twoje usługi

Od każdego przychodu ewidencjonowanego w syste-
mie podatkowym/księgowym zobligowany jesteś do 
każdego 20. i 25. dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym zrealizowałeś usługi, zapłacić podatek 
dochodowy (PIT/CIT) oraz podatek od towarów i usług 
(VAT) według obowiązującej stawki. Twoje zobowią-
zanie podatkowe staje się wymagalne niezależnie 
od tego, czy klient uiści należność przed terminem 

3

4

5

6

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/budowanie-lejka-sprzedazy-w-praktyce-agenta-nieruchomosci-9891.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/budowanie-lejka-sprzedazy-w-praktyce-agenta-nieruchomosci-9891.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/budowanie-lejka-sprzedazy-w-praktyce-agenta-nieruchomosci-9891.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/budowanie-lejka-sprzedazy-w-praktyce-agenta-nieruchomosci-9891.html
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podatkowym czy nie. Uwzględnij to, zabezpieczając 
środki na bieżące płatności, w tym podatkowe.

7. Wprowadź procedury monitorowania wpływów 
od klientów i windykacji należności

Prowadź bieżącą analizę terminowości wpływu 
należności. Możesz prowadzić ją w systemie księgo-
wym, jednakże jeśli prowadzisz ewidencję podatko-
wą (podatkowa książka przychodów i rozchodów), 
to taka ewidencja nie umożliwi monitorowania 
płatności. Pomocny może okazać się system do 
wystawiania faktur, w którym (w szeregu dostępnych 
na rynku jest taka możliwość) możesz nanosić bieżą-
co płatności od klientów, albo plik Excel z ewidencją 
wystawionych faktur, terminów płatności i terminów 
wpływów należności.

Niezwłocznie po upływie terminu płatności każdej 
faktury i braku odnotowanie wpływu, skontaktuj 
się z klientem i uzyskaj informację o powodach 
opóźnienia i ustal akceptowalny sposób rozliczenia. 
Włącz doradców w relacyjne odzyskiwanie płat-
ności. Szczególnie na pierwszym etapie windykacji 
rola agentów może okazać się kluczowa. To bowiem 
doradcy, którzy przez ostatnie tygodnie budowali re-
lację z klientem, będą mogli najskuteczniej wpłynąć, 
aby ten zapłacił za wykonaną przez doradcę pracę.

Wdrożenie odpowiednich procedur windykacyjnych 
niezwłocznie po upływie terminu płatności zwięk-
sza szansę uzyskania wpływu środków. Jeśli podjęte 
polubowne próby odzyskania należnych pieniędzy 
zostaną wyczerpane, przy odpowiednim wsparciu 
prawnym skieruj sprawę na drogę postępowania 
sądowego. W przypadku braku wpływu płatno-
ści, po spełnieniu szeregu wymagań ustawowych 
(status dłużnika), pamiętaj o przysługujących Ci 
uprawnieniach odzyskania (choć częściowego) zapła-
conych podatków  PIT/CIT i VAT (ulga na złe długi). 
W artykule pominęłam kwestie możliwych do zasto-
sowania mechanizmów zabezpieczających płatności, 
takich jak np.: ubezpieczenie należności, faktoring 
czy cesja wierzytelności na podmioty specjalizujące 

się w egzekwowaniu należności. Warto mieć jednak 
świadomość, że takie możliwości istnieją.

 TYTUŁEM PODSUMOWANIA 
Powyższe wskazówki nie stanowią katalogu zam-
kniętego w obszarze zarządzania przychodami. Mam 
jednak nadzieję, że te wybrane poruszone w tej 
części cyklu rekomendacje pokażą, że jest to obszar, 
którym da się zarządzać, jeśli przychody odpowied-
nio planujemy, monitorujemy i podejmujemy stosow-
ne działania w celu ich właściwego zabezpieczenia.

Moja kluczowa rekomendacja płynąca z tej części 
cyklu sprowadza się zatem do spojrzenia na obszar 
finansów przedsiębiorstwa, w tym biura nierucho-
mości, z perspektywy potencjału możliwych do 
wygenerowania przychodów, a nie cięcia kosztów. 
Koszty należy natomiast traktować zarówno jako  
inwestycję, jak i jako naturalną konsekwencję świa-
domego prowadzenia biznesu. A o tym, że na kosz-
ty należy każdorazowo patrzeć przez pryzmat ich 
niezbędnego udziału w budowaniu przychodów 
opowiem w części III niniejszego cyklu.

7

Cykl „Finanse w biurze 
nieruchomości”  
jest realizowany we współpracy 

portalu Nieruchomosci-online.pl 

z marką Freedom Nieruchomości 
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fot. Catrin Johnson / unsplash.com

Kiedy ubezpieczenie OC 
pośrednika nie działa?

 Małgorzata Szulczewska 
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Rozmawiając o ubezpieczeniu, zwykle skupiamy się na eksponowaniu jego 
zakresu, wskazywaniu, za co ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, 
w jakich sytuacjach ochrona zostanie uruchomiona. W przypadku 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwłaszcza gdy jest ono 
obowiązkowe – jak OC pośrednika – zakres ochrony jest bardzo szeroki. 
To może prowadzić do przekonania, że ubezpieczenie zadziała w każdej 
sytuacji. Co do zasady tak, ale… jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. 

Dlatego tym razem skupię się na omówieniu przy-
padków, w których pośrednik spotka się z odmową 
wypłaty odszkodowania ze swojej polisy. Kiedy 
zatem ubezpieczenie nie działa?

 Nie działa, gdy go nie ma 
Pierwsza odpowiedź jest banalna (choć tylko 
z pozoru): nie działa, gdy go nie ma. Nie mówię 
tu o zwykłym zapominalstwie lub świadomym 
działaniu typu: wyjeżdżam na urlop, więc przez 
2 najbliższe tygodnie ubezpieczenie nie będzie 
mi potrzebne, wznowię po powrocie… zupełnie 
przy tym pomijam jednak fakt, że przy realizacji 
umów – podczas moich wakacji – pracuje dla mnie 
kilka innych osób, czy to pracowników pod nadzo-
rem, czy to podwykonawców.

Myślę bardziej o sytuacjach, w których pośrednik 
robi sobie krzywdę nieświadomie. Jakie to sytuacje? 

Gdy pośrednik ma przekonanie, że – analogicz-
nie do OC komunikacyjnego – obowiązkowe OC 
pośrednika wznowi się automatycznie. Nic bardziej 
mylnego – ubezpieczenie trzeba wznowić! W do-
datku terminowo.

 Przerwanie ciągłości 
Od kilku lat obowiązuje ustawowy zakaz zawie-
rania umów ubezpieczeń obowiązkowych z datą 
wsteczną. Przy czym warto pamiętać, że umowy 
obowiązkowe zaczynają swój bieg od następnego 
dnia. Dziś ubezpieczymy się najszybciej od jutra, 
więc jeśli ubezpieczenie skończyło się wczoraj, to 
dziś już jest za późno – ciągłość ochrony zosta-
ła przerwana. Luka w okresie ubezpieczenia jest 
oczywiście proszeniem się o kłopoty. Zakład ubez-
pieczeń chętnie wykaże, że do popełnienia błędu 
przy realizacji umowy doszło właśnie w okresie, 
kiedy pośrednik ubezpieczenia nie posiadał.

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

http://www.jakzrozumiecprawnika.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/malgorzata-szulczewska/
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Dolegliwość może być podwójna, ponieważ w grę 
wchodzi jeszcze wcale niemała kara nakładana 
przez Inspekcję Handlową za brak ubezpieczenia 
(w 2021 roku w przedziale od 10 334,94 zł do 
25 837,35 zł). A może nawet potrójna, ponieważ 
brak dokumentu ubezpieczenia jako załącznika do 
umowy pośrednictwa może posłużyć jako pretekst 
do wypowiedzenia tej umowy ze skutkiem natych-
miastowym, czyli do niezapłacenia prowizji.

 Złudzenie podwójnej ochrony 
Mniej niebezpieczne, aczkolwiek z punktu widzenia 
pośrednika niemile zaskakujące, będzie jednocze-
sne wykupienie dwóch polis OC u różnych ubez-
pieczycieli z przekonaniem posiadania podwójnej 
ochrony. Dopóki jedna z polis nie będzie posiadała 
odpowiedniego zapisu o traktowaniu jej jako polisy 
nadwyżkowej, ochrona z dwóch polis nałoży się 
na siebie i w razie szkody odszkodowanie bę-
dzie ograniczone do sumy z jednej tylko polisy. 
Pośrednik zapłaci dwie składki (przepłaci) za jedną 
sumę gwarancyjną, w ramach której dwaj ubezpie-
czyciele podzielą się wypłatami.

 Zbyt niska suma 
 gwarancyjna 
Pozostając przy temacie sumy minimalnej w ubez-
pieczeniu obowiązkowym, warto zauważyć, że jest 
tak symboliczna, że ubezpieczenie niby jest, 

a jakby go nie było… Ryzyko płacenia odszkodowa-
nia z własnej kieszeni, które definiowałabym jako 
najbardziej dotkliwe ze wszystkich konsekwencji 
braku ubezpieczenia czy równoważnego mu po-
siadania ubezpieczenia-wydmuszki, bardzo szybko 
może stać się faktem. Dlatego pośrednik powinien 
zadbać o wybór odpowiednio wysokiej sumy gwa-
rancyjnej. Przy uwzględnieniu faktu, że ta jedna 
suma powinna wystarczyć na pokrycie odszkodo-
wań za błędy zawodowe popełnione w ciągu roku 
przez niego i wszystkie osoby, za które pono-
si odpowiedzialność.

 Nieznajomość zakresu 
 ubezpieczenia 
Świadomość pośredników co do innych sytuacji, 
w których ubezpieczenie nie zadziała, nie jest 
powszechna. Nie myślę tu wcale o wyłączeniach 
ochrony wynikających z Rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie obowiązkowego OC pośred-
nika. One nie są najistotniejsze. Zdarzyć się może, 
że wykupione ubezpieczenie nie zadziała i zmu-
szeni będziemy zapłacić odszkodowanie z własnej 
kieszeni. Brak wypłaty będzie szczególnie bolesny, 
ponieważ ubezpieczenie nie zadziała wbrew na-
szym wyobrażeniom o nim. Do takich sytuacji do-
chodzi, gdy nie do końca wiemy, co kupiona przez 
nas polisa zawiera i przed czym nas chroni, gdy nie 
dopasowaliśmy zakresu ubezpieczenia do naszych 
potrzeb oraz oczywiście, gdy kupiliśmy kiepskie 
ubezpieczenie, kierując się wyłącznie jego ceną.

fot. Kristopher Roller / unsplash.com
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Przyjrzyjmy się zatem właśnie takim sytuacjom, 
w których pośrednik będzie ponosił odpowiedzial-
ność, a jego ubezpieczenia nie da się skutecz-
nie uruchomić.

Ubezpieczyciel nie zapłaci za winę umyślną. Niby 
umyślność wydaje się być przewinieniem sporego 
kalibru, a jednak życie (czy raczej sala sądowa) po-
kazuje, że umyślność jest dość blisko. Zachęcanie 
klientów do inwestycji na rynku pierwotnym 
w przypadku złej sytuacji finansowej dewelopera 
uznane zostało przez sąd za działanie umyślne. 
Czy pośrednik powinien wiedzieć, że deweloper 
bankrutuje? Powinien, przecież jest profesjo-
nalistą… A to zobowiązuje. Zwłaszcza w relacji 
z konsumentem.

Konieczność zapłaty odszkodowania spadnie 
na barki pośrednika, jeśli ten wyrządzi szkodę 
w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych 
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ubezpieczyciel 
wprawdzie wypłaci pieniądze poszkodowanemu, 
ale odzyska tę kwotę od pośrednika dzięki przy-
sługującemu mu regresowi. Z punktu widzenia 
pośrednika – ubezpieczenie nie zadziała zgod-
nie z jego oczekiwaniami, ponieważ ostatecznie 
odszkodowanie będzie musiał pokryć we włas-
nym zakresie.

 Ubezpieczenie a umowa 
 pośrednictwa 
Ubezpieczyciel nie zapłaci również w razie braku 
umowy pośrednictwa w formie pisemnej lub elek-
tronicznej. To ona reguluje zakres zleconych po-
średnikowi czynności. W razie braku umowy zakład 
ubezpieczeń wskaże, że nie doszło do świadczenia 
usługi pośrednictwa.

Pamiętajmy też, że prawidłowe sformułowanie umo-
wy o pośrednictwo jest niezwykle ważne. Jej zapisy 
ubezpieczyciel podda wnikliwej analizie, szukając 
pretekstu (czytaj: podstawy) do odmowy wypła-
ty odszkodowania. W umowie nie wpisujmy ani 
za mało, ani za dużo. Gdy kwestię naszych obowiąz-
ków potraktujemy zbyt zdawkowo, możemy narazić 
się na zarzut, że pewne czynności nie zostały zleco-
ne, nie były przedmiotem uzgodnień. Skoro umowa 
ich nie reguluje, nie są czynnościami pośrednictwa, 
które korzystają z ochrony. Z kolei, gdy zakres 
czynności pośrednika zostanie bardzo precyzyjnie 
określony, istnieje ryzyko wykonania drobnej choćby 
czynności spoza katalogu, znowuż nieobjętej ubez-
pieczeniem. Problemem będzie również modyfikacja 
usługi, która nie znajdzie odzwierciedlenia w anek-
sie do umowy. Przykładowo: zlecono nam poszuki-
wanie segmentu w szeregowcu, a my znajdujemy 

fot. Simon Schmitt / unsplash.com
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fot. Simon Schmitt / unsplash.com

świetną ofertę w zabudowie bliźniaczej. Klient się 
zgadza na modyfikację, ale umowa milczy o tym, 
że zmieniliśmy przedmiot poszukiwań. Centralne 
ogrzewanie zamiast pieca gazowego w piwnicy, 

wielka płyta zamiast cegły… 
To nie są detale. To powody 
do odmowy odszkodowania.

Ubezpieczyciel nie zdecyduje się na wypłatę od-
szkodowania w ramach polisy OC również w przy-
padku, gdy zaoferowana usługa wykroczy poza 
zakres pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
Jeśli w pogoni za kompleksową obsługą klienta 
pośrednik wejdzie w kompetencje rzeczoznawcy 
(przygotowując wycenę nieruchomości), geodety 
(dokonując pomiarów działki) czy prawnika (two-
rząc zapisy umowy przedwstępnej lub projekt aktu 
notarialnego – bo takie przypadki też widziałam), 
musi się liczyć z tym, że to, co nie jest czynnością 
pośrednictwa, nie skorzysta z ochrony. On poniesie 
odpowiedzialność, jego ubezpieczyciel nie.

Pamiętajmy również, że nie wszystkie szkody wy-
rządzone w trakcie realizacji umów pośrednictwa 
mogą być uznane za szkody wyrządzone w związ-
ku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. 
Obowiązkowe OC chroni pośrednika przed kon-
sekwencjami błędów zawodowych (tzw. błędów 
w sztuce). Jeśli szkoda powstanie przy okazji 
wykonywania czynności pośrednictwa, potrzebne 
jest dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej ogólnej, związanej z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Błędem zawodowym 
nie będzie porysowanie ścian podczas pomiarów 
mieszkania, zniszczenie mebla podczas prezentacji 
lokalu, pozostawienie otwartego okna w okresie 
mrozów, które poskutkuje pęknięciem kaloryfera 
i zalaniem drewnianej podłogi, nieprawidłowe 
zawieszenie banera reklamowego, który spadając, 
uszkodzi zaparkowany pod blokiem samochód. Do 
wyrządzenia takich szkód nie trzeba mieć kwali-
fikacji pośrednika w obrocie nieruchomościami. 
Odmowa wypłaty odszkodowania z OC obowiązko-
wego jest w takich sytuacjach uzasadniona. Warto 
mieć tego świadomość.

Przy okazji pamiętajmy, że wynagrodzenie pośred-
nika nie jest elementem odszkodowania. W razie 
nienależytego wykonania umowy prowizja staje 
się świadczeniem nienależnym (bezpodstawnym 
wzbogaceniem), które należy zwrócić klientowi. 
Roszczenie pośrednika o refundację zwróconej 
prowizji oddanej klientowi lub roszczenie poszko-
dowanego o zwrot wypłaconej pośrednikowi pro-
wizji spotka się każdorazowo z odmową wypłaty 
odszkodowania przez ubezpieczyciela.

O ile więc posiadamy dobrze napisaną umowę 
pośrednictwa, nie przekraczamy zakresu swoich 
kompetencji, nie wyrządzamy szkód umyślnie lub 
„pod wpływem”, wznawiamy polisy terminowo, 
z rozsądną sumą gwarancyjną, a wykonując przy 
okazji pośrednictwa inne czynności, zaopatrujemy 
się również w polisę odpowiedzialności cywilnej 
ogólnej, możemy być spokojni o wypłatę odszko-
dowania w razie wyrządzenia szkody. To ważne, 
ponieważ „mieć albo nie mieć” to czasami „być 
albo nie być”.

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

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Prawidłowo sformułowany 
 zakres czynności w ramach 
 umowy pośrednictwa  
 to warunek konieczny 
 sukcesu  w drodze 
 do wypłaty odszkodowania.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Techniki zamykania 
sprzedaży
w nieruchomościach

fot. Anastasia Shuraeva / pexels.com

 Krzysztof Rzepkowski 
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fot. Anastasia Shuraeva / pexels.com

Kupno mieszkania lub domu to zazwyczaj bardzo 
trudna decyzja, okupiona stresem i silnymi emocja-
mi. Nie dość, że kwota jest niebagatelna, to jesz-
cze – gdyby okazało się, że nieruchomość z jakichś 
powodów jest trefna – nie ma możliwości zwrotu: 
podpisałeś, to teraz sobie mieszkaj i nikogo nie 
będzie obchodzić, że sąsiedzi, którzy mieli być cisi 
i spokojni, organizują w każdy weekend imprezę 
do białego rana, a w łazience, która jest „świe-
żo po remoncie”, zamalowano grzyb… Na skutek 
podobnych obaw klient często – nawet bezwied-
nie – odwleka podjęcie decyzji i szuka dziury 
w całym, byleby nie musieć kupić: zgłasza kolejne 
obiekcje, domaga się szczegółowych informacji, 
sprowadza do nieruchomości różnych ekspertów 

i doradców, dopytuje o inne podobne nieruchomo-
ści, bo „chciałby jeszcze porównać”. Niby chce, ale 
strach przed zakupową porażką i krytyką ze strony 
innych jest tak silny, że robi czasem wszystko, by 
nie kupić.

Jak ktoś kiedyś obliczył, aż 80% transakcji, w któ-
rych w grę wchodzi wysoka lub bardzo wysoka 
kwota, zamyka się dopiero po 5 próbie. Innymi 
słowy, zanim klient wypowie sakramentalne TAK, 
najpierw musi kilkakrotnie powiedzieć NIE – właś-
nie pod postacią obiekcji i wątpliwości. Szkopuł 
w tym, że tylko niewielu sprzedawców zna wy-
starczająco wiele technik zamykania sprzedaży, by 
doczekać do TAK: zwykle odpuszcza po pierwszym 

Prezentacje nieruchomości zwykle kończą się w podobny sposób: o ile 
przed wejściem do mieszkania/domu klient wykazywał dużą aktywność, 
zadawał pytania i dopytywał o najdrobniejsze szczegóły, o tyle tuż po 
wyjściu zawija się czym prędzej, rzucając na odchodne: „To my się musimy 
zastanowić i damy Pani/Panu znać”. W rezultacie pośrednik nie wie, na 
czym stoi, i nie pozostaje mu nic innego, jak czekać na telefon od klienta 
lub próbować dodzwonić się do niego w celu uzyskania decyzji. Czy tak to 
musi wyglądać?

Człowiek od sprzedaży, negocjacji i budowania relacji, a przy tym 
trener i szkoleniowiec z piętnastoletnim stażem jako wykładowca 
akademicki. Konsultant oraz członek Zarządu Sandler Training Polska. 
Autor fanpage’a na FB „Buty Klienta”.

Krzysztof Rzepkowski

https://www.facebook.com/butyklienta
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/krzysztof-rzepkowski/
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NIE lub irytuje się, gdy klient próbuje czmychnąć, 
nie określając się ani w jed-
ną, ani w drugą stronę. Czas 
to zmienić.

 KONTRAKTOWANIE 
By mieć sposobność do zastosowania różnych tech-
nik zamykania sprzedaży, trzeba wpierw zapewnić 
sobie dogodne warunki do rozmowy po obejrzeniu 
nieruchomości. W trakcie oglądania klient kupuje 
emocjami, a dopiero później przychodzi czas na ra-
cjonalizację wyboru i to właśnie w tym procesie 
musisz mu dopomóc. W tym celu zastosuj technikę 
kontraktowania, która polega na umówieniu się 
z klientem na konkretny wynik waszego spotka-
nia. Zanim zaprezentujesz nieruchomość, poproś, 
by po obejrzeniu klient miał jeszcze dla ciebie 
5 minut i na gorąco podzielił się swoimi wrażenia-
mi, a przede wszystkim – by jasno określił, czy ta 

nieruchomość go przekonuje (tzn. kupił ją emocjo-
nalnie), czy jednak nie. W tym celu powiedz:

„Panie Piotrze, poproszę, byśmy po wyjściu mie-
li jeszcze 5 minut na szczerą rozmowę, czy to 
mieszkanie/dom wpisuje się w Pana oczekiwania 
i będziemy robić jakieś dalsze kroki, czy jednak 
nie i będzie Pan rezygnował. To będzie dla mnie 
cenna informacja. Możemy się tak umówić?”

Jak zobaczysz, zdecydowana większość klientów 
zgodzi się na taki scenariusz, a po wyjściu ochoczo 
podzieli się swoimi wrażeniami i określi, co dalej. 
Gdyby tego jednak nie zrobili – zawsze możesz 
powołać się na kontrakt, mówiąc: „Panie Piotrze, 
tak jak się umówiliśmy, poproszę Pana o szczerą 
informację zwrotną, czy…”

 TECHNIKA 1. 
 ZAMKNIĘCIE WARUNKOWE 
Tego narzędzia możesz użyć od razu po zakon-
traktowaniu klienta. Zanim jeszcze wejdziecie do 
mieszkania/domu, zapytaj:

„Panie Piotrze, przepraszam, że tak wprost, ale 
gdyby okazało się, że mieszkanie, które zaraz 
zobaczymy, spełnia Pana oczekiwania, to jak by 
wyglądały dalsze kroki?”

 80% transakcji, w których 
 w grę wchodzi wysoka lub 
 bardzo wysoka kwota, 
 zamyka się dopiero po 5 próbie. 

fot. Karolina Grabowska / pexels.com

fot. Andrea Piacquadio/ pexels.com
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Odpowiedź klienta dużo powie ci o tym, na jakim eta-
pie zakupowym jesteście. Bo albo dowiesz się, że od 
zakupu dzieli go jeszcze długa droga („Musielibyśmy 
jeszcze  sprawdzić swoją zdolność, a poza tym 
chcemy jeszcze porównać klika nieruchomości”), 
albo też po raz pierwszy wypowie TAK, mówiąc: „To 
wtedy pewnie chcielibyśmy je zarezerwować/kupić”. 
Wydawać by się mogło, że to tylko niewinna deklara-
cja bez pokrycia, psychologicznie jednak wydarzyło 
się wiele: klient po raz pierwszy powiedział TAK, 
samodzielnie podejmując decyzję o zakupie!

 TECHNIKA 2. 
 ZAMKNIĘCIE SPRAWDZAJĄCE 
Pokazując nieruchomości, nieustannie zbieraj tzw. 
TAKi, czyli argumenty przemawiające za słuszno-
ścią decyzji zakupowej. Jeśli tego nie zrobisz, klient 
szybko zracjonalizuje sobie swój wybór na NIE: 
jego strach przed podjęciem decyzji weźmie górę, 
a tobie prowizja przejdzie koło nosa. By tego unik-
nąć, zadawaj pytania sprawdzające, nawet kiedy 
odpowiedź na nie wydaje się oczywista:

 ■ „Mówili Państwo, że potrzebują dużej piwnicy, 
tu mamy 8 mkw., czy to będzie w porządku?”

 ■ „A ten parkiet? Zostaje, czy raczej by go 
Państwo wymieniali?”

 ■ „Czy ten widok na park odpowiada Państwu?”

Szczególnie polecam zadawać takie pytania, 
po których klient sam zacznie cię przekonywać, 
że jakieś cechy tego mieszkania są dla niego 
idealne. Przykładowo, kiedy wiesz, że dla klienta 
ważny jest duży balkon, a ty właśnie prezentujesz 
mu nieruchomość z okazałym tarasem, zapytaj: 
„A jak taras? Nie za mały?”. Klient zacznie wówczas 
zaprzeczać, mówiąc: „No skądże!”.

Jeśli w trakcie prezentacji towarzyszy wam właści-
ciel, zbieranie TAK-ów lepiej odłożyć na moment, 
po wyjściu z nieruchomości, kiedy zostaniecie już 
sami. Nawet kiedy klient szybko próbuje pójść 
w NIE, mówiąc: „Fajne, ale…”, sprowadź go na wła-
ściwą stronę mocy i zapytaj: „A co się Państwu po-
dobało?”. A następnie podsuwaj kolejne elementy, 
tak by na tej wadze jego TAKi przeważyły nad NIE.

fot. Ivan Samkov/ pexels.com
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 TECHNIKA 3. 
 STAN DOKONANY 
Technika ta polega na prowadzeniu prezentacji 
mieszkania oraz w ogóle rozmowy z klientem 
w taki sposób, jakby już podjął decyzję o zakupie 
i teraz omawiał z tobą szczegóły dalszych kro-
ków. W tym celu unikaj trybu przypuszczającego, 
bo gdybanie to świetna forma snucia marzeń, 
za to cały czas mów do klienta w trybie oznaj-
mującym, używając – gdzie tylko to możliwe – 
czasu teraźniejszego. Zamiast więc pytać: „Który 
pokój BYŁBY dla dziecka?” lub „Gdzie WIDZIELIBY 
Państwo pokój dla dziecka?”, pytaj: „Pokój dla 
dziecka to ten czy raczej ten?”, „A pokój dla dziec-
ka widzą Państwo tu?”. W ten sam sposób mebluj 
z klientami mieszkania, mówiąc: „Telewizor raczej 
na tej ścianie naprzeciw wejścia, czy na tej naprze-
ciwko okna?”, „A łóżko gdzie Państwo wstawiają?”. 
I pozwól klientom rozwinąć skrzydła wyobraźni.

Z powodzeniem stosuj tę technikę na każdym eta-
pie rozmowy z klientem. Przykładowo, nie pytaj, 
czy zakup BĘDZIE/BYŁBY z środków własnych czy 

z kredytu, ale: „Czy KUPUJĄ Państwo z środków 
własnych czy z kredytu?”. Jak widzisz, ta niepozor-
na technika jest niezwykle sugestywna: pozwala 
klientom mentalnie poczuć się tak, jakby już do-

konali zakupu, co sprawia, 
że trudno im będzie wyco-
fać się i zrezygnować.

 TECHNIKA 4. 
 CZERWONY GUZIK 
Kiedy zgłaszają się do ciebie klienci, zwykle podczas 
analizy potrzeb wskazują twarde parametry: liczba 
pokoi, minimalny metraż, stan techniczny nierucho-
mości, cena. Tymczasem niejednokrotnie podczas 
prezentacji okazuje się, że parametry te schodzą 
na dalszy plan i klienci decydują się na mieszka-

fot. Kindel Media / pexels.com

 Ludzie kupują emocjami.
„To coś” – tu jest esencja 
 sprzedaży. 
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

nie nawet mniejsze (lub większe) od zakładanego, 
nawet droższe czy w gorszym stanie technicznym, 
za to mające „to coś”. Magiczne „to coś” oczywiście 
spędza sen z powiek wielu pośrednikom i krew 
im zaczyna krążyć szybciej, gdy tylko usłyszą od 
klienta, że mieszkanie musi mieć właśnie „to coś”, 
tymczasem to właśnie tu jest esencja sprzedaży. 
Ludzie kupują emocjami, więc kiedy tylko dostrze-
żesz, że w oglądanej nieruchomości coś szczególnie 
im się spodobało, większość pytań sprawdzających 
zadawaj właśnie w tym temacie. To może być wi-
dok z okna na brzozowy zagajnik, świeżo odrestau-
rowana klatka schodowa w kamienicy czy sąsiedz-
two placów zabaw, co dla młodych rodziców bywa 
kluczowym czynnikiem wyboru. Innymi słowy – 
naciskaj na czerwony guzik, bo w 90% przypadków 

o sprzedaży decyduje tylko 
10% cech danego produktu.

 TECHNIKA 5. 
 WAGA 
Kiedy zebrałeś już wystarczającą liczbę TAKów, 
czas położyć je na wadze, kładąc na drugiej sza-
li obiekcje i wątpliwości klienta, które – jak już 
wiemy – są nieodzownym elementem sprzedaży. 
W tym celu możesz nawet rozłożyć ręce, imitując 
wagę i zastosować schemat „Pytanie, czy pomimo 
X, takie cechy jak A, B i C mają dla Państwa więk-
szą wartość czy jednak nie?” Przykładowo:

„Panie Piotrze, mieszkanie faktycznie wymaga pew-
nych prac remontowych, których Pan pierwotnie nie 
zakładał. Pytanie, czy pomimo to widok na park, odle-
głość od pracy oraz duży balkon mają dla Pana więk-
szą wartość czy jednak nie i będzie Pan rezygnował?”

Stosując tę technikę, przekierowujesz uwagę klien-
ta z mankamentów na pozytywy: zaczyna ważyć 
w swojej głowie, co zyskuje w zamian, a nie szukać 
kolejnych argumentów, by się wycofać. Co więcej, 
kończąc wyraźnym prawem do nie („jednak nie 
i będzie Pan rezygnował”), wprowadzasz ryzyko 
utraty (zasada niedostępności), a – jak wiadomo – 
ludzie jeszcze bardziej pragną tego, co mogą stra-
cić. A gdy już uda ci się jego uwagę przekierować, 

zadawaj kolejne pytania 
sprawdzające i znowu zbie-
raj TAKi.

 OSIĄGNIJ MISTRZOSTWO 
 W TEJ PIĄTCE 
Czy to wszystkie techniki zamykania sprzedaży? 
Nie! Jest ich całe mnóstwo, ale gwarantuję ci, 
że dobrze przeprowadzony kontrakt, który zapew-
ni ci szczerą rozmowę z klientem po prezentacji, 
a tym samym wpływ na jego proces racjonalizacji 
to już połowa sukcesu. Druga połowa to powyż-
szych 5 technik. Jeśli w trakcie spotkania uda ci 
się zbudować relację opartą na szczerości i part-
nerstwie, nie będziesz przeciągał liny i walczył 
z obiekcjami klienta, tylko się z nimi utożsamiał, 
będziesz starał się aktywnie słuchać i wykazy-
wał zrozumienie, a do tego zamykał sprzedaż 
na każdym etapie – zobaczysz, jak poszybują 
twoje wyniki!

 W 90% przypadków  
 o sprzedaży decyduje tylko 
 10% cech danego produktu.  

 Ludzie jeszcze bardziej 
 pragną tego, co mogą stracić. 

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

w poszukiwaniu 
Świętego graala
CZYLI O BUDOWANIU SAMOREGULUJĄCYCH SIĘ 
ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH. CZĘŚĆ 4

fot. cottonbro / pexels.com
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fot. cottonbro / pexels.com

Retencja, czyli sztuka zatrzymywania klientów – przypominam, 
że w naszej nomenklaturze klienci to… agenci – to zagadnienie, które 
jest tyleż często pomijane w szefowskim elementarzu, co spędza 
sen z powiek najtęższym szefowskim głowom. No ba! Ileż się trzeba 
natrudzić, aby znaleźć, przyjąć, wyszkolić właściwą osobę, a później cóż… 
wziął, poszedł do kogoś innego lub na swoje, nie dzwoni, nie pisze… 
a bywa, że i agentów zabrał ze sobą. Masz ci los! Dziś będzie zatem 
o tym, jak zjeść ciastko, aby mieć ciastko i jeszcze nie nakruszyć.

 Weź mi to policz… 
Najpopularniejszy wzór na retencję agentów jest 
bardzo prosty i można go dowolnie modyfikować, 
jeśli chodzi o czas pomiaru, dopasowując do wskaź-
nika kwartalnego lub dowolnego innego, np. 6M

 O retencji inaczej… 
Odpowiedź na pytanie: Po co zatrzymywać agen-
tów?, wydaje się bardziej skomplikowana, niż 
mogłoby się z początku wydawać. Większość 
pytanych szefów odpowie, że po prostu po to, aby 
nadal produkowali u nich, a nie u kogoś innego – 
to oczywiste. Jednak… to nie wszystko.

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

Dawid Marecki

Roczny  
wskaźnik 
retencji

Aktualna liczba 
agentów

Nowe zatrudnienia  
z ostatnich 12 mies.

100=
–

Liczba agentów 12 mies. temu

http://imdm.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dawid-marecki
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Wysoki wskaźnik retencji dla mądrego sze-
fa wskazuje procent zysków agencji, który nie 
jest WYPŁACANY, ale ZWRACANY jako zysk 
ZATRZYMANY. Szef, który zrozumie to zdanie 
na głębokim poziomie, zyskuje klucz do bram 
sanktuarium Graala.

Oczywistym jest, że skutecznie utrzymując, ogra-
niczamy koszty ponownych rekrutacji na to samo 
stanowisko, wdrożenia, czasu do ukształtowania 
pełnego potencjału produktywności i szeregu in-
nych kosztów, o których pisałem w pierwszej czę-
ści serii publikacji o poszukiwaniu Świętego Graala.

 Po co mierzyć 
 retencję współpracowników? 
Dzięki regularnym pomiarom wskaźnika retencji, 
zyskujesz asertywny menedżerski wgląd w szereg 
różnych procesów oraz zjawisk w Twojej agencji 
nieruchomości, m.in.:

 ■ spadek wskaźnika może sygnalizować, że od 
jakiegoś czasu w Twojej firmie dzieje się coś 
złego (lepiej szybko zidentyfikuj co lub kto 
za tym stoi);

 ■ może wskazywać na zmiany na rynku pracy;

 ■ może wskazywać na zmiany w Twoim bezpo-
średnim otoczeniu konkurencyjnym (pojawił się 
nowy gracz z lepszą propozycją wartości?);

 ■ wskaźnik retencji – mierzony po okresie 
próbnym (wdrożenia) – pokazuje siłę Twoich 
procesów rekrutacyjnych i wdrożeniowych, 
czy przyciągnąłeś i zrekrutowałeś talenty, 
osoby z potencjałem i/lub czy właściwie 
je wdrożyłeś.

 Kogo zatrzymywać? 
Wydaje się jasne, że nie chodzi o zatrzymywanie 
sensu stricto. Analogicznie jak w przypadku rekru-
tacji (właściwych) ludzi, tak i w przypadku reten-
cji chodzi o to, aby zatrzymać tych właściwych. 
Jednocześnie widzimy, że skala wyzwania retencji 
będzie odwrotnie proporcjonalna do jakości prze-
prowadzonej rekrutacji – czytaj: im więcej niewła-
ściwych ludzi przyjmiesz, tym trudniej będzie Ci 
osiągnąć wysoki wskaźnik retencji. Dlatego rekru-
tacyjną poprzeczkę opłaca się stawiać wysoko. 
Wracając jednak do pytania: Kogo zatrzymywać? 
Ilu szefów, tyle zdań. Poniżej najpopularniej-
sze opinie.

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-dawid-marecki-14863.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/w-poszukiwaniu-swietego-graala-czyli-o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-czesc-3-17301.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/w-poszukiwaniu-swietego-graala-czyli-o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-czesc-3-17301.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-dawid-marecki-14863.html
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 ■ Przede wszystkim lub tylko najlepszych, czytaj: 
„gwiazdy” – są ku temu przynajmniej dwie 
przyczyny: finansowe i wizerunkowe.

 ■ Przede wszystkim tzw. „średniaków”, bo oni 
gwarantują stabilność. Co prawda pojedynczo 
taki agent nie generuje wysokich przychodów, 
ale generuje je regularnie – grupa równo 
wiosłujących średniaków to spokojny szefowski 
sen o wymodelowanej pewnej przychodowo-
ści firmy.

 ■ Wszystkich, ilu się da – bo niska rotacja 
i wysoka retencja to wskaźniki mogące świad-
czyć m.in. o tym, że: dajesz jako agencja tzw. 
stabilność zatrudnienia, dobrze się tu pracuje, 
można założyć miłą atmosferę w pracy.

 ■ Jest jeszcze jedna grupa agentów, szczególnie 
wymagająca jeśli chodzi o utrzymanie… to 
przyszli przedsiębiorcy.

Trudno się nie zgodzić, w każdym twierdzeniu jest 
sporo szefowskiej prawdy, niemniej –moim zda-
niem – to co faktycznie interesujące znajduje się 
nieco głębiej.

 Jak mierzyć... 
…aby mierzyć mądrze? Pamiętaj, że wynik bez 
skorelowania go z innymi kluczowymi wskaźnikami 
nie pozwoli na wyciągnięcie właściwych wniosków, 
a co za tym idzie, podjęcie właściwych decyzji. 
Równolegle z retencją opłaca się zatem mierzyć 
np. efektywność oraz poziom satysfakcji agenta.

 Po co mierzyć? – klątwa 
 Wilfredo 
Opłaca się mierzyć wskaźnik retencji osobno dla 
„gwiazd sprzedaży” – tych 20% agentów, którzy 
najlepiej produkują,  i dla pozostałych 80%, czyli 
średniaków i najsłabszych. Mierzenie retencji, bez 
jednoczesnego mierzenia efektywności, jest bez-
celowe. Mierzymy przecież po to, aby – jeśli wynik 

pokaże, że mamy problem – wdrożyć rozwiązania, 
które będą zwiększały skuteczność utrzymywania 
do wyznaczonego poziomu. Niech będzie jasne, 
że nie każde narzędzie wspierające retencję, będzie 
właściwe dla każdego agenta, choć wiele różnych 
narzędzi powinno funkcjonować w ramach spójne-
go modelu. Wdrażanie tego samego (lub co gor-
sza jednego) rozwiązania na różnych kierunkach 
i w stosunku do różnych grup rzadko się sprawdza 
w praktyce.

 I can't get no satisfaction 
To jeszcze nie wszystko. Dodatkowo i równolegle 
opłaca się mierzyć poziom satysfakcji agentów. 
Ogólny poziom satysfakcji jest wypadkową sa-
tysfakcji finansowej (EFSI) oraz pozafinansowej 
(ENFSI). To co moglibyśmy określić jako szeroko 
pojętą satysfakcję pozafinansową, stanowi od-
powiedź agentów na ofertę, jaką przedstawia im 
agencja z innych obszarów – temat ten był poru-
szany przeze mnie w tej części cyklu o poszukiwa-
niu Świętego Graala, która dotyczyła rekrutacji. 
Może się bowiem okazać, że w przypadku:

 ■ Retencja – wysoka; EFSI – wysoka (agenci za-
rabiają dobrze i bardzo dobrze); ENFSI – niska 
(agenci narzekają, są niezadowoleni z różnych 
innych przyczyn). Możliwy wniosek: wysoka 
retencja jest efektem czysto finansowym, 
ergo: agenci zostają z firmą tylko dla pienię-
dzy. Jeśli otrzymają lepszą ofertę finansową, 
odejdą. Uwaga! Jeśli otrzymają podobną ofertę 
finansową, ale lepszą ofertę pozafinansową, 
również odejdą. Pozostają w firmie, ponieważ 
dotąd nikt do nich z takową nie dotarł.

 ■ Retencja – wysoka; EFSI – niska (agenci 
zarabiają przeciętnie i słabo); ENFSI – niska 
(agenci narzekają, są niezadowoleni z różnych 
innych przyczyn). Możliwy wniosek: wysoka 
retencja jest efektem twardej polityki prawnej 
(np.: w postaci umów o zakazie konkurencji 
z horrendalnymi karami) lub uwaga: agenci 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-czesc-2-16089.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/o-budowaniu-samoregulujacych-sie-zespolow-sprzedazowych-czesc-2-16089.html
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realizują transakcje samodzielnie, okradając 
firmę. Trudno znaleźć racjonalne wytłumacze-
nia, dlaczego zostają w firmie – nic nie prze-
mawia za tym, aby biznesowo pozostać, ale 
oni jednak trwają… tak czy owak, nie będzie to 
stan długotrwały – jeśli szef szybko czegoś nie 
zrobi z poziomem satysfakcji, tym boleśniejszy 
i głośniejszy będzie jego upadek.

 ■ Retencja – wysoka; EFSI – niska (agenci 
zarabiają przeciętnie i słabo); ENFSI – wysoka 
(agenci są zidentyfikowani z firmą, lubią śro-
dowisko, w którym pracują, i dobrze się w nim 
czują). Możliwy wniosek: agenci to aposto-
łowie marki, dla których to, ile zarabiają, ma 
mniejsze znaczenie niż to, w jakiej firmie pra-
cują i z kim. Wszystko OK, jeśli apostołowie 
stanowią 10-15% zespołu – w przeciwnym 
razie szef ma sektę biednych wyznawców a nie 
biznes, który rośnie.

 Masz wysoką retencję – co 
 się tak cieszysz? 
Naprawdę wysoki wskaźnik retencji może nie być 
OK? Niestety, w pewnych okolicznościach, tak (co 
pokazują powyższe przykłady), poza tym pamiętaj, 

że wysoki wskaźnik retencji nie jest celem samym 
w sobie. Być może, aby wybudować samoregulu-
jący się zespół dorosłych, skutecznych operacyjnie 
i finansowo agentów, i osiągnąć tym samym swoje 
cele biznesowe, osiągając zysk na zdefiniowanym 
poziomie… potrzebujesz niektórym podziękować, 
aby zrobić miejsce dla innych. Może okazać się to 
koniecznym krokiem, zwłaszcza jeśli Twój bizne-

sowy ekosystem z pewnych 
względów nie jest gotowy, 
aby zasadniczo się rozrastać 
w tym momencie.

Przeprowadźmy mały eksperyment myślowy. 
Załóżmy czysto teoretycznie, że zrekrutowa-
łeś dwóch agentów i po 3-miesięcznym okresie 
wdrożenia – zmierzyłeś ich bazową, wyjściową 
przychodowość. Po kolejnych 6 miesiącach widzisz, 

 Szokująca teza: Tajemnica 
 wysokiej retencji opiera się 
 na właściwej rekrutacji, 
 działaniach rozwojowych 
 i… zwalnianiu. 

fot. Alena Darmel / pexels.com
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jaki mają wzrost potencjału. Jesteś zatem w stanie 
określić ich potencjał docelowy, którego pełne 
ukształtowanie zajmie przeciętnie 2 lata.

 ■ Agent A. Jest w stanie generować wymodelo-
waną przychodowość na poziomie 8000 netto 
miesięcznie od 4 miesiąca pracy. Załóżmy, 
że to minimalny próg miesięczny per agent 
w Twojej firmie. Wskaźnik wzrostu potencjału: 
+15% miesięcznie od bazowego potencjału do 
jego pełnego ukształtowania (2 lata).

 ■ Agent B. Jest w stanie generować wymo-
delowaną przychodowość na poziomie 
12 000 netto miesięcznie od 4 miesiąca pracy. 
Wskaźnik wzrostu potencjału: +5% miesięcznie 
od bazowego potencjału.

Zauważ, że Agent B generuje 50% więcej przy-
chodu niż Agent A – różnica w tym przypadku 
jest spora, wynosi 4000 złotych netto na korzyść 
Agenta B. Zauważ również, że Agent A rozwija się 
3 razy szybciej od Agenta B. 

Jeśli docelowo miałbyś wybrać tylko jednego 
z nich, to:

 ■ Którego wybierzesz?

 ■ Po jakim czasie podejmiesz decyzję, aby w tym 
przypadku była właściwa?

 ■ Co konkretnie zmierzysz?

 ■ Na co zwrócisz uwagę?

Zastanówmy się przez chwilę…

 ■ Agent A od zakończenia wdrożenia przez ko-
lejne 9 miesięcy zwiększy swoje umiejętności 
o 120% i osiągnie przychodowość 17 600 zł/mies. 
Wygeneruje przychód około 115 tysięcy. 
W tym samym czasie Agent B zwiększy swoje 
umiejętności o 40% i osiągnie przychodowość 
16 800 zł/mies. Wygeneruje przychód prawie 
130 tysięcy.

Hmm… z drugiej strony:

 ■ Agent A po 6 miesiącach zniweluje różni-
cę w miesięcznych przychodach względem 
Agenta B do tysiąca złotych (z 4 tysięcy). Od 
8 miesiąca od wdrożenia będzie już „księgo-
wał” więcej niż Agent B.

No właśnie…

 ■ Jeżeli obaj agenci byliby utrzymani przez dwa 
lata do ukształtowania się ich pełnego poten-
cjału, to Agent A osiągnie potencjał maksymal-
ny na poziomie 32 tys. przychodu miesięcznie 
i zanotuje łączny przychód dla agencji w wyso-
kości 420 tys. zł w ciągu tych dwóch lat. W tym 
samym czasie Agent B osiągnie swój potencjał 
maksymalny w wysokości 24 tys. miesięcznie 
(o 25 proc. mniejszy od Agenta A) i zanotu-
je łączny przychód dla agencji w wysokości 
378 tys. zł).

 ■ Agent B będzie potrzebował dodatkowego 
roku, aby osiągnąć przychodowość  Agenta A – 
o ile to możliwe, że po 2 latach będzie realnie 
gotowy jeszcze zwiększyć swój potencjał. 
Jeśli jednak podjąć takie założenie, to Agent 
A podczas kolejnych 12 miesięcy zwiększy swój 
potencjał o kolejne 12 × 15%.

Oczywiście to myślowy eksperyment, w ramach 
którego uprościliśmy wiele aspektów, niemniej po-
kazuje pewną perspektywę w kontekście podejmo-
wania decyzji. Zapewne jeszcze się zastanawiasz, 
prawda? Trudne decyzje łatwiej podejmować, 
mając świadomość, dokąd się zmierza (iluoso-
bowy zespół budujesz, jaką ma on osiągać przy-
chodowość, jaką minimalną przychodowość per 
agent), ile co kosztuje (np. utrzymanie agenta, jego 
udział w przychodzie itd.) i w jakim czasie chce się 
to osiągnąć.

Innymi słowy, poziom działań rozwojowych 
w Twojej agencji jest bardzo istotny i jednocześnie 
istotniejsze jest, kogo zatrudniasz (utrzymujesz). 

fot. Adil / pexels.com
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 Dochodzimy więc do kolejnego 
 wniosku – zwalnianie  
 w pewnych okolicznościach 
 dobrze robi na retencję. 
 Taki paradoks. 

Sporo miejsca w niniejszym cyklu poświęciłem 
na kwestie „poziomu talentu kandydatów”, m.in. 
właśnie dlatego najbardziej utalentowani agenci 
uczą się szybciej, łatwiej, chętniej i o wiele efek-
tywniej kształtują umiejętności!

Dysponując ograniczonymi zasobami, szczególnie 
ważną kwestią jest kwestia mówienia „nie” nie-
złym, aby zrobić miejsce dla najlepszych.

 Stop lose 
O ile w powyższym przykładzie wybieraliśmy 
pomiędzy niezłym a dobrym (to szczególnie trudne 
wybory), to częściej szefowie stają przed wyborami 
pozornie łatwiejszymi do podjęcia, ale (paradok-
salnie) trudniejszymi do realizacji, czyli zwolnić 
czy nie zwolnić słabego agenta. Skąd trudność? 
Nasuwa się tu analogia z giełdową grą. Logika 
i doświadczenie uczą, że częściej opłaca się odpo-
wiednio wcześnie zamknąć pozycję, która przynosi 
straty, niż czekać na odbicie. Jednak częściej, nie 
chcąc pogodzić się ze stratą, gracze rolują pozycję, 
licząc na odbicie, i ponoszą jeszcze większe straty.

Opłaca się mieć ustawione wskaźniki stop lose 
w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jeżeli po wspierająco prowadzonym procesie 
wdrożenia bazowy potencjał agenta nie jest przy-
najmniej na minimalnym poziomie, to… stop lose. 
Jeżeli po okresie kolejnych 6 miesięcy wspierające-
go prowadzenia nie ma zaplanowanego wzrostu, 
to… stop lose.

Po pierwsze, jeśli nie zwolnisz agentów, którzy 
nawykowo nie dowożą – stawiasz się, (proszę wy-
baczyć porównanie) w pozycji weterynarza, który bę-
dzie reanimował zdechłego konia, zamiast troszczyć 
się o wzrost umiejętności najbardziej utalentowanych 
młodych arabów. Rozsądny szef pamięta, że jego 
czas osobisty jest zawsze zasobem ograniczonym. 
Można go kupić, delegując innym pozyskiwanie 
i rozwój talentów (menedżerowi czy trenerowi). 

Będzie to inwestycją, jeśli pozyskujemy i rozwijamy 
właściwych ludzi – dlatego poprzeczkę ustawia się 
wysoko, ponad skalą przeciętności – w przeciwnym 
wypadku to nie będzie inwestycja tylko koszt.

Po drugie, nawet utalentowanym młodym arabom, 
trudniej się biegnie, kiedy trzeba omijać leżące-
go na trasie zdechłego kolegę – absorbuje on 
ich uwagę, zawraca głowę i niestety najczęściej 
jeszcze „szlami”, rzucając od czasu do czasu teksty 
w stylu: „Ej, co tak pędzisz? Weź zwolnij i połóż 

się na chwilę obok mnie, 
ponarzekajmy sobie trochę 
na dżokejów…”.

 Jak i czym, czyli 
 o narzędziach… 
Bogaty zestaw narzędzi wspierających utrzyma-
nie, można podzielić na kilka rodzajów oraz grup. 
Mamy zatem narzędzia popularne i dedykowane 
(pasujące do pewnego typu agentów).

Co do zasady, rozumiejąc główne przyczyny rotacji, 
łatwiej zyskać optykę na to, co, jak i w stosunku do ja-
kich agentów opłaca się robić, aby wspierać retencję.

Szereg rozwiązań powinien wynikać wprost 
z firmowych standardów w obrębie samej kultu-
ry – o ile jest ona zidentyfikowana, wyklarowana, 
komunikowana i przede wszystkim stosowana – 
nie będąc pustym hasłem.
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I tak przykładowo, z tego obszaru, dobrą prakty-
ką jest np. terminowe wypłacanie wynagrodzeń 
czy uzyskanych premii, wcześniej zaś opracowany 
taki system wynagrodzeń, który agenci nie tylko 
identyfikują jako opłacalny, ale również osiągal-
ny. Podobnie jak system premii, nagród finanso-
wych itd.

Pewnych agentów opłaca się konsultować, a in-
nych trenować – umiejętne rozróżnienie których, 
będzie warunkowało wspieranie lub sabotowa-
nie retencji.

Stworzenie wspierającego środowiska pracy jest 
innym obszarem, który może wspierać retencję. 
Osobiście spotkałem się z wieloma agentami, 
którzy decydowali się pozostać w firmie, ponieważ 
„biuro jest ładne” czy „miałem swoje miejsce par-
kingowe”, albo „bo imprezy są u nas szalone”.

To, co określa się ulotnym mianem tzw. atmosfe-
ry w zespole, ma kolosalne znaczenie i zasługuje 
na odrębną publikację. Nie wchodząc w tym mo-
mencie w szczegóły, rekomenduję, aby zastanowić 
się w wolnej chwili nad odpowiedziami na choćby 
kilka podstawowych pytań:

 ■ Atmosfera czego panuje u mnie w firmie?

 ■ Czy jest to atmosfera, która wspiera retencję?

 ■ Jaka atmosfera byłaby wspierająca?

 ■ Jakimi działaniami można ją realnie budować?

 Perspektywa zwiększonego 
 udziału w przychodzie 
Nie zawsze, choć najczęściej, chodzi jednak o pie-
niądze. W pewnych okolicznościach wprowadzenie 
modelu wynagrodzeń opartego o wysokie, a nawet 
ekstremalnie wysokie, udziały agenta w przycho-
dzie, pod pewnymi warunkami co do generowa-
nej przychodowości w czasie, jak i samego czasu 
trwania okresu rozliczeniowego – może i często 

fot. cottonbro / pexels.com
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ma sens. Jeśli tylko excel pokazuje, że koszt 
utrzymania operacyjnego agenta został zbalan-
sowany i (warunek konieczny) dodatkowy został 
wygenerowany zysk w zaplanowanej wysokości, 
to fakt, iż przez pozostałą część okresu rozlicze-
niowego agent ma ekstremalnie wysoki udział 
w przychodzie, wciąż jest opłacalny i to opłacalny 
dla każdego.

Teza jakoby, agencja nie zarabiała w tym okresie, 
jest po prostu nie do obronienia – zwłaszcza jeśli 
potrafi się liczyć i rozumie się różnicę pomiędzy 
zyskami wypłacanymi a zatrzymanymi.

Warto jednak zauważyć, że ten sposób wspiera-
nia retencji jest przeznaczony (i przez to najlepiej 
będzie działał) dla wysoko i wybitnie skutecznych 
operacyjnie agentów, czyli do maksymalnie kilku-
nastu procent specjalistów.

 Przedsiębiorczy 
 czy chytrzy? 
Agenci zwykle liczą pieniądze szefa tak samo źle, 
jak klienci źle liczą pieniądze agentów. Każda 
strona myśli, że druga ma kokosy. Prowadzenie 
przez agencję polityki otwartych ksiąg w stosun-
ku do agentów (nie mówię, że wszystkich) może 
skutecznie ostudzić zapał tych chytrych, którym 
wydaje się, że łatwo zarobią więcej na swo-
im. Kiedy zyskują świadomość, że każdy metr 
kwadratowy biura, każdy litr płynu do zmywa-
nia, każda kartka wydruku itd. – słowem każde 
„wszystko czegoś” kosztuje i co najważniejsze 
jest to policzalne, to ich zapał do startowania 
samodzielnie i ryzykowania biznesowej wywrotki 
najczęściej słabnie.

fot. Ivan Samkov / pexels.com
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Polityka otwartych ksiąg niekoniecznie jednak 
zadziała na przedsiębiorczych. Takich agentów 
zatrzymuje się najtrudniej i – powiedzmy to 
otwarcie – w większości przypadków bezsku-
tecznie. Remodelowanie udziału w przychodzie 
może być bardzo opłacalne, ale paradoks polega 
na tym, że przedsiębiorczy niekoniecznie liczy, 
ile może zarobić jako agent, tylko ile będzie 
mógł zarobić jako przedsiębiorca – zatem to, 
co może ewentualnie skłonić go do zmiany 
decyzji, to przygotowana wcześniej propozycja 
biznesowa. Propozycja, która dając sporą samo-
dzielność i autonomię, pozwoli mu jednocześnie 
zoptymalizować biznes kosztowo i operacyjnie 
w zamian za ustaloną stałą opłatę i/lub zmienną 
od przychodu. Modele franczyzowe zyskują od 
wielu lat na popularności w branży pośrednictwa 
i są zwykle kierowane w pierwszej kolejności do 
tych, którzy nie chcą wyważać otwartych drzwi 
lub szukają drzwi otwartych szerzej od innych.

Z drugiej strony, a właściwie równolegle, funk-
cjonuje zaskakująco niewiele modeli reten-
cyjnych opartych o indywidualne rozwiązania 
bazujących na właścicielskich udziałach – moim 
zdaniem to mocno niedocenione rozwiązania 
o dużym potencjale retencyjnym, przeznaczone 
w pierwszej kolejności dla najbardziej doświad-
czonych, uniwersalnych operacyjnie agentów 
z zasobami w obszarach zarządczych. Są oni 
prawdziwym skarbem dla agencji, a utrata takich 
specjalistów może być i często jest brzemienna 
w skutkach.

 Epilog 
Podsumowując cykl o poszukiwaniu Świętego Graala: 
zbudowanie samoregulującego się zespołu agentów 
nieruchomości to podróż pełna wyzwań i pułapek. 
Czyhają one podczas rekrutacji, wdrażania, prowadze-
nia i utrzymywania właściwych ludzi. Jednocześnie 
to pasjonująca biznesowo wyprawa, ze szczegółowo 
rozpisanym planem podróży, koniecznością nieustan-
nego mierzenia szeregu wskaźników w celu nanosze-
nia korekt, gdyż teren nieustannie się zmienia.

Trud warty jest nagrody, jeśli jako szef realizujesz 
strategię na utrzymanie swojej korzystnej bizneso-
wej pozycji i zwłaszcza wówczas, jeśli Twoim ce-
lem jest zbudowanie pozycji lepszej niż wyjściowa.

Twój Święty Graal jest daleko poza zasięgiem tego, 
co możemy określić jako przeciętne. Dlatego jeśli 
chcesz go zdobyć, będzie trzeba zrezygnować 
z tego, co jest przeciętne: z przeciętnego siebie 
w roli szefa, z przeciętnego środowiska dla agen-
tów, z przeciętnych agentów, przeciętnych narzę-
dzi, szkoleń i trenerów.

W tym znaczeniu Twoja podróż do sanktuarium 
Graala staje się tak naprawdę podróżą w głąb Twojej 
szefowskiej roli – jest nieustannym „stawaniem się” 
i byciem lepszym. Dla swoich ludzi, klientów… dla 
siebie. Zachęcam do właśnie takiej podróży, będzie 
wyczerpująca i pasjonująca, a biznesowy wynik – 
zaufaj mi – bardzo pozytywnie Cię zaskoczy!

fot. Pavel Danilyuk / pexels.com
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Kreatywność
w zespole
Jak ją pobudzić?

fot. Rakicevic Nenad / pexels.com

 Bogdan Sosnowski 
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Pod koniec października 2020 roku World Economic 
Forum (WEF) opublikowało raport dotyczący kom-
petencji przyszłości „The future of jobs 2025”. Jedną 
z powtarzających się od lat kompetencji jest wła-
śnie kreatywność.

W wyścigu 7,5 miliarda ludzi, w wyścigu ze sztuczną 
inteligencją, w wyścigu z czasem – to właśnie kre-

atywność może pozwolić nam 
i naszym zespołom tworzyć 
nowe, unikatowe rozwiązania, 
które odróżniają nas na rynku.

 CZYM W ZASADZIE 
 JEST KREATYWNOŚĆ 
Do bycia kreatywnym potrzebne są: otwartość, 
ekspresja, odwaga, akceptacja i zdolność do łącze-
nia tego, co często oddzielne.

Kreatywność odnosi się do człowieka, który 
postrzega rzeczywistość i stan obecny jako prze-
strzeń możliwą do zmiany, i tworzy nowe, innowa-
cyjne rozwiązania. Tę cechę da się rozwijać zarów-
no u siebie, jak i w zespole, z którym pracujesz.

 NARZĘDZIA KREACJI W ZESPOLE 
Ważne jest środowisko, które tworzycie w firmie. 
Wspomniana wyżej burza mózgów – metoda 

Na to pytanie wielu przedsiębiorców szuka odpowiedzi w dzisiejszych 
czasach. Gdy mówią mi o tym, że potrzeba im nowych rozwiązań, 
a później wnikam w procesy budowania kreacji w ich zespołach, to 
okazuje się, że oprócz klasycznego powiedzenia „zróbmy burzę mózgów”, 
niewiele dzieje się w tej kwestii. Wielu liderów popełnia błąd stosowania 
narzędzi bez dogłębnego ich rozumienia, a później bez przepracowania 
uzyskanych pomysłów.

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

Bogdan Sosnowski

 W każdym działaniu firmy 
 potrzebny jest proces 
 kreacji, a najlepiej działa 
 on w pracy zespołowej. 

https://www.linkedin.com/in/bogdansosnowski/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/bogdan-sosnowski/
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autorstwa Alexa Osborna – jest rewelacyjnym na-
rzędziem, większość menedżerów popełnia jednak  
błąd mało umiejętnego jej stosowania.

Podstawowym błędem jest brak przedstawienia 
uczestnikom zasad albo brak określonych etapów. 
Kolejnym jest stosowanie tego narzędzia w ze-
spole, w którym środowisko nie sprzyja postawom 
twórczym (oceny, krytyka, wątpliwości).

Aby tworzyć nowe i wartościowe pomysły, warto 
ustalić i przestrzegać poniższych zasad:

 ■ różnorodność – im więcej różnorodnych pomy-
słów tym lepiej;

 ■ odroczone wartościowanie – powstrzymanie 
się od oceniania i krytyki pomysłów w fazie 
tworzenia; 

 ■ dobra zabawa – warto, aby proces kreacji 
odbywał się w atmosferze zabawy, uwalnia to 
nasze twórcze postawy i otwiera umysł na nie-
szablonowe propozycje;

 ■ irracjonalność – wykorzystuje myślenie życze-
niowe oraz fantazjowanie;

 ■ wszystkie pomysły są dobre – warto to pod-
kreślić kilkukrotnie i za każdym razem, kiedy 
odzywają się głosy krytyczne. W fazie twórczej 
pozwalamy sobie na generowanie najbardziej 
zwariowanych rozwiązań.

W procesie kreacji warto zastosować metodę kroków:

1. Przełamywanie barier – proste ćwiczenia 
otwierające działają jak rozgrzewka przed tre
ningiem na siłowni 

 � Przykład: Wymyśl wszystkie określenia konia 
na literę M: mały, metalowy, morski, malarski, 
meksykański…

 � Przykład drugi: Wymień wszystkie rzeczy, które 
są zielone.

2. Nowe perspektywy – zadania związane 
z myśleniem pytajnym, redefiniowaniem  
wyzwania

 � Przykład: Wymyśl nowe definicje słowa kamień. 
Każdy z uczestników może wymyślić swoją 
definicję i najlepiej, jeśli będzie ona jak naj-
mniej standardowa.

 � Przykład drugi: Wymyśl nowe scenariusze roz-
woju ludzkości. Jak będą funkcjonowali ludzie 
za 30–50 lat.

fot. Pixabay / pexels.com

2

1

 Na etapie kreacji, wszystkie 
 pomysły są dobre.
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3. Skojarzenia – zadania wymagające kombinacji 
i elastyczności

 � Przykład: Zbuduj łańcuch skojarzeń od słowa 
poezja do słowa automatyzacja. Pomiędzy tymi 
słowami zespół podaje co najmniej tyle słów, ilu 
jest jego członków, może być też 2 razy więcej.

 � Przykład drugi: Wymyśl wszystkie cechy wspólne 
odległych od siebie przedmiotów, np. długopis 
i zamek błyskawiczny.

4. Twórcze przekształcenia – transformacje

 � Przykład: Każdy uczestnik rysuje figurę – koło lub 
kwadrat. To figura wyjściowa, do której dorysowu-
je dowolną liczbę elementów, które przekształcą 
ją w nowy obraz.

 � Przykład drugi: Poprawianie. Wypisz wszystkie 
rzeczy, które byłyby lepsze, gdyby były bar-
dziej miękkie.

5. Rozwiązywanie problemów

 � Przykład: Wspomniana wcześniej burza mózgów. 
Odpowiedz sobie na pytania: 

 � Jak znaleźć się po drugiej stronie Wielkiego Muru?

 � Jak zaoszczędzić pieniądze w firmie?

 � Jak ulepszyć produkt, który sprzedajemy?

Ważne w etapie twórczym: jeszcze raz podkreśl, 
że wszystkie generowane na tym etapie pomysły 
są dobre.

Inne narzędzia, które polecam do pracy nad kre-
atywnymi rozwiązaniami, to: burza mózgów me-
todą 635, mapy myśli, sześć myślowych kapeluszy 
Edwarda de Bono, trzy krzesła Disneya.

Kształtując kreatywną postawę, pozwalasz lu-
dziom w zespole rozwijać twórczą część ich 
osobowości, co wpływa na całokształt ich działań 
i zmianę perspektywy. Każde nowe zadanie staje 
się wyzwaniem, które można rozwiązać na kilka 
sposobów. Znalezienie tych najlepszych podnosi 
efektywność, co wpływa na synergię pracy zespo-
łu. A to jest właśnie sens pracy zespołowej.

Nie wiesz, jak pobudzić kreatywność swojego ze-
społu? Napisz do mnie

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

3

4

5

fot. cottonbro / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
mailto:bogdan%40sosnowskiconsulting.pl?subject=


64

sprzedaż i negocjacje

EST   TEEST   TE

 Anna Zaremba, Elżbieta Sawczuk 

Dwie rozmowy
handlowe w jednej
CZYLI JAK SPRZEDAJĄC NIERUCHOMOŚCI, 
SPRZEDAWAĆ RÓWNIEŻ FOTOWOLTAIKĘ

fot. Singkham / pexels.com
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Jako  agent nieruchomości czy deweloper masz możliwość zaproponowania 
klientowi kilku, komplementarnych do nieruchomości, produktów. Jednym 
z nich może być instalacja fotowoltaiczna. Być może przeszło Ci przez myśl, 
że możesz jednocześnie sprzedawać dwa produkty, ale nie wiesz, jak się za 
to zabrać? 

W tym artykule opowiemy o tym, czego warto dowiedzieć się, zanim 
zabierzesz się do takiej łączonej sprzedaży i jak ją zrobić podczas jednego 
procesu sprzedażowego.

 Co powinieneś zrobić, zanim 
 zaczniesz sprzedawać 
 instalacje fotowoltaiczne? 

Analiza firmy współpracującej

Decydując się na sprzedaż fotowoltaiki przy okazji 
sprzedaży nieruchomości, powinieneś zwrócić 
uwagę na rozpoczęcie współpracy z firmą oferu-
jącą kompleksową obsługę w zakresie instalacji 

systemów fotowoltaicznych. Musisz bowiem mieć 
partnera, który będzie realizował sprzedane przez 
Ciebie instalacje. Analizując rynek firm z branży 
fotowoltaicznej, zweryfikuj opinie na temat danej 
firmy, jakości komponentów, które oferuje klien-
tom, takie jak m.in. rodzaj modułów fotowoltaicz-
nych, inwerterów czy kwalifikacji ekip monterskich.

Zdobądź wiedzę techniczną

Aby sprzedawać instalacje fotowoltaiczne, warto 
nabyć wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie. 

Właścicielka firmy Szkolenia OZE, manager i koordynator 
szkoleń i eventów skierowanych do branży odnawialnych 
źródeł energii, strateg i wizjoner. Pomysłodawczyni 
i  organizatorka międzynarodowej konferencji 
połączonej z targami wystawienniczymi ONLINE PV 
Conference&Expo oraz konferencji PV SALES LAB.

Anna Zaremba

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 
Z wykształcenia psycholog biznesu. Certyfikowany trener, 
coach i mentor. Wieloletni praktyk sprzedaży, od ponad 9 lat 
szkoli handlowców, menedżerów i dyrektorów sprzedaży. 
Specjalista w tworzeniu nowatorskich rozwiązań biznesowych 
i programów szkoleń dopasowanych do potrzeb klienta. 
Prowadzi szkolenia, mentoringi i indywidualne procesy 
podnoszące skuteczność sprzedaży u swoich klientów.

Elżbieta Sawczuk

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/elzbieta-sawczuk/
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Mając odpowiednie przygotowanie techniczne 
i merytoryczne, staniesz się dla klienta bardziej 
wiarygodny jako doradca. Aby ekspercko sprzeda-
wać fotowoltaikę, warto skorzystać z dostępnych 
kursów czy materiałów, które przygotują Cię w za-
kresie aspektów technicznych, przeprowadzenia 
audytu, przygotowania projektu rozmieszczenia 
modułów na dachu czy na gruncie, w zakresie 
skutecznej sprzedaży czy kwestii prawnych zwią-
zanych ze sprzedażą fotowoltaiki.

Nauka realizacji audytu

Kolejnym ważnym aspektem jest umiejętność re-
alizacji samego audytu fotowoltaicznego. Audyt 
ma na celu dobór odpowiedniej mocy instala-
cji, technologii fotowoltaicznej czy technologii 
montażu modułów tak, aby w efekcie dobrać 
instalację w sposób jak najbardziej ekonomiczny 
dla klienta. Dobierając właściwą moc instalacji, 
analizujemy średnioroczne zużycie prądu (w na-
szym przypadku zużycie prądu dotychczasowych 
właścicieli nieruchomości, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania potencjalnych klientów), a także 
prognozujemy przyszły wzrost mocy pobiera-

nej, czyli sprawdzamy, czy klient będzie chciał 
w przyszłości zakupić np. pompę ciepła, samo-
chód elektryczny lub klimatyzację. Przy doborze 
mocy instalacji wybieramy właściwą technologię, 
czyli bierzemy pod uwagę moc modułów oraz ich 
cenę oraz optyczne ułożenie na dachu, tak aby 
instalacja miała też wysokie walory estetyczne. 
Musisz wziąć pod uwagę fakt, że – u zdecydo-
wanej większości klientów –  po zamontowa-
niu instalacji następuje wzrost zużycia energii 
elektrycznej, ponieważ przestają oni oszczę-
dzać prąd.

Aby właściwie wykonać audyt fotowoltaiczny, na-
leży dokładnie przeanalizować możliwość przepro-
wadzenia tras kablowych tak, by zminimalizować 
zarówno zniszczenia podczas przeprowadzania 
przewodów fotowoltaicznych oraz  zminimalizo-
wać ryzyko pożarowe.

 Uświadom korzyści 
Po pierwsze, musisz uświadomić sobie, a następnie 
klientowi, jakie korzyści niesie fotowoltaika. Póki 
sam nie uwierzysz w sprzedawane rozwiązanie, 
trudno będzie Ci do niego przekonać klienta.

fot. Elina Fairytale / pexels.com
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 ■ Korzyści finansowe, czyli obniżenie rachunków 
za prąd

Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna 
pozwala na obniżenie rachunków za prąd 
nawet do ok. 15-20 zł miesięcznie. Przy obec-
nych cenach zestawów fotowoltaicznych oraz 
cenach energii elektrycznej inwestycja zwraca 
się klientowi w około 7 lat.

 ■ Ekologia 

Korzystając z rozwiązań instalacji fotowoltaicz-
nej, dbamy o środowisko, a zarazem o zdro-
wie. Energia produkowana z promieniowania 
słonecznego jest energią odnawialną, nie 
wykazuje ona negatywnego wpływu na środo-
wisko. Dzięki użyciu technologii fotowoltaicz-
nej oraz np. pompy ciepła klient jest w stanie 
każdą nieruchomość dostosować do standardu 
bez emisyjnego.

 ■ Niezależność od podwyżek cen prądu

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
cena energii elektrycznej wyraźnie wzrosła. 
Prywatna elektrownia słoneczna pozwoli 

klientowi uniezależnić się od zmieniających 
się cen energii elektrycznej i zachować koszty 
na niskim poziomie, związanym jedynie z opła-
tami przesyłowymi.

 ■ Możliwość dodatkowych zarobków

Dzięki nowym regulacjom, klient będzie miał 
możliwość zarabiania na swojej prywatnej 
instalacji, dzięki sprzedaży energii do sieci.

 ■ Podniesienie wartości nieruchomości

Zamontowanie wysokiej jakości systemu foto-
woltaicznego wpływa na zwiększenie atrakcyj-
ności i wartości nieruchomości. Zaletą inwesty-
cji w instalacje fotowoltaiczne jest to, że łączy 
ona w sobie cele inwestycyjne z konsumpcyjny-
mi. W Polsce pojawiła się niejako moda na foto-
woltaikę i nieruchomości z taką instalacją 
zyskują na wartości. Ogromnym plusem jest też 
mieszkanie w domu, który nie emituje żadnych 
spalin do sąsiedztwa, w porównaniu do bardzo 
uciążliwego ogrzewania np. węglowego, gdzie 
nie dość, że zatruwamy siebie, emitując szko-
dliwe toksyny do atmosfery, to także powodu-
jemy dyskomfort u naszych sąsiadów.

fot. Pixabay / pexels.com
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 ■ Korzyści finansowe – dotacje oraz ulgi

Klient może liczyć na dotacje oraz odliczenia 
od podstawy do opodatkowania. Właściciele 
lub współwłaściciele jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych, albo wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali miesz-
kalnych po spełnieniu warunków określonych 
w programie Czyste Powietrze mogą skorzy-
stać z dofinansowania do wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 
na nowoczesne źródła ciepła, oraz do prze-
prowadzenia niezbędnych prac termomoderni-
zacyjnych budynku, w tym zakupu i montażu 
instalacji fotowoltaicznej.

Osoby planujące zamontować instalację foto-
woltaiczną mogą też skorzystać z ulgi termo-
modernizacyjnej. Polega ona na odliczeniu od 
podstawy obliczenia podatku (przychodów – 
w przypadku podatku zryczałtowanego) wydat-
ków poniesionych na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w budynku mieszkal-
nym jednorodzinnym.

Jednym z programów wsparcia finansowego 
jest także program Mój Prąd, aktualnie nabór 
do niego został zamknięty i czekamy na kolej-
ną edycję.

Także poszczególne gminy realizują programy, 
w ramach których oferują dotacje do mon-
tażu instalacji fotowoltaicznych. Aby spraw-
dzić takie możliwości, trzeba skontaktować 

się z właściwym urzędem 
gminy, w której znajduje się 
dana nieruchomość.

 Sprzedaż – jak to zrobić? 
Abyś podczas jednego procesu sprzedaży mógł 
sprzedać zarówno nieruchomość, jak i fotowoltaikę, 
musisz umiejętnie wpleść w rozmowę oba tematy. 
Ważne, żeby klient nie poczuł się wtedy naciągany, 
bo zamiast podwójnej sprzedaży, możesz w ogóle 
stracić szansę na przeprowadzenie transakcji.

 Twoi Klienci kupując swój 
 wymarzony dom, często 
 na początku planują mały 
 lub większy remont, co 
 jest idealnym momentem 
 na założenie instalacji 
 fotowoltaicznej. 

fot. cottonbro / pexels.com
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Kiedy zacząć mówić o fotowoltaice?

Najlepiej, jeśli podczas diagnozy potrzeb dotyczących 
nieruchomości, zadasz klientowi następujące pytania:

 � – Myśleliście już Państwo o tym, jak zmniejszyć 
koszty utrzymania nowej nieruchomości?

 �

 � – Na początku pewnie będziecie Państwo chcieli 
zrobić w domu jakiś remont. Jakie prace planuje-
cie, a jakie chcecie mieć już za sobą? Myśleliście 
już o założeniu instalacji fotowoltaicznej?

Zauważ, że pytania, które podajemy, są tak skonstru-
owane, że zarówno odpowiedzi „tak”, jak i „nie”, pozwolą 
Wam dalej poprowadzić temat dotyczący fotowoltaiki.

O co pytać?

 � – Czy zależy Wam na obniżeniu kosztów utrzyma-
nia nieruchomości (obniżeniu rachunków za prąd)?

 �

 � – Jakie sprzęty zamierzacie mieć w domu (pompa 
ciepła, klimatyzacja, suszarka do prania)? W takim 
przypadku zużycie prądu może być dość wysokie. 
Czy zależałoby Wam na maksymalnym obniżeniu 
tej kwoty?

 �

 � – Mam wielu klientów, którzy wybierają dom, 
bo cenią sobie niezależność. Dlatego myślą też 
o założeniu własnej małej elektrowni. Zależy 
Wam także na uniezależnieniu się od podwyżek 
prądu w przyszłości?

Jak zamykać sprzedaż?

Zamknięcie sprzedaży fotowoltaiki może nastąpić 
równocześnie z zamknięciem tematu sprzedaży 
nieruchomości lub nawet dużo wcześniej.

 ■ Wcześniejsze zamknięcie 

Zapytaj klienta:

 � – Czy jeśli zdecyduje się Pan na nieruchomość, 
chce Pan, żebym od razu zadbał o koordynację 
tematu fotowoltaiki?

 �

 � – Wspomnieli Państwo, że zależy Wam na… (tu 
wstaw korzyść). W takim razie, czy zadbać od 
razu o założenie takiego rozwiązania na nieru-
chomości, którą Państwo wybiorą, jeśli nie będzie 
na niej instalacji?

 ■ Jednocześnie z zamknięciem sprzedaży 
nieruchomości

 � – Cieszę się, że zdecydowaliście się na tę nieru-
chomość. Gdybyśmy mieli zakładać instalację, to 
woleliby Państwo finansować ją przez bank czy 
z własnych środków?

 �

 � – Jeśli mielibyśmy zakładać instalację to raczej 
na dachu czy wyjątkowo wolelibyście na gruncie?

Zadawanie takich pytań pozornego wyboru zwiększa 
szanse na dokonanie wyboru przez klienta. Dzięki 
czemu jednym zdaniem możesz podsumować:

 � – W takim razie skoro wolą Państwo finansować 
się przez bank i zamontować instalację na dachu, 
to na takie warunki mogę rozpisać umowę.

Sprzedając nieruchomości, masz świetny dostęp do 
konkretnej grupy odbiorców. Dzięki temu sprzedaż 
fotowoltaiki przy sprzedaży nieruchomości może 
być świetnym sposobem na dodatkowy zarobek. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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Przegląd techniczny 
nieruchomości  
na rynku wtórnym
Współpraca z inspektorem budowlanym 
opłaca się wszystkim stronom transakcji

 Karolina malicka 

fot. Ivan Samkov / pexels.com
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Większość inspektorów budowlanych może zatem, 
podczas tak zwanej wizji lokalnej (na przykład 
10-letniego domu), sprawdzić w sposób ogólny 
każdą branżę. Może upewnić nas o braku dolegli-
wości, a jeśli nastąpi taka konieczność – wskaże 
niezależną wizytę, np. kominiarza lub elektryka 
z odpowiednimi uprawnieniami.

 Co zatem wchodzi w skład 
 przeglądu technicznego 
 przed zakupem? 
Inspektor budowlany sprawdzi w podstawowy spo-
sób m.in.: instalacje wentylacji, instalacje elektryki, 
instalację gazową, jeśli występuje. W zależności od 
sprzętu, który będzie posiadał, skontroluje również 
potencjalne wycieki z instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, a także ogrzewanie. Oprócz wyżej wymie-
nionych instalacji, dochodzi jeszcze ogólna ocena 

konstrukcyjna i jakościowa: ścian, stropów, balkonu 
lub tarasu, dachu oraz więźby dachowej, i oczywi-
ście fundamentów oraz wszelkich podpiwniczeń, 
jeśli występują. Wymienione elementy wymagają 
również kontroli pod kątem wilgoci wnikającej 
do budynku.

Ważnym elementem jest także sprawdzenie 
szczelności okien oraz stanu ocieplenia budynku 
przy pomocy kamery termowizyjnej. To urządze-
nie pomaga ponadto w odnajdywaniu wycieków 
i wszelkich pozostałych zawilgoceń. Aby tak się 
stało, ważna jest jakość sprzętu oraz umiejętność 
odczytania właściwych danych przez inspektora 
lub specjalistę. Sprzęt ten bowiem należy do dość 
drogich, na rynku pojawiają się jednak coraz czę-
ściej tanie modele z niewystarczającymi parame-
trami, które nie są w stanie wychwycić defektów 
na małych różnicach temperatur, z jakimi na co 
dzień spotyka się inspektor, pracując na urządze-
niu całorocznie.

Czym jest przegląd techniczny nieruchomości z rynku wtórnego? Tego 
typu inspekcję przyrównałabym do wizyty u lekarza rodzinnego, który  
w zależności od stanu poszczególnych elementów ciała odeśle do  
danego specjalisty.

Inspektor budowlany. Wykonuje przeglądy techniczne 
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, także przy użyciu 
kamery termowizyjnej. Znajdziesz ją na www.szpilkinabudowie.pl

mgr inż. Karolina Malicka

http://www.szpilkinabudowie.pl
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Podczas inspekcji kontroluje się również doku-
mentację techniczną, choć ta nie zawsze wystę-
puje. Kontrola ta w szczególności zawiera wyklu-
czenie wszelkich samowoli budowlanych, które 

za jakiś czas mogą okazać 
się problematyczne.

 Czy „wujek budowlaniec” 
 to dobry pomysł? 
Zapewne niejeden agent nieruchomości spotkał 
się podczas sprzedaży mieszkania lub domu 
z drugiej ręki z sytuacją, w której nabywcy przy-
chodzą z różnymi osobami celem zweryfikowania 
potencjalnych defektów przed finalnym zaku-
pem. Wbrew pozorom, pomimo iż inspektor bu-
dowlany ze sprzętem i wieloma miernikami jest 
w stanie znaleźć więcej niż typowy fachowiec od 
remontów czy pomocny „wujek budowlaniec”, to 
rozmowa jest na dużo bardziej merytorycznym 
poziomie. Nie każdy defekt będzie przedstawiany 
jako koniec świata. Oczywiście, zapewne w bran-
ży inspektorów znajdzie się niejeden, który bę-
dzie nadwyrężał interpretacje danej usterki, takie 
osoby są jednak w każdym zawodzie. Inspektor 
zna również wiele nowoczesnych technologii na-
praw, co sumarycznie zmniejsza i ryzyko zakupu, 
i sam stres z tym związany.

 Inspekcja a negocjacje 
Inspekcja nie zawsze ma na celu negocjacje ceno-
we, lecz przede wszystkim ma wartość informa-
cyjną dla typowego „Kowalskiego”, czy nie kupuje 
totalnego bubla i ile ewentualnie potrzebuje on 
dodatkowego budżetu na remont. Kupujący naj-
częściej nie jest świadomy, iż nieruchomość jest 
do remontu. Błędnie prognozuje jednak, że remont 
i odświeżenie wyniosą na przykład 200 000 zł. 
Po wizycie inspektora wie jednak, na czym stoi, 
i że kredyt musi wziąć większy, bo też zakres 
aspektów do naprawy uległ wzrostowi.

Zdarza się, że inspektorzy wykryją usterkę, która 
nie jest jeszcze jawna nawet dla samych właścicieli 
czy lokatorów. Za przykład można podać przeciek 
z dachu widoczny na dany moment jedynie kamerą 
termiczną. Wtedy faktycznie może dojść do nego-
cjacji cenowych uwzględniających naprawę tego 
defektu. W takiej sytuacji sprzedający deklarują 
czasami naprawę na własny koszt. Po pierwsze – 
gdy chcą mieć większą kontrolę, ile to faktycznie 
kosztuje i sprzedać nieruchomość bez obniżki 
ceny. W sytuacji drugiej – jeśli jakiś czas jeszcze 
planują mieszkać w sprzedawanej nieruchomości, 
a nie chcą pogorszać jej stanu technicznego.

 Rękojmia za wady 
Wykrycie wad ukrytych przez niezależnych inspek-
torów jest korzystne także dla sprzedających, gdyż 
wady ujawnione przed sprzedażą, bądź w dniu 
sprzedaży, nie będą podlegały rękojmi. Obecnie 
w Polsce obowiązuje pięcioletnia rękojmia przy 
sprzedaży nieruchomości. Dotyczy ona również 
rynku wtórnego, choć wielu pośredników na tego 
typu inspekcjach twierdzi, że nie ma jej wcale bądź 
trwa tylko dwa lata. Nic bardziej mylnego.

Na rynku krakowskim było już wiele roszczeń 
dotyczących wad ukrytych w używanych domach. 
Na przykład: izolacja dachu zniszczona przez kunę 

 Przegląd techniczny 
 nieruchomości z jednej 
 strony zmniejsza ryzyko 
 zakupu, z drugiej – pozwala 
 określić naszą pozycję 
 w negocjacjach. 
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lub inne zwierzę, gdzie zewnętrzna firma specjali-
styczna bardzo łatwo oceniła, iż wełna uszkodzona 
została na długo przed sprzedażą. Inne roszcze-
nie dotyczyło obecności insektów penetrujących 
więźbę dachową. Wiele takich spraw odnosiło się 
też do zawilgoceń w piwnicy, która według wła-
ścicieli była już osuszana, a hydroizolacja budyn-
ku poprawiona.

Bez specjalistycznej oceny sprzętem, pomimo 
zainwestowania przez właścicieli sporych kwot, 
nie zawsze mają oni pewność, czy taka naprawa 
została skutecznie w każdym miejscu wykonana. 
Wielokrotnie podczas inspekcji można zobaczyć 
zdziwienie na twarzy właścicieli, kiedy pokazuje 
im się, że piwnicę znów zaczyna powoli zalewać 
woda. Nie zawsze wyciek będzie widoczny dla oczu 
od razu w postaci plamy na ścianie.

 „Wylistuj siebie, zanim 
 wylistują Ciebie”, czyli 
 współpraca pośrednika 
 z inspektorem 
Coraz częściej zatem sprzedający, aby mieć czyste 
sumienie i ujawnić wady ukryte na etapie sprzeda-
ży, zamawiają inspekcję jeszcze przed wystawie-
niem domu na sprzedaż. Odbywa się to najczęściej 
za namową świadomego pośrednika, który często 
z doświadczenia wie, jakie pytania oglądających 
może powodować stan techniczny domu, a nawet 
jakie roszczenia generować w przyszłości.

W Ameryce Północnej taka usługa nazywa się 
pre-listing inspection, co – dosłownie tłumacząc – 
oznacza inspekcję przedsprzedażową. Dla nas, 
Polaków, w wolnym tłumaczeniu można powie-
dzieć jednak: „Wylistuj siebie, zanim wylistują 
Ciebie”. Raport z tego typu inspekcji pozwala 
utrzymać cenę nieruchomości. Wielokrotnie zda-
rzało mi się, że koszt znalezionych wad i usterek 
do korekty opiewał na około 50 000 zł lub nawet 

fot. materiały Karoliny Malickiej
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mniej, a losowo wybrany „wujek budowlaniec” 
przyprowadzony przez nabywców określał 
na oko kwotę 150 000 zł, niepotwierdzoną żad-
nymi badaniami sprzętowymi czy merytorycz-
ną argumentacją.

Ponadto, dokument z takiego przeglądu wskazując 
na różne wady ukryte, pozwala również chronić 
sprzedającego przed roszczeniami z tytułu pięcio-
letniej rękojmi, o czym było wspominane powyżej.

Ponadto pośrednik nieruchomości, prowadząc 
sprzedaż przy współpracy z inspektorem budowla-
nym, może zasugerować sprzedającym, aby część 
defektów naprawić celem sprzedania nieruchomo-
ści na najwyższym pułapie cenowym.

Raport z przeglądu może zostać ujawniony przy 
wizycie poszczególnych zainteresowanych lub 
włączony do pakietu prezentacyjnego rozdawa-
nego oglądającym podczas dni otwartych. Mogą 
oni od razu zobaczyć, co jeszcze jest do naprawy 
lub co zostało do sprzedaży skorygowane jeszcze 

na koszt właścicieli. Tak czy inaczej, wariantów 
użycia dokumentu z przeglądu technicznego jest 
wiele i z korzyścią dla każdego, a na pewno dla 
rzetelnego wizerunku pośrednika.

Reasumując, inspektor budowlany, jakim należy 
się wspierać podczas sprawdzenia stanu tech-
nicznego mieszkania lub domu z rynku wtórnego, 
powinien odznaczać się nie tylko doświadczeniem 
w przeprowadzaniu tego typu inspekcji, lecz także 
wiedzą w zakresie rozwiązań likwidacji  danych 
defektów. Taki specjalista powinien mieć sprzęt 
w postaci mierników i urządzeń, które działają 
bezinwazyjnie (nie uszkadzają np. ścian) w razie 
gdyby, z przyczyn różnych po obu stronach, do 
planowanego przeniesienia własności i remontu 
jednak nie doszło.

 Wizerunek pośrednika jako 
 kompetentnego Doradcy  
 z pewnością zyska dzięki 
 proponowaniu przeglądu klientom. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. materiały Karoliny Malickiej
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O RELACYJNEJ 
SPRZEDAŻY 
W BEZPOŚREDNIM WYDANIU

Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Obecnie klienci są bardziej świadomi, a na rynku kon-
kurencja jest coraz większa. Od sprzedawców wyma-
ga się nie tylko jakości produktów, które oferują, ale 
również jakości samej usługi sprzedaży. Dobry sprze-
dawca musi być przede wszystkim doradcą, uważnym 
i stawiającym potrzeby klienta  przed możliwościami 
zarobkowymi. Klient musi czuć się komfortowo, bez 
nacisku i jakiegokolwiek wymuszenia. Zwłaszcza 
w przypadku tak doniosłych i niosących za sobą dłu-
gofalowe konsekwencje zakupów, jakimi bez wątpie-
nia są transakcje na rynku nieruchomości. 

W tej niewielkiej książeczce, pełnej zabawnych historii 
osadzonych w polskich realiach, autorzy poskramiają 
mity sprzedażowe, pokazują, jak ważna w sprzeda-
ży jest kreatywność i dlaczego nie trzeba stosować 
wyszukanych technik, by mieć wysoką skuteczność. 
Podpowiadają, jak zmienić nastawienie, by od orien-
tacji na sprzedaż przejść do szczerej i bezpośredniej 
relacji z klientem, jak nie zbijać obiekcji, ale je rozwie-
wać. Uczą sprzedaży metaforycznej, czyli za pomocą 
przykładów lub historii z dnia codziennego. 

Poradnik został skonstruowany zgodnie z koncepcją 
drogi, którą wraz z autorami przejdziesz rozdział 
po rozdziale – od zrozumienia idei sprzedaży do-
radczej, prospecting, przez rozpoczęcie rozmowy 
i prowadzenie negocjacji, po nawiązanie współpracy 
z klientem aż do zamykania sprzedaży. Na każdym 
z tych etapów poradnik zainspiruje i pokaże, co 
możesz wdrożyć od zaraz, aby mieć stałych klientów, 
którzy będą wracać do Ciebie z uśmiechem na twa-
rzy i polecać Twoje usługi swoim znajomym.

Oto Twój klucz do świata sprzedaży, w którym klient i jego oczekiwania są 
na pierwszym miejscu, rozmowy toczą się w sposób naturalny i rzeczowy, 
a podjęcie współpracy przynosi satysfakcję Tobie i Twoim klientom. Jak nie 
wciskać? Czyli o relacyjnej sprzedaży w  bezpośrednim wydaniu autorstwa 
Arkadiusza Kocimskiego i Adriana Komsty to być może ostatnia książka 
o sprzedaży, którą uznasz, że potrzebowałeś przeczytać. 

uwaga, konkurs!

Mamy dla Was 3 egzemplarze książki Arkadiusza Kocimskiego i Adriana Komsty
pt. Jak nie wciskać? Czyli o relacyjnej sprzedaży w bezpośrednim wydaniu.

Wystarczy, że odpowiecie na pytanie:
DLACZEGO POPULARNE TECHNIKI SPRZEDAŻOWE NIE DZIAŁAJĄ?

Na odpowiedzi czekamy od 24 grudnia 2021 r. do 6 stycznia 2022 r. pod 
postem konkursowym na fanpage’u magazynu „ESTATE”. Warto go śledzić! 
Rozwiązanie konkursu już 7 stycznia 2022 r.!

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Helion, właściciel marki Onepress – 
książki dla biznesu.

 Zamiast „wystrzelać cały 
 magazynek korzyści”, wystarczy 
 jedna skuteczna korzyść po 
 analizie danych. Efekt jest 
 lepszy i to przy mniejszym 
 zużyciu energii i czasu. 

https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
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Rozwój 
osobisty
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Idealna 
praca
dla idealnych klientów

fot. Marcus Aurelius / pexels.com

 Mariola kędzierska 
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Dla każdego to coś innego. Czy nakręca Cię kontakt 
z ludźmi? A może czujesz dreszczyk emocji na myśl 
o prostowaniu niejasnej sytuacji prawnej nierucho-
mości, by nadawała się na sprzedaż? Możliwe też, 
że tak naprawdę kochasz przekopywać się przez 
dane i dzięki temu uszczęśliwiać swojego klienta. 
Czy to Ty? – odpowiedzi będzie wiele. Dodaj do 
tego swoją osobowość, sposób bycia, temperament, 
a zrozumiesz, że jesteś jedyny w swoim rodzaju.

 Droga do unikalności 
To mit, że każdy klient chce po prostu „taniej”. 
Może „jakiś” klient, nieidealny klient tak – ale 
przecież nie musisz się nim zadowalać.

Pomyśl, że tak jak Ty masz w swojej pracy coś, co 
kochasz robić, w czym jesteś najlepszy i chciał-
byś pewnie mieć tego więcej, tak klient chciałby 
zwyczajnie rozmawiać z ludźmi, którzy mu pasują. 
Pragnie współpracować z tymi, którzy wyznają 
określone wartości, komunikują się w sposób, który 

mu odpowiada, chętnie zajmą się czymś, czym 
on nie chce. A jeśli ma do dyspozycji kogoś przy-
padkowego – to jakaś transakcja może i zostanie 
zawarta, ale nie przyniesie satysfakcji.

Z tego wynika kilka wątków:

1. Musisz sam wiedzieć, co lubisz, czego chcesz, 
jaki jesteś. Dopiero, gdy to zrozumiesz, będziesz 
w stanie komunikować to innym w sposób 
świadomy i zrozumiały. Musisz być jakiś. Oraz od 
czegoś. Znać swoje dlaczego (o czym za chwilę).

2. Skoro gdzieś tam jest klient, który potrzebuje 
konkretnej pomocy, lubi określony typ ludzi 
i ceni takie, a nie inne wartości – oznacza to, 
że komunikując się w odpowiedni sposób, 
możesz go przyciągnąć! Oznacza to, że tak 
naprawdę działasz nie tylko w swoim interesie. 
Dajesz szansę konkretnemu rodzajowi klienta, 
by nie był zdany na przypadek, a miał szansę 
Cię zauważyć i zaczepić.

Porozmawiajmy o Tobie i Twojej pracy. Pomówmy o tym, co Cię motywuje, 
by rano wstać z łóżka, co inspiruje do szukania rozwiązań, wreszcie – co 
daje radość. Bo przecież praca to nie tylko wyzwania i rozwiązywanie 
problemów. Nie tylko trud i nuda. To również radość z tych chwil, które 
wykorzystujesz na ulubione zawodowe zajęcia. 

Strateg, coach, inwestor, przedsiębiorca. Pomaga rozkręcić biznes 
online, dając konkretne rozwiązania: stronę internetową, sklep 
online, czy konstruując lejek sprzedażowy. Na MakeItFly.pl wspiera 
w znalezieniu potencjału i niszy oraz zaplanowaniu działań. 

Mariola Kędzierska

https://makeitfly.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/mariola-kedzierska/
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3. Bądź charakterystyczny, a nie będziesz musiał 
zabiegać o klientów. Odpowiednią komunikacją 
i autentycznością przyciągniesz tych 
właściwych. Oni przyjdą, bo zobaczą, że:

 ■ uwielbiasz sprzedawać kawalerki w Warszawie,

 ■ kochasz negocjować w imieniu swoich klien-
tów, jesteś po wielu kursach, a Twoje doświad-
czenie i skuteczność są imponujące,

 ■ rozumiesz inwestorów i ich specyficzne potrzeby.

Tylko pomyśl. Jeśli klient faktycznie pragnie sprze-
dać kawalerkę w Warszawie, czy nie sprawdzi Twojej 
oferty oraz tego, czy dobrze się z Tobą rozmawia?

Czy jeśli klient jest introwertykiem i źle się czuje, 
walcząc o coś dla siebie, czy nie sprawdzi Ciebie – 
skoro obiecujesz, że wynegocjujesz wszystko (co 
trzeba) za niego?

Czy początkujący inwestor, świeżak po szkoleniu, 
nie będzie cenić kogoś, kto mówi jego językiem 
i chce mu pomóc zrealizować marzenie? Czyż nie 
brzmi to logicznie?

Agentów nieruchomości jest wielu. I owszem, 
klient pragnie znaleźć (lub sprzedać) odpowiednią 
nieruchomość. Ale równie istotna jest droga, jaka 
do tego poprowadzi.

Każdy z nas ma określone potrzeby, ograniczenia, 
bolączki. I stosownie do stanu, w jakim jesteśmy, 
rezonujemy z konkretnymi osobami wysyłającymi 
taki a nie inny komunikat. Wybieramy osoby, które 
spełnią oczekiwania. Które zdają się mieć plastry 
na nasze rany, narzędzia, by za nas powalczyć, 
i odpowiedni rys charakteru. Nie każdy jest dla 
każdego. Dlatego znajdź coś, co lubisz. Sprawdź, 
czy jest na to wystarczająco wielu klientów. I ko-
munikuj swoje dlaczego.

fot. Tim Douglas / pexels.com
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 Nie każdy jest 
 dla każdego. 

Simon Sinek, autor 
książki Zaczynaj od 
dlaczego. Jak wiel-
cy liderzy inspirują 
innych do działania 
przywiązuje do 
dlaczego wielką 

wagę. Ponieważ jest (lub będzie) wielu ludzi, któ-
rzy wybiorą sobie podobny fragment rynku co Ty, 
a jednak każdy z nich ma inne wartości i z innego 
powodu dokonał wyboru.

Jak wyjaśnia Sinek: „…gdyby firma Apple była 
taka jak wszystkie inne, jej hasło marketingowe 
mogłoby brzmieć następująco: »Produkujemy zna-
komite komputery. Są pięknie zaprojektowane, pro-
ste w użyciu i przyjazne dla użytkownika. Chcesz 
mieć taki?”. Jest jednak inaczej, Apple komuni-
kuje: „Wierzymy, że wszystko, co robimy, podważa 
status quo. Staramy się myśleć inaczej niż inni. 
Sposób, w jaki zmieniamy świat, polega na pro-
dukowaniu rzeczy pięknie zaprojektowanych, 
łatwych w użyciu i przyjaznych dla użytkownika. 
Tak się składa, że produkujemy znakomite kompu-
tery. Chcesz taki?”. Jeśli teraz z przekąsem mru-
czysz do siebie „Nie jestem Apple, ani inną wielką 
firmą« – obawiam się, że nic nie zrozumiałeś. 
Określenie „dlaczego” nie wymaga bycia gigantem. 
Wyjaśnienie powodów jest za to najłatwiejszym 
i chyba najtańszym sposobem na przyciągnięcie do 
Ciebie ludzi.1

Być może czytając, zastanawiasz się, czy aby nie 
stracisz na proponowanym zawężeniu. Moja rada 
jest zatem taka: jeśli to, co robisz, przynosi Ci masę 
klientów i satysfakcji – po prostu rób to dalej. 
Po co wyłamywać otwarte drzwi?

Jeśli natomiast nie masz tylu klientów, ilu byś 
chciał – przemyśl moją propozycję. To nie musi 
być drastyczne. Nie namawiam Cię przecież do 
deklaracji „sprzedaję tylko kawalerki”.  Zawężenie 
dotyczy Twoich upodobań, chęci, doświadczenia. 
Deklaracji nie usłyszy cały rynek. Wciąż możesz ro-
bić to, co robiłeś (o ile przynosiło efekty). Różnicą 

będzie teraz fakt, że część rynku trafi na Twój pre-
cyzyjny komunikat. Co Ci szkodzi sprawdzić, kogo 
on do Ciebie przyciągnie?

 Przyciąganie 
 idealnych klientów 
Zapewne zastanawiasz się, gdzie powinieneś 
komunikować swoje dlaczego, co i w jaki sposób. 
W dzisiejszym świecie najprostszym sposobem 
na to jest… internet. Na start możesz wybrać 
dowolne medium społecznościowe i tam zacząć. 
Kolejnym krokiem będzie strona www (bo część 
klientów nie potraktuje Cię poważnie, jeśli Twój 
jedyny zasób komunikacyjny będzie na cudzej stro-
nie), a jeszcze następnym: płatna reklama.

Nie wszystko musisz robić sam, a nawet nie powi-
nieneś. Możesz przecież być najlepszym specem od 
negocjacji, ale jeśli nie umiesz skonstruować hip-
notycznych, inspirujących treści – trudno będzie 
kogoś o tym przekonać. Dlatego rozważ skorzy-
stanie z pomocy: co najmniej copywritera i twór-
cy stron www. A potem trzymaj się kolorystyki 
i wskazówek. Spójność to ważna cecha marki!
W czyich rękach jest zatem tak naprawdę speł-

nienie, jakie otrzymasz od 
swojej pracy? Rzecz jasna, 
w Twoich.

Spójrz na ten biznes i siebie z nowej perspektywy. 
W życiu prywatnym przyciągnąłeś do siebie takich, 
a nie innych ludzi. Chcą Cię widywać, chcą znać 
Twoje zdanie, czasem liczą na Twoje wsparcie czy 
konkretne umiejętności. Lubią Twój sposób bycia – 
jaki by nie był. Swoich przyjaciół mają również 
Twoi koledzy i koleżanki – a przecież się różnicie. 

 W czyich rękach jest to, czy 
 czujesz spełnienie, 
 wykonując swoją pracę? 
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Oni cenieni są za inne wartości, działania, umie-
jętności. A przecież też są ludzie, którzy chcą być 
blisko nich!

Tymczasem w pracy zawodowej nieraz chcemy 
stać się przezroczyści. Sądzimy, że to najlepiej 
spełni oczekiwania „wszystkich” klientów i jed-
nocześnie napełni naszą kieszeń. Deklarujemy 
elastyczność, tracąc mnóstwo energii na bezu-
stanne dopasowywanie, a czasem doszkalanie 
się w najróżniejszych kierunkach, by sprostać. To 
droga donikąd!

Jeśli jesteś przezroczysty, klient nie ma żadnego 
powodu, by wybrać akurat Ciebie. Przezroczysty 
profesjonalista – jest ich tak wielu! My, niedosko-
nali ludzie, chcemy współpracować z innymi ludź-
mi z krwi i kości. Z tymi, którzy są „jacyś” i specjali-
zują się w tej konkretnej rzeczy, na dodatek robiąc 
to „dlatego że”.

Tak tworzy się opowieść. A opowieści 
nas przyciągają.

Zatem: jaki chcesz być? Co robić? Dlaczego?

Do zobaczenia w idealnej pracy, z idealny-
mi klientami!

Przypisy:
1 Fragment książki Simona Sineka Zaczynaj od dlaczego. Jak 
wielcy liderzy inspirują innych do działania

fot. Karolina Grabowska / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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 Rozmowa z Gabrielą Borowczyk 

fot. Inez Królikowska

Archetypy 
w budowaniu marki

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Tematem naszej rozmowy chciałabym 
uczynić zastosowanie archetypów 
w budowaniu marki, głównie firmowej, ale 
też osobistej. To coś, czym zajmujesz się już 
od przeszło 20 lat.

Przez większość mojego życia zawodowego pra-
cowałam jako dyrektor marketingu w różnych 
międzynarodowych organizacjach i tam poznałam 
archetypy w kontekście budowania marek produk-
tów i usług. Później, gdy moje życie zawodowe za-
liczyło obrót o 180 stopni, zaczęłam pracować jako 
trener i coach, używałam tego narzędzia w obsza-
rze rozwoju osobistego i budowania marki osobi-
stej. Dziś stosuję je zarówno prowadząc warsztaty 
z brandingu, pracując bezpośrednio z firmami, jak 
również prowadząc warsztaty rozwoju osobistego 
i budowania marki osobistej.

Nie obędzie się tutaj bez wstępu i bez 
pytania – czymże są archetypy i dlaczego 
o nich rozmawiamy?

Popularyzacja archetypów przebiegła niejako dwu-
etapowo. Po pierwsze Carl Gustav Jung* wprowadził 
je do świata psychologii i psychoterapii. Choć nigdy 
do końca ich nie opisał w sposób klasyfikujący, to 
zdecydowanie on jest uznawany za ojca archety-
pów. Nie byłyby one jednak używane w coachingu 

i marketingu, gdyby nie renesans archetypów 
na przełomie XX i XXI wieku, który zawdzięczamy 
Margaret Mark i Carol S. Pearson. Ich prace spra-
wiły, że pojęcie archetypu zyskało na znaczeniu 
w dziedzinie zarządzania marką, i stanowią do dziś 
najbardziej popularne i dogłębne źródło wiedzy 
o możliwości wykorzystania teorii archetypów 
w brandingu.

Czym w zasadzie jest archetyp?

Patrząc na źródłosłów: arche i typos, czyli prawzór. 
Archetypy to uniwersalne, archaiczne wzory i ob-
razy, które jako ludzie rozpoznajemy – na poziomie 
podświadomym – w otaczającym nas świecie od 
wieków. Jung zaczerpnął to słowo od starożytnych 
filozofów i myślicieli, zaadaptował na potrzeby 
swoich teorii psychologicznych. Archetyp to meta-
foryczna forma opisania i ustrukturyzowania typu 
ludzkiej osobowości, elementów strukturalnych 
nieświadomości wspólnych wszystkim ludziom, 
a więc i nam.

W toku pracy warsztatowej, jedna z uczestniczek 
kiedyś skwitowała żartobliwie: „Archetypu nie 
wydłubiesz”. I jak uświadomimy sobie, jakie arche-
typy nami rządzą, to okazuje się, że to my możemy 

Jak uczynić komunikację marki łatwiej przyswajalną? Jak być przez klienta 
rozumianym na poziomie intuicyjnym? Jak może nam w tym pomóc budowanie marki 
i jej komunikacji w oparciu o archetypy?

O tym w rozmowie z Gabrielą Borowczyk – trenerem specjalizującym się 
w rozwijaniu kompetencji myślenia wizualnego oraz budowania marki osobistej 
i strategii komunikacji marki, absolwentką Szkoły Trenerów oraz Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Marketingu w Warszawie, twórczynią Kart Archetypów i innych 
narzędzi rozwojowych.

*  Carl Gustav Jung – szwajcarski psychiatra, psycholog, naukowiec. Był jednym z twórców psychologii głębi, na bazie której  
   stworzył własne koncepcje ujęte jako psychologia analityczna (przyp.red. za Wikipedią).
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zarządzać naszymi archetypami. Są archetypy, któ-
re nas wspierają, powodują, że jesteśmy efektywni 
w naszej pracy zawodowej czy w innym działaniu, 

i są takie, które w danym 
kontekście nasze działa-
nia torpedują.

A nawet te wspierające archetypy mają 
ciemne strony…

Kota można też zagłaskać na śmierć. Mędrzec, 
który jest – wydawałoby się – pozytywnym arche-
typem, może przesadzić w swojej chęci nauczania 
wszystkich. Nadmierny Opiekun czasem też prze-
chodzi w nasz cień, bywa bowiem, że jesteśmy 
nadmiernie opiekuńczy lub dajemy się przez innych 
wykorzystywać. Wielu przedsiębiorców może mieć 
poczucie, że klienci wchodzą im na głowę – oni 
dają palec, a klienci ciągną za całą rękę. Z jednej 
strony Opiekun jest źródłem mocy w obsłudze 
klienta – chcemy, by klient czuł się dobrze zaopie-
kowany. Czasem powoduje to jednak, że gdzieś 
zatraca się granica pomiędzy świadczeniem usługi, 
która ma swoją cenę, a tym, że klienci po prostu 
nas wykorzystują. Obszarem do pracy jest, jak ko-
munikować naszą usługę (a czasem też odmowę), 
by było to uprzejme, ale stanowcze.

Archetypy są dynamiczne. W różnych środowiskach 
mogą dominować odmienne archetypy z osobistej 
mapy archetypów. Możemy ujawniać inne arche-
typy (lub wspomniane ich jasne i ciemne strony) 
w środowisku pracy, a inne w relacjach domowych 
czy w okolicznościach prywatnych i społecznych.

To narzędzie psychologów i trenerów 
rozwoju osobistego zostało spopularyzowane 
w marketingu. Jak to się stało?

Archetypy wręcz podbiły świat marketingu. Dziś 
jest to jedno z kluczowych narzędzi budowania. 
Właściciele marek tworzą mapy archetypów, by 
nadać markom osobowość.

Po co marce osobowość?

By stała się bardziej ludzka, wywoływała w nas 
emocje i abyśmy poczuli z nią więź. Dziś już nie 
wystarczy, że proszek pierze do czysta. On jest 
bohaterem w walce z plamami! Firmy korzysta-
ją z archetypów, by znaleźć miejsce w naszych 
sercach, by ich komunikacja była z jednej strony 
bardziej soczysta, a z drugiej – bardziej emocjonal-
na i budowała trwałe skojarzenia z marką.

Dzisiaj marka buduje relacje, rozmawia z konsu-
mentami, pojawia się w jakimś otoczeniu rekla-
mowym i w towarzystwie innych marek produkto-
wych i osobistych. Marka to nie tylko produkt. Nie 
żyje tylko jedną reklamą, ale buduje spójną stra-
tegię komunikacji, angażuje się w dialog ze swoim 
odbiorcą/ konsumentem (np. w social mediach), 
pojawia się na eventach lub je tworzy, bywa ich 
sponsorem. I czy będzie to marka duża czy mała, 
czy też marka osobista, to na styku marki z odbior-
cą zachodzi potrzeba wywołania emocji i budo-
wania relacji, a w tym zdecydowanie pomagają 
nam archetypy.

Gdy określimy swoją mapę archetypów, a w niej 
siebie jako np. Buntownika, to będzie to pewien 
wyznacznik tego, w jaki sposób będziemy pro-
wadzić narrację o sobie, dialog ze swoimi od-
biorcami o naszych usługach i produktach, jakich 
słów-kluczy będziemy używać, w jakie eventy 
będziemy się angażować. Takim typowym przy-
kładem Buntownika jest marka Harley Davidson. 
Wszystkie jej działania są w duchu tego archetypu. 

 Gdy uświadomimy sobie, 
 jakie archetypy nami rządzą, 
 to okazuje się, że to my 
 możemy zarządzać 
 naszymi archetypami. 
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Od jakiegoś czasu rosnącą grupą docelową tej 
marki są kobiety. Komunikacja w wykonaniu 
Harleya Davidsona skierowana do kobiet nie jest 
ani różowa, ani cukierkowa, ale wręcz wywrotowa, 
agresywna czy prowokująca. Dlaczego kobiety 
kupują harleye? Chcą pokazać swoją siłę, niezależ-
ność  i osobowość. Harley mówi do nich „Enough 
with the flowers!".  Pokazuje silne, dominujące 
kobiety, które mają własne motory, a nie jeżdżą 
z mężczyzną „na plecaczek”. Harleye kupowane są 
także przez właścicieli firm, prezesów i manage-
rów wielkich korporacji. Nie jako środek lokomocji, 
bo aut luksusowych pewnie mają cały garaż. Oni 
kupują je, by poczuć wolność, dzikość i wyzwolić 
się z korporacyjnego kołnierzyka. Przyciąga ich 
archetyp Buntownika i już.

Marka nie mówi dosłownie „Jestem buntowni-
kiem!”, a raczej zachowuje się i komunikuje w taki 
sposób, w jaki robiłaby to osoba o osobowo-
ści buntownika.

Żyjemy w czasach nadmiaru, otacza nas wiele 
marek, których oferta jest porównywalna – 
jakościowo, asortymentowo, cenowo...

... a z jakiegoś powodu wybieramy takie a nie 
inne marki (a potem często jesteśmy im wierni). 
Najczęściej jest to nasze przywiązanie wynikające 
z tego, że czujemy (czasem na poziomie nieuświa-
domionym) więź z daną marką. W dużej mierze 
wybieramy marki, których styl komunikacji nam 
odpowiada, przyciąga nas właśnie ich osobo-

wość – podobna do naszej 
lub ta, do której aspirujemy, 
za którą tęsknimy i która 
nas dopełnia.

W idealnej sytuacji, gdy narracja marketingo-
wa mi – jako konsumentowi – odpowiada, idzie 
za tym jakość produktu. Ale nie oszukujmy się. Jeśli 
skusiłam się na zakup jakiegoś produktu, którego 
styl komunikacji do mnie przemówił, ale sam pro-
dukt mnie rozczarował, nie spełnił złożonej obiet-
nicy, to nawet najlepsza komunikacja nie uratuje 
sytuacji. Nie kupię więcej.

Archetypy pozwalają nam również wyróżnić się 
na rynku. Oczywiście, że eksperckość, profesjona-
lizm i doświadczenie odgrywają ogromną rolę, ale 
w branży nieruchomości (i w wielu innych bran-
żach usługowych) oferty bywają porównywalne. 
Wtedy pojawia się pytanie – dlaczego mam iść do 
tego pośrednika, a nie do innego? Wszyscy wydają 
mi się tak samo kompetentni. Szukamy informa-
cji w internecie, sprawdzamy w social mediach, 
jak kto się prezentuje, jak się komunikuje, w jaki 
sposób pisze o swojej pracy. I to do nas przemawia 
lub nie. I tu pomocne stają się archetypy. Napisz 
bio na swojej stronie internetowej, pokazując 
swoje archetypy, daj się poznać potencjalnemu 
klientowi, który właśnie sprawdza Twoją ofertę, 
powiedz mu coś więcej o sobie i o tym, jak pra-
cujesz, niż tylko zdawkowe „ukończył…, posiada 
bogate doświadczenie…”.

W naszej rozmowie powoływałyśmy już 
różne archetypy. A gdybyś tak pokrótce 
przedstawiła, wśród jakich archetypów 
możemy się poruszać? Ile ich jest, jak się 
nazywają, co je cechuje.

W wielu źródłach występuje 12 archetypów, w mo-
ich Kartach Archetypów jest ich 13. Nie dlatego, 
że chciałam być oryginalna, ale potrzebowałam 
oddzielić pewne archetypy. Jeśli ktoś zainteresuje 
się tematem i zacznie go zgłębiać, bardzo szybko 
przekona się, że jest także bardzo różne nazew-
nictwo archetypów, zwłaszcza w anglojęzycz-
nych źródłach.

Archetypy są metaforyczne i często już same ich 
nazwy wiele nam mówią, rozumiemy je intuicyjnie. 

 Archetypy są markom 
 potrzebne po to, aby ich 
 klienci mogli się  
 z nimi utożsamiać. 
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Kiedy słyszymy Mędrzec, Buntownik, Opiekun, 
Bohater, Niewinny, Patriarcha to w głowie poja-
wiają się nam konkretne skojarzenia. Warto też 
zagłębić się w szczegóły, co dany archetyp sobą 
reprezentuje, jaki ma typ osobowości, jaki tryb 
działania i jakim językiem mówi.

Jakie mogą być drogi do wyboru archetypu?

Bywa tak, że archetyp firmy jest odzwierciedle-
niem silnej osobowości właściciela. Tym tropem 
poszły wszystkie marki pod parasolem Virgin. 
Richard Branson jest Buntownikiem – sam silnie 
obecny w mediach i social mediach, jest twa-
rzą swoich marek, one go uosabiają. Przeniósł 
na swoje marki swoją osobowość i swój styl 
komunikowania się z odbiorcami, a nawet działania 
employer brandingowe. Znalazłam kiedyś w sieci 
ogłoszenie rekrutacyjne Virgin w Wielkiej Brytanii 
i też było napisane z punktu widzenia Buntownika. 
Bardzo ciekawe.

Często jednak właściciele oddają budowanie marki 
w ręce strategów i marketerów (czy agencji re-
klamowej). W brandingu dużych firm najczęściej 
jest tak, że zbiera się grupa ludzi i ustala niejako 
z góry, arbitralnie, jaka będzie mapa archetypów 
danego brandu. Oczywiście poparte to jest ana-
lizą rynku, potrzeb klientów etc. Jednak jest to 
strategiczna decyzja – postanawiają: będziemy 
Mędrcem, Władcą czy Matką Ziemią.

A sprowadzając nas na grunt polskiej branży 
nieruchomości, czyli głównie średnich 
i małych firm, mikro przedsiębiorców czy 
nawet agentówfreelancerów?

Dobrze, jeśli będziemy bazować na autentycznej 
mapie archetypów drivera marki – właściciela 
firmy bądź zespołu. Wtedy jest łatwiej prowadzić 
spójną z nami komunikację. Ja też jestem mikro-
przedsiębiorcą i wolę, by „marka była mną”, tj. mia-
ła taką jak ja osobowość. Dlatego, że to ja sama 

zajmuję się swoimi działaniami promocyjnymi i so-
cial mediami, nie zalecam tego zewnętrznym pod-
miotom ani nie mam działu marketingu. Chcę, by 
komunikacja wypływała ze mnie, bo wtedy mam 

pewność, że będzie spójna 
i autentyczna. Spójność 
i autentyczność to funda-
menty zaufania do marki.

Łatwo zacząć pracę z archetypami, gdy 
zaczynamy z nowym biznesem. Co jednak, 
gdy już kilka lat funkcjonujemy na rynku? 
Jeśli ktoś, zainspirowany naszą rozmową, 
pomyśli: „OK, zobaczmy, spróbujmy się 
określić!”, to co powinien zrobić? Czym 
powinniśmy się kierować, wybierając 
archetyp dla swojej marki?

Przyjrzyjmy się na początek sobie, jacy jesteśmy, 
jaką markę już mamy i spiszmy nasze silne strony.

 Bazowanie na autentycznej 
 mapie archetypów drivera 
 marki pozwala prowadzić 
 spójną komunikację. 

Mapa archetypów, opracowanie Gabriela Borowczyk
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W tym celu rekomenduję wykonać naszą osobi-
stą mapę archetypów właściciela, ale może także 
zespołu, jeśli taki mamy. Można wejść do mojej 
aplikacji online i tam przejść przez proces two-
rzenia mapy archetypów. Będzie to taka autoewa-
luacja, jak to czujemy i jak jest dziś. Zachęcam, 
żeby to zrobić szczerze, ani sobie nie słodzić, ani 
też zbytnio się nie deprecjonować, bądź cenzuro-
wać. „Ja, Mędrzec na 8? No gdzie! Najwyżej na 5!”. 
Szczerze powiedzmy samym sobie, co o so-
bie sądzimy.

W kroku drugim idealnie by było, jeśli udałoby się 
nam o to samo zapytać dotychczasowych odbior-
ców naszej marki, naszych klientów.

Jak to zrobić?

Wykonując ćwiczenie, czyli tzw. lustro społeczne. 
Możemy poprosić naszych klientów – byłych lub 
obecnych, osoby, które mają już opinię o nas i jest 
ona poparta doświadczeniem, których zdanie jest 
dla nas ważne. Możemy z nimi porozmawiać lub dać 
im dostęp do tej samej aplikacji mapy archetypów, 
którą mają wypełnić, nie myśląc o sobie, ale o nas.

Wtedy możemy porównać to, cosami myślimy 
o nas i o naszej marce, z tym jak postrzegają nas 
klienci.  To jest bardzo ciekawe doświadczenie. 
Następuje zderzenie percepcji, które może być 
źródłem momentu AHA! Np. gdy sami oceniliśmy 
się maksymalnie w skali Opiekuna, a otrzymujemy 

feedback, że Opiekun to tak na 50%, ale za to 
otrzymaliśmy maksymalną notę Bohatera. Warto 
dopytać też, co dana osoba miała na myśli, po-
prosić, by przytoczyła nam sytuacje, na podstawie 
których tak nas opisała. W każdym przypadku 
poszerza to naszą świadomość.

To, co my sądzimy o sobie, a co odbiorca 
marki o nas sądzi – na podstawie 
komunikatów, jakie do niego docierają 
i doświadczenia, jakie miał w kontakcie 
z nami – potrafi się mocno rozbiegać?

Dobrze, żeby te perspektywy się znacznie pokry-
wały, ale niezwykle rzadko tak jest. Marka jest 
wtedy spójna, kiedy jej wizerunek na zewnątrz 
w dużym stopniu pokrywa się z tym, jak mar-
ka chce być postrzegana. W przypadku marki 
osobistej np. te dwa koła nigdy się nie pokryją 
w 100%, zawsze w nas bowiem pozostaje coś, 
co jest ukryte, intymne lub pozostaje w sferze na-
szych aspiracji, zwłaszcza jeśli w markę wlewamy 
swoją osobowość, np. jako mikroprzedsiębiorca.

Kiedy jednak zobaczymy, że te koła zupełnie się 
wykluczają lub, gdy różnice są bardzo duże, to 
powinna zapalić się nam lampka alarmowa. Być 
może w budowaniu naszej marki osobistej próbu-
jemy naśladować kogoś (kto nam bardzo imponu-
je), ale jest inną osobowością i jego styl komuni-
kacji nie jest spójny z nami i naszą mapą.  Wszelka 
niespójność jest wyłapywana przez klientów. 
A przecież chcemy być spójni, autentyczni i bu-
dzić zaufanie.

Źródło: opracowanie własne Gabrieli Borowczyk

https://flipowanie.pl/mapa-archetypow-online/
https://flipowanie.pl/mapa-archetypow-online/
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Marka osobista rozwija się, a archetypy są zdol-
ne do przemiany i rozwoju. Po diagnozie, czas 
na przygotowanie persony marki – takiej idealnej 
mapy archetypów wynikającej z wizerunku, jaki 
chcę zbudować. Jaką markę chcę zbudować? Do 
jakiej wersji siebie dążę? Nazywam to „ja-beta”.

Wtedy czas na ponowną refleksję: co chcę wzmocnić, 
a co być może trzeba osłabić? Być może jest coś, co 
torpeduje mój wizerunek lub klienci tego nie akceptu-
ją. Następnie opracowujemy plan działania: jak to po-
kazać światu i uwiarygodnić? Mogą to być działania 
wizerunkowe w social mediach, ton narracji, kolory-
styka i dobór zdjęć do reklam, sposób, w jaki prowa-
dzimy dialog z naszymi klientami, jak piszemy do nich 
w mailach – czy piszemy językiem oficjalnym urzędo-
wo-prawniczym czy bardziej „po ludzku”. Czy zasy-
pujemy naszego klienta wiedzą, hojnie dzielimy się 
doświadczeniem, czy pozwalamy, by sam dochodził 
do pewnych prawd i tylko asystujemy gdzieś z daleka. 
To wszystko złoży się na taktyczny plan budowania 
strategii marki, opartej właśnie na archetypach.

Czyli archetyp jest tak naprawdę 
o naszym rozwoju?

Budowanie marki to proces. Od momentu, w któ-
rym znajdujemy się dzisiaj, do punktu, w którym 
chcemy się znaleźć. Budujemy na tym, co już 
mamy, ale też rozwijamy się. A o kierunku tego 
rozwoju decydujmy, badając i biorąc pod uwagę 
również potrzeby naszych klientów. 

Pewien świat skojarzeń, który buduje wokół 
siebie marka posługująca się archetypami, 
powoduje, że mamy do marki określony 
stosunek. Na przykład obdarzamy ją 
zaufaniem, wierzymy, że jest np. chętna do 
pomocy i opiekuńcza, można na niej polegać. 
To takie cechy, które chcielibyśmy widzieć 
w markach z branży nieruchomości właśnie… 
jak je uwiarygodnić?

Załóżmy, że uznaliśmy, że w naszej branży dobrze by 
było, żeby być np. Towarzyszem (bo towarzyszę w pro-

cesie zakupu) i wzmocnić archetyp Mędrca (bo posia-
dam wiedzę i odpowiedzi dla nich na każde pytanie).

Chcąc zatem Mędrca wzmocnić, możesz to zrobić 
na różne sposoby. Może masz potrzebę posze-
rzenia jeszcze swojej wiedzy, chcesz wziąć udział 
w szkoleniach, zrobić jeszcze jakieś kursy. Albo je-
steś pewien posiadanej wiedzy, ale świat oczekuje 
od Ciebie uwiarygodnienia np. certyfikatów, w tym 
przypadku np. licencji pośrednika. Albo masz już 
to wszystko, ale świat o tym jeszcze nie wie. Albo 
świat wie, ale musisz udowodnić i pokazać, że po-
trafisz je z sukcesem zastosować.

Wzmacniając Towarzysza, możesz popracować 
zarówno nad faktyczną zmianą zachowania wobec 
swoich klientów, poprawić obsługę, ale możesz też 
np. w procesie pracy z klientem przygotować jakiś 
przydatny formularz czy checklistę. Możesz wpro-
wadzić elementy, które pomogą przezwyciężyć ci 
słabości (np. masz problemy z regularnym odpo-
wiadaniem na maile czy raportowaniem tygodnio-
wym etc.) Jeżeli konstatujesz, że w budowaniu 
swojej marki ważne jest, by Twój klient czuł się dob-
rze zaopiekowany, pomyśl, co takiego wzmocnić 
lub poprawić na poszczególnych etapach procesu, 
np. analizując tzw. punkty styku z klientem. To 
z jednej strony praca nad sobą, a z drugiej strony 
stworzenie procedury, która pomaga w niwelowa-
niu słabych punktów współpracy z klientem.

Piramida marki Luskina, opracowanie Gabriela Borowczyk
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Do działalności biura/agenta 
nieruchomości – a jest to profesja doradcza, 
która nosi znamiona zawodu zaufania 
publicznego – w sposób oczywisty pasują 
archetypy, które już wcześniej wymieniłyśmy: 
Mędrzec, Towarzysz, Opiekun. To nasuwa 
się w sposób intuicyjny, oczywisty. Jeżeli 
nagle wszystkie biura, lub ich większość, 
zaczną korzystać z dokładnie tych samych 
archetypów, czy będą brzmiały w ten 
sam sposób?

Tego bym się nie obawiała. Są bowiem różne stra-
tegie. Marka może mieć jeden silnie dominujący 
archetyp (patrz przykład Harleya Davidsona), ale 
częściej marki wybierają kilka archetypów, tworząc 
mapę. Rozróżniamy wtedy tzw. archetypy wiodące 
i wspierające. Na przestrzeni wielu lat praktyko-
wania pracy z archetypami dla wielu firm i marek 
dostrzegam, że nawet w obrębie branży firmy lub 
marki osobiste, które mają dokładnie taką samą 
mapę archetypów, prowadzą zupełnie inną narra-

cję, angażują się w inne działania, mają inne grupy 
docelowe. Dzieje się tak, ponieważ każda marka 
jest inna, mamy inne doświadczenia, inną specjali-
zację i inne cele. 

W strategii budowania marki możemy opierać się 
na cechach generycznych, jakie posiada branża 
albo możemy też złamać schemat. Wyobrażam 
sobie na przykład, że buntownicza narracja w kon-
tekście nieruchomości też może być ciekawa. 
„Precz z...! Zasługujesz na to, żeby..., Należy Ci się... 
Jak nie teraz, to kiedy!”. To oczywiście z lekkim 
przymrużeniem oka, bo nie robimy rewolucji, ale 
prowadzimy ciekawą i inną niż pozostali komuni-
kację. Trafić może ona do wielu osób, bo czy nie 
pomyślałaś sobie nigdy: „No kurczę, należy mi się 
chyba większe mieszkanie? Mogę sobie przecież 
kupić lepszy samochód?!”. Wybrzmiewa czasem 
w nas samych taka buntownicza narracja. I kiedy 
zobaczę taką narrację agenta nieruchomości, to 
nagle trafia do mnie to, że on mówi dokładnie to, 
co ja myślę. „Precz z ciemnym niskim mieszkaniem! 

Karty archetypów, opracowanie Gabriela Borowczyk
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Należy Ci się garaż! Należy Ci się miejsce na Twoje 
książki!  Zasługujesz na domek z ogródkiem. Teraz 
potrzebujesz zrelaksować się po ciężkim dniu pra-
cy, a nie dopiero na emeryturze!”

Ale uwaga, jak ktoś nie ma w sobie Buntownika, 
to przestrzegam, żeby sztucznie nie uprawiał 
tej narracji, bo będzie mu ciężko w nią wejść i ją 
przez dłuższy czas utrzymywać, nie będzie w niej 
autentyczny. A jeżeli umówię się z takim pośred-
nikiem, który mnie do siebie przyciągnął swoim 
buntowniczym hasłem, a on podczas spotkania nie 
będzie spójny z komunikacją, jaką do tej pory mi 
serwował, to poczuję dysonans i nie wzbudzi to 
mojego zaufania.

Może taką narrację odważną i zdecydowaną 
łatwiej będzie prowadzić pośrednikom, 
którzy mają konkretną specjalizację? Taką, 
jak najem albo nieruchomości luksusowe, gdy 
grupa docelowa jest bardziej specyficzna.

I tutaj poruszamy bardzo ważny temat. Kiedy uży-
wamy mapy archetypów do działań strategicznych 
i marketingowych, to gorąco rekomenduję, żeby 
używać także innych narzędzi marketingowych. 
Czyli np. stworzyć personę swojej grupy docelo-
wej. Jeżeli mamy różne grupy docelowe, to two-
rzymy persony dla każdej z nich. Na mojej stronie 
internetowej jest do pobrania odpowiedni arkusz, 
który  podpowiada, jak takie persony tworzyć 
i opisywać. Mając przed oczami personę klienta, 
o wiele łatwiej zastanowić się, w jaki sposób do 
niego mówić, jak projektować punkty styku z nim, 
czyli customer experience. Wiem, gdzie go szukać, co 
robi, jak wygląda jego dzień, jakie są jego potrzeby 
i aspiracje. Dzięki temu łatwiej mi go zrozumieć.

Innymi słowy, archetypy pomagają nam nie 
tylko poznać naszą markę, ale również ją 
rozwijać i przede wszystkim budować relacje 
i zaufanie naszych klientów?

Archetypy poszerzają naszą świadomość, czerpiąc 
z nich możemy zbudować spójną, ciekawą i pożą-

daną markę. Jest takie piękne polskie słowo: repu-
tacja. Nasza reputacja to nie tylko obietnice i de-
klaracje czy reklama, ale ciągłe uwiarygodnianie 
naszej marki przez spójne działania. Mapa archety-
pów to początek i fundament, na którym budujemy 
swój biznes. Każdy z nas chce budować markę, 
która przyciąga i budzi zaufanie, jest spójna, po-
trzebna i wiarygodna – a zadowoleni, ba, nawet 
zachwyceni klienci będą polecali nas innym.

Dziękuję za rozmowę.
 

warto zajrzeć:

Carol Pearson, Margaret Mark, 
The Hero and the Outlaw

Carol Pearson, Margaret Mark, 
Awakening the Heroes Within

Narzędzie do Tworzenia mapy 
archetypów online

http://www.gabrielaborowczyk.pl
http://www.gabrielaborowczyk.pl
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/273672/the-hero-and-the-outlaw
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4934903/awakening-the-heroes-within-twelve-archetypes-to-help-us-find-ourselves-and-transform-our-world
https://arch.flipowanie.pl/auth/login
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https://www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html
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marka dosłowna
i niedosłowna
Która jest bardziej skuteczna?

fot. Rachel Claire / pexels.com

 Maciej Sznitowski 
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Branding, który wprost wskazuje na przedmiot 
działalności, możemy nazwać dosłownym (de-
skryptywnym). Przykład takiego brandingu to 
serwis samochodowy z zarysem linii auta albo 
kształtem klucza płaskiego, to gabinet denty-
styczny z symbolem ząbka czy producent okien 
z ikonką okna.

Po drugiej stronie mamy branding niedosłowny 
(niedeskryptywny), czyli niewskazujący niczego 
wprost, operujący np. metaforą lub po prostu 
abstrakcyjną formą graficzną. To Nike ze swoim 
swooshem, Mastercard z przecinającymi się kołami, 
Starbucks z syreną czy Huawei z kwiatkiem.
Możemy to porównać do znaków drogowych. 
Dosłowne znaki to przejście dla pieszych czy zakaz 
skrętu w prawo. Niedosłowne są znaki zakazu 
wjazdu albo drogi z pierwszeństwem. Te drugie są 
znacznie prostsze i bardziej wyraziste, ale musimy 
nauczyć się ich znaczenia, bo nie da się go wyczy-
tać z grafiki.

 Domki na piasku? 
Dlaczego marki związane z nieruchomościami 
skłaniają się najczęściej ku tej pierwszej, dosłownej 
opcji? Dlaczego wszędzie są domki? Czy opieranie 
marki na takim oczywistym (wręcz banalnym?) 
skojarzeniu zapewni jej dobry fundament, czy 
skończy się jak stawianie domków na piasku? 
Czujemy podskórnie, że gabinety stomatologiczne 
z ząbkiem czy mechanicy z kluczem nie stanowią 
dla nas zbyt konkurencyjnego (pod kątem bran-
dingowym) towarzystwa. Co, jeśli chcemy nasze 
marki pozycjonować w sposób bardziej wyszukany? 
Nasze biura wyglądają często jak siedziby banków, 
a przecież trudno wyobrazić sobie poważny bank 
z banknotami w logo, prawda?

Dlaczego więc w branży nieruchomości sięgamy 
po takie dosłowne skojarzenia? Najprostsza odpo-
wiedź brzmi: „Bo możemy”.

Trzy razy D, czyli domek, dach lub drzwi – tak wygląda podium najbardziej 
popularnych symboli wykorzystywanych w brandingu w branży nieruchomości. 
Poza podium mogą pojawić się jeszcze klucz lub dziurka od klucza oraz – 
uniwersalna opcja – graficzna zabawa pierwszą literą nazwy. Znasz przykłady, 
które wyłamują się z tego schematu? Zapewne wystarczą Ci palce jednej ręki, 
aby je policzyć. Czy to dobrze, czy źle? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Brandoholik, który pomaga budować i remontować marki. 
Specjalizuje się w strategii marki oraz strategii rebrandingu. Swoją 
wiedzą dzieli się na blogu sznitowski.pl

Maciej Sznitowski

http://sznitowski.pl
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Możemy, ponieważ nieruchomości to coś namacal-
nego, coś co łatwo zobrazować. Jeśli Twoje dzieci 
dostaną w przedszkolu zadanie: narysuj, co robią 
rodzice w pracy, to mogą narysować Ciebie obok 
domku przekazującego komuś klucze. Twoje dzieci 
to szczęściarze. Mają szczęście, że nie zajmu-
jesz się marketingiem albo testowaniem oprogra-
mowania, bo tego nie da się narysować.

Prosty test narysuj to pozwala wykryć abstrakcję, 
jeśli czegoś nie da się narysować, to mamy do 
czynienia z pojęciem abstrakcyjnym. To ważne, 
ponieważ abstrakcja jest wyzwaniem nie tylko dla 
naszych dzieci, ale przede wszystkim dla naszych 
mózgów. Ich funkcjonowanie kształtowało się 
na drodze ewolucji od ponad stu tysięcy lat. Przez 
cały ten czas zajmowaliśmy się głównie tym, co 
namacalne. Dopiero od niedawna nasze umysły 
muszą zmagać się z przetwarzaniem abstrakcyj-
nych pojęć, takich jak inwestycje czy doradztwo.

Nieruchomości nie mają problemu z abstrakcją. 
Doradztwo w tej branży sprowadza się koniec 
końców do materialnego obiektu. Inwestowanie 
w nieruchomości też jest bardziej namacalne niż 
inwestowanie np. w akcje. Nieruchomości nie 
mają tego problemu, dlatego korzystamy z tego 
na potęgę. Projektanci brandingu chętnie łapią 
taką okazję i kończą z pomysłem ze wspomnianej 

grupy trzech D. Właściciele marek również czują, 
że jest to dobre rozwiązanie. Jedno jest pewne – 
to rozwiązanie po prostu łatwe. Jeśli nie jesteśmy 
zmuszeni do szukania głębiej (jak wspomniani 
marketerzy czy testerzy oprogramowania), to tego 
nie robimy. A czy łatwe rozwiązanie może być sku-
teczne? O dziwo, tak.

 Dosłowność jest skuteczna? 
Trójka profesorów marketingu z Francji, Anglii 
i Kanady przeprowadziła łącznie kilka badań, 
które miały odpowiedzieć właśnie na to pytanie: 
Czy lepsze są marki dosłowne, czy niedosłowne?1 
Przebadali prawie 600 przykładów i doszli do wnio-
sku, że marki z dosłownym brandingiem nie tylko 
mogą być skuteczne, ale są zdecydowanie bardziej 
skuteczne niż marki niedosłowne!

Marki, które wprost wskazują swój rodzaj działal-
ności, są łatwiejsze do przetworzenia, ludzie mogą 
po prostu szybciej zrozumieć, co one oferują. Nasze 
mózgi premiują łatwość poznawczą, bo nie lubią 
niepotrzebnie spalać kalorii. Konsekwencje mogą 
być bardzo pozytywne, takie marki są nie tylko od-
bierane jako bardziej autentyczne, ale też zwiększa-
ją skłonność klientów do dokonania zakupu. Analiza 
wyników finansowych potwierdziła deklaracje 
konsumentów – dosłowne marki radzą sobie lepiej.

fot. Thuan Pham / unsplash.com
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Jest jednak pewien haczyk, właściwie 
dość oczywisty.

Dosłowny branding sprawdza się lepiej w przy-
padku marek nieznanych, wchodzących na rynek. 
Wtedy liczy się łatwość poznawcza i szybkie 
zaszufladkowanie danej marki. Kiedy weźmiemy 
pod uwagę grupę marek, które już znamy (np. 
kilka biur nieruchomości działających w jednym 
mieście), to dosłowny branding przestaje być 

przewagą i staje się problemem. W takiej sytuacji 
liczy się przecież wyróżnienie na tle konkurencji.

Jeśli wyglądamy jak wszyscy pozostali, to jak ludzie 
mają nas od nich odróżnić? Kojarzysz to biuro nierucho-
mości, nie pamiętam dokładnie nazwy, takie z domkiem 
w logo? Nie wiesz, o które mi chodzi? No taki daszek 
w znaku... To bardzo realna sytuacja, której bohaterem 
może być Twoja marka. Nie zgodzisz się? Zazwyczaj fir-
my przeceniają to, jak dobrze są znane i rozpoznawal-
ne wśród klientów. Jakakolwiek nie byłaby dzisiaj Twoja 
pozycja na rynku, nie możesz zapominać o ciągłym 
inwestowaniu w umacnianie marki.

 Trzy razy Z 
Możemy powiedzieć, że w budowaniu marki 
istotne są trzy etapy: ludzie muszą najpierw naszą 
markę zauważyć, potem odpowiednio zaszufladko-
wać, a docelowo po prostu zapamiętać.

fot. Olena Sergienko / unsplash.com

 Marki z dosłownym 
 brandingiem są odbierane 
 jako bardziej autentyczne, 
 ale też zwiększają skłonność 
 klientów do dokonania zakupu. 

 Zazwyczaj firmy przeceniają to, 
 jak dobrze są znane i rozpoznawalne 
 wśród klientów. 
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Dosłowny branding może pomóc na etapie bu-
dowania zauważalności, bo domek w logo może 
zwrócić uwagę osoby, która szuka nieruchomości 
na tej samej zasadzie, jak zielony krzyż poma-
ga znaleźć na ulicy aptekę. To sygnał popatrz 
na mnie – mam to, czego szukasz. Wiemy już też, 
że deskryptywne logo zdecydowanie pomaga 
na etapie zaszufladkowania. Problem w tym, 
że dosłowny branding zdecydowanie przeszkadza 
na etapie budowania zapamiętywalności. A zapa-
miętywalność jest kluczowa! Co z tego, że ktoś nas 
zauważy, jeśli szybko o nas zapomni? Budowanie 
silnej marki polega właśnie na zajęciu silnej pozy-
cji w świadomości (czyli pamięci) konsumentów.

Powtarzając za cenionym ekspertem marketingu, 
Byronem Sharpem, nie chodzi o to, aby marka wyróż-
niała się na tle innych – tylko o to, aby była charak-
terystyczna (be distinctive, not different). Wyróżnienie 
na tle konkurencji samo w sobie nie powinno być 
naszym celem. Celem powinien być charakterystycz-

ny branding, który zapada 
ludziom w pamięć.

 Brandingowe kalambury 
Silna marka to taka, która poradzi sobie w kalam-
burach, czyli da się o niej powiedzieć bez wymie-
niania nazwy. Na przykład: buty z trzema paskami, 
czekolada z fioletową krową czy telefon z ugryzionym 
owocem. Zwróć uwagę, że te opisy odnoszą się do 
elementów wizualnych.

Taki charakterystyczny element nazywamy czasem 
wizualnym młotkiem, bo pomaga wbić markę do głów 
klientów. Najlepiej sprawdzają się tutaj zwierzątka, 
a przykłady to Żabka, Dove, Red Bull czy Puma (któ-
re mają je w samej nazwie) oraz Orlen, Gatta, Ursus, 
CD Project Red, ING, Playboy, Twitter czy John 
Deere. Zamiast zwierząt możemy mieć bardziej ludz-
kie postaci, spójrz na Alior Bank, Starbucks, Pringles 
czy KFC. Dobrze działają też przedmioty, wykorzy-
stują je Shell, Apple (które mają je w nazwie), ale 
również Poczta Polska czy Polsat. Działa też cha-
rakterystyczny kolor, jak w przypadku T-Mobile czy 
Milki, ale o ten wyróżnik jest już coraz trudniej.

Każda z tych marek byłaby łatwa do przedstawienia 
w kalamburach, a to cenna przewaga, bo klienci 
mogą mieć zwyczajnie problem z zapamiętaniem 
nazwy firmy. Na pewno znacznie łatwiej zapamiętają 
jej charakterystyczny symbol, a to dlatego, że wzrok 
jest naszym dominującym zmysłem, za jego pomocą 
odbieramy nawet 80% informacji o świecie.

 Nie chodzi o to, aby marka 
 wyróżniała się na tle 
 innych – tylko o to, aby była 
 charakterystyczna. 

fot. Brett Jordan / unsplash.com
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fot. Brett Jordan / unsplash.com

O czym warto pamiętać, szukając swojego wizu-
alnego młotka? O tym, że nie tylko znak może być 
naszym znakiem rozpoznawczym.

 Marka to nie tylko logo 
Podałem przykłady, w których charakterystyczny 
symbol znajduje się w samym logo, ale nie musi 
tak być. Symbolem marki Burger King jest złota ko-
rona, ale przecież nie ma jej w logo. To symbol tak 
silny, że gdy w jednym eksperymencie poproszono 
ludzi o narysowanie z pamięci logo różnych ma-
rek, to 20% osób błędnie narysowało logo Burger 
Kinga właśnie z koroną2.

Pamiętaj więc o tym, że funkcję zaszufladkowania 
czy zapamiętywalności mogą realizować inne niż 
logo elementy marki. Jeśli na przykład w nazwie 
marki pojawia się hasło nieruchomości to klient 
nie będzie miał problemu z rozpoznaniem, czym 
się zajmujecie. Warto pamiętać o trzech etapach 
na Z i odpowiednio rozplanować, które elementy 
marki pomogą w ich realizacji.

 Inwestycja zwraca 
 się po czasie 
Wyobrażasz sobie logo Nike z symbolem buta za-
miast kultowego swoosha? Pewnie nie, ale możesz 
sobie wyobrazić, że początki nie były takie łatwe. 

Phil Knight, czyli założyciel marki, wspomina, 
że początkowo ten znaczek budził zdziwienie, 
ludzie go po prostu nie rozumieli. Zawsze tak jest, 
gdy spotykamy się z czymś nowym (czyli świeżym) 
i innym (czyli wyróżniającym się). A czy branding 
nie powinien być właśnie świeży i wyróżniający 
się? Moim zdaniem, zdecydowanie tak.

Łatwiej i efektywniej jest zacząć z marką dosłow-
ną, ale warto pamiętać, że to przewaga, którą 
z biegiem czasu będziemy tracić. W pewnym 
momencie być może zaczną nas wyprzedzać marki, 
które na starcie nie poszły na łatwiznę.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy lepszy jest 
branding dosłowny czy niedosłowny, wszystko 
zależy od Twojej sytuacji. Jeśli nie możesz sobie 
pozwolić na inwestycję w budowanie marki, to się-
gnij po dosłowność. Jeśli jednak celujesz wysoko, 
to zainwestuj w charakterystyczny i zapamiętywal-
ny branding. Trzymam kciuki za Wasze decyzje!

Źródła:
1 https://hbr.org/2019/09/a-study-of-597-logos-shows-which-
kind-is-most-effective
2 https://www.signs.com/branded-in-memory/ 

fot. Patrik Michalicka / unsplash.com

 Poszukaj swojego 
 wizualnego młotka. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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Jak nie wypaść  
z rynku i zawsze 
mieć pracę 
Bardziej lub mniej oczywiste pomysły  
na pozyskiwanie klientów
 Agata Stradomska 

fot. Christin Hume / unsplash.com
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Pozyskiwanie klientów to nie tylko problem żółto-
dziobów, młodych adeptów sztuki agencko-nieru-
chomościowej, ale też i starych wyjadaczy, którzy 
z niejednego pieca chleb jedli i niejedno mieszka-
nie sprzedali. Wiem jak, ale nie mam z kim… ot, 
taki dylemat.

Pozyskiwanie klientów możemy podzielić na ak-
tywne – to znaczy, że to my pozyskujemy klien-
tów (docieramy do nich, proponujemy usługi) 
i pasywne – czyli takie, kiedy to oni docierają do 
nas. Dużo łatwiej przekształcić zainteresowanego 
(lead) w klienta związanego umową (przekonać 

do współpracy), kiedy to on 
o nas zabiega, a nie odwrot-
nie. Ale nie łudźmy się, nic 
samo się nie dzieje.

Aby klient do nas przyszedł, też coś musimy zrobić. 
I to niemało. Poniżej kilka pomysłów na działania, 
które zapewnią Ci stały dopływ klientów:

 Zabawa w zimno-ciepło 
 (zimne i ciepłe telefony) 
Telefonowanie to metoda, która może zapewnić 
najszybszy efekt i jest możliwa do zastosowania 
od ręki. Po prostu bierzemy telefon i wybieramy 
kilka cyfr, a kiedy usłyszymy głos z drugiej strony, 
możemy przystąpić do działania. Wielu agentów 
nieruchomości swój każdy dzień zaczyna od cold 
callingu (zimne telefony), marząc skrycie, że kiedyś 
to się skończy, że będzie można jakoś inaczej… 
Niestety, prowadzenia rozmów telefonicznych w tej 
branży nie unikniemy, ale dużo łatwiej rozmawiać, 
kiedy już ten kontakt trochę ogrzejemy. Nawet jeśli 
usłyszymy „nie”, warto pamiętać, że nie oznacza 
to „nie, nigdy w życiu”, a raczej „nie, nie teraz”. 

Jedną z najtrudniejszych (jeśli nie najtrudniejszą) rzeczą w pracy agenta 
nieruchomości jest stworzenie systemu pozyskiwania klientów. Kiedy agent 
opanuje tę umiejętność, ba, zrobi z niej element codziennej rutyny, nie 
tylko nie zginie, ale ma wtedy nawet szansę odnieść spektakularny sukces.

Menedżer agencji Białe Lwy Nieruchomości, buduje markę na 
stołecznym rynku i zarządza 60-osobowym zespołem doradców  
ds. nieruchomości. Autorka publikacji o rynku nieruchomości,  
m.in. na blogu „Agata o nieruchomościach”.

Agata Stradomska

 Nie łudźmy się, nic samo  
 się nie dzieje. 

https://www.agataonieruchomosciach.pl/
https://bialelwy.pl
https://www.agataonieruchomosciach.pl
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Powracanie co jakiś czas do naszego rozmówcy 
sprawdzając, jak idzie mu sprzedaż nieruchomości, 
szczerze interesując się jego osobą i problemem, 
może sprawić, że nie tylko ocieplimy klimat, ale też 
dzięki cierpliwości pozyskamy klienta!

 Networking 
Uczestnictwo w spotkaniach grup networkin-
gowych pozwala dotrzeć do wielu osób, które 
są, podobnie jak my, nastawione na poznawanie 
nowych ludzi i poszukiwanie wartościowych 
kontaktów. W każdym większym mieście można 
znaleźć bardziej lub mniej regularnie spotykają-
ce się grupy. Niektóre z nich działają w sposób 
bardzo sformalizowany, z koniecznością wykupie-
nia członkostwa i stałą agendą. Są też spotkania 
organizowane akcyjnie, pod egidą jakiegoś tematu 
lub wydarzenia, mogą być pod patronatem lokal-
nych samorządów, przedsiębiorstw czy stowa-
rzyszeń. Choć pandemia wpłynęła na organizację 
takich spotkań, to jednak niektóre grupy w miarę 
możliwości spotykają się na żywo, a część prze-
szła do internetu, co sprawia, że są one jeszcze 
bardziej dostępne.

Do networkingu warto się odpowiednio przygo-
tować. Krótka prezentacja swojej osoby, swoich 
usług, tego, jakich klientów się szuka oraz pełen 
wizytownik to nieodzowne atrybuty networkera.

 Szkolenia i konferencje 
Udział w szkoleniach czy konferencjach pozwala 
również poszerzyć krąg znajomości, przy czym nie 
ma zasadniczo znaczenia, jaki jest ich wiodący te-
mat czy cel. Wszędzie tam, gdzie są inni ludzie, jest 
okazja do nawiązania relacji, która może przeisto-
czyć się w ciekawą i owocną biznesowo znajomość. 
Warto sprawdzić wydarzenia na Facebooku lub do-
stępne szkolenia w serwisach sprzedających bilety.

Po każdym takim spotkaniu warto odezwać się do 
osób, z którymi rozmawialiśmy, zaprosić nowo pozna-
nych znajomych do kontaktów w mediach społecz-
nościowych i wysłać wiadomość z podziękowaniem 
za rozmowę. Networking to wymiana kontaktów – 
więc nasi rozmówcy również chcą być zapamiętani. 
Pokażmy, że są dla nas ważni jako partnerzy bizneso-
wi. W kontakcie po spotkaniu starajmy się nawiązać 
do czegoś, co zapamiętaliśmy z naszej rozmowy.

fot. Daria Shevtsova / pexels.com
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 Rodzina i znajomi 
Spośród ludzi, którzy nas otaczają, mogą pocho-
dzić nasi najlepsi klienci. Ważne, aby mieć opinię 
dobrego fachowca, osoby sumiennej, być postrze-
ganym jako człowiek rzetelny i odpowiedzialny. 
Budując swój wizerunek w otoczeniu, mamy szansę 
na szybkie polecenia i klientów wśród znajomych. 
Oczywiście, ważnym działaniem jest również 
rozwijanie swojego otoczenia, zawieranie nowych 
znajomości i odświeżanie starych. Agent nierucho-
mości to lew salonowy albo przynajmniej bardzo 
towarzyski zwierz :).

I choć czasem wśród znajomych znajdą się osoby, 
które będą chciały wykorzystać nas za darmo, 
to asertywność połączona z jasną komunikacją 
powinny uchronić nas od pracy bez zapłaty. Jeśli 
znajomi są nas pewni, wiedzą, że się zawsze bar-
dzo staramy, jesteśmy kompetentni i zaangażowa-
ni, będą woleli dać nam zarobić, niż szukać innej 
osoby zupełnie im nieznanej, co do której nie mają 
żadnych sprawdzonych informacji. Ludzie wolą 
robić biznes z tymi, których znają i lubią.

 Zostań doradcą 
 w swoim otoczeniu 
Każdy agent nieruchomości w miarę zdobywania 
doświadczeń nabywa szeroką i użyteczną wiedzę, 
którą może podzielić się ze swoim otoczeniem. 
Warto oddzielać pracę pośrednika od porad, które 
mogą być naszym marketingiem. Jeśli będziemy 
użyteczni i pomocni, ludzie to zapamiętają i wrócą 
do nas wtedy, kiedy będą potrzebować naszej 
pomocy jako agenta. Pozwól więc swoim bliskim 
i znajomym, aby zwracali się do Ciebie z problema-
mi związanymi z nieruchomościami, i jeśli możesz 
odpowiadaj, pomagaj lub wskazuj drogę rozwiąza-
nia. Ważne, aby nigdy nie zapomnieli o tym, czym 
się zajmujesz, i że jesteś fachowcem swojej branży. 
Pamiętaj, dobro wraca.

 Zostań lokalnym ekspertem 
Kiedy osoby, które znasz, wiedzą, że to do Ciebie 
mogą się zwrócić z każdym tematem w dziedzinie 
nieruchomości, to oznacza, że jesteś prawdopodob-
nie ekspertem od nieruchomości w swoim otoczeniu. 
To dobrze, bo dzięki temu ludzie wiedzą, czym się 
zajmujesz, jak dobry i fachowy w tym jesteś i jeśli 
tylko będą mieli problem, w którym będziesz mógł 
im pomóc – także zawodowo – nie zapomną o Tobie.

Aby zacząć być postrzeganym jako ekspert, trze-
ba być otwartym, użytecznym, pokazywać swój 
profesjonalizm, proaktywnie wychodzić do otocze-
nia z informacjami i poradami nawet wtedy, kiedy 
znajomi jeszcze nie myślą, że tego potrzebują. 
Budowanie wizerunku eksperta od nieruchomości 
nie jest procesem na tydzień czy miesiąc, to raczej 
lata, ale się opłaci, gdyż później nie ma zazwyczaj 
problemu z pozyskiwaniem klientów i to na włas-
nych warunkach.

 Reklama osobista agenta 
Reklama agenta pomaga budować jego wizerunek 
na rynku lub na tej części rynku, która jest dla 
niego ciekawa biznesowo (osiedle, dzielnica itp.). 
Dzięki reklamie osobistej agent staje się rozpozna-
walną osobą w okolicy, w której działa. To mogą 
być banery, ulotki, reklama w lokalnym wydaw-
nictwie. W materiałach reklamowych warto wyko-
rzystywać swój wizerunek (profesjonalne zdjęcie) 
i zamieszczać dane kontaktowe wraz z odnośnikiem 
do strony internetowej. Wszystkie formy reklamy 
powinny być spójne i atrakcyjne graficznie, dlatego 
warto, by zaprojektowaniem layoutu zajął się grafik.

 Dobry wujek Google 
Mówią, że jeśli nie ma Cię w Google, nie ma Cię 
w ogóle. Jeśli ktoś czegoś szuka, zaczyna właśnie 
od googlowania. Co wujek Google powie o Tobie? 
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Warto od czasu do czasu przeprowadzić samo-
kontrolę, czego klienci mogą się o nas dowiedzieć 
z sieci.

Oznaczając na mapie swoją firmę w Mapach 
Google, ułatwiamy znalezienie nas przez klientów. 
Klientów możemy prosić o opinie i komentarze, 
dzięki czemu osoba, która trafi na nas, poszukując 
agenta, widząc dobre opinie, może skłonić się do 
kontaktu. Dodatkowo, warto swój profil firmowy 
wzbogacić o informacje o usługach i zdjęcia.

 Reklama na samochodzie 
Agent nieruchomości codziennie przemierza 
dziesiątki kilometrów, a czasem nawet więcej. 
Obrandowany samochód może promować agen-
ta i jego usługi, a klientom łatwiej będzie go 
rozpoznać i może ktoś po drodze zwróci uwagę 
i zadzwoni. Szkoda nie wykorzystać tej przestrze-
ni reklamowej.

 Specjalizacja 
Jak mawia reklama: coś, co jest do wszystkiego, 
jest do niczego. Wielu agentów mówi: „Zajmuję się 

wszystkim”. Kiedy klient ma konkretny problem, to 
którego agenta ma więc wybrać? Idąc do leka-
rza, staramy się wybrać właściwą specjalizację, 
tak samo i tutaj. Klient wolałby znaleźć fachowca 
w danej specjalizacji. Warto więc zastanowić się 
nad niszą i pozycjonować się w niej. „Zajmuję się 
sprzedażą domów pod miastem” albo „Jestem 
specjalistą od małych i średnich powierzchni 
biurowych” czy też „Specjalizuję się w gruntach 
rolnych”, „Kwateruję obcokrajowców”. Określenie 
własnej specjalizacji pomoże w ukierunkowanej 
promocji. Dużo łatwiej będzie klientowi nas wyszu-
kać, gdy będziemy pozycjonować się z wykorzysta-
niem fraz związanych z obraną specjalizacją. Warto 
również zastanowić się nad potrzebami klientów 
danej specjalizacji i przygotować dla nich właściwą 
ofertę czy rekomendacje usług komplementarnych.

Dla równowagi powinno się stosować zamiennie 
obie strategie – aktywną i pasywną, a w ramach 
każdej z nich po co najmniej kilka wybranych tech-
nik czy sposobów.

fot. RODNAE Productions / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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Nieruchomość, jaka 
jest, każdy widzi
Ale czy na pewno?

 Karolina Kwiatkowska 

fot. Karolina Kwiatkowska
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Czy to, co widzimy w ofercie nieruchomości, jest stanem faktycznym czy 
tylko trikiem marketingowym i całkowicie odbiega od rzeczywistości?

Home stagerka, fotograf nieruchomości pod marką Flower Fiesta 
Design, pośrednik nieruchomości w EKSPERCI.pro.  Wykładowca na 
Kursie dla pośredników „Start w nieruchomościach” organizowanym 
przez WSPON.

Karolina Kwiatkowska

Każdej zmianie nieruchomości towarzyszy zmia-
na w życiu, a każdy z nas chciałby, żeby była to 
zmiana na lepsze. Jeśli założymy, że klient ma taką 
motywację, razem z nieruchomością kupuje wizję 
życia. Kupuje emocjami, zatem to, w jaki czuły 
punkt trafimy i jakie pozytywne emocje u niego 
wzbudzimy, przybliża nas do finalizacji transakcji. 
Jeśli odpowiednio przygotujemy nieruchomość 
i wyeksponujemy jej największe atuty (co jedno-
cześnie sprawi, że jej słabe strony nie będą zauwa-
żone w pierwszej kolejności), mamy dużą szansę, 
że będzie to czynnikiem decydującym przy podej-
mowaniu decyzji.

Z pomocą przychodzi nam home staging. Tylko umie-
jętne wykorzystanie tego złożonego narzędzia da nam 
jednak pożądany efekt. W innym wypadku narażamy się 
na rozczarowanie czy wręcz niezadowolenie klientów.

 O co w tym wszystkim 
 naprawdę chodzi? 
Home staging to profesjonalne przygotowanie nie-
ruchomości do sprzedaży i wynajmu. Chodzi przede 

wszystkim o to, żeby nieruchomość „do mieszkania” 
zmienić w nieruchomość „do sprzedania”, a dodatko-

wo – przy optymalnych nakła-
dach finansowych – uzyskać 
jak najwyższą możliwą cenę.

Nieruchomość to produkt jak każdy inny. Żeby 
go sprzedać, trzeba zastanowić się nad kilkoma 
aspektami: komu chcemy sprzedać, za ile i jak 
go opakować, żeby potencjalni klienci zwrócili 
na niego uwagę. Im lepiej na wstępie określimy 
grupę docelową, tym łatwiej będzie nam wyzna-
czyć kierunek przygotowań i zadbać o odpowied-
ni komunikat skierowany do idealnego klienta. 
Pokazujemy przestrzeń i funkcjonalność, ale jeśli 
chodzi o aranżację – chcemy trafić w gust więk-
szości lub konkretnej grupy docelowej.

 Nieruchomość „do mieszkania” 
 chcemy zmienić w nieruchomość 
 „do sprzedania”. 
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Poza lokalizacją i szczegółowymi parametrami po-
szukiwań kupujących, musimy czymś przyciągnąć 
uwagę,  a mamy na to bardzo mało czasu. Tylko 
sekundy decydują o tym, czy klient otworzy naszą 
ofertę na portalu. Co do zasady wybieramy rze-
czy ładne, więc opakowanie to kluczowa sprawa. 
Doskonale wiemy, że im więcej osób jest zaintere-
sowanych obejrzeniem nieruchomości, tym bar-
dziej rośnie prawdopodobieństwo, że wśród nich 
jest klient, który zdecyduje się na zakup.

 Kiedy się go stosuje i kiedy 
 się to opłaca 
Oferty, które trafiają do pośredników, to w zde-
cydowanej większości nieruchomości z rynku 
wtórnego w przeróżnym stanie technicznym. 
Na przestrzeni lat dodatkowo zmieniają się: moda, 
materiały wykończeniowe, preferencje klientów. 
Nieruchomości często są zagracone i zaniedbane, 

często nawet kilkuletnia nieruchomość nie prezen-
tuje się atrakcyjnie w kontekście sprzedaży czy wy-
najmu. Naszym zadaniem jest sprawić, by kupujący 
zobaczył ich potencjał.

W wielu przypadkach klienci na początku próbu-
ją sprzedawać sami, dopiero jak wyraźnie nie ma  
zainteresowania ofertą, a czas upływa, szukają 
pomocy profesjonalisty. Często do pośredników 
trafiają nieruchomości trudne do sprzedania, gdzie 
bez odpowiedniego przygotowania oferty sprzedaż 
jest praktycznie niemożliwa, a na pewno nie 
za oczekiwaną przez właścicieli cenę.

A mimo to początkowo przychodzi nam się mie-
rzyć z wieloma obiekcjami sprzedających, zanim 
zdecydują się na współpracę i dostrzegą faktycz-
ną wartość w profesjonalnym przygotowaniu 
oferty. Właściciele są tak przywiązani do swojej 
przestrzeni życiowej, że nie potrafią być wobec 
niej obiektywni.

fot. Karolina Kwiatkowska
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Zakres home stagingu jest bardzo szeroki. Czasem 
wystarczy posprzątać, dokonać drobnych napraw, 
wymienić żarówki, dobrać odpowiednie dodatki, 
usunąć osobiste przedmioty. Bywa też, że wi-
zualne przygotowanie do sprzedaży to bardzo 
złożony projekt, w który zaangażowanych będzie 
wiele osób. Nieruchomość wymagająca napraw 
lub remontu to zachęta do negocjacji! Bywa też, 
że zdecydowanie nie warto inwestować. Jeśli 
nieruchomość jest do całkowitego remontu (a nie 
ma na niego środków), czasem nie ma sensu robić 
nawet stylizacji do sesji, bo możemy uzyskać 
efekt przysłowiowego kwiatka do kożucha. Co nie 
oznacza, że nie warto podejmować innych działań. 
Może zalety znajdziemy na zewnątrz, w okolicy. 
Albo przygotujemy wizualizację kilku pomiesz-
czeń (tzw. wirtualny home staging) i sprzedamy 

nieruchomość w stanie niezmienionym, ale wraz 
z projektem i jego realizacją.

Tutaj stawiamy na kreatywność, a ogranicza nas 
tylko nasza wyobraźnia. Do każdej nieruchomości 
zawsze należy podejść indywidualnie i oceni, na ile 
konkretne działania home stagingowe przełożą się 
na finalny efekt, czyli szybkość i cenę sprzedaży.

Podam przykład domu, który był na rynku 8 lat. 
Po takim czasie zapewne znali go już wszyscy, któ-
rzy szukali nieruchomości w tej okolicy. Pierwszym, 
najważniejszym zaleceniem dla właścicieli było 
przemalowanie ścian z żółtych na białe. Ponieważ 
dom był niezamieszkany, niewykończony i nie-
umeblowany, nadal ciężko byłoby zwrócić uwagę 
potencjalnych klientów. Tu doskonałym rozwiąza-

fot. Karolina Kwiatkowska
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niem okazało się wypożyczenie mebli i dodatków 
oraz zaaranżowanie pomieszczeń zgodnie z ich 
funkcjonalnością i przeznaczaniem. Takie działa-
nia wystarczyły, żeby po miesiącu od momentu 
wystawienia oferty na rynek, dom znalazł nowego 
właściciela. Jeśli inwestycja kilku tysięcy złotych 
może nam przynieść kilkadziesiąt tysięcy zysku, to 
nie ma się nad czym zastanawiać, trzeba działać.

Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych przy-
padkach zastosowanie home stagingu nie wpłynie 
na wzrost wartości nieruchomości i nie zawsze to 
musi być naszym celem. Narzędzie to wspomoże 
uzyskanie wartości rynkowej lub w ogóle umożli-
wi sprzedaż.

 Jest pięknie, tylko kto 
 za to zapłaci? 
Oczywiście wariantów jest kilka, a wszystko zależy 
od zakresu. W przypadku kiedy nieruchomość 
wymaga jedynie stylizacji i przygotowania do sesji 
zdjęciowej, koszt ten często bierze na siebie po-
średnik, a jest to możliwe w ramach umowy na wy-
łączność. Współpraca pośrednika z home stagerem 
może być doraźna lub też – zwłaszcza przy dużej 
liczbie ofert – biuro nieruchomości może mieć 
taką osobę wśród swoich współpracowników.

Zupełnie innym przypadkiem jest sytuacja, w której 
stan nieruchomości wymaga doposażenia, napraw lub 
przeprowadzenia remontu. Wtedy mówimy o złożo-
nym projekcie home stagingowym i jego koszt doty-
czy w głównej mierze klienta. W takiej sytuacji klienci 
otrzymują raport obejmujący szczegółowo kwestie 
przygotowania nieruchomości, określający słabe 
i mocne strony oraz zakres zalecanych prac. Po czym 
ustalamy budżet, w ramach jakiego się poruszamy.

W tym miejscu niezbędna jest ścisła współpraca 
pośrednika z home stagerem odnośnie określenia 
potencjału nieruchomości, ustalenia stanowiska 
właścicieli i ich nastawienia do sprzedaży oraz 
oczekiwanego wpływu prac na cenę.

 Nieruchomości zamieszkane 
 a niezamieszkane 
W nieruchomościach zamieszkanych toczy się 
życie i trudno oczekiwać od właścicieli, że będą 
funkcjonować w odpersonalizowanym i wysty-
lizowanym wnętrzu na co dzień. To absolutnie 
zrozumiałe, stanowi jednak ogromne wyzwanie 
przy sprzedaży. To bardzo ważne, żeby przed każdą 
prezentacją nieruchomości właściciele ją przygoto-
wywali, w miarę możliwości przywracając do stanu 
jak w ofercie. Mam tu na myśli przede wszystkim 
czystość oraz ograniczenie osobistych rzeczy, 
ale detale też są bardzo ważne. Wszystko tworzy 
spójny obraz nieruchomości. Konfrontacja stanu ze 

zdjęć ze stanem faktycznym 
to często powód dużego 
rozczarowania i studzi emo-
cje oglądających.

Zadaniem pośrednika czy home stagera jest takie 
nastawienie właścicieli, żeby widzieli w tym 
procesie zalety i współpracowali w jego zakresie. 
Zawsze tłumaczę klientom, że porządki i ewen-
tualne pakowanie bardzo ułatwią im życie i ogra-
niczą stres, w momencie kiedy z dnia na dzień 
znajdzie się klient, który będzie chciał kupić 
ich nieruchomość.

W nieruchomościach, które nie są zamieszkane, 
sytuacja jest znacznie prostsza, a wręcz kom-
fortowa. Nie ma najmniejszego problemu, żeby 
nieruchomość wyglądała tak, jak na zdjęciach 

 Konfrontacja stanu ze zdjęć 
 ze stanem faktycznym to 
 często powód dużego 
 rozczarowania i studzi 
 emocje oglądających. 
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w ofercie. Tu jednak wielu pośredników popełnia 
błąd, przygotowując mieszkanie jedynie na po-
trzeby sesji zdjęciowej. Później wszystkie meble 
i dodatki znikają wraz z home stagerką, a klienci 
oglądają puste, bezduszne nieruchomości. Jestem 
zdecydowanie zwolenniczką takiego modelu, kiedy 
to większość dodatków wykorzystanych do sty-
lizacji wnętrz i  nadających im charakter zostaje 
w nieruchomości do czasu sprzedaży.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości czy też bud-
żetu na pozostawienie wypożyczonych mebli 
i dodatków do czasu sprzedaży, doskonałym 
rozwiązaniem jest jednorazowe przygotowanie 
nieruchomości i zintensyfikowanie działań w krót-
kim czasie od pojawienia się oferty na rynku, np. 
organizowanie dnia otwartego. Jeśli nie uda się 
sprzedać nieruchomości, problem niestety powra-
ca, bo na kolejnych prezentacjach nie jesteśmy 
w stanie utrzymać efektu wow.

 Najem to inna bajka 
Biorąc pod uwagę złożoność tematu, nieco inaczej 
wygląda sprawa przygotowania nieruchomości 
na wynajem. O ile zgadzam się ze stwierdzeniem, 
że HS to zmiana statusu nieruchomości z „do za-
mieszkania” na „do sprzedania”,  o tyle w najmie to 
właśnie komfort życia na co dzień stanowi kryte-
rium wyboru nieruchomości. Kupujący przeważnie 
liczą się z tym, że będą musieli dostosować nieru-
chomość do własnych potrzeb. Najemcy szukają 
produktu gotowego, niewymagającego żadnych 
inwestycji. W tym segmencie również dużo łatwiej 
o rozczarowanie, bo najemca oczekuje, że dosta-
nie dokładnie to, co widzi na zdjęciach. HS w tym 
wypadku to wyposażenie mieszkania na stałe.

Tu kluczowe jest określenie grupy docelowej 
w oparciu o cechy nieruchomości. W tym miejscu 

fot. Karolina Kwiatkowska
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posłużę się przykładem. Załóżmy, że chcemy wy-
nająć mieszkanie 4-pokojowe:

 ■ W wersji nr 1 jest ono na 4. piętrze, w bloku 
bez windy, blisko uniwersytetu, z dobrą komu-
nikacją, a jego okolica tętni życiem – również 
nocnym, są sklepy, knajpki. Grupa docelowa to 
studenci/młode osoby pracujące.

 ■ W wersji nr 2 to samo mieszkanie znajduje się 
na nowym osiedlu, w bloku jest winda, garaż, 
obok piękny plac zabaw, w okolicy szkoła, 
przedszkole, sklepy. Grupa docelowa to rodzina 
z dziećmi.

Zupełnie inaczej będziemy je wynajmować, inny 
komunikat skierujemy do klientów, inaczej przygo-
tujemy ofertę i inne zalety mieszkania uwypuklimy. 
Precyzyjne określenie grupy docelowej zaoszczędzi 
właścicielowi nieruchomości kłopotu z doposa-
żeniem mieszkania lub usuwaniem niepotrzeb-
nych mebli.

Dla studentów ważnym elementem wyposażenia 
będą miejsca do pracy (biurka), szafa – w każdym 
pokoju. Z kolei rodzina zwróci uwagę na przytulną 
sypialnię z dużym łóżkiem, pokoje dla dzieci, wy-
godną kuchnię i miejsce do pracy (gabinet).

Niewątpliwie, im lepsza jakość wyposażenia (co 
niekoniecznie jest równoznaczne z wyższym 
standardem mieszkania), tym lepszy, solidniejszy 
najemca. Wszelkie tanie rozwiązania szybko gene-
rują dodatkowe koszty, a w dalszej perspektywie 
mniejszy zysk.

 Nie tylko na pokaz 
Podsumowując, zadbajmy o to, żeby przygoto-
wanie wizualne oferty miało pokrycie w stanie 
faktycznym, jaki klient widzi na prezentacji. Żeby 
hasło „nieruchomość, jaka jest, każdy widzi” miało 
100%  pokrycia w rzeczywistości.

To największy komplement usłyszeć od klientów: 
„O! Jest tak, jak na zdjęciach, bo wie Pani, my już 
obejrzeliśmy wiele nieruchomości i zdjęcia były 
super, ale na żywo to porażka”.

Zamiast generować rozczarowanie, generujmy 
pozytywne zaskoczenie. I tego Wam życzę.

fot. Karolina Kwiatkowska

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

oprowadza Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Zakamarki  
po bardziej i mniej znanych 
funkcjonalnościach portalu 
nieruchomosci-online.pl

 Prezentacje agenta – skuteczne miejsce pozyskiwania 
 leadów sprzedażowych 

Klienci odnajdują i sprawdzają pośredników w sie-
ci. Prezentacje agentów to często odwiedzane 
strony, z miesiąca na miesiąc użytkownicy wysyłają 
coraz więcej zapytań z prośbą o pomoc w obsłu-
dze transakcji.

Prezentacje to miejsce, w którym możesz pokazać 
zakres Twoich działań. Opowiedzieć, w jaki sposób 
pracujesz, jakie są Twoje wartości. Dać się poznać 
potencjalnym klientom, by śmielej zwracali się do 
Ciebie po pomoc.

Często bywa tak, że przeglądający portal i oferty 
okazuje się także potencjalnym sprzedającym. Ze 
zbieranych przez nas danych ankietowych wynika, 
że co trzecia osoba wysyłająca zapytanie dotyczą-
ce zakupu mieszkania lub domu uzależnia kupno 
od sprzedaży aktualnie posiadanej nieruchomości.

Tam też umieściliśmy nowy specjalny formularz, 
za pomocą którego to właśnie klient sprzedający 
może się z Tobą skontaktować.

A gdyby tak móc choć odrobinę poznać klienta, 
zanim odbierze od Ciebie telefon? Pomogłoby to 
zadawać bardziej celne pytania i szybciej dotrzeć 
do jego prawdziwych potrzeb. Tak właśnie dzieje 
się w Nieruchomosci-online.pl!

Gromadzimy dane o zachowaniu użytkowników 
i historii ich wyszukiwań, a z nich budujemy profil 
osoby, który możesz zobaczyć przy zapytaniach 
jako tzw. preferencje poszukującego.

Informacje o tym ukrytym potencjale poszukują-
cego pokazujemy Ci przy zapytaniu, abyś jak naj-
więcej kontaktów przełożył na wartościowe dla 
biura transakcje. Ciągle pracujemy nad tym, aby to 
rozwiązanie było jak najbardziej efektywne.

Źródeł leadów może być wiele, ale kontakty 
do sprzedających nieruchomości dostajesz tylko 
z Nieruchomosci-online.pl! Zaloguj się i sprawdź to 
w zakładce „Zapytania i telefony”.

https://moje.nieruchomosci-online.pl/zapytania-klientow.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/dobry-wizerunek-procentuje-zapytaniami-17211.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/dobry-wizerunek-procentuje-zapytaniami-17211.html
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 Czy Twoje oferty da się znaleźć na mapie? 

Osoby zaawansowane w procesie poszukiwania są 
często zdeterminowane, by odnaleźć wymarzone 
lokum w konkretnej lokalizacji lub na określonym 
obszarze. To właśnie dla nich wprowadziliśmy 
funkcjonalność przeglądania wyników wyszu-
kiwania z poziomu mapy. Wizualizacja wyników 
na mapie daje również możliwość porównania 
nieruchomości o podobnych cechach w różnych 
lokalizacjach, przydatną dla tych, którzy dopiero 
orientują się, co jest dostępne na rynku.

Programy do importu ogłoszeń wysyłają dane 
o lokalizacji nieruchomości jako adres oraz dodat-
kowo jako współrzędne geograficzne konkretnego 
punktu położenia markera na mapie.

Współrzędne markera lokalizacji wyznaczane są 
na wiele różnych sposobów:

 ■ po wprowadzeniu adresu punkt na mapie wy-
znacza się automatycznie,

 ■ marker lokalizacyjny można przesunąć ręcznie,

 ■ można wyznaczyć drugi marker lokalizacji do 
publikacji na portalach.

Staramy się, by ofert na mapie zaprezento-
wać jak najwięcej, jednocześnie dbając o to, by 

nie wprowadzać użytkownika w błąd. Warto zazna-
czyć, że nieruchomość nie pojawi się na mapie, gdy:

 ■ podana w ogłoszeniu lokalizacja jest zbyt 
ogólna – na poziomie miejscowości lub dziel-
nicy. Tu wyjątkiem są małe miejscowości, które 
w swej strukturze nie mają ulic;

 ■ otrzymane współrzędne położenia markera są 
zbyt daleko od wskazanego adresu. Czasem 
zdarza się, że są nawet w innej miejscowości;

 ■ odległość referencyjna punktu prawdziwej 
lokalizacji i punktu do publikacji na portalach 
jest zbyt duża;

 ■ w ogłoszeniu w ogóle brak danych o lokaliza-
cji. Wtedy jednak nie pojawia się ono nie tylko 
na mapie, ale także w ogóle będzie nieaktywne 
w portalu.

Pamiętaj, że każdą informację wysłaną z im-
portu (w tym lokalizację i współrzędne na ma-
pie) możesz własnoręcznie skorygować poprzez 
edycję ogłoszenia na portalu. Dane wyedytowane 
w portalu nie są nadpisywane przez kolejne im-
porty, chyba że w ustawieniach zaznaczysz inaczej, 
możesz więc spać spokojnie – Twoje ogłoszenie 
nie zniknie z mapy ani z list wyszukiwania po ko-
lejnym imporcie.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/ogloszenia-nieaktywne-skad-sie-biora-i-co-na-to-poradzic-8949.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/ogloszenia-nieaktywne-skad-sie-biora-i-co-na-to-poradzic-8949.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kompletne-ogloszenia-zasada-nadpisuj-importem-zmian-wprowadzonych-recznie-edycji-ogloszen-2978.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kompletne-ogloszenia-zasada-nadpisuj-importem-zmian-wprowadzonych-recznie-edycji-ogloszen-2978.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kompletne-ogloszenia-zasada-nadpisuj-importem-zmian-wprowadzonych-recznie-edycji-ogloszen-2978.html
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Wyróżnienie oferty zapewnia wyższą pozycję na 
liście wyników wyszukiwania, czyli dokładnie tam, 
gdzie skupia się zainteresowanie poszukujących 
nieruchomości.

Gwarantowana widoczność to więcej odsłon 
i kontaktów od potencjalnych klientów. To z myślą 
o niej zaprojektowaliśmy Ogłoszenie Wyróżnione 
TOP. Użycie tego promowania sprawia, że ogłosze-
nie jest przyklejone na szczycie listy wyszukiwania 
przez cały czas.

Specjalnie wyróżnione graficznie ogłoszenia 
(w specjalnych boksach czy ramkach) często są 
umyślnie omijane przez poszukujących. To tak 
zwane zjawisko banner blindness. Internauci zdecy-
dowanie preferują naturalnie wyglądające wyniki 
na liście wyszukiwania. 

Dzięki temu, że ogłoszenie TOP pokazuje się na 
górze każdej listy wyszukiwania, której kryteria 
spełnia, żadna poszukująca takiej nieruchomości 
osoba z pewnością go nie przeoczy, a zobaczy je 
wielokrotnie – przy każdym powrocie do poszuki-
wań i modyfikacji kryteriów.

Zdobądź szczyt listy wyszukiwań i stań się bar-
dziej widoczny dla poszukujących nieruchomo-
ści. Zaloguj się i kup wyróżnienia TOP z rabatem 
wprost z pulpitu Twojego konta.  

 Zyskaj przewagę dzięki gwarancji widoczności 

https://moje.nieruchomosci-online.pl/pakiety-wyroznien.html?wyroznioneTop
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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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https://www.skutecznesposobypracyzoferta.pl
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Budowane
na wynajem
Kolejny krok do profesjonalizacji 
najmu mieszkań w Polsce

fot. Max Vakhtbovych / pexels.com

 Przemysław Chimczak-Bratkowski 
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Współzałożyciel ThinkCo, firmy doradczej specjalizującej się 
w analizie rynku oraz tworzeniu strategii nowych inwestycji. Prezes 
Fundacji Rynku Najmu, organizacji powstałej w celu profesjonalizacji 
i tworzenia standardów najmu w Polsce. Architekt i ekspert 
w dziedzinie inwestycji na wynajem (PRS, prywatnych akademików, 
colivingów, domów seniora), co potwierdzone zostało w 2019 roku 
międzynarodową nagrodą Archi-World Academy Award.

Przemysław ChimczakBratkowski

Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych bu-
dowanych na wynajem znajduje się w wyjątkowym 
momencie rozwoju. Tempo jego wzrostu przekro-
czyło oczekiwania nas wszystkich, czego minusem 
jest sytuacja, w której funkcjonującym w Polsce 
podmiotom niejednokrotnie brakuje wiedzy na te-
mat zasad kierujących segmentem PRS (Private 
Rented Sector). Początki rozwoju sektora niosą 
za sobą wiele szans i wyzwań, przed którymi stają 
wszystkie grupy interesariuszy. Szansą jest niesa-
mowita chłonność rynku najmu przechodzącego 
dzisiaj przyspieszoną drogę tworzenia nowego 
zasobu, profesjonalizacji i wytyczania standardów. 
Po początkowej euforii zaczniemy jednak częściej 
dostrzegać ryzyka długoterminowe związane 
z profilowaniem grup najemców, poszukiwanym ty-
pem lokali czy oczekiwaniami odnośnie standardu 
wyposażenia. Przy zwiększonej konkurencji, której 
pojawienia spodziewamy się po 2023 roku, znacze-
nia nabiorą wyróżniki marki, takie jak: charakter 
budynków, jakość obsługi, usługi dodatkowe czy 
standardy serwisowania.

 Najem instytucjonalny jako 
 nowy model biznesowy 
Najem instytucjonalny oraz powstające na jego 
potrzeby budynki na wynajem to stosunkowy nowy 
model biznesowy dla polskiego rynku nieruchomo-
ści mieszkaniowych. Umożliwia generowanie regu-
larnych i długoletnich dochodów poprzez wynajem 
lokali mieszkalnych, dlatego może być traktowany 
jako zabezpieczenie na wypadek niekorzystnych 
zawirowań na rynku. W przypadku najmu mówi się 
wręcz o zjawisku antycykliczności – doświadczenia 
bardziej rozwiniętych rynków pokazują, że w sy-
tuacji obniżonej koniunktury gospodarczej ludzie 
chętniej wybierają najem. Podmioty inwestują-
ce w nieruchomości zaczynają zatem traktować 
budynki z mieszkaniami na wynajem jako strategię 
komplementarną do swoich podstawowych portfe-
li inwestycyjnych. Z uwagi na brak gotowych pro-
duktów na rynku częstą praktyką są transakcje typu 
forward funding lub forward purchase, realizowane 

Po dekadach rynku spontanicznego, rozdrobnionego i mało uregulowanego, 
najem w Polsce wyraźnie wkracza na ścieżkę profesjonalizacji.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/przemyslaw-chimczak-bratkowski
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na wczesnych etapach planowania inwestycji. 
Umożliwia to dostosowanie obiektów do potrzeb 
najmu, czekamy jednak na pierwsze w Polsce 
inwestycje Built-to-Rent, czyli nowe projekty od 
samego początku pomyślane jako PRS.

Takie budynki na wynajem od początku planowane 
są z myślą o potrzebach najemców. Chociaż oferują 
lokale mieszkalne, to sektor ten łączy doświad-
czenia deweloperów mieszkaniowych i komer-
cyjnych, uzupełnione o elementy znane z rynku 
hotelowego. Co do zasady, inwestycja w obiekt 
PRS obejmuje minimum 50 samodzielnych jedno-
stek mieszkalnych zaprojektowanych pod najem 
długoterminowy oraz – co kluczowe – budynek 
pozostaje własnością jednego podmiotu i jest 
w całości zarządzany przez profesjonalnego ope-
ratora. Inwestor skupia się na długoterminowych 
doświadczeniach klienta, a nie na jednorazowej 
sprzedaży lokalu, dlatego w obiekcie powinny zna-
leźć się atrakcyjne przestrzenie wspólne i udo-
godnienia. Dbanie o wieloletnie zainteresowanie 
najemców jest kluczowe również przy wycenie 
projektu, która opierana jest na długoterminowej 
ocenie potencjalnych zysków z czynszu.

 Skala rynku PRS 
Liczbę mieszkań na wynajem w Polsce szacuje 
się na ponad 1,2 mln. Natomiast do końca lipca 
2021 r. w Polsce wybudowano w sumie 7266 lokali 
w formie najmu instytucjonalnego. Ich liczba nie 
robi dużego wrażenia w skali kraju, ale dynamika 

rozwoju – już tak. Na etapie budowy lub przy-
gotowania inwestycji znajduje się bowiem ponad 
25 tys. mieszkań. Według zatwierdzonych planów 
inwestorskich zasób powiększy się o co najmniej 
kolejne kilkanaście tysięcy lokali do ok. 2025 r., 
a ogłoszone plany długoterminowe już teraz 
zakładają budowę dodatkowych 60 tys. mieszkań. 
W sumie możemy spodziewać się, że w perspekty-
wie 5–7 lat zasób osiągnie ponad 90 tys. mieszkań, 
czyli 12-krotnie więcej niż obecnie. Tak szybki roz-
wój jest możliwy dzięki kupowaniu całych projek-
tów deweloperskich, również tych gotowych.

Charakterystyczna dla Polski jest kluczowa 
rola zagranicznych funduszy inwestycyjnych. 
Dotychczasowe działania bazowały na skupowaniu 
istniejącego już zasobu lub na transakcjach typu 
forward purchase i forward funding. Współpraca 
między inwestorami PRS a deweloperami prze-
biega w zróżnicowany sposób – mamy przykła-
dy niezależnych zakupów pakietów mieszkań 
oraz przejmowania części lub całości udziałów 
w spółce. W rządzie nasiliły się też prace nad 
wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego 
tzw. REIT-ów, które w przyszłości mogą stanowić 
ważne narzędzie na rynku inwestycyjnym. Mamy 
już jednak za sobą pierwsze kroki ku profesjonali-
zacji najmu poprzez działania prawne – w ustawie 
z 27 września 2013 r. wprowadzono możliwość 
korzystania z umów najmu okazjonalnego przez 
firmy, a w 2017 r. wprowadzono umowy najmu 
instytucjonalnego w ramach ustawy o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości.
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Rynek PRS pozostaje jednak otwarty na sporą 
dozę inwencji własnej inwestorów, czego dobrym 
przykładem jest możliwość oferowania mieszkań 
na wynajem zarówno na działkach mieszkanio-
wych, jak i usługowych. Te ostatnie są popular-
ne z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, 
w dużych polskich miastach relatywnie łatwo 
o atrakcyjne mieszkaniowo działki usługowe, na-
tomiast mieszkaniowych jest niedobór. Po drugie, 
cena zakupu działki usługowej jest zdecydowanie 
korzystniejsza od ceny działki mieszkaniowej – 
przy tych samych wskaźnikach zabudowy może być 
nawet kilkukrotnie niższa. Ma to też jednak pewne 
wady, takie jak konieczność płacenia podatku VAT 
od dochodów z najmu, co nawet w przypadku dużo 

tańszej działki może znacząco wpłynąć na wyso-
kość stopy zwrotu z inwestycji.

 Długoterminowe 
 zarządzanie zasobem 
Na rynku PRS kluczowe jest jednak myślenie per-
spektywiczne. Wraz z rozwojem sektora poszczegól-
ne obiekty i marki będą musiały się wyróżniać na tle 
innych, nie zawsze się to jednak uda. Dlatego inwe-
stycje, którym pójdzie gorzej, muszą być w stanie 
się dostosować. Chodzi zarówno o adaptację i zmia-
ny substancji budynku, jak i o alternatywny scena-
riusz exitu, obejmujący możliwość przekształcenia 
budynku na inne funkcje, bądź sprzedaży mieszkań 
indywidualnym nabywcom. Inwestycje PRS budo-
wane na działkach usługowych mogą okazać się 
trudne w sprzedaży funduszom, które nie będą 
chciały podejmować takiego ryzyka. Rozwiązaniem 
może być projektowanie budynku usługowego, któ-
ry obecnie może uchodzić za obiekt z mieszkaniami 
PRS, ale też jak najniższym kosztem mógłby zostać 
przekształcony w akademik lub coliving.

Mówiąc o zróżnicowanych formach mieszka-
niowych, nie sposób nie wspomnieć o karierze 
mieszkaniowej, która w Polsce nadal sprowadza 
się najczęściej do jak najszybszego zamieszkania 
w posiadanym na własność lokalu i pozostania 
w nim nawet do końca życia. Tymczasem w krajach 
Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych 

fot. Andrea Davis / pexels.com
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istnieje zwyczaj dopasowywania mieszkania do 
aktualnych potrzeb związanych z powiększeniem 
rodziny, zmianą pracy, wyprowadzką dzieci lub 
przejściem na emeryturę. Najem sprzyja takiej 
elastyczności. Wraz z upływem lat najemcy zwra-
cają coraz większą uwagę na czynniki, takie jak: 
możliwość zamieszkania w dzielnicy, na którą 
normalnie nie byłoby ich stać, brak odpowiedzial-
ności wynikającej z posiadania domu, możliwość 
zmiany metrażu w związku ze zmianą sytuacji 
rodzinnej czy większa elastyczność pracy. Dlatego 
w państwach, do których porównujemy polski 
rynek najmu, istnieją rynek mieszkań dla seniorów 
i specjalne rozwiązania dla młodych rodzin, popu-
larne są także prywatne akademiki.

fot. cottonbro / pexels.com
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 Potrzeby najemców 
Jak jest teraz w Polsce? Najemcy to najczęściej 
młodzi, mobilni ludzie, wciąż poszukujący dla 
siebie dobrego miejsca do życia i rozwoju kariery. 
Przyciągają ich duże miasta oraz dostępne tam 
możliwości w zakresie nauki, pracy i spędzania 
czasu wolnego. Są to głównie single lub bezdziet-
ne pary. Pod względem możliwości finansowych 
wyróżniają się dwie grupy. Pierwsza to najemcy 
budżetowi poszukujący jak najtańszych lokali do 
najmu. Drugą stanowią osoby lepiej sytuowane, 
nieco starsi i dobrze zarabiający specjaliści, mobil-
ni z uwagi na swoją pracę. W dominującej narracji 
najem wciąż uważany jest za rozwiązanie tymcza-
sowe i kosztowne, a stabilizacja życiowa wiąże 
się z przeprowadzką do własnego mieszkania. 
Bezpieczny najem profesjonalny może przesunąć 
wyżej granicę wieku osób decydujących się na kup-
no mieszkania oraz zdjąć poczucie obowiązku za-
ciągnięcia kredytu z osób, dla których to zbyt duże 
obciążenie finansowe.

Rynek inwestycyjny nie zadaje dzisiaj pytania, czy 
warto budować mieszkania na wynajem w Polsce. 
Pyta o to, jakie mieszkania budować. Czy konku-
rować z rynkiem detalistów, czy tworzyć wobec 
nich zdecydowaną alternatywę na poziomie jakości 
usług? Odpowiedzi na te pytania potrzebne są nam 

wszystkim, by móc przewidzieć przyszłość pol-
skiego mieszkalnictwa. Ewolucja rynku najmu jest 
integralnym elementem rozwoju gospodarki wol-
norynkowej, co widzimy, obserwując zachodnich 
sąsiadów. Zjawisko profesjonalizacji i instytucjona-
lizacji najmu mieszkaniowego w Polsce następuje 
właśnie na naszych oczach.

Pobierz „Przewodnik po PRS"

kompendium wiedzy o projektowaniu budynków  
na wynajem opracowane przez zespół 

ThinkCo i Decoroom

https://thinkco.pl/przewodnik-po-prs/
https://thinkco.pl/przewodnik-po-prs/


126

analizy i trendy

EST   TEEST   TE

przegląd
rynku
nieruchomości
w polsce
ceny ofertowe
mieszkań z rynku
wtórnego

III kw. 2021 r.



127

analizy i trendy

EST   TEEST   TE

Alicja Palińska
Nieruchomosci-online.pl

Jak pokazują cokwartalne dane z Nieruchomoscionline.pl, w segmencie 
mieszkań z drugiej ręki w III kwartale 2021 r. obserwujemy dalsze wzrosty 
średnich cen ofertowych niemal we wszystkich miastach wojewódzkich 
kraju. Średni wzrost ceny za mkw. mieszkania na rynku wtórnym dla 
23 największych miast w Polsce wyniósł 3,2 procenta (to o 0,3 pkt. proc. 
więcej niż z II kw.).

sprawdź »

Zobacz raport
„ceny ofertowe mieszkań na rynku 
wtórnym w II kwartale 2021 roku”

Najwyższe wzrosty cen w porównaniu do II kw. br. 
wystąpiły w Zielonej Górze (o 6,9 proc.), Krakowie 
(o 6,6 proc.), Olsztynie (o 5,8 proc.) oraz Kielcach 
i Gdańsku (o 5,5 proc.). Dla przykładu w innych 
wybranych miastach wzrosty średnich cen za mkw. 
bez podziału na wielkość mieszkania wyniosły 
w Warszawie 3,1 proc., Wrocławiu – 3,4 proc., 
Poznaniu – 2,0 proc. Na liście miast, które w III kw. 
br. zanotowały spadek średnich cen za mkw., znaj-
dują się: Gorzów Wielkopolski (−1,3 proc.), Gdynia 
(−0,9 proc.) oraz Bydgoszcz (−0,2 proc.).

Najwyższe ceny za metr kwadratowy spotkamy 
w Sopocie (14,8–16,3 tys. zł/mkw.), Warszawie 
(12,3–13,5 tys. zł/mkw.), Krakowie (10,6–12,5 tys. zł/mkw.) 
i Gdańsku (10,7–12 tys. zł/mkw.). Dla porównania 
tańsze o prawie połowę mieszkania znajdziemy 
w Gorzowie Wielkopolskim (4,9–5,3 tys. zł/mkw.), 
Częstochowie (5,1–5,7 tys. zł/mkw.), Zielonej Górze 
(5,6–6,7 tys. zł/mkw.) czy Bydgoszczy (6,0–6,6 tys. zł/mkw.).

W porównaniu do II kwartału 2021 r. nie zmienił 
się także udział dostępnych na sprzedaż mieszkań 

w zależności od stanu nieruchomości. Wciąż naj-
więcej mieszkań było w stanie bardzo dobrym  
(29 proc.) i dobrym (24 proc.) oraz w wysokim 
standardzie (21 proc.), natomiast 24 proc. wymaga-
ło remontu czy odświeżenia.

Udział mieszkań w zależności 
od stanu nieruchomości

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, lipiec – wrzesień 2021

http://Nieruchomosci-online.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-za-ii-kwartal-2021-r-na-rynku-nieruchomosci-podaz-w-dol-ceny-w-gore-16123.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/alicja-palinska/
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Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a stan mieszkania – III 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 6363 18,9 6482 12,0 7165 22,5 7621 31,7 7937 13,2 7080 1,7

Bielsko-Biała 5800 20,1 6090 14,9 6434 38,3 6914 18,2 6547 5,2 6343 3,2

Bydgoszcz 5774 8,3 6142 16,3 6504 27,1 6687 37,7 6660 6,4 5947 4,3

Częstochowa 4786 31,2 5378 18,8 5498 27,3 5874 8,8 5849 9,7 5449 4,1

Gdańsk 9768 12,1 9995 5,8 10321 20,6 11213 39,0 11555 20,8 11094 1,8

Gdynia 8382 10,3 9196 7,1 9414 24,3 10309 41,1 10714 15,6 11597 1,6

Gorzów 

Wielkopolski
4259 6,7 5157 3,8 5124 14,6 5467 31,3 5351 42,1 4262 1,7

Katowice 5920 17,0 6264 10,7 6564 24,9 7198 18,5 7015 22,3 7390 6,6

Kielce 5665 22,1 6052 18,2 6407 21,2 6834 26,6 6955 11,6 5833 0,3

Koszalin 5116 12,8 5454 6,4 5595 34,6 6332 36,5 7455 6,4 6080 3,2

Kraków 9796 9,4 10330 8,0 11243 20,4 11828 36,7 12072 20,3 11174 5,2

Lublin 7255 14,5 7851 9,0 7823 25,7 8388 22,3 8551 26,9 7635 1,6

Łódź 5858 23,2 6052 11,4 6412 25,9 6786 20,8 7160 17,0 6817 1,7

Olsztyn 6051 14,5 6119 14,5 6961 23,6 7128 29,3 7616 16,9 7130 1,2

Opole 5926 17,7 6230 13,5 6320 25,0 6674 29,2 6997 13,0 6078 1,6

Poznań 7070 14,6 7716 8,1 7501 18,0 8742 19,4 8891 34,2 8636 5,8

Rzeszów 6913 12,0 7019 6,4 7413 19,8 7994 17,3 8055 34,7 7638 9,8

Sopot 14928 13,9 13560 4,9 14535 26,2 16631 33,6 17378 20,5 20000 0,8

Szczecin 6821 17,4 7073 5,5 7188 26,2 8235 13,0 8109 36,3 7417 1,5

Toruń 6440 14,3 6555 7,3 6846 28,6 7414 31,7 7564 17,4 7252 0,6

Warszawa 11577 15,6 11951 9,2 12293 26,2 13050 27,5 13608 19,2 12509 2,3

Wrocław 8404 15,2 8991 9,8 9028 20,1 9564 27,4 9859 25,1 9404 2,4

Zielona Góra 5374 13,7 5828 11,6 6009 31,5 6694 34,2 6399 6,2 6608 2,7

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

miasto
Średnia cena za mkw. w zależności od liczby pokoi

1 2 3 4

Białystok 7683 7445 7041 6678
 �-0,3%  �-0,2%  +3,0%  +4,1%

Bielsko-Biała 7272 6395 6211 5693
 +6,4%  +0,8%  +4,3%  �-6,2%

Bydgoszcz 6679 6522 6304 6086
 �-3,2%  +1,4%  +2,5%  �-1,6%

Częstochowa
5705 5268 5263 5193

 +5,8%  �0,0%  +0,8%  +0,3%

Gdańsk
11984 10916 10696 10788

 +1,9%  +4,1%  +6,7%  +9,3%

Gdynia
10712 10425 9337 10394

 �-9,2%  +7,6%  +3,2%  �-5,1%

Gorzów Wielkopolski 5257 5377 5295 4904
 �-8,3%  �-0,1%  +6,2%  �-3,0%

Katowice 7157 6763 6690 6565
 �0,0%  +1,7%  +5,7%  +5,3%

Kielce 6975 6379 6214 6178
 +9,9%  +5,1%  +3,8%  +3,1%

Koszalin 6858 5987 5900 5396
 +14,1%  �-1,6%  �-0,5%  +1,1%

Kraków 12537 11424 10652 11225
 +7,9%  +5,9%  +4,4%  +8,3%

Lublin 8508 8235 7899 7667
 +7,2%  +2,2%  +5,1%  +5,2%

Łódź 6788 6455 6411 6336
 +3,5%  +5,2%  +3,7%  +6,3%

Olsztyn 7247 7078 6685 6529
 +0,8%  +7,5%  +5,1%  +9,8%

Opole 6859 6446 6432 6225
 �-4,6%  +0,6%  +8,8%  +2,2%

Poznań 9377 8373 7871 7586
 +3,6%  +2,1%  +2,4%  +0,1%

Rzeszów 8942 8071 7194 6751
 +4,5%  +2,1%  +3,0%  +5,7%

Sopot 16302 16346 14879 15392
 +8,7%  +5,4%  +2,0%  �-2,5%

Szczecin 8720 7888 7362 6901
 +7,4%  +3,3%  +3,7%  +3,4%

Toruń 7537 7344 6930 6520
 +0,1%  +6,8%  +4,5%  �-0,9%

Warszawa 13514 12919 12241 12312
 �2,0%  +4,1%  +5,8%  +0,4%

Wrocław 10530 9465 8949 8673
 +4,5%  +3,8%  +3,6%  +1,8%

Zielona Góra 6731 6084 6173 5634
 +5,5%  +5,0%  +9,6%  +7,4%

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy w zestawieniu z różnicą ceny z II kwartału 2021r. Źródło: Nieruchomosci-online.pl
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