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ciekawe czasy

To już pół roku, od kiedy żyjemy w nowej rzeczywi-
stości, sterowanej z tylnego siedzenia – w mniej lub 
bardziej uświadomiony nam sposób – przez strach 
przed wirusem. Na poziomie jednostki, rodziny, a tak-
że pracy i biznesu. Kiedy to się skończy, kiedy bę-
dzie można wrócić do funkcjonowania, które znamy 
z przeszłości? To nadal bardzo mglista perspektywa 
i choć początkowo wydawało się, że będą to tygo-
dnie, teraz wiemy już, że miesiące, to prognozy mó-
wią o latach. Może nigdy. Zmiany w społecznych oby-
czajach się utrwalają, potrzeby ewoluują, na pierwszy 
plan wysuwając poczucie bezpieczeństwa. Ci, którzy 
się zaadaptują i wykorzystają świadomość o przy-
szłych trendach, nie tyle zyskają, co... przetrwają.

Przed Wami kolejny „pandemiczny” numer magazynu 
„ESTATE”, który – mam nadzieję – dostarczy wiedzy 
i inspiracji na te nowe, ciekawe czasy. Zaczynamy 
wywiadem z Tomaszem Nowakiem, który opowie 
o pracy z klientem kupującym. W czasach, gdy oglą-
dający i właściciele chcą ograniczać liczbę odwiedzin, 
to może być warta uwagi nisza. O zmianach preferen-
cji poszukujących opowiada Alicja Palińska.

W dziale Prawo i finanse o formach zdalnych zawie-
rania umów pisze Maria Kobryń. W warunki i proce-
durę przeprowadzenia upadłości przedsiębiorstwa 
wprowadza Olga Podlasińska-Pecelerowicz. Natalia 
Zawadzka przestrzega przed ryzykami związanymi 
z bezpieczeństwem danych osobowych w pracy 

zdalnej. Adrian Hołub zaś wskazuje zaniedbania 
w analizach due diligence i radzi, co sprawdzić przed 
zakupem nieruchomości. Ile jeszcze w Polsce brakuje 
mieszkań, analizuje Hanna Milewska-Wilk.

Rzeczywistość zmieniona przez pandemię koro-
nawirusa i jej następstwa wymaga w sprzedaży 
większej empatii i uważności na emocje. Z Grażyną 
Białopiotrowicz rozmawiamy o radzeniu sobie 
z emocjami klienta, Dawid Marecki pisze natomiast 
o uważności na własne emocje i o tym, jak poczu-
cie własnej wartości wpływa na jakość pracy. Anna 
Urbańska, w trzeciej części cyklu, opowiada o moty-
wach zakupowych „niebieskiego mózgu”. Krzysztof 
Rzepkowski podpowiada, jak prowadzić negocjacje 
w czterech kwestiach.

Do biznesowej i międzyludzkiej mocy platformy 
LinkedIn przekonuje Dagmara Pakulska. Filip Pietrek 
przybliża case study optymalizacji marketingu 
w agencji butikowej, a Martyna Szczawińska niczym 
saper odminowuje nieruchomość przygotowywaną 
do sprzedaży.

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

Zapraszam do lektury. 

Marek Aureliusz

„Co stanie na drodze, staje się drogą.” 
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 Rozmowa z Tomaszem Nowakiem 

fot. Katarzyna Wrona

Praca z klientem
kupującym 
jest jak romans

rozmawia
Dominika Mikulska
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Powiedz proszę coś o sobie, żeby nasi 
czytelnicy mogli Cię lepiej poznać. Jak zaczął 
się Twój romans z nieruchomościami?

To już dawno nie romans, ale stały i stabilny 
związek, który zaczął się ponad 10 lat temu. Pół 
życia pracowałem w korporacjach, zajmowałem się 
sprzedażą i zarządzaniem sprzedażą. Gdy zacząłem 
powoli odczuwać, że klimat korpo mi nie służy, nag-
le temat nieruchomości zaczął krążyć wokół mnie. 
Rozpocząłem współpracę ze znajomym, przez kilka 
lat obsługiwaliśmy brytyjskich inwestorów, wyszu-
kując i kupując dla nich kamienice. Po jakimś czasie 
zdecydowałem się założyć własną agencję.

Jak większość agencji w Polsce pracowałem wtedy 
w oparciu o tradycyjny model, czyli umowę zwyk-
łą. Nie był to jednak model, który mnie satysfak-
cjonował. Nie czułem, że mogę z pełnym przeko-
naniem dołożyć jakość do obsługi klienta. Cztery 
lata temu stwierdziłem, że moja firma potrzebuje 
zmian i zacząłem  interesować się umowami 
na wyłączność, szukałem kontaktu z osobami, któ-
re w ten model już weszły. Wreszcie sam zacząłem 
go praktykować w moim biurze i przeszli na niego 
wszyscy moi agenci.

Od jakiegoś czasu staram się też – mam wrażenie, 
że z sukcesem – wdrażać podobne podejście do 
pracy z klientami kupującymi.

Należysz do grupy pośredników, którzy 
deklarują pełną obsługę klienta kupującego. 
Co się na nią składa?

Często spotykam się z takim rozumieniem – nie 
tylko wśród osób poszukujących, ale też agen-
tów – że praca dla klienta poszukującego to jest 
jedynie pokazywanie nieruchomości. A jest to 
tylko jeden z elementów szeroko pojętej usługi 
dla klienta, który chce kupić nieruchomość. Ja dla 
takiego klienta rezerwuję swój czas, wykonuję 
konkretne działania, by znaleźć nieruchomość,  
jakiej potrzebuje. Zanim prześlę konkretną ofer-
tę, oglądam ją, sprawdzam, czy jest  aktualna, 
czy można ją bezpiecznie kupić, a czasem na-
wet – czy w ogóle da się ją kupić, np. ze względu 
na stan prawny, kontaktuję się z ogłoszeniodaw-
cą. Dopiero wtedy ewentualnie może dojść do 
prezentacji. Potem wspieram w przygotowaniu 
formalnym, czasem też finansowym, w transak-
cji, aż do momentu przekazania nieruchomości 
przez sprzedającego.

W miarę postępującej profesjonalizacji zawodu pośrednika powinien on 
potrafić obsłużyć klienta po obu stronach i na każdym etapie transakcji, 
zbliżając się tym samym do standardów krajów zachodnich. Praca dla strony 
kupującej nadal nie cieszy się jednak w Polsce popularnością.

O tym, jak wygląda ta usługa, jaki jest jej zakres i jakie są korzyści 
z jej świadczenia dla pośrednika, rozmawiam z Tomaszem Nowakiem, 
właścicielem biura nieruchomości NOWAK ESTATE z Krakowa, czynnym 
pośrednikiem, szefem i mentorem, który sam o sobie mówi, że pomoc 
w realizacji potrzeb klientów stała się jego życiową misją. 
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Ustalmy jeszcze, kim jest klient kupujący 
i czym różni się od osoby poszukującej?

Cała tajemnica tkwi w słowie „klient”. Osoba 
poszukująca, trafiająca do mnie na moją ofertę 
sprzedaży nie jest moim klientem. Po prezentacji 
nieruchomości możemy się rozstać i już nigdy 
więcej nie zobaczyć. Ten człowiek może jednak 
stać się moim klientem, jeśli zleci mi poszuki-
wania na jego rzecz nieruchomości spełniającej 
określone wymagania.

Często agenci wpadają w wir wysyłania ofert bez 
głębszego rozpoznania potrzeb, tylko na podsta-
wie prośby rzuconej od niechcenia na prezentacji: 
„A gdyby miał Pan coś podobnego na oku, to 
proszę podsyłać…”.

Jak nie wpaść w pułapkę pracy za darmo 
na rzecz poszukującego?

Zadać sobie pytanie, czy są jakieś inne branże, 
gdzie tak chętnie specjaliści podejmują działania 
bez ustalenia wynagrodzenia i pewności jego 
otrzymania. W naszej branży lubimy napracować 
się po uszy, stworzyć bardzo dobre relacje, i nie 
zarobić ani grosza. Chodzi o to, aby szanować 
siebie i  swój czas. Mam zużywać swoje zaso-
by, materiały, czas pracy swoich pracowników 
dla osób, których nie znam? My agenci często 
nie umiemy powiedzieć klientowi: „Jeśli Pan nie 
podpisze ze mną umowy, to ja nie będę dla Pana 
wykonywał czynności, za które inni mi płacą”. 

Nie dlatego, że nie chce-
my, ale dlatego że jest to 
biznes. To uczciwe posta-
wienie sprawy.

Mówimy tak naprawdę o dwóch przypadkach 
i myślę, że warto je rozgraniczyć. Pierwszy, 
to gdy wysyłasz takiej osobie oferty, których 
sprzedaż obsługujesz już na podstawie 
kontraktu ze sprzedającym lub które są 
w ofercie Twojego biura obsługiwane przez 
innych agentów. Jednak czymś zupełnie 
innym jest aktywne przeszukiwanie rynku 
w poszukiwaniu ofert obsługiwanych przez 
innych pośredników pod kątem zaspokojenia 
potrzeb konkretnego nabywcy.

Oczywiście, w pierwszym przypadku to jasne, 
że działam na rzecz sprzedającego. W drugim, 
mówimy o regularnej pracy, o przyjęciu zlecenia 
na konkretną pracę do wykonania. Nie ma  tu miej-
sca na przypadkowość w stylu „jak na coś trafię, to 
podeślę”. Chodzi o naprawdę aktywne szukanie.

Jak przekonujesz do współpracy 
klienta poszukującego?

Klient kupujący musi dostrzegać korzyści ze 
współpracy ze mną, jeśli ma podpisać ze mną 
umowę. Są dwie podstawowe.

Przede wszystkim oszczędza czas. Wiele osób do-
świadczyło tego, jak czasochłonne jest poszukiwanie 
nieruchomości – przeszukiwanie internetu, ocena 
i porównywanie ofert, sprawdzanie czy są aktualne 
i czy cena jest adekwatna, pozyskanie brakujących 
informacji, wreszcie sam kontakt z ogłoszenio-
dawcą i doprowadzenie do prezentacji. Zwłaszcza, 
gdy właściciel sam zajmuje się sprzedażą, bywa to 
trudne. Pracując dla poszukującego, dzwonię także 
do agentów. Ponieważ duża część ofert na rynku 
obsługiwana jest w modelu umów zwykłych, to 
większość z agentów na pytanie o aktualność czy 
jakiekolwiek pytania uzupełniające lub choćby 
o możliwość obejrzenia, odpowiada: „Nie mogę Panu 
odpowiedzieć od razu, muszę sprawdzić”. To absurd 
i jaka strata czasu dla osoby zainteresowanej. Mój 
klient odzyskany czas może  wykorzystać na swo-
je sprawy, pracę czy czas z rodziną. Te wszystkie 
żmudne czynności wykonuję za niego.

 Chodzi o to, aby szanować 
 siebie i swój czas. Co oznacza 
 mówienie czasem „nie”. 
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Po drugie, jako aktywny i współpracujący agent 
mam dostęp do wielu ofert (np. poprzez MLS, sieć 
kontaktów, wiedzę o sprzedażach „spod lady”), do 
których osoba poszukująca samodzielnie  nigdy 
nie będzie miała okazji dotrzeć. Mój klient zyskuje 
więc pierwszeństwo w dostępie do takich ofert, 
które nie trafiły jeszcze do powszechnego obiegu.

Jak dobrze zacząć taką współpracę?

Zacząć należy od naprawdę dobrej i pogłębionej 
diagnozy – czego klient oczekuje, jaka to ma być 
nieruchomość. Nie tylko od strony metrażu, pię-
tra czy lokalizacji, ale przede wszystkim dlacze-
go jej szuka, skąd taki pomysł? Jak długo szuka? 
Dlaczego teraz? Z kim szuka, czy do tej pory 
robił to sam, czy korzystał z usług pośredników? 
Czy już coś oglądał, co to było? Czy jakieś nieru-
chomości zwróciły jego uwagę, co mu się w nich 
podobało, a co nie? Dlaczego do tej pory nie wy-
brał żadnej z nich? Czy może jakaś nieruchomość 
mu uciekła, bo się nad nią za długo zastanawiał? 
Staram się wybadać, czy przypadkiem nie jest 
to turysta nieruchomościowy. A ja z turystami 

nieruchomościowymi tak średnio chcę współpra-
cować (śmiech).

No właśnie, przecież nie każdy poszukujący 
na klienta się nadaje... Czym jest tajemnicza 
„kwalifikacja klienta kupującego”?

To wszystkie informacje, które pomagają mi zro-
zumieć jego sytuację i  podjąć świadomie decyzję, 
czy w ogóle jestem mu potrzebny albo czy jestem 
w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Nie chodzi 
tylko o możliwość znalezienia, ale też czy w ogóle 
jestem w stanie doprowadzić do momentu satys-
fakcji klienta i jego pozytywnej decyzji o zakupie.

Poza tymi wymienionymi wyżej muszą także paść 
pytania o to, czy jest przygotowany finansowo, 
jakie ma opcje? Ile czasu daje sobie na znalezienie 
nieruchomości? Jeśli daje sobie rok, póki co roz-
gląda się po rynku, to ja daję sobie prawo nie być 
zainteresowany taką współpracą. Zarabiam na fina-
lizacji transakcji, a nie na poszukiwaniach. Ponadto 
interesuje mnie też, co się stanie, gdy w założonym 
terminie taka wymarzona nieruchomość się nie 
znajdzie. Wszystko zmierza do tego, by ustalić, 
w jakim stopniu klient jest zdeterminowany.

fot. archiwum własne
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Opowiedz, jak masz to zorganizowane 
u siebie.

Jedną rzecz już powiedziałem – to podpisanie 
umowy ze zdecydowanym poszukującym. Umowa 
jest deklaracją gotowości, ale używam jeszcze 
innego narzędzia. Pośrednik pracuje dla przyszłej 
prowizji liczonej jako procent od transakcji. Przy 
umowie sprzedaży podpisuję umowę na czas okre-
ślony i jeśli dobrze przyjmę ofertę (za sensowną 
cenę i mając plan na jej promocję), to mam niemal 
pewność, że ją sprzedam i zarobię. W przypadku 
kupującego mierzymy się z jego wyobrażeniami 
i oczekiwaniami, a nie z konkretnym towarem. 
W przypadku poszukiwania  zapewniam sobie 
odpowiedni czas,  w którym skutecznie będę pra-
cować dla klienta. Wprowadziłem  do umowy tzw. 
opłatę wstępną. To rozwiązanie stosowane w prak-
tyce radców prawnych, które zaadaptowałem 
na swoje potrzeby. I tak jak w przypadku prawnika, 
z mojej usługi klient może w każdej chwili zrezyg-
nować, a opłata zostaje u mnie. Naturalnie, nie 
rekompensuje mi ona utraty potencjalnego zysku, 
jaki mógłbym osiągnąć, gdyby doszło do transakcji. 
Służy mi jednak jako uwiarygodnienie szczerości 
intencji klienta i jego faktyczna deklaracja, że jest 
gotowy na współpracę i zakup ze mną.

Możesz zdradzić, jak wygląda 
u Ciebie wysokość opłaty wstępnej, a jak 
wynagrodzenie za finalizację umowy?

Oczywiście, to żadna tajemnica. Opłata wstępna, 
którą pobieram, to 1000 zł netto, a moje wynagro-
dzenie za sukces w doprowadzeniu do transakcji 
wynosi 3% netto. Opłata wstępna jest  odliczana 
od końcowego wynagrodzenia.

Jak wygląda kwestia horyzontu czasowego 
zawieranych umów? Masz jakąś zasadę, 
czy może zależy to od tego, jaki horyzont 
ma klient?

To zależy od kilku czynników. Przede wszystkim 
od tego, o jaką nieruchomość kupującemu chodzi. 

Zazwyczaj, gdy mówimy o mieszkaniu, podpisuje-
my umowę na 3 miesiące. W przypadku mieszkań 
jest naprawdę dużo zasobów do przeszukania. To 
nie jest tylko praca w internecie, kontakty z innymi 
agencjami, ze sprzedającymi prywatnymi. Nie jest 
to też praca zza biurka. Jeśli klient zleca mi po-
szukiwanie nieruchomości, to pracujemy również 
intensywnie w terenie.

Gdy znajdujesz ofertę prywatną 
odpowiadającą wymaganiom klienta, 
a okazuje się ona być niegotowa do 
sprzedaży, np. jej sytuacja prawna jest 
niejasna, trwa sprawa spadkowa, czy jest to 
samowola budowlana. Co wtedy?

Jeśli mój klient jest tą nieruchomością zaintereso-
wany i druga strona faktycznie zdecydowana jest 
na sprzedaż, a po analizie widzę, że jest szansa, 
żeby sytuację wyprostować, to staram się dogadać 
z właścicielem. Na realizację takich działań pod-
pisujemy także umowę, bo przecież dzięki naszej 
pomocy ma on szansę sprzedać swoją nierucho-
mość sprowadzonemu przez nas klientowi. Ale nie 
jest to konieczne, gdy właściciel ma możliwości 
wyprostować sytuację we własnym zakresie.

W tym wypadku zaczynasz reprezentować 
także drugą stronę. Czy nie zaczyna się tu 
konflikt interesów?

Strona sprzedająca dostaje ode mnie konkretną 
pomoc. W tej sytuacji nie podpisujemy jednak 
umowy pośrednictwa z pełnym zakresem usług, 
ale ograniczamy ją np. do pomocy  zmierzającej 
do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, 
pomocy w zawarciu umowy. Nie ma w niej ele-
mentów związanych z promocją i marketingiem, 
negocjacjami w imieniu sprzedającego.

To jedna z żelaznych zasad  – szczere stawianie 
sprawy. Jeśli pracuję dla kupującego, to wprost 
mówię właścicielowi, że pracuję na rzecz mojego 
klienta. Moim celem jest doprowadzenie do tego, 
żeby mój klient kupił jego nieruchomość.
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Co w przypadku, gdy w ofercie Twojego 
biura (u innego agenta) pojawia się 
nieruchomość spełniającą wymagania 
Twojego klienta?

Pewnie wobec takiej sytuacji można zająć różne 
stanowiska. Pytasz, czy zachodzi tu wewnętrzny 
konflikt interesów? Moim zdaniem, nie. Owszem, 
jest dwóch agentów, którzy pracują pod jednym lo-
giem, ale każdy pracuje w swoim interesie i każdy 
reprezentuje swojego klienta.

Czy masz jakiś szczególny sposób na to, 
by klient był zadowolony z Twojej pracy 
i polecał Cię nawet, gdy do transakcji 
nie dojdzie?

Doprowadzenie do transakcji wcale nie jest gwa-
rancją zadowolenia. Z moich doświadczeń wy-
nika, że klienci są najbardziej zadowoleni, kiedy 
mają poczucie, że naprawdę byliśmy zaangażo-
wani w tę pracę. Mieliśmy z nimi stały kontakt, 
a oni wiedzieli, co się dzieje w ich sprawie. To 
wydaje się  oczywiste, ale często agenci o tym 
zapominają. A czasem wręcz unikają kontaktu, 
kiedy nie mają do przekazania dobrych  lub też 
jakichkolwiek nowych wieści. Stały kontakt jest 
bardzo ważny, bo klient kupujący jest bardziej 
niecierpliwy od sprzedającego. Jeśli nie ma od 
nas bieżącej informacji, czy są jakieś propozycje, 
czy ich nie ma i dlaczego, jak kształtuje się sytu-
acja na rynku, to  może zacząć sam się rozglą-
dać po rynku. Jego postawa zależy też od tego, 
jak go przygotowaliśmy na współpracę z nami. 
Gdy podpisujemy umowę to przedstawiamy, jak 
ta współpraca będzie wyglądać, czego on się 
może spodziewać.

Kolejna żelazna zasada to gra w otwarte karty. 
Jeśli widzę, że oczekiwania są nierealne, mówię 
wprost. Nie ściemniam, nie udaję, że: „jasne, znaj-
dę mieszkanie 2-pokojowe w centrum Krakowa 
za 250 tysięcy, z jednej strony z widokiem 
na góry, a z drugiej na morze”.

Zdarzyło Ci się odmówić przyjęcia zlecenia 
na poszukiwanie?

Bardzo często. Nie jestem kolekcjonerem ofert czy 
zleceń. Nie podpisuję umów dla zarabiania na sa-
mej opłacie wstępnej. Staram się rzetelnie ocenić 
prawdopodobieństwo wywiązania się z podjętego 
zobowiązania. Jestem sprzedawcą nieruchomości, 
ale nie cudotwórcą. Jeśli w mojej ocenie, opartej 
na znajomości rynku, oczekiwania są niemożliwe 
do spełnienia, to odmowa obsługi takiego poszuki-
wania to kwestia uczciwości wobec klienta i siebie.

Jeszcze raz podkreślam, jak ważne jest  rozpozna-
nie przed podpisaniem umowy, zarówno potrzeb 
klienta, jak i rynku i szczera rozmowa o tym. To 
budzi zaufanie i tylko wtedy decyzje mogą być 
podejmowane z pełną świadomością. Przy szcze-
gólnie trudnych zleceniach, gdy wiem, że takie 
oferty pojawiają się rzadko i niespodziewanie, np. 
w konkretnej lokalizacji, ustalam czasem z klien-
tem dłuższy horyzont czasowy. Przy domach może 

być to nawet 6 miesięcy, 
wtedy inaczej ustalam kwes-
tię wynagrodzenia dla tak 
długiego zaangażowania.

Czy każdy agent „nadaje się” do pracy 
z klientem kupującym? Może jakieś cechy są 
szczególnie pomocne?

Tu trzeba być w stałym kontakcie, być  rzetelnym 
i słownym. Trzeba szczerze i otwarcie tłumaczyć, 
edukować klienta, jaki jest rynek, by on rozumiał, 
dlaczego coś wygląda tak a nie inaczej, dlaczego 

 Jeśli ktoś zleca mi 
 poszukiwanie, to przyjmuję 
 na Siebie odpowiedzialność. 
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nie można kupić takiego mieszkanie w tej cenie, 
albo że domy w tej lokalizacji pojawiają się do 
zakupu raz na rok. Ale to powinien umieć każ-
dy agent.

Wydaje mi się, że praca dla kupującego wyma-
ga trochę umiejętności detektywa: wnikliwości, 
uporu, cierpliwości, sumienności, kojarzenia 
faktów, łatwego kontaktu z ludźmi. Wszystko, co 
pomaga w aktywnym poszukiwaniu nieruchomo-
ści, w internecie i w terenie. A na pewno wymaga 
większej szybkości działania.

Pomagają pewne cechy charakteru, ale też to, 
co się po prostu lubi robić. Współpracowałem 
kiedyś z agentką, która od początku swojej pracy 
stawiała na obsługę poszukujących. Pozyskiwanie 
nieruchomości wybitnie jej nie leżało, natomiast 
z wielką skutecznością przekonywała klientów 
kupujących do współpracy i systematycznie 
robiła transakcje. Wynikało to z jej wyjątkowej 
czujności i umiejętności bardzo dobrego diagno-
zowania potrzeb. Potrafiła naprawdę genialnie 
przełożyć te oczekiwania, z którymi klient przy-
chodził, na jego faktyczne potrzeby i wyszukać 
zaspokajającą je nieruchomość.

Jak myślisz, dlaczego ciągle tak niewielu 
agentów podejmuje się obsługi kupującego?

Pewnie osobistych powodów jest mnóstwo. Ja 
widzę jednak kilka takich ogólnych.

To patrzenie na siebie, w układzie „potencjalny 
klient – agent”, jak na petenta. To samo dzieje się 
przy sprzedaży nieruchomości. A przecież ja nie 
przychodzę po prośbie do klienta. Oferuję swoją 
usługę, która daje konkretne korzyści i ma swoją 
wartość, rozmawiam więc z nim o podjęciu współ-
pracy jak z partnerem.

To strach przed odpowiedzialnością za wynik 
czy jego brak. Dużo łatwiej rzucić przez ramię: 
„To podeślę mailem, jak na coś trafię”, niż zobo-
wiązać się do rzetelnego aktywnego szukania 
i jego raportowania.

Jest też obawa przed tym, że klient w końcu i tak 
kupi sam. Opłata wstępna jest swego rodzaju za-
bezpieczeniem, że klient będzie chciał kupić ze mną. 
Oczywiście, jeśli nie zawalę sprawy. Mam teraz taki 
przypadek, dość długo z klientką szukaliśmy do 

fot. archiwum prywatne

 Praca dla kupującego 
 wymaga trochę 
 umiejętności Detektywa. 
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zakupu dwóch mieszkań w jednej kamienicy – trud-
na sprawa, kilka miesięcy poszukiwań zakończonych 
niepowodzeniem. W międzyczasie, w kamienicy, 
w której już teraz klientka mieszka, pojawiło się 
mieszkanie na sprzedaż, o którym nie wiedziałem. 
Klientka poprosiła o pomoc przy przeprowadzeniu 
transakcji na mocy naszej umowy, jednocześnie 
deklarując, że wynagrodzenie zapłaci w pełnej 
wysokości. Dla mnie to najlepszy sposób docenienia 
mojego zaangażowania.

To może na koniec, by przekonać 
nieprzekonanych. Jakie widzisz 
korzyści, które daje agentowi obsługa 
klienta kupującego?

Po pierwsze. Jeśli dojdzie do zlecenia poszukiwa-
nia, w którym jako agent dobrze zdiagnozowałem 
potrzeby klienta i świadomie przyjąłem zlecenie, 
bo widzę, że jest szansa na znalezienie takiej nie-
ruchomości, to mam właściwie pewną transakcję.

Po drugie. Przy okazji poszukiwania ofert dla klien-
ta kupującego, poznaję coraz lepiej rynek. Poznaję 
agentów, trafiam też na nieruchomości, których 
właściciele mogą także stać się moimi klientami.

Trzecia korzyść to trwałość współpracy. 
Komunikuję klientom wprost, że ta umowa jest 
na trzy miesiące także po to, by mogli się przeko-
nać, jak pracujemy. Jeśli w tym czasie nie pojawi 
się interesująca oferta, ale klient ma pozytywne 
doświadczenia, jest przestrzeń na to, by współpra-
cę kontynuować.

Czwarta korzyść to polecenia klientów, nawet gdy 
poszukiwania nie zakończą się sukcesem. W tym 
wypadku klient ocenia nas przez pryzmat jakości 
naszej pracy i kontaktu z nim, wiedzy, jaką mu 
dostarczymy, by czuł się pewnie i bezpiecznie.

Dziękuję za rozmowę.

fot. archiwum prywatne
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https://www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html
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Zaniedbania analiz 
due diligence 
Co sprawdzić przed 
zakupem nieruchomości?

fot. Startup Stock Photos / pexels.com

 adrian hołub 
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 Ryzykowne 
 analizy chłonności 
Analiza chłonności to istotny dokument, na pod-
stawie którego inwestor kupuje działkę w oparciu 
o WZ. Często wykonuje się analizy chłonności dla 
kilku nieruchomości i na tej podstawie dokonuje 
się zakupu nieruchomości. Inwestorzy często fik-
sują się na parametrach, które pokazują, ile można 

wycisnąć z działki, finalnie niektórych indeksów 
nie da się jednak zastosować.

Jak to możliwe? Co nam po analizie zacieniania 
i nasłoneczniania wykonanej zgodnie z mapą 
zasadniczą dla sąsiedniego budynku trzykondygna-
cyjnego, gdy faktycznie w terenie są cztery kon-
dygnacje i obiekt będzie zacieniał nasz budynek? 
Co nam po parametrze powierzchni zabudowy, 
jeśli okaże się, że granica działki jest wsunięta do 

Analiza due diligence jest jedną z najbardziej kompleksowych metod 
analitycznych stosowanych przy zakupie nieruchomości i pozwala 
na przekrojową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju nabywanej 
nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej. Wielokrotnie widywałem 
operaty due diligence, z których nic nie wynikało dla inwestora. Widywałem 
też takie, które zawierały wprowadzające w błąd informacje na niekorzyść 
planowanej inwestycji. Co więcej, płacono za nie dziesiątki lub setki tysięcy 
złotych. Błędny jest też powszechny stereotyp, że analizy due diligence 
dotyczą głównie stanu prawnego nieruchomości. Do rzetelnych analiz due 
diligence potrzebny jest nie tylko prawnik, ale szereg specjalistów z różnymi 
uprawnieniami z kompleksowym podejściem do kwestii formalnych, 
technicznych i inżynieryjnych. Dlatego przytoczę najbardziej powszechne 
zaniedbania analiz due diligence ze swojej 30-punktowej check listy 
obowiązkowych do sprawdzenia elementów.

Niezależny doradca ds. inwestycji w nieruchomości komercyjne 
i mieszkaniowe, trener, publicysta branżowy, wykładowca akademicki, 
inwestor nieruchomości, geodeta i członek zarządu Geodetic – firmy 
z branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, świadczącej 
szereg usług inżynieryjnych i doradczych. Pomierzył tysiące obiektów, 
wygłosił blisko 90 prelekcji i napisał ponad 100 publikacji. 

Adrian Hołub

https://geodetic.co/
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środka o 0,5 m? Co nam po dwukondygnacyjnym 
garażu podziemnym, gdy badania geologiczne 
wykażą wysoki poziom wód gruntowych i koszt 
prac ziemnych zaważy na opłacalności inwestycji? 
Co jeśli wtedy trzeba będzie zrezygnować z jed-
nej kondygnacji garażu i zmniejszyć powierzchnię 
użytkową, by spełnić wskaźnik minimalnej liczby 
miejsc postojowych?

Wiele sprawdzeń wymaga badań geologicznych, 
geotechnicznych, granic działki w terenie i zakupu 
różnych materiałów w urzędach. Błędy, którymi 
obarczone są takie analizy chłonności, wynikają 
bezpośrednio z aspektów poruszonych w dalszej 
części artykułu. Działa to wszystko jak koła za-
machowe – nieaktualne granice i infrastruktu-
ra, niewłaściwe powierzchnie, linie wpływające 
na parametry zabudowy, nieaktualne wysokości 
budynków czy niewiedza na temat kosztów wycin-
ki drzewostanu. Inwestorzy często ryzykują, robiąc 
pobieżne analizy. Czasami to ryzyko im się opłaca, 
ale często zamiast oszczędności generuje straty, 
bo nie da się wybudować budynku zgodnie z zało-
żeniami. Równie często traci się dodatkowe zyski, 
gdy nie zna się trików, dzięki którym możliwa jest 
realizacja większej inwestycji.

Zwrócę również uwagę na niedocenioną rolę urba-
nisty w tym etapie. W wielu procesach inwesty-
cyjnych jest ona niesłusznie pomijana. Występując 

z wnioskiem o decyzję WZ, warto mieć analizę 
urbanistyczną, która uargumentuje punkt widzenia 
inwestora, nawet jeśli pomysł na jego budynek jest 
mocno zawyżony względem sąsiedztwa. Czasami 
wykazanie, że budynek może być dominantą wyso-
kościową, albo może stanowić zakończenie osi wi-
dokowej, wystarczy, by uzyskać więcej kondygnacji, 
niż wynika to z sąsiedniego otoczenia.

 Spójność danych 
 ewidencyjnych działki 
 w EGiB i KW 
Wiele osób wykonujących analizy prawne przy za-
kupie nieruchomości mówi o tym, że najważniejsze 
jest sprawdzenie KW. Nic bardziej mylnego! Oprócz 
KW istnieje jeszcze Ewidencja Gruntów i Budynków 
(EGiB), która jest nadrzędnym dokumentem w za-
kresie chociażby sprawdzenia powierzchni naby-
wanej nieruchomości. Zakup działki jest możliwy 
tylko wtedy, gdy powierzchnia w EGiB jest tożsama 
z powierzchnią w KW. W przypadku rozbieżności 
notariusz nie zezwoli na sfinalizowanie trans-
akcji do czasu ujednolicenia powierzchni w obu 
dokumentach. Rozbieżność między powierzchnią 
użytkową a całkowitą budynku, która jest wpisana 
w KW, dla bardzo dużych budynków potrafi sięgać 
nawet 50%. Z czego to wynika? W Polsce mało kto 

fot. Anna Shvets / pexels.com
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panuje nad pojęciami dotyczącymi powierzchni 
nieruchomości, a notariusze wpisując powierzch-
nie do umów, nie mają obowiązku sprawdzania, 
co ta powierzchnia oznacza. Problem pojawia się 
również, gdy rozbudowujemy kompleks budynków, 
a samo pozwolenie na budowę jest kilkuetapowe. 
EGiB może zrobić wpis powierzchni (aktualizację 
powierzchni), ale tylko z projektu budowlanego. 
Pomiar z natury nie jest dopuszczany. Są sposoby 
na rozwiązanie takich sytuacji, ale to przedmiot 
innych rozważań.

 Błędy map zasadniczych 
Praca na nieaktualnych mapach jest najbardziej 
powszechnym błędem, jakiego dopuszczają się 
inwestorzy i architekci. Wiele osób przyjmuje, 
że urzędowa mapa z czerwonymi pieczątkami 
to świętość. Mapy te niosą wiele błędów, któ-
re przekładają się na problemy dla inwestorów. 
Aktualizowaliśmy setki warszawskich map zasad-
niczych i policzyliśmy, że w przypadku przejścia 
z mapy analogowej na numeryczną średnio na  
1 ha przypada 50 błędów. Mowa tu o niewykaza-
nych lub niezaktualizowanych danych, takich jak: 
obecność mediów, liczba kondygnacji budynków, 
wysokość budynków, powierzchnie utwardzone 
itp. Żeby zobrazować skalę, przedstawię przykład. 

Załóżmy, że na działce, gdzie ma być zbudowa-
na galeria handlowa, zaznaczony jest hydrant 
i gaz. Jednak w terenie nie ma tych instalacji albo 
są nieczynne, czego nie odnotowano na mapie. 
Architekt projektuje budynek galerii w oparciu 
o dane na mapie. Urzędnik z wydziału architektury 
czy wydziału geodezji niekoniecznie wychwyci 
ten błąd i wyda pozwolenie na budowę. Problem 
ujrzy światło dzienne dopiero na etapie budowy, 
co będzie wiązało się z pozwoleniem zamiennym, 
dodatkowymi kosztami i wydłużeniem procesu. To 
na podstawie danych z mapy zasadniczej przecież 
uzyskujemy parametry do pozwolenia na budowę. 
Na mapach zasadniczych też wykonuje się analizy 
chłonności. Jest to zatem priorytetowy dokument 
projektowy, szczególnie istotny, gdy pozwole-
nie na budowę uzyskuje się w oparciu o decyzję 
o Warunki Zabudowy. Istotny jest też obszar 
wybierany do analizy mapy zasadniczej w celu 
negocjacji warunków zabudowy z urzędnikiem 
wydającym decyzję. Czasami dodanie do zakresu 
analizy 8-kondygnacyjnego bloku mieszkalnego 
znajdującego się na skrajni wybieranego obszaru 
pozwoli uzyskać wyższą średnią wysokość budyn-
ków analizowanego obszaru i finalnie maksymalna 
wysokość naszego planowanego budynku będzie 
wyższa. Warto taką analizę wykonać jeszcze przed 
zakupem nieruchomości.

fot. Ryan Millier / pexels.com
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 Granica działki do 15 m obok 
Jednemu z prestiżowych budynków w ścisłej miejskiej 
zabudowie zagraża rozbiórka części budynku. Jak to 
możliwe? To efekt niesprawdzenia dokładności poło-
żenia granicy nieruchomości, którą się nabywa. W tym 
przypadku, sprawę odkrył potencjalny inwestor 
wykonujący due diligence sąsiedniej nieruchomości. 
Wykazując, że granica jest w innym miejscu, wywołał 
lawinę problemów. Wiele działek w Polsce nie ma 
ustalonych granic, dlatego należy sprawdzić pocho-
dzenie i dokładność punktów granicznych i w razie 
potrzeby zrobić okazanie granic. Analizując materiały 
urzędowe (w tym materiały archiwalne), możemy 
stwierdzić, na ile granica wrysowana na mapę jest po-
prawna. Rekordowe przesunięcie granicy nieruchomo-
ści, jakie wykazaliśmy dla inwestora, to 3 m na terenie 
Warszawy i 15 m w powiatach ościennych stolicy. 
Już na samej mapie zasadniczej możemy mieć na linii 
granicy symbol „s”, co oznacza, że granica jest sporna. 
Warto również wiedzieć,  że polskie prawo dopusz-
cza błąd położenia punktu granicznego względem 
osnowy aż do 3 m, co stanowi szóstą najgorszą 
grupę dokładności położenia punktu granicznego! 
Jeden inwestor kupił nieruchomość o wymiarach 
16 m × 200 m. W toku procedury ustalenia granicy 
okazało się, że działka ma przesunięte granice, a jej 
faktyczna szerokość to 13 m. Przy konieczności odsu-
nięcia budynku od granic o 3 lub 4 m powodowało to 
przymus zaprojektowania frontowej ściany o szeroko-
ści 5 lub 7 m. Temu inwestorowi dodatkowo uniemoż-
liwiła inwestycję konieczność zaprojektowania drogi 
wewnętrznej do wszystkich planowanych budynków.

 Błędy podziałów 
 nieruchomości 
Podziały nieruchomości co prawda zleca jej wła-
ściciel lub użytkownik wieczysty, ale kupujący 
powinien mieć pewne aspekty na uwadze, gdy 
planuje podział lub scalenie nabywanej nierucho-
mości. Czasami procedury podziałowe wykonuje 
jeszcze sprzedający nieruchomość. Element, który 
bardzo często zaskakuje inwestorów to czas po-
działu nieruchomości. Procedura podziału powin-
na trwać 5 miesięcy. W praktykach podziałowych 
dla Warszawy proces ten trwa jednak średnio 
11-15 miesięcy.

Kupując nieruchomość, na której planuje się po-
dział, należy mieć na uwadze, że może on zostać 
odrzucony w kilku sytuacjach.

 ■ Pierwszą jest niezgodność parametrów projek-
towanych działek z ustaleniami MPZP.

 ■ Drugą jest brak faktycznego i prawnego dostę-
pu do drogi publicznej działki będącej przed-
miotem podziału lub działek sąsiednich.

 ■ Trzecią jest niezgodność przebiegu linii podzia-
łu z liniami rozgraniczającymi tereny o róż-
nym przeznaczeniu.

 ■ Przeszkodą jest również brak zgody na podział 
wszystkich współwłaścicieli czy użytkowni-
ków wieczystych.

fot. Michael Tuszynski / pexels.com
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W przypadku braku MPZP podział rozpatrywany 
jest w oparciu o decyzję o WZ lub przepisy od-
rębne. Zdarza się, że przed wykonaniem podziału 
trzeba wystąpić o WZ nawet, gdy nie zamierzamy 
realizować inwestycji. Jeżeli wniosek o podział zo-
stał złożony po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia 
podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia MPZP lub po wyłożeniu projektu 
planu do publicznego wglądu – postępowanie 
w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do 
czasu uchwalenia planu miejscowego (nie dłużej 
niż na okres 6 miesięcy). Należy mieć na uwadze 
również to, że możliwe jest dokonywanie pio-
nowych podziałów nieruchomości przez ściany 
usytuowane na całej wysokości budynku od fun-
damentu do przykrycia dachu. Przed wykonaniem 
podziału warto zatem przeanalizować możliwo-
ści prawne i czasowe poszczególnych procedur 
i wybrać tę najkorzystniejszą. Niestety zdarza 
się, że procedura podziału blokuje np. podpisanie 
aktów notarialnych i prowadzi do realnych strat 
dla inwestorów. Zdarza się również, że inwestorzy 
chcą przeforsować swoje wizje podziału, które 
nie są zbieżne z zapisami MPZP. W większości 
przypadków próby kończą się niepowodzeniem 
i skutkują stratą kilku miesięcy.

 Linie wpływające 
 na parametry zabudowy 
Bardzo istotne z punktu widzenia rozbudowy 
budynku lub projektowania nowych budynków są 

wszelkiego rodzaju linie: rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu, nieprzekraczalne linie 
zabudowy, obowiązujące, nieprzekraczalne linie 
zabudowy dla zwyżek, obowiązujące linie zabudo-
wy kondygnacji w podcieniach, linie energetyczne, 
linie osi dróg itp. Trochę ich jest i każda z nich 
wpływa na parametry planowanej inwestycji.

Każdy świadomy inwestor powinien wraz z geode-
tą weryfikować poprawność wkreślania tych linii 
na mapach zasadniczych. Nie każdy wie również 
o tym, że można  próbować oficjalnie zmieniać 
bieg tych linii tak, aby inwestycja była bardziej 
opłacalna. Oczywiście nie da się naciągać wszyst-
kich linii dla każdej inwestycji, ale czasami przesu-
nięcie jednej z nich daje wymierne korzyści inwes-
torowi. Jednym z przykładów, z którym miałem 
styczność, było przesunięcie dla inwestycji linii 
zabudowy w kierunku granicy działki. Dzięki temu 
zabiegowi inwestor zyskał dodatkowe kilkanaście 
centymetrów wzdłuż całej kilkudziesięciometrowej 
długości działki. Przeliczając to na 6 kondygnacji 
budynku i cenę za mkw. wynajmowanej powierz-
chni, tak drobna zmiana dała nieplanowany zysk 
ponad 500 tysięcy złotych z tytułu sprzedaży lokali.

Dlatego niezwykle ważne jest pracowanie na aktu-
alnych i wiarygodnych danych do celów projekto-
wych. W przeciwnym razie inwestorzy często tracą 
metry kwadratowe zabudowy. Czasami architekci 
przez ostrożność odsuwają się od tych linii w głąb 
działki. Robią to z dwóch powodów. Po pierw-
sze, żeby nie przedłużać procesu uzyskiwania 

fot. eberhard grossgasteiger / pexels.com
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pozwolenia na budowę, balansując na granicy linii, 
a po drugie, żeby nie być pociąganym do odpowie-
dzialności w przypadku przekroczenia tych linii. 
Chodzi głównie o straty czasowe procesu, który 
musi ruszyć od nowa.

 Dekret Bieruta 
 i uratowane 30 mln zł 
Wiele osób nie wie o istnieniu tzw. zbioru daw-
nych dokumentów i dekretu Bieruta obejmujące-
go „centralny” rynek warszawski o powierzchni 
ok. 14 148 ha, co stanowi 27,4% miasta. Obszar ten 
znajduje się w granicach Śródmieścia, Mokotowa, 
Żoliborza, Ochoty, Woli, Pragi-Płd., Pragi-Płn., 
Bielan, Targówka, Białołęki oraz Ursynowa. 
Sprawdzenie, czy działka nie jest objęta dekretem 
Bieruta, daje informację, czy może być ona podsta-
wą do roszczenia lub czy już nie toczy się wobec 
niej postępowanie wszczęte przez dawnych właści-
cieli. Z kolei, jeżeli takie postępowanie się toczy, to 
potencjalny inwestor uzyska informację, że obecny 
właściciel wpisany do KW nie może sprzedać takiej 
działki żadnemu zainteresowanemu kupnem, a no-
tariusz nie pozwoli sfinalizować takiej transakcji. 

Jeden z zainteresowanych kupnem działki w ścisłej 
warszawskiej zabudowie zgłosił się do mnie, żeby 
sprawdzić granice nieruchomości, na którą miał 
wydać ponad 30 mln zł. Przedmiotem zlecenia nie 
było zbadanie roszczeń dekretowych, ale spraw-
dzenie w terenie granic działki, która miała przy-
legać do głównej drogi i docelowo miała obsłużyć 
projektowany budynek pod kątem zjazdu do drogi 
publicznej. Po weryfikacji granic okazało się, że ku-
powaną działkę na całej linii styku z ulicą dzieli 
bardzo wąski pasek gruntu. Ustaliliśmy, że działka 
ma status określony jako „władający gruntem”, a nie 
„właściciel”. W związku z tym, złożyliśmy wniosek 
do biura spraw dekretowych i po 2 tygodniach 
uzyskaliśmy informację, że na biuro podawcze jakiś 
czas temu wpłynął wniosek o roszczenie byłych 
właścicieli w sprawie odzyskania gruntu. Taki stan 

rzeczy powoduje zablokowanie wszelkich działań 
związanych ze sprzedażą nieruchomości, uzyski-
waniem pozwoleń na budowę czy innych proce-
sów budowlanych. W efekcie, kupujący na dwa dni 
przed umówionym terminem spotkania u notariusza 
w sprawie podpisania aktu notarialnego wycofał 
się z transakcji. Zasięgając porad prawnych u kilku 
kancelarii warszawskich, pół żartem, pół serio 
ustaliliśmy, że ewentualny proces wyjścia z sytuacji 
po podpisaniu aktu notarialnego mógłby w polskich 
realiach trwać od 20 do 40 lat. Mała rzecz, a jakże 
ważna dla warszawskich inwestorów. 

 Jak zwiększyć 
 wysokość budynku? 
W przypadku nowo projektowanych budynków 
budowanych w oparciu o decyzję WZ jednym z naj-
ważniejszych parametrów jest wysokość. Wiele osób 
nie wie, że można negocjować wysokość budynku, 
mając odpowiednie argumenty w kieszeni. Urzędnik 
określa ten parametr na podstawie analizy oko-
licznych budynków. Wykonywałem dla inwestorów 
takie analizy i udawało nam się uzyskać wyższy 
parametr wysokościowy w porównaniu z wyjścio-
wym. Przy jednej z warszawskich inwestycji poprzez 
pomiar i aktualizację wykazaliśmy, że na mapie 
zasadniczej w badanym obszarze 95% budynków 
miało zaniżone wartości wysokości istniejących 
budynków. Różnice wahały się od 0,5 do 2 m. Nowa 
wartość z pomiarów pokazała, że inwestor może 
mieć budynek wyższy o 1,5 m. W tym przypadku 
wystarczyło 30 cm do kolejnej pełnej kondygnacji. 
Czasami dodatkowe centymetry umożliwiają pod-
wyższenie parteru handlowego i większą swobodę 
lokalizowania instalacji w podwieszanych sufitach.

 Kontrola metrażu 
 kupowanego budynku 
Poza weryfikacją powierzchni kupowanej działki, 
jednym z elementów koniecznym do sprawdze-
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nia jest powierzchnia budynku, jeśli taki istnieje. 
Mowa tu o kontroli każdego piętra i wykaza-
nych powierzchni najmu, powierzchni wspól-
nych piętrowych i budynkowych. Na podstawie 
powierzchni naliczane są ceny za sprzedaż 
budynku. I pomimo że do KW, EGiB i do celów 
podatkowych wykorzystuje się powierzchnie li-
czone według polskich norm, to przy budynkach 
komercyjnych brane są pod uwagę powierzch-
nie liczone według standardów zagranicznych 
do celów najmu. Są to kluczowe dane dla ku-
pującego. W naszym 13-letnim doświadczeniu 
i ponad 6 mln mkw. pomierzonych powierzchni 
komercyjnych nie zdarzyło się, żeby sprzedający 
chciał przekazać dokumentację kupującemu. Nie 
zdarzyło się również, żeby powierzchnie w rent-
-rollu zgadzały się w 100% z rzeczywistością, 
a współczynniki powierzchni wspólnych były 
prawidłowo wyliczone. Stwierdzam to na pod-
stawie analiz tysięcy dokumentów z mierzonych 
i przygotowywanych do rent-rolla budynków 
komercyjnych w różnych miastach Polski. Gdy 
kupujący chce pomierzyć budynek w celu kon-
troli, zwykle nie otrzymuje zgody, a sprzedający 
odmowę argumentuje zakłócaniem pracy najem-
ców. Kupujący często skazany jest na zaufanie 
do podawanych powierzchni, wskaźników i para-

metrów. Weryfikację może 
przeprowadzić dopiero 
po zakupie budynku.

 Po co robić due diligence? 
Wykazałem tylko kilka z 30 kluczowych – moim 
zdaniem – elementów w całym procesie due 
diligence. Każdy z nich należy rozważyć, ale nie 
każdy będzie miał znaczenie w danej inwestycji. 
Dzięki rzetelnej analizie możliwe jest ujawnienie 
potencjalnego ryzyka dla nabywcy zarówno przy 
kupnie pustej działki inwestycyjnej, jak i tej zabu-
dowanej. Dysponowanie wiedzą może być mocną 
kartą przetargową przy negocjacjach z kupują-
cym. Inwestor zyskuje świadomość możliwości 
inwestycyjnych, nie straci na kupnie nieruchomo-
ści z ograniczeniami budowlanymi, planistycz-
nymi czy prawnymi. Zaoszczędzi też wiele czasu 
w procesie, co jest notorycznym problemem. 
Zminimalizuje też ryzyko wystąpienia ewentual-
nych zagrożeń na nieruchomościach sąsiednich. 
Pozna najsłabszy parametr nieruchomości ma-
jący wpływ na chłonność działki i cały projekt. 
Finalnie inwestor albo świadomie się decyduje 
na dodatkowe koszty i zagrożenia, albo podejmu-
je próby negocjacji ze sprzedającym, albo rezy-
gnuje z zakupu problematycznej nieruchomości. 
Czasami też siedzi cicho, bo analiza due diligence 
może wykazać, że sprzedający nieświadomie 
zaniża powierzchnię działki czy powierzchnię 
najmu sprzedawanej nieruchomości.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-

cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-

wych ani prawnych.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Dzięki rzetelnej analizie 
 możliwe jest ujawnienie 
 potencjalnego ryzyka 
 dla nabywcy zarówno 
 przy kupnie pustej działki 
 inwestycyjnej, jak 
 i tej zabudowanej. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Bezpieczeństwo 
pracy zdalnej
w zakresie przetwarzania 
danych osobowych

 Natalia Zawadzka 



24

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

Praca poza biurem nie jest niczym nowym, zwłasz-
cza dla osób, które często spotykają się z klientami 
„w terenie”. Wielu pracodawców już wcześniej do-
puszczało częściowo home office. W ostatnim czasie 
skala zjawiska urosła jednak do bardzo dużych 
rozmiarów – do pracy w domu delegowano niemal 
wszystkich pracowników. Pojawiły się nowe narzę-
dzia do komunikacji, niektórzy pracownicy zaczęli 
korzystać z prywatnego sprzętu, dokumentacja zo-
stała wyniesiona poza siedzibę biura – tym samym 
wzrosło prawdopodobieństwo naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.

 Przetwarzanie danych 
 zgodnie z prawem 
Tymczasem administratorzy danych przetwarza-
nych przez pracowników podczas pracy zdalnej 
mają obowiązek zapewnić przestrzeganie zasad 
przetwarzania danych, w tym zagwarantować ich 
bezpieczeństwo, uwzględniając większe ryzyko 
związane z takimi działaniami.

Tak jak w pracy „tradycyjnej”, tak podczas pracy 
zdalnej pracownicy mogą przetwarzać dane 
osobowe tylko w celach związanych z wykony-
waniem swoich obowiązków służbowych oraz 
muszą zapewnić ich bezpieczeństwo. W szcze-
gólności powinni przestrzegać obowiązujących 
w organizacji procedur i polityk. W zakresie 
ochrony danych osobowych na pracownikach 

spoczywa również ogólny 
obowiązek dbałości o dob-
ro zakładu pracy.

Lockdown spowodowany pandemią COVID-19 zmusił wielu 
przedsiębiorców – w tym z branży nieruchomości – do zorganizowania 
pracy w sposób niezagrażający zakażeniem, co w większości przypadków 
oznaczało wprowadzenie pracy zdalnej.

Adwokat w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Zajmuje się problematyką 
prawną e-commerce i prawem nowych technologii. Specjalizuje się 
również w prawie autorskim, cywilnym i gospodarczym.

Natalia Zawadzka

 W zakresie ochrony danych 
 osobowych na pracownikach 
 spoczywa również ogólny 
 obowiązek dbałości o dobro 
 zakładu pracy. 
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Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swo-
ich wytycznych zwrócił uwagę na cztery aspekty 
pracy zdalnej, które mogą wiązać się z potencjal-
nym zagrożeniem dla ochrony danych osobowych. 
Są to:

1. dokumentacja papierowa1, 

2. urządzenia, 

3. poczta elektroniczna i komunikatory,

4. dostęp do sieci i chmury2.

 Zabezpieczenie urządzeń 
Korzystając w domu z urządzeń przekazanych 
przez pracodawcę, pracownicy powinni przestrze-
gać przyjętej w danej organizacji procedury bez-
pieczeństwa. Urządzenia te powinny być wyko-
rzystywane wyłącznie do czynności służbowych. 
Nie należy instalować dodatkowych aplikacji 
czy oprogramowania, które nie są niezbędne do 

wykonywania obowiązków zawodowych i dopusz-
czone przez pracodawcę. Wszystkie urządzenia 
wykorzystywane przez pracowników powinny mieć 
zaktualizowane systemy operacyjne, oprogramo-
wania, system antywirusowy i zapory sieciowe.

Zaleca się zabezpieczenie komputera poprzez 
wielopoziomowe uwierzytelnianie i stosowanie 
silnych haseł dostępu. W ten sposób ogranicza się 
dostęp do urządzenia osobom trzecim i minimali-
zuje ryzyko utraty danych w przypadku kradzieży 
lub zgubienia sprzętu.

Należy pamiętać, że z punktu widzenia ochrony 
danych członkowie rodziny pracownika są osobami 
trzecimi, nieupoważnionymi do dostępu do danych. 
W związku z tym PUODO zaleca, aby przed przy-
stąpieniem do pracy wydzielić sobie odpowiednią 
przestrzeń, tak aby osoby postronne nie miały 
dostępu do dokumentów zawierających dane. 
Odchodząc od stanowiska pracy, każdorazowo 
należy zablokować komputer. Ponadto trzeba pa-
miętać, że także usunięcie czy modyfikacja danych 

fot. Pixabay / pexels.com



26

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

mogą stanowić naruszenie praw osoby, której dane 
dotyczą. Dlatego zarówno sprzęt, jak i dokumenta-
cja papierowa, powinny być poza zasięgiem dzieci 
i zwierząt.

Pracownicy powinni zwrócić szczególną uwagę 
na to, by nie zgubić urządzeń, z których korzystają 
podczas pracy, zwłaszcza wykorzystywanych do 
przenoszenia danych, np. pamięci USB czy dysków 
zewnętrznych. W przypadku zgubienia lub kra-
dzieży sprzętu, należy natychmiast podjąć kroki, 
by – w miarę możliwości – zdalnie wyczyścić 
pamięć urządzenia.

 Poczta elektroniczna 
 i komunikatory 
Również w przypadku korzystania z poczty elek-
tronicznej czy komunikatorów internetowych pra-
cownicy powinni przestrzegać przyjętych w danej 
organizacji zasad. Przede wszystkim powinni uni-
kać używania kont prywatnych, a do przesyłania 
danych korzystać wyłącznie ze skrzynek służbo-
wych. Jeśli jednak pracownik musi użyć prywatnej 
poczty, powinien upewnić się, że treść i załączniki 
do wiadomości są odpowiednio szyfrowane.

Dane osobowe i poufne informacje nie powinny 
znaleźć się w temacie wiadomości. Przed wysłaniem 

e-maila trzeba upewnić się, że jego adresat jest 
właściwy – zwłaszcza gdy wiadomość zawiera dane 
osobowe lub inne poufne informacje.

Jeżeli pocztą elektroniczną przesyłana jest za-
szyfrowana informacja, hasło do niej powinno 
być przekazane innym kanałem, np. SMS-em. 
W szczególności nie można przesyłać e-mailem 
zaszyfrowanej wiadomości razem z hasłem, nawet 
w osobnych wiadomościach – w przeciwnym wy-
padku ten, kto ma dostęp do poczty, bez problemu 
odczyta korespondencję.

Istotne dla ochrony danych są nie tylko wiado-
mości wychodzące. Należy zwracać uwagę także 
na pocztę czy komunikaty przychodzące. Aby 
uniknąć ataku phishingowego, przed otwarciem 
korespondencji trzeba zweryfikować nadawcę. 
Najlepiej nie otwierać wiadomości pochodzących 
z nieznanych źródeł, a zwłaszcza nie otwierać 
załączników, ani nie klikać w zawarte w komunika-
cie linki.

Do zadań pracodawcy należy wybranie bezpiecz-
nego komunikatora do kontaktów z pracownikami 
oraz klientami. Dobry komunikator zapewnia nie 
tylko szyfrowanie wiadomości, ale także umożliwia 
ich usuwanie (co jest istotne z punktu widzenia 
retencji danych) oraz tworzenie kopii zapaso-
wych korespondencji (tak by zmniejszyć ryzyko 

fot. Pixabay / pexels.com
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przypadkowej utraty danych). Warto zwrócić 
uwagę, czy ze względu na wybór komunikatora 
dane osobowe nie trafiają do państw trzecich, tj. 
poza obszar EOG, a jeśli tak, zweryfikować, czy jest 
do tego podstawa prawna, oraz udzielić stosownej 
informacji podmiotom danych.

 Usługi sieciowe i chmurowe 
Pracując zdalnie, należy unikać korzystania z sieci 
publicznych, zwłaszcza otwartych. Niezmiennie po-
winny obowiązywać zasady i procedury dotyczące 
logowania i udostępniania danych. Jeżeli pracowni-
cy nie korzystają z chmury, powinni we własnym za-
kresie zadbać o właściwe zarchiwizowanie danych, 
tak by zmniejszyć ryzyko ich utraty lub modyfikacji.

 Dokumentacja papierowa 
Dokumentacja papierowa zawierająca dane oso-
bowe nie może być samowolnie wynoszona przez 
pracowników poza określony przez administratora 
obszar przetwarzania danych. Zanim administra-
tor danych zdecyduje się umożliwić pracownikom 
korzystanie podczas pracy zdalnej z dokumentacji 
papierowej, przede wszystkim musi ocenić, czy 
korzystanie z takiej dokumentacji jest niezbędne, 
biorąc pod uwagę charakter danych, cele, dla któ-
rych są przetwarzane oraz dostępne środki.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy do 
wykonywania zadań służbowych w ogóle konieczny 
jest dostęp do danych osobowych, czy możliwe jest 
skorzystanie z dokumentów zanonimizowanych. Jeśli 
dostęp do danych okaże się niezbędny, trzeba zwery-
fikować, czy uzasadniona jest praca na dokumentach 
papierowych. Powinno się z niej zrezygnować, jeżeli:

 ■ w organizacji wdrożono elektroniczny obieg 
dokumentów, a pracownik ma bezpiecz-
ny dostęp do niezbędnych do pracy danych 
osobowych przy pomocy środków komunika-
cji elektronicznej;

 ■ pracodawca ma możliwość szybkiego, sprawne-
go i bezpiecznego wdrożenia elektronicznego 
obiegu dokumentacji;

 ■ pracodawca może udostępnić pracownikowi od-
powiednio zabezpieczone (m.in. zaszyfrowane) 
elektroniczne kopie niezbędnych dokumentów.

Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie może 
być zastosowane, być może wystarczająca będzie 
praca na kopiach niezbędnych dokumentów, aby 
zminimalizować niebezpieczeństwo modyfikacji 
lub utraty danych. Należy jednak pamiętać, że pra-
cownik musi chronić dane zawarte w takich doku-
mentach, tak samo jak w dokumentacji oryginalnej.

Jeżeli pracodawca mimo 
wszystko decyduje się 
umożliwić pracownikom 
korzystanie podczas pracy 

zdalnej z dokumentacji papierowej, musi podjąć 
działania mające na celu ograniczenie ryzyka 
związanego z utratą dostępności, integralności 
oraz poufności danych. Zgodnie ze wskazówkami 
PUODO, w takiej sytuacji pracodawca powinien:

 ■ „zapewnić ewidencjonowanie wydanych 
pracownikom dokumentów zawierających 
dane osobowe;

 ■ zapewnić, że udostępnione dokumenty będą 
przechowywane przez pracownika przez 
okres niezbędny do wykonania określonego 
zadania podczas pracy zdalnej  (ogranicze-
nie przechowywania);

 Pracownik musi chronić dane 
 zawarte w dokumentach 
 zdigitalizowanych tak 
 samo jak w dokumentacji 
 oryginalnej. 
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 ■ ograniczyć liczbę dokumentów wynoszonych 
z siedziby administratora do tego, co niezbędne 
w stosunku do celu przetwarzania danych osobo-
wych przez pracownika w ramach pracy zdalnej;

 ■ zobowiązać pracownika do odpowiedniego 
zabezpieczenia danych osobowych podczas 
wynoszenia dokumentacji (np. wynoszenie do-
kumentów w zabezpieczonej aktówce, przeno-
szenie dokumentów np. w taki sposób, aby były 
niewidocznie dla osób trzecich);

 ■ zobowiązać pracownika do odpowiedniego zabez-
pieczenia danych w miejscu wykonywania pracy 
zdalnej (np. przechowywanie dokumentów w za-
mykanych na klucz szufladach biurka lub szafach, 
przestrzeganie zasady czystego biurka, zabezpie-
czenie dokumentów przed wglądem nieupraw-
nionych osób trzecich, m.in. członków rodziny);

 ■ zapewnić, że pracownik będzie wykorzystywał 
pozyskane dane osobowe wyłącznie w tym 
celu, w jakim byłyby wykorzystywane w siedzi-
bie zakładu pracy;

 ■ określić procedurę związaną z niszczeniem do-
kumentów (zakaz wyrzucania dokumentów do 
kosza w domu − jeżeli pracownik nie posiada 
w domu niszczarki, powinien dokumenty prze-
chowywać w bezpieczny sposób, a po zakoń-
czeniu pracy zdalnej zniszczyć je w biurze);

 ■ zapewnić, że pracownik będzie zgłaszał praco-
dawcy każdy incydent bezpieczeństwa zgodnie 

z procedurą postępowania w sprawie naruszeń 
ochrony danych, tak aby administrator mógł się 
wywiązać z obowiązku nałożonego na mocy 
art. 33 ust. 1 RODO”.

 Podsumowanie 
Nie ma przepisów szczególnych, które określały-
by odrębne wymogi ochrony danych osobowych 
podczas pracy zdalnej. Nie oznacza to jednak, 
że podczas home office należy zupełnie zapomnieć 
o bezpieczeństwie danych i zgodności ich prze-
twarzania z przepisami rozporządzenia ogólnego 
o ochronie danych osobowych. W takiej sytuacji 
na administratorze danych spoczywa obowiązek 
wdrożenia odpowiednich procedur oraz środków 
organizacyjnych i technicznych tak, aby pracownicy 
mieli wystarczającą świadomość i narzędzia umoż-
liwiające im przestrzeganie przepisów o ochronie 
danych osobowych.

 

1. https://uodo.gov.pl/pl/138/1513, dostęp 09.07.2020.

2. https://uodo.gov.pl/pl/138/1459, dostęp 09.07.2020.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-

cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-

wych ani prawnych.

fot. Element5 Digital / pexels.com

https://uodo.gov.pl/pl/138/1513
https://uodo.gov.pl/pl/138/1459
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fot. Skitterphoto / pexels.com

Upadłości jako 
konsekwencja 
pandemii
Kontekst małych firm  
i jednoosobowych 
działalności gospodarczych
 Olga Podlasińska-Pecelerowicz 
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Adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Specjalistka od 
postępowań gospodarczych i administracyjnych. Jej doświadczenie 
obejmuje również umowy, w których w język prawny ujmuje 
założenia i pomysły klientów, jak również prawo nieruchomości 
i prawo budowlane.

Olga Podlasińska-Pecelerowicz

Skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2 dotykają wszystkich sfer życia 
społecznego i gospodarczego. W nowej, ukształtowanej epidemią 
rzeczywistości wielu przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą czy małe, często rodzinne firmy, 
znalazło się niejednokrotnie na skraju utraty możliwości prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Utrata płynności finansowej przez wielu przedsię-
biorców to jeden z pewnych skutków pandemii. 
W takich realiach przedsiębiorcy stanęli przed pyta-
niem, czy nie złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości 
na podstawie ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo 
upadłościowe, często niepotrzebnie kojarzonej jedy-
nie ze spółkami prawa handlowego.

Okres stanu epidemii przyniósł dwa rozwiązania 
istotnie wpływające na kwestie upadłości:

 ■ zmiany wprowadzone tarczą 2.0. do ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych (dalej: specustawa o COVID) zawiesiły 
termin do złożenia wniosku o upadłość,

 ■ wprowadzona 24 marca 2020 r. nowelizacja 
Prawa upadłościowego zmodyfikowała warunki 
dotyczące upadłości osób fizycznych.

Na wstępie warto przypomnieć, że zasadniczym 
celem postępowania upadłościowego jest spłata 
wierzycielom długów. Procedura upadłości wiąże 
się co do zasady z likwidacją majątku dłużnika. 
W przypadku osób prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą – z likwidacją całego po-
siadanego majątku. Odpowiedzialność za zobowią-

zania takich przedsiębiorców 
nie jest ograniczona do 
majątku służącego prowa-
dzeniu działalności.

 Zasadniczym celem 
 postępowania 
 upadłościowego jest spłata 
 wierzycielom długów. 
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Upaść (poza nielicznymi wyjątkami) może każdy 
przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki 
organizacyjne z art. 331 k.c., osoba prowadząca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą 
lub zawodową.

 Wniosek 
 o zgłoszenie upadłości 
Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć 
zarówno sam zainteresowany zadłużony przedsię-
biorca, jak i wierzyciel.

Wybór odpowiedniego momentu na ogłoszenie upad-
łości jest szczególnie istotny ze względu na osoby, 
które są odpowiedzialne za jego zgłoszenie. W przy-
padku osób prowadzących jednoosobową działal-
ność gospodarczą, które odpowiadają za zobowią-
zania całym swoim majątkiem, odpowiedni moment 
na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wpływa 
na ocenę możliwości i perspektywy oddłużenia. 
W przypadku osób reprezentujących osobę prawną, 
wpływają na ocenę prawdopodobieństwa odpo-
wiedzialności za długi reprezentowanego podmiotu 
majątkiem osobistym.

Kiedy zatem należy rozważać wniosek o upadłość? 
Upadłość ogłasza się w stosunku do przedsiębior-
cy, który stał się niewypłacalny, tj. utracił zdolność 
do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych. Brakuje mu gotówki w wysokości po-
zwalającej na spłatę zobowiązań, a także brak jest 
perspektywy uzyskania takich środków (np. w dro-
dze spieniężenia jakiegoś majątku). Przedsiębiorca 
powinien zapłacić zobowiązania, ale nie ma za co 
tego uczynić, ani nie ma perspektywy na to, 
że uzyska środki, które mu na to pozwolą.

 Przesłanki 
Prawo upadłościowe w celu ułatwienia oceny, czy 
doszło do stanu niewypłacalności, posługuje się 

domniemaniami, w szczególności przyjmuje się, 
że dłużnik stał się niewypłacalny, jeśli opóźnienie 
w płatności przekracza trzy miesiące (bierzemy 
pod uwagę „najstarsze” zobowiązanie).

Przedsiębiorca nie powinien jednak oczekiwać 
na upływ kolejnych terminów płatności. Analizę 
sytuacji swojego przedsiębiorstwa powinien rozpo-
cząć z chwilą pierwszego opóźnienia spowodowa-
nego brakiem pieniędzy.

Zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego nie póź-
niej niż 30 dni od zaistnienia podstawy do ogło-
szenia upadłości (czyli niewypłacalności) dłużnik 
zobowiązany jest zgłosić w sądzie wniosek o ogło-
szenie upadłości. Wszelkie opóźnienia w zgłosze-
niu wniosku działają na niekorzyść przedsiębiorcy.

 Co zmienił COVID-19 
Jeśli jednak do stanu niewypłacalności dochodzi 
w okresie epidemii, a zatem po 14 marca 2020 r., 
art. 15 zzra specustawy o COVID modyfikuje zasa-
dy dotyczące terminu złożenia wniosku o upadłość.

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika 
powstała w okresie od 14 marca 2020 r., a stan 
niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg 
terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
o którym mowa w art. 21 Prawa upadłościowego, 
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. 
Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli 
stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemią i stanu epidemii, 
uznaje się, że powstał on właśnie z tego powodu.

Wskazana powyżej regulacja ma istotne znaczenie 
praktyczne. Przedsiębiorca, który przestał regulo-
wać wymagalne zobowiązania ze względu na stan 
pandemii, zwolniony jest z obowiązku złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości (termin na jego 
złożenie nie biegnie), a w dalszej konsekwencji 
chroniony jest przed konsekwencjami zbyt późne-
go złożenia wniosku o upadłość.
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W efekcie wprowadzenia art. 15 zzra specustawy 
o COVID przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej 
sytuacji majątkowej powinni dokonać analizy 
i stosownie do jej wyniku rozpocząć odpowied-
nie działania:

1. jeśli stan niewypłacalności powstał przed 
wprowadzeniem stanu epidemii – powinien 
niezwłocznie złożyć wniosek o upadłość w celu 
uniknięcia odpowiedzialności (lub podjąć inne 
działania jak złożenie wniosku o wszczęcie 
postępowania restrukturyzacyjnego),

2. jeśli stan niewypłacalności powstał po wpro-
wadzeniu stanu epidemii i jest nim spowo-
dowany – wówczas przedsiębiorca nie musi 
składać wniosku o ogłoszenie upadłości, by 
uniknąć odpowiedzialności za zbyt późną 
reakcję na pogarszającą się sytuację finansową. 
Ciężar tej decyzji przesunięty został na okres 
po ustaniu epidemii.

 Stan zawieszenia terminu 
Wprowadzenie stanu zawieszenia terminu do zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dla przed-
siębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

finansowej w okresie epidemii i ze względu na ten 
stan, jest swoistym przyznaniem przedsiębiorcy 
czasu na ratowanie jego sytuacji, skorzystanie 
z mechanizmów „tarcz”, podjęcie próby zmian or-
ganizacyjnych itp. Czas epidemii dla przedsiębior-
cy, którego utrata płynności finansowej jest tym 
stanem spowodowana, jest okresem, w którym ma 
on możliwość i przestrzeń, by uchylić konieczność 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Opisywane zawieszenie terminu nie tamu-
je złożenia takiego wniosku przez wierzycieli. 
Wprowadzenie jednak domniemania, że niewypła-
calność powstała w tym okresie, jest związana ze 
stanem epidemii, oznacza, że wierzyciel chcący 
przykładowo pozwać członka zarządu o odszkodo-
wanie z tytułu zobowiązań spółki, będzie musiał 
udowodnić, że niewypłacalność spółki powstała 
z zupełnie innej przyczyny niż epidemia.

 Kto skorzysta ze specustawy 
Z rozwiązań art. 15 zzra specustawy o COVID nie 
skorzystają przedsiębiorcy, wobec których ogłoszo-
no upadłość, oraz przedsiębiorcy, wobec których 
otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. 
W przypadku przedsiębiorców, względem których 

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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złożono wnioski w postępowaniach, o których 
mowa w poprzedzającym zdaniu, do czasu ich 
prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia 
wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

Dokonując analizy sytuacji, przedsiębiorcy powinni 
zwrócić uwagę na nowelizację Prawa upadłościo-
wego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. wśród 
chaosu związanego z epidemią. Założeniem tej 
nowelizacji jest dokonanie odróżnienia sytuacji 
przedsiębiorców i nieporównywanie sytuacji przed-
siębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność 
gospodarczą z dużym graczem na rynku.

 Procedura oddłużenia 
Celem postępowania upadłościowego prowadzo-
nego w stosunku do osób fizycznych ma być ich 
oddłużenie (na wzór upadłości konsumenckiej). 
Dotychczas zakończenie postępowania upadłościo-
wego w stosunku do osoby fizycznej nie powo-
dowało wygaśnięcia długów, które nie zostały 
spłacone po likwidacji majątku przedsiębiorcy. 
W efekcie osoba fizyczna w dalszym ciągu pozo-
stawała zadłużona, odpowiadając całym swoim 
majątkiem, obecnie przed tymi osobami otwiera 
się perspektywa oddłużenia, ale także małych ułat-
wień odpowiadających sytuacji osoby fizycznej.

Wśród rozwiązań ułatwiających sytuację znalazł 
się m.in. obowiązek pozostawienia do dyspozycji 
dłużnika dochodu w kwocie wynoszącej co naj-
mniej 150% kwoty określonej w ustawie o pomocy 
społecznej. Sędzia komisarz na wniosek upadłego 
lub syndyka może w inny sposób określić część 
dochodu upadłego, biorąc pod uwagę jego sytu-
ację osobistą.

Dłużnik ma po nowelizacji trzy możliwo-
ści oddłużenia:

1. ustalenie planu spłaty na wniosek upadłego 
(okres spłaty zależy od rzetelności dłużnika 
i obejmuje od 3 do 7 lat);

2. umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, 
w przypadku gdy sytuacja osobista dłużnika 
w oczywisty sposób wskazuje na to, że jest on 
trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek 
spłat w ramach planu spłaty wierzycieli;

3. warunkowe umorzenie zobowiązań dłużnika, 
bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli 
niezdolność do dokonywania jakichkolwiek 
spłat w ramach planu spłaty wierzycieli 
wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie 
ma charakteru trwałego.

W uproszczeniu mówiąc, z możliwości oddłużenia 
skorzysta jedynie taki dłużnik, o którym można po-
wiedzieć, że nie ponosi odpowiedzialności za stan 
niewypłacalności, a zatem jeśli w odpowiednim 
terminie złożył wniosek, prowadząc działalność, 
nie działał niedbale, a jego sytuacja wynikała 
z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzial-
ności, a także uczynił wszystko, by jego upadłość 
była jak najmniej dotkliwa dla jego dłużników.

Podsumowując, ogłoszenie stanu zagrożenia, 
a następnie epidemii w sytuacji, w której stan 
niewypłacalności wywołany został trudnościami 
z tego stanu wynikającymi, prowadzi do zawie-
szenia terminu do złożenia wniosku o upadłość. 
Przedsiębiorcy powinni jednak działać ze szcze-
gólną ostrożnością, niezwłocznie podejmując 
działania w reakcji na utratę płynności finansowej, 
w szczególności ze względu jednak na wprowadzo-
ną nowelizację Prawa upadłościowego i wprowa-
dzoną perspektywę oddłużenia. 

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-

cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-

wych ani prawnych.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Czy można zawrzeć 
umowę najmu przez 
internet lub SMS-em?
Różne formy zawierania
umów i ich konsekwencje

 Maria Kobryń 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/maria-kobryn
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Radca prawny, MBA, wspólnik zarządzający kancelarii prawnej 
Blueshell Legal. Ekspert w dziedzinie prawa nieruchomości 
oraz prawa spółek. Przez wiele lat związana z rynkiem 
nieruchomości komercyjnych. Prezes zarządu i udziałowiec grupy 
spółek inwestujących w zagraniczne nieruchomości głównie 
na rynkach azjatyckich.

Maria Kobryń

Od kiedy internet stał się powszechny w Polsce i dziś (przynajmniej 
w mieście) nie wyobrażamy sobie bez niego życia i pracy, naturalnym staje 
się zawieranie umów poprzez różne formy elektroniczne.

 Forma pisemna 
Tę formę każdy z nas zna, bo stosowana od lat 
do wszelakich umów jest dla nas oczywista. 
Przygotowuje się tekst na piśmie, drukuje tyle 
egzemplarzy, ile jest stron i każda z nich podpisuje 
poszczególny egzemplarz umowy. Czy to umowa 
najmu lokalu czy domu, powierzchni biurowej 
czy handlowej – zazwyczaj zawierana jest właś-
nie w formie pisemnej. Szczególnie tam, gdzie 
mamy dużo załączników lub obszerną treść umo-
wy, forma pisemna jest jak najbardziej pożądana 
i potrzebna.

 Forma pisemna notarialna 
Wyjątkową formą umowy na piśmie jest umowa 
w formie notarialnej i z podpisami notarialnie 
poświadczonymi. Wspomniana forma szczegól-
na zazwyczaj narzucana jest nam przez przepisy 

prawne, a jej niedochowanie skutkuje nieważno-
ścią umowy. Umowa w formie notarialnej może 
być przygotowana przez prawników z Twojej 
kancelarii, szczególnie jeśli chcesz, żeby w umowie 
znalazły się postanowienia dbające o Twoje intere-
sy. Umowa przygotowana przez notariusza zawiera 
wyważone postanowienia dla obu stron (wyważo-
ne nie są tożsame z korzystnymi).

Przykładowo, umowa sprzedaży nieruchomości 
musi nastąpić w formie aktu notarialnego i wynika 
to wprost z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli  
zawrzemy umowę sprzedaży nieruchomości w zwyk-
łej formie pisemnej, będzie ona nieważna i nie 
wywoła zamierzonych skutków w postaci przejścia 
tytułu prawnego na drugą stronę. Dlaczego zatem 
można zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży 
nieruchomości w zwykłej formie pisemnej, skoro też 
dotyczy ona nieruchomości? Dlatego, że w umo-
wie przedwstępnej strony tylko zobowiązują się do 
zawarcia w przyszłości umowy właściwej – czyli tej 
przenoszącej własność nieruchomości.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/maria-kobryn
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 Forma pisemna z podpisami 
 notarialnie poświadczonymi 
Umowa z podpisami notarialnie poświadczonymi 
jest umową na piśmie przygotowaną przez stro-
ny lub ich prawników, notariusz nie wczytuje się 
w treść umowy, nie sprawdza jej poprawności. Jego 
rolą przy takiej umowie jest sprawdzenie tożsamo-
ści podpisujących ją osób. W takiej formie przepisy 
narzucają np. sprzedaż przedsiębiorstwa.

 Forma pisemna z datą pewną 
Na rynku nieruchomości komercyjnych dość częs-
to stosowana jest umowa najmu z datą pewną. 
Zachowanie takiej formy zawarcia umowy jest 
istotne dla najemcy, gdyż w przypadku sprzeda-
ży wynajmowanego obiektu, nowy właściciel nie 
będzie miał prawa do wypowiedzenia umowy 
najmu, tak jak to ma miejsce w przypadku umów 
nieopatrzonych urzędowym poświadczeniem daty. 

W powyższym zakresie należy zauważyć, że najczę-
ściej spotykaną postacią daty pewnej jest poświad-
czenie daty przez organ samorządu terytorialnego 
lub poświadczenie daty (i podpisu) przez notariusza.

 Forma ustna 
Ta forma zawierania umów również jest bardzo 
powszechna. Codziennie robiąc zakupy, zawieramy 
ustne umowy sprzedaży. Na marginesie wtrącę – 
zauważ, że prawnicy nie posługują się terminem 
„umowa kupna-sprzedaży” – bo w przepisach 
nie ma takiej umowy. Mimo tego, że jedna strona 
kupuje, a druga sprzedaje, prawidłową terminologią 
tej czynności jest „umowa sprzedaży”. Czy można 
zawrzeć umowę najmu w formie ustnej? Można, ale 
są pewne warunki. Art. 660 kodeksu cywilnego sta-
nowi, że umowa najmu nieruchomości lub pomiesz-
czenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta 
na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczy-
tuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. 
Warto zatem uważać na skutek, jaki przyniesie nam 
umowa zawarta ustnie, a jaki ta zawarta pisemnie.

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com
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Ustne zawieranie umów jest też bardzo ryzykowne. 
Po pierwsze, ludzka pamięć jest zawodna lub też każ-
da ze stron może inaczej rozumieć ustalone warunki.

 Forma dokumentowa 
Nie wszyscy wiedzą, że taka forma w ogóle istnie-
je i że jest uregulowana w przepisach. 8 wrześ-
nia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu 
cywilnego, która nie tyle  wprowadzała nam nowy 
format umowy, co tak naprawdę regulowała to, 
co od kilkunastu lat funkcjonowało w praktyce. 
Dokument to nośnik informacji umożliwiający 
zapoznanie się z jej treścią. Oznacza to, że za doku-
ment uznawane są obrazy, dźwięki, wiadomości 
e-mail, SMS-y czy pliki komputerowe. Praktyka 
pokazuje, że bardzo często firmy zawierają umowy 
poprzez wymianę e-maili czy uzgodnienia telefo-
niczne. Przed nowelizacją przepisów takie wydruki 
korespondencji mailowej czy nagrania rozmów 
telefonicznych były wykorzystywane do uprawdo-

podobniania,  że oświadcze-
nie woli o określonej treści 
było złożone; to samo dziś – 
uznawane jest za dokument.

 Co jest zatem potrzebne, 
 żeby móc zawrzeć umowę 
 w formie dokumentowej? 
Niezbędne będzie oświadczenie woli w postaci 
dokumentu, lecz złożonego w taki sposób, aby 
można było ustalić, kto składał takie oświad-
czenie, czyli kto wyraził zgodę na konkretne 
zobowiązanie. Jeśli jest ogólny adres e-mailowy 
w firmie, np. biuro@twojafirma.pl i z tego adresu 
mailowego korzysta wiele osób, istnieje ryzyko, 
że brak podpisu imieniem i nazwiskiem danej 
osoby spowoduje, że umowa będzie nieważna.

Tak jak w przypadku innych form zawierania 
umów, ustawa lub umowa z kontrahentem 
mogą nam narzucać konkretną formę umowy. 
W obowiązujących przepisach jest na razie jeden 
przypadek, kiedy ustawodawca nakazuje nam za-
chowanie formy dokumentowej. Chodzi o umowę 
pożyczki na kwotę większą niż 1000 zł. Do tej 
pory przepisy nakazywały nam zawieranie umo-
wy pożyczki na piśmie, jeżeli jej wartość przekra-
czała 500 zł. W tym przypadku dochowanie tej 
formy zastrzeżone jest dla celów dowodowych. 
Oznacza to, że co do zasady w ewentualnym 
sporze między stronami nie będzie dopuszczalny 
dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania 

 Dokument nie musi mieć 
 postaci papierowej! 

fot. George Becker / pexels.com
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stron na dowód dokonania tej czynności. Jeśli 
strony nie zawarły umowy pożyczki w formie do-
kumentowej lub na piśmie, to trudno im będzie 
udowodnić ten fakt, np. przed sądem. Nie ozna-

cza to jednak, że umowy 
pożyczki nie było lub 
jest nieważna.

Osobom, które mają do czynienia z umowami, zna-
ne jest zapewne sformułowanie: „Wszelkie zmiany 
umowy będą w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności”. Oznacza to, że w przypadku zawarcia 
takiego postanowienia w umowie najmu w formie 
pisemnej strony w trakcie trwania stosunku najmu 
ustnie lub w mailu zmienią warunki tej umowy, 
lecz nie potwierdzą tego w pisemnym aneksie, to 
takie ustalenia są nieważne. Nie w każdej umowie 
takie postanowienie się znajduje. Dzięki zasadzie 
swobody umów kontrahenci mogą ułożyć swój sto-
sunek wedle uznania, oczywiście przy zachowaniu 
wymogów, które nakładają przepisy.

 Forma elektroniczna 
Kolejne novum, czyli forma elektroniczna czynno-
ści prawnej, polegająca na złożeniu oświadczenia 
woli w postaci elektronicznej opatrzonego bez-
piecznym podpisem elektronicznym, weryfiko-
wanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. Dla przykładu z czasu pandemii można 

 Przepisów o skutkach 
 niezachowania formy 
 pisemnej, dokumentowej albo 
 elektronicznej przewidzianej 
 dla celów dowodowych 
 nie stosuje się do czynności 
 prawnych w stosunkach 
 między przedsiębiorcami. 

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com
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podać umowę pożyczki, jaką przedsiębiorca zawie-
rał z urzędem pracy. Wniosek oraz umowa zostały 
podpisane elektronicznie.

Na uwagę zasługuję również fakt, iż jeżeli umowa 
zostanie zawarta w formie pisemnej, dokumen-
towej albo elektronicznej, a strony nie przewidzia-
ły szczególnej formy dla rozwiązania, odstąpienia 
lub wypowiedzenia takiej umowy, dla skuteczności 
tych czynności wystarczające będzie zachowanie 
formy dokumentowej.

Obecnie na rynku polskim jest kilka aplikacji 
(umownik, autenti), które umożliwiają zawarcie 
umowy w formie elektronicznej.

 Podsumowanie 
Wnioski, jakie należy wyciągnąć z powyższego 
tekstu, są takie, że umowę najmu można za-
wrzeć w każdy dostępny sposób. Uważać należy 
na umowy ustne oraz te zawierane przez SMS, 
komunikator czy e-mail, ze względu na bardzo 
częste niedoprecyzowanie warunków umowy. Jeśli 
jednak mamy umowę najmu w – nazwijmy to – 
formie tradycyjnej (czyli pełny tekst, szczegółowe 
postanowienia), tylko podpisy stron będą składane 

na skanie dokumentu, to taka umowa będzie formą 
umowy dokumentowej  – będzie jak najbardziej 
skuteczna i ważna, przy założeniu, że strony nie 
zastrzegły w umowie, że umowa i zmiany do niej 
muszą być w formie pisemnej.

Warto pamiętać, że zeskanowany podpis lub pod-
pisanie własnoręcznie umowy i zeskanowanie jej 
oraz wysłanie drugiej stronie skanu nie jest tożsa-
me własnoręcznemu podpisowi na umowie. Taka 
umowa nie będzie traktowana jako ta zawarta 
na piśmie.

Warto też tu wspomnieć o parafie, która nie jest 
własnoręcznym podpisem. Jeśli umowa jest pa-
rafowana, lecz niepodpisana, nie można mówić 
o zawartej umowie w formie pisemnej.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-

cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-

wych ani prawnych.

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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Sprzedaż 
i negocjacje
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ZASADA  
CZTERECH kwestII
Jak zwiększyć swoje szanse 
w negocjacjach nieruchomości?

fot. elif tekkaya / pexels.com

 Krzysztof Rzepkowski 
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W każdych rozmowach o warunkach sprzedaży 
przedmiotem negocjacji są finalnie cztery kwestie, 
które będą decydować o tym, czy strony dojdą 
do porozumienia, czy też nie. Co więcej, spośród 
tych czterech kwestii zwykle tylko jedna jest 
szczególnie ważna dla każdej ze stron i to właś-
nie ona może stanowić tzw. deal breaker. Innymi 
słowy, jeśli klient uzyska to, na czym szczególnie 
mu zależy w danej kwestii, jest gotów w innych 
obszarach pójść na ustępstwa, jeśli nie – wówczas 
tę stratę trzeba próbować mu jakoś zrekompen-
sować. W przeciwnym razie rozmowy zakończą 
się fiaskiem.

W sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym czte-
rema kwestiami, które podlegają negocjacjom, są:

 ■ WYPOSAŻENIE – czyli meble, sprzęty AGD 
i inne elementy wyposażenia (np. obrazy), 
które zostają na stanie, oraz pomieszczenia 
przynależne (garaż, komórka lokatorska);

 ■ TERMINY – czyli terminy dotyczące płatności 
(kredyt, na który trzeba poczekać niekiedy do 
3 miesięcy, bądź gotówka, która jest dostępna 
nawet tego samego dnia), terminy poszcze-
gólnych umów (rezerwacyjnej, przedwstępnej, 
ostatecznej), terminy wyprowadzki oraz termi-
ny wydania lokalu;

 ■ ZADATEK – czyli wysokość zadatku na umowie 
rezerwacyjnej (jeśli na taką formę zabezpiecze-
nia decydują się strony) oraz wysokość zadatku 
przy umowie przedwstępnej;

Kiedy pytam pośredników o etapy sprzedaży, które sprawiają im 
największy problem, zwykle wskazują na negocjacje. To tu dochodzą do 
głosu silne emocje, które biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, i to tu 
klienci, którzy z początku wydawali się „mili i sympatyczni”, pokazują 
swoje prawdziwe oblicze. I potrafią zaciekle walczyć – nawet w imię 
zerwania rozmów – o kilkuletnią lodówkę albo rozejść się o kwotę, która 
nie stanowi nawet procenta ceny negocjowanej nieruchomości. Dlaczego 
tak się dzieje i czy podobnych sytuacji można uniknąć?

Trener sprzedaży i szkoleniowiec, z piętnastoletnim stażem jako 
wykładowca akademicki. Mówca polskiej edycji TEDx. Codzienną 
porcję energii czerpie z rozwoju i sukcesów ludzi, z którymi 
współpracuje, dlatego sala szkoleniowa to miejsce, w którym spełnia 
się bez reszty. Obecnie związany z Sandler Training i Sales Pistols, 
jako konsultant i szkoleniowiec oraz z Lloyd Group, jako menedżer 
i trener sprzedaży.  Prowadzi fanpage „Buty Klienta” .

Krzysztof Rzepkowski

http://www.facebook.com/butyklienta
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 ■ CENA – czyli jaką finalnie kwotę ustalą strony, 
która pozwoli im na zawarcie transakcji, naj-
lepiej w poczuciu obopólnego sukcesu, a więc 
w atmosferze win-win.

Dla każdej ze stron zwykle jedna z powyższych 
czterech kwestii jest najważniejsza i – uwaga! – 
wcale nie musi nią być cena, jak często mylnie się 
zakłada. Łatwo można sobie wyobrazić sytuację, 
w której właścicielom szczególnie zależy na dłu-
gim terminie wydania lokalu (np. do czerwca, kiedy 
dzieci skończą szkołę, czy do czasu, kiedy będą 
mogli wprowadzić się do nowej nieruchomości) 
i jeśli to ich oczekiwanie zostanie spełnione, wów-
czas będą skłonni pójść na ustępstwa w innych 
obszarach. Co więcej, prawdopodobnie ostatecznie 
wybiorą nabywcę, który nawet oferowałby niższą 
kwotę od pozostałych klientów, ale za to przystał 
na zapis pozwalający, by wydanie lokalu nastą-
piło dopiero za kilka miesięcy. Podobnie w sytu-
acji, w której właścicielom zależy na wyższym od 
standardowego zadatku, by móc wypełnić swoje 
zobowiązania, np. wobec dewelopera, któremu 
muszą wpłacić kolejną transzę. Wówczas również 
mogą być skłonni wybrać nabywcę, który daje 
niższą kwotę, ale jest w stanie zapłacić wyższy 
zadatek. Podobne sytuacje można mnożyć – np. 
klienci kupujący, którym zależy na kompletnym 

wyposażeniu, by mogli wprowadzić się z przys-
łowiową szczoteczką do zębów, są więc skłonni 
przystać na inne, wydawałoby się gorsze dla nich 
warunki, np. podnieść zadatek, zapłacić wyższą 
kwotę, poczekać dłużej na wydanie mieszkania.

Powodzenie w sprzedaży nieruchomości zależeć 
więc będzie od zebrania możliwie szczegółowych 
informacji na temat oczekiwań każdej ze stron we 
wszystkich czterech kwestiach, a później od umie-
jętnego proponowania rozwiązań, które nazywa 
się w negocjacjach handlem ustępstwami. A więc: 
w zamian za ustępstwo w kwestii A, oczekuję 
ustępstwa w kwestii B. W tym obszarze pośrednik, 
który – jak już sama nazwa wskazuje – stoi po-
środku między stronami, może odegrać ogromną 
rolę i ułatwić klientom dojście do porozumienia. 
Pod jednym jednak warunkiem: że odpowiednio 
wcześniej zbierze wszystkie informacje od każdej 
ze stron.

 NEGOCJACJE OD 
 PIERWSZEGO WEJRZENIA 
Większość pośredników porusza temat czterech 
kwestii dopiero wtedy, gdy strony zadeklarują 
chęć zawarcia transakcji, czyli – mówiąc prościej – 

fot. George Shervashidze / pexels.com
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kiedy po prezentacji klienci kupujący powiedzą: 
„Jesteśmy wstępnie zainteresowani i chcielibyśmy 
porozmawiać z właścicielem”. Wówczas pośrednik 
organizuje spotkanie obu stron albo też prowadzi 
rozmowy ze stronami telefonicznie, przekazując 
propozycje finansowe oraz doprecyzowując szcze-
góły dotyczące wyposażenia, terminów i zadatku. 
Rozmowa o czterech kwestiach dopiero na tym 
etapie obarczona jest jednak bardzo dużym ryzy-
kiem: każda ze stron jest już emocjonalnie zaanga-
żowana w proces, chce więc uzyskać dla siebie jak 
najwięcej. W rezultacie, kupujący chciałby nabyć 
nieruchomość jak najtaniej, wykładając możli-
wie niski zadatek, by na wypadek ewentualnych 
problemów stracić jak najmniej, a do tego chciałby 
uzyskać klucze możliwie jak najszybciej i odebrać 
lokal z możliwie kompletnym wyposażeniem. 
Właściciel natomiast ma oczekiwania zupełnie 
odwrotne, a mianowicie – uzyskać jak najwyższą 
cenę i jak najwyższy zadatek, który zabezpiecza go 
przed utratą klienta, oraz wynegocjować możliwie 
najdłuższy termin przekazania lokalu oraz ustalić 

korzystne dla siebie warunki dotyczące wyposaże-
nia, które albo chce zabrać, albo jest gotów zosta-
wić za odpowiednią kwotę.

Na tym etapie negocjacji strony zwykle usztywniają 
się w swych żądaniach, zgłaszają nowe roszczenia 
oraz okopują się na stanowiskach. W rezultacie bardzo 
szybko dochodzi do przeciągania liny, które potrafi za-
kończyć się zerwaniem rozmów z powodów pozornie 
błahych, zwykle kwot, które niekiedy stanowią mniej 
niż procent wartości negocjowanego mieszkania lub 
domu. Pracując przez wiele lat w nieruchomościach, 
widziałem niejedną transakcję, która rozbijała się o ty-
siąc złotych, mimo że wartość nieruchomości sięgała 
nawet pół miliona. Pamiętam umowę, podczas której 
klienci wyszli z kancelarii, bo sprzedający nie chcieli 
zostawić w mieszkaniu dziesięcioletniej pralki oraz 
sytuację, kiedy strony poróżniły się o karnisz, którego 
wartość nie przekraczała 200 złotych.

By zminimalizować ryzyko takiego rozwoju 
sytuacji na ostatniej prostej, nauczyłem się 

fot. Scott Webb / pexels.com
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zbierać możliwie szczegółowe informacje już 
przy pierwszym kontakcie z klientem, a więc 
na pozyskaniu mieszkania, a w przypadku klien-
ta popytowego – przy pierwszej prezentacji, 
kiedy nawet jeszcze nie wiem, czy dana nieru-
chomość przypadnie mu do gustu i stanie się 
przedmiotem negocjacji. By mieć pełen obraz 
sytuacji i dobrze przygotować się do później-
szych rozmów, nie wystarczy jednak tylko 
pytać o to, CO jest ważne dla każdej ze stron 
i na czym im szczególnie zależy, ale przede 
wszystkim DLACZEGO to jest ważne, by lepiej 
poznać intencje i precyzyjnie zdefiniować obsza-
ry, które będzie można wykorzystać przy han-
dlu ustępstwami.

 KTO PYTA, NIE BŁĄDZI 
Każde z pytań należących do obszaru czterech 
kwestii można pogłębić, zadając cztery pytania 
wg modelu:

 ■ pytanie otwarte: co jest dla Ciebie ważne?/
na czym Ci zależy?

 ■ I pytanie pogłębiające: Co dokładnie przez 
to rozumiesz?

 ■ II pytanie pogłębiające: Dlaczego to jest dla 
Ciebie ważne?

 ■ pytanie pogłębiające warunkowe: A gdybym 
miał klienta, który…, to czy w ogóle jest sens 
go przyprowadzać, czy na tym etapie zupeł-
nie nie?

Przykładowe rozmowy dotyczące tych kwestii 
mogą więc wyglądać tak:

ZADATEK (rozmowa na pozyskaniu)

Pytanie otwarte: Jakiego zadatku oczekiwaliby 
Państwo przy umowie przedwstępnej?

Klient: Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy.

I pytanie pogłębiające: Mówiąc „kilkadziesiąt tysię-
cy”, mają Państwo na myśli 20-30 tysięcy, 30-40 czy 
jeszcze wyższą kwotę?

Klient: Minimum 40 tysięcy.

II pytanie pogłębiające: A dlaczego – jeśli oczy-
wiście mogę zapytać – akurat taka kwota jest dla 
Państwa ważna?

Klient: Do końca przyszłego miesiąca musimy wpłacić 
drugą transzę deweloperowi właśnie w tej wysokości.

Pytanie pogłębiające warunkowe: A czy gdybym 
miał klienta, który byłby elastyczny w innych kwe-
stiach i mógł nawet poczekać dłużej z wydaniem 
lokalu, ale dysponowałby gotówką na zadatek na po-
ziomie 30 tysięcy, to czy takiego klienta jest sens 
w ogóle przyprowadzać?

Klient: Niestety nie, nie mamy teraz skąd wziąć tych 
dodatkowych 10 tysięcy, więc jest to nasz waru-
nek konieczny.

fot. Miguel Á. Padriñán / pexels.com
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TERMINY (rozmowa na prezentacji)

Pytanie otwarte: Do kiedy chcieliby Państwo (lub 
musieliby) kupić mieszkanie?

Klient: Jak najszybciej.

I pytanie pogłębiające: Mówiąc „jak najszybciej”, 
mają Państwo na myśli kilka dni, kilka tygodni, czy 
też biorą pod uwagę zakup w ciągu 1-2 miesięcy?

Klient: Maksymalnie do końca tego miesiąca.

II pytanie pogłębiające: A dlaczego – jeśli oczy-
wiście mogę zapytać – akurat ten termin jest tu-
taj kluczowy?

Klient: Jesteśmy już po umowie sprzedaży naszego 
obecnego mieszkania i mamy termin wydania lokalu 
na początek przyszłego miesiąca.

Pytanie pogłębiające warunkowe A czy gdybym 
w takim razie miał mieszkanie, które byłoby dostęp-
ne dopiero za 2-3 miesiące, to czy w ogóle jest sens 
o takim mieszkaniu Państwa informować?

Klient: Tak, moglibyśmy pomieszkać kilka miesięcy 
u teściów, choć oczywiście wolelibyśmy tego uniknąć 
i przeprowadzić się od razu do nowego mieszkania.

Jak widać po powyższych symulacjach rozmów, 
sekwencja trzech pytań pogłębiających może 
pomóc przy wydobywaniu informacji, którymi 
klienci zwykle nie dzielą się sami z siebie, a które 
są niezbędne do przeprowadzenia sprawnych ne-
gocjacji. Co więcej, często dzięki nim można dojść 
do prawdziwych powodów sprzedaży lub zakupu 
nieruchomości, które zazwyczaj klienci starają się 
ukryć, używając wyświechtanych formuł typu „Nam 
się nie spieszy”, czy „Nie mamy noża na gardle”.  
Odkrycie tzw. bólu – np. musimy sprzedać w ciągu 
dwóch miesięcy, by spłacić swoje zobowiązania – 
a następnie umiejętna praca z bólem pozwalają 
sprawniej przejść przez kolejne etapy negocjacji. 
Po prostu karty zostały już odkryte, więc klient wie, 
że nie ma co puszczać kolejnych zasłon dymnych.

 HANDEL USTĘPSTWAMI 
Kiedy dochodzi do rozmów między stronami, więk-
szość osób dość szybko zgadza się na warunki dru-
giej strony w każdym z obszarów czterech kwestii, 
wierząc, że idąc od razu na ustępstwa w kwestii 
wyposażenia („Wszystko może zostać”), terminów 
(„Możemy poczekać”) i zadatku („Jak sobie Państwo 
życzą”), uzyska więcej podczas rozmów o cenie. 
Nic bardziej mylnego. Zazwyczaj, kiedy tylko druga 
strona poczuje krew oraz dostrzeże spolegliwość 
rozmówcy, szybko ma ochotę na coraz to większe 
kęsy i zgłasza kolejne roszczenia. A potem – gdy 

fot. morais / pexels.com
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nagle napotka opór – usztywnia się oraz okopuje 
na swoim stanowisku. I w ten sposób dochodzi do 
zerwania rozmów z powodu starego karnisza.

Zamiast więc zbyt szybko zgadzać się na żądania 
klienta i na każde jego kolejne roszczenie od-
powiadać: „Nie ma problemu”, lepiej trzymaj się 
żelaznej zasady każdych negocjacji, a mianowicie 
„ustępstwo za ustępstwo”. Jak to zrobić? Gdy klient 
porusza jakiś aspekt z obszaru czterech kwestii, 
spróbuj delikatnie dać mu do zrozumienia, że dru-
ga strona ma w tym aspekcie inne oczekiwania 
(np. „Właściciele będą potrzebować więcej czasu 
na wyprowadzkę”, „Wiem, że myśleli o wyższym 
zadatku” itp.). A następnie proponuj ustępstwo 
za ustępstwo („Czy gdyby właściciele zgodzili się 
na szybszy termin wyprowadzki, byliby Państwo 

skłonni podnieść zadatek o 10 tysięcy?”). Podobnie 
w sytuacji, kiedy organizujesz spotkanie negocja-
cyjne: żongluj ustępstwami i proponuj rozwiązania. 

Im więcej będziesz wiedział o bólu swoich klien-
tów i znał więcej szczegółów dotyczących każdej 
z czterech kwestii, tym więcej rozwiązań będziesz 
mógł zaproponować. W przeciwnym razie możesz 
rozmawiać tylko o cenie, a to – jak już wiesz – 
rzadko wróży sukces.

Powodzenia!

fot. Alexy Almond / 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. energepic.com / Pixabay.com

 Rozmowa z Grażyną Białopiotrowicz 

fot. Bartosz Maciejewski

Sprzedaż
zdalnie sterowana

rozmawia
Dominika Studniak
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W jaki sposób na zachowania zakupowe 
konsumentów na rynku nieruchomości 
wpłynęła pandemia koronawirusa? Jakie 
emocje zaczęły dominować?

Od czasu pojawienia się pandemii w naszych zacho-
waniach i reakcjach pojawiło się wiele zmian. Od 
niedowierzania przez swego rodzaju szok po chęć 
ucieczki i restrykcyjną izolację. Obecnie jesteśmy 
na etapie odzyskiwania równowagi. Jesteśmy w tym 
bardzo ostrożni, lecz zaczynamy jednak optymis-
tycznie patrzeć w przyszłość. Wciąż mamy nadzieję, 
że to co najgorsze jest za nami. Chcąc siebie o tym 
przekonać, zaczynamy podejmować próby funkcjo-
nowania tak jak wcześniej. To dobre podejście, które 
dodaje nam energii, podnosi poziom optymizmu, 
a to przekłada się na większą odporność organizmu 
na działanie wirusa. Już dawno nauka dowiodła, 
że stres, lęk, obawy, zmartwienia, czarnowidztwo 
sprawiają, że na fizjologicznym poziomie w orga-
nizmie następują istotne zmiany prowadzące do 
obniżenia odporności organizmu na działanie szkod-
liwych czynników środowiskowych. 

Jak z uwagi na emocje klientów, które 
wywołuje sytuacja związana z pojawieniem 
się koronawirusa w naszej codzienności, 
zmieni się sprzedaż nieruchomości?

W początkowej fazie pandemii na rynku nieru-
chomości właściwie nie było widocznych zmian. 
Ci klienci, którzy weszli w proces zakupowy, czyli 
wybrali nieruchomość i zdecydowali się na jej 
zakup, kontynuowali i finalizowali transakcję. Ci, 
którzy byli niezdecydowani, mieli wymówkę, aby 
się wstrzymać z zakupem i odłożyć ją na później. 
Nieco później, gdy do świadomości społecznej 
zaczęła docierać informacja o realnym zagrożeniu, 
gdy w sklepach zaczęło brakować makaronu, ryżu, 
mydła i innych produktów, niektórzy z klien-
tów przerwali proces nabywania nieruchomości, 
kalkulując, że być może wskutek tak rozległego 
kryzysu ceny nieruchomości spadną, liczyli więc 
na korzystniejszą cenę w niedalekiej przyszłości. 
Póki co nie ma istotnych zmian w cenach nieru-
chomości, poza pewnym wzrostem cen małych 
mieszkań, stanowiących łakomy kąsek dla osób 

Rzeczywistość zmieniona przez pandemię koronawirusa i jej następstwa 
wymaga w sprzedaży większej empatii i uważności na emocje. Zadaniem 
pośrednika, jeszcze bardziej niż dotąd, jest dostrzeżenie po drugiej stronie 
nie tylko klienta, a człowieka ze wszystkimi jego troskami.

Jak skutecznie prowadzić teraz zdalnie proces sprzedaży nieruchomości 
i kontrolować go z uwzględnieniem potrzeb klienta? O tym rozmawiam 
z Grażyną Białopiotrowicz – psychologiem, trenerem biznesu, rozwoju 
osobistego i umiejętności interpersonalnych, ekspertką w budowaniu 
marki osobistej, autorką wielu książek, która prowadzi szkolenia dla 
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.
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kupujących nieruchomość pod wynajem. Inni 
prognozują obniżkę cen nieruchomości na rynku 
wtórnym, spodziewając się swego rodzaju wysypu 
lokali na sprzedaż w celu ratowania domowego 
budżetu. Należy pamiętać o tym, że w okresie izo-
lacji społecznej, wiele osób zostało pozbawionych 
możliwości zarobkowania. To oznacza, że w wielu 
gospodarstwach domowych zabrakło pieniędzy, 
a budżet będzie wymagał zasilenia. Sprzedaż 
mieszkania bywa korzystnym, choć nieco despe-
rackim rozwiązaniem.

W jakie argumenty sprzedażowe muszą 
wyposażyć się pośrednicy nieruchomości, 
którzy teraz jeszcze bardziej niż wcześniej 
powinni słuchać klienta, a nie do 
niego mówić?

Sprzedaż ma szansę pojawić się wtedy, gdy u klien-
ta pojawi się określona potrzeba. Z potrzebami jest 
tak, że albo je posiadamy, albo nie, albo je sobie 
uświadamiamy, albo nie. Specjaliści od marketin-
gu potrafią wywołać w nas określone potrzeby, 
których nie tylko sobie nie uświadamialiśmy, 
lecz których w ogóle nie posiadaliśmy, np. zakup 

nowego modelu smartfona, samochodu, butów, 
szamponu, a nawet jogurtu. Nagle rozwiązania za-
stosowane w nowym modelu telewizora, auta lub 
składnik dodany do nowego rodzaju jogurtu są tak 
wyjątkowe, niepowtarzalne, że pragniemy spróbo-
wać, sprawdzić, korzystać z tego na co dzień albo 
pewnego dnia uznajemy, że opłaca nam się kupić 
dwa proszki do prania zamiast jednego, bo cena 
jest wyjątkowo korzystna, a przecież i tak go zuży-
jemy. Jesteśmy poddawani wciąż tym samym oraz 
całkiem nowym metodom wpływania na nasze 
decyzje zakupowe. I wciąż temu wpływowi ule-
gamy. Kupujemy, bo ktoś lub coś wywołało w nas 
określoną potrzebę, którą pragniemy czym prędzej 
zaspokoić, choć jeszcze przed chwilą nie wiedzieli-
śmy, że możemy czegoś takiego potrzebować.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rozpozna-
nie potrzeb klienta ma kluczowe znaczenie, choć 
także umiejętność kreowania tych potrzeb jest 
istotna. Nie chodzi tu o żadną manipulację, bo jeśli 
chodzi o nieruchomości, to cena manipulacji jest 
zbyt wysoka. Pośrednik, który będzie manipulował 
emocjami i potrzebami klienta wcześniej czy póź-
niej straci w jego oczach i zapracuje na złą sławę.

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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W sprzedaży nieruchomości bardziej opłacalne 
jest zaangażowanie się w sprawę klienta, rozpo-
znanie jego potrzeb i dobranie nieruchomości naj-
lepszej dla niego.  Dobry pośrednik wie, że klient, 
który do niego przychodzi i chce nabyć nieru-
chomość, często nie wie, czego nie wie, mimo 
że klientowi wydaje się, że wie, czego potrzebuje, 
czego szuka i czego chce. Kluczowe są tu słowa 
„wydaje się”, a to nie oznacza, że klient dokładnie 
wie, czego chce.

Chyba każdy pośrednik z własnego doświadcze-
nia zna sytuację, gdy klient chciał nabyć dom 
oddalony od centrum miasta, a w rezultacie kupił 
apartament w śródmieściu, albo szukał mieszkania 
na ostatnim piętrze, a nabył mieszkanie na parte-
rze. Niektórzy sądzą, że pośrednik, który sprzeda-
wał nieruchomość, potrafił klienta namówić. Nic 
z tych rzeczy. Nieruchomość to nie sukienka czy 
buty, by sprzedawca mógł przekonać klienta do 
zakupu mimo jego obiekcji i wątpliwości. W sprze-
daży nieruchomości kluczowa jest umiejętność 
rozpoznania potrzeb klienta, czyli ustalenia, co tak 
naprawdę klientowi jest potrzebne. Klienci naby-
wają nieruchomość z różnych powodów – chcą 
poprawić jakość swojego życia poprzez zmianę 
warunków mieszkaniowych, albo poszukują nieru-
chomości w celach inwestycyjnych, a czasem chcą 
spełnić swoje marzenie, poszukując czegoś, o czym 
dawno myśleli. Pośrednik, który odkryje te marze-
nia lub precyzyjnie zidentyfikuje kluczową potrze-
bę klienta, dokona transakcji.

Dość często podczas szkoleń słyszę, jak pośrednicy 
mówią: „Ale ten klient sam nie wie, czego chce, 
więc jak mam znaleźć mu nieruchomość”. Praca 
pośrednika polega właśnie na tym, aby odkryć 
to, czego klient potrzebuje. Możliwe jest to tyl-
ko wówczas, gdy pośrednik zadaje odpowiednie 
pytania, słucha klienta, wchodzi w jego buty, by 
zaproponować nieruchomość zaspokajającą klu-
czowe pragnienia. W chwili, gdy klient zidenty-
fikuje się z nieruchomością, zintegruje się z nią, 
wówczas jest mu trudno zrezygnować z zakupu 

i transakcja musi dojść do 
skutku. W przeciwnym razie 
klient wciąż będzie na eta-
pie poszukiwania.

Powiedziała Pani, że w sprzedaży chodzi o to, 
by sprzedawca zaspokoił potrzebę zakupową 
klienta. Czy to na pewno aktualna definicja? 
Czy potrzeba klienta w czasie pandemii 
i po jej wygaśnięciu to nadal nabycie 
nieruchomości i bezpieczne przeprowadzenie 
transakcji, czy może oczekiwał on będzie od 
pośrednika czegoś więcej niż dotychczas?

Potrzeba bezpiecznego przeprowadzenia trans-
akcji z reguły jest wiodąca, lecz podczas pande-
mii będzie miała kluczowe znaczenie. Dlatego 
tak ważne jest pozyskanie zaufania klienta, co 
w przypadku zdalnej komunikacji jest sporym wy-
zwaniem dla pośrednika i wymaga szczególnych 
umiejętności interpersonalnych.

 W sprzedaży nieruchomości 
 rozpoznanie potrzeb klienta 
 ma kluczowe znaczenie, 
 istotna jest też umiejętność 
 kreowania tych potrzeb. 

 Nieruchomość to nie sukienka 
 czy buty, by sprzedawca 
 mógł przekonać klienta 
 do zakupu mimo jego obiekcji. 
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Zaufanie możemy pozyskać lub już je posiadać, 
albo otrzymać od klienta kredyt zaufania, ewen-
tualnie możemy zaufanie stracić. Zaufanie jest 
chimeryczne, delikatne i wrażliwe, można zyskać 
je dość łatwo, lecz jeszcze łatwiej jest je nadużyć, 
bądź utracić.  Odbudowanie zaufania to mozolna 
praca i niestety często bezowocna, bo na głębokim 
poziomie zaufanie tracimy raz na zawsze.

Sprzedaż bezpośrednia, na której bazowało 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
w związku z zaleceniami społecznej izolacji, 
przeniosła się do internetu, zbudowanie 
partnerskiej relacji z klientami stało się więc 
trudniejsze. W swojej książce Psychologia 
sprzedaży nieruchomości pisze Pani: „Gdy 
pośrednik nawiąże kontakt z klientem, 
istotne staje się, czy potrafi nawiązaną 
relację budować, a następnie podtrzymywać 
ją i sprawić, aby jej jakość była pozytywna”. 
Jak sprawić zatem, by w czasie, kiedy wielu 
klientów może nadal unikać bezpośrednich 
spotkań, tę jakość relacji budować?

Dobór odpowiedniej formy komunikowania się 
z klientem nigdy wcześniej nie był tak istotny 
i nigdy wcześniej nie wymagał tak wielkiej świa-
domości w tym zakresie jak obecnie. Budowanie 

relacji z klientem w internecie, drogą mailową, 
telefoniczną, poprzez wszelkiego rodzaju komu-
nikatory miało miejsce cały czas, także w nor-
malnych warunkach. Obecna sytuacja pokazała 
nam jedynie, jak ważna jest to przestrzeń, jak 
wielkie daje możliwości. Dopiero teraz możemy 
ten potencjał dostrzec i docenić. Podczas szkoleń 
non stop uczymy się takiej formy podejmowania 
zdalnego kontaktu z klientem, aby zyskać jego 
zaufanie i chęć współpracy. Bez znaczenia jest to, 
czy będzie to mail, Messenger, WhatsApp czy inna 
forma komunikacji.

Zdalna praca z klientem rządzi się swoimi prawa-
mi. W zawodzie pośrednika utarło się, że sprawy 
załatwia się przez telefon lub podczas spotkań 
bezpośrednich. Od strony klientów wyglądało to 
i nadal wygląda nieco inaczej. Są klienci, z który-
mi pośrednik rzeczywiście może niemal wszystko 
ustalić przez telefon i są klienci, z którymi pośred-
nik może pracować, tylko komunikując się drogą 
mailową lub poprzez wszelkiego rodzaju komu-
nikatory. To pozwala klientowi uniknąć rozmowy 
telefonicznej z pośrednikiem nie dlatego, że klient 
jest nieszczery lub nie chce z pośrednikiem rozma-
wiać, bo się wywyższa. Nic z tych rzeczy. Bardziej 
chodzi o to, że komunikowanie się mailem i po-
przez komunikatory jest tą formą komunikacji, 

fot. Mike Chai / pexels.com

 Zaufanie jest chimeryczne, 
 można zyskać je dość łatwo, 
 lecz jeszcze łatwiej 
 jest je stracić. 
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w której klient czuje się najlepiej i komfortowo. 
Wcześniej czy później dojdzie do rozmowy telefo-
nicznej czy spotkania face to face. Rolą pośrednika 
jest podążanie za klientem zamiast narzucania 
mu swojej formy kontaktu, np. przez telefon. Owe 
zachowania klientów z psychologicznego punk-
tu widzenia są absolutnie naturalne. Pośrednik, 
który szanuje preferencje klienta dotyczące formy 
komunikacji, ma największe szanse na zbudowanie 
z nim relacji. Z punktu widzenia klienta nie ma nic 
bardziej frustrującego niż telefon od pośrednika 
w sytuacji, gdy klient napisał do niego maila (bez 
prośby o kontakt telefoniczny) lub podjął kontakt 
z nim, pisząc w Messengerze czy WhatsAppie. 
Trzeba pamiętać, że jeśli klient chciałby poroz-
mawiać, to zadzwoniłby, a skoro pisze, to znaczy, 
że nie chce rozmawiać i woli taką formę kontaktu. 
To proste.

Dla pokolenia wychowanego ze smartfonem czy 
tabletem w dłoni jest to absolutnie naturalna 
i równie skuteczna forma komunikacji. A poza 
tym preferencje w zakresie formy komunikowania 
się – telefon, mail, komunikatory, spotkanie face 
to face – wynikają z typu układu nerwowego, czyli 
z preferencji naszego mózgu w pozyskiwaniu oraz 
przetwarzaniu informacji z zewnątrz.

Budowanie marki osobistej pośrednika w interne-
cie oraz w mediach społecznościowych to oddziel-
ny, bardzo szeroki i wyjątkowo ciekawy temat.

Jakie umiejętności i kompetencje powinien 
mieć pośrednik, by skutecznie pracować 
w sytuacjach kryzysowych, które są 
niezależne od niego? Co zdecyduje o jego 
powodzeniu w trudnych czasach?

Sytuacja kryzysowa to swego rodzaju sprawdzian 
dotychczasowych działań pośrednika. W nor-
malnych warunkach każde swoje działanie pod-
pisujemy własnym imieniem i nazwiskiem oraz 
firmujemy je swoją twarzą, czyli krótko mówiąc – 
pracujemy na swoją markę osobistą.

Dobrze zbudowana marka osobista jest stabilna 
na tyle, że procentuje także w sytuacji kryzysu. 
Klienci nie potrzebują zastanawiać się wówczas, czy 
ze swoją sprawą zwrócić się do pośrednika X czy 
pośrednika Y. Zwrócą się do tego, komu ufają, kogo 
uważają za znawcę tematu, przez kogo czują się 
dobrze rozumiani, kogo cenią i lubią. Pośrednik pra-
cuje na to codziennie, w każdej rozmowie z klien-
tem i przy okazji każdego kontaktu, zaś w sytuacji 
kryzysu lub dużej liczby ofert dobrze zbudowana 

fot. Daria Shevtsova / pexels.com
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marka osobista procentuje. Jest ona największym 
i wciąż mało docenionym zasobem w pracy pośred-

nika, zaś aktualna sytuacja 
to potwierdza.

Na markę osobistą składa się sześć obszarów, które 
razem tworzą całość. Jeden element źle dobra-
ny burzy resztę. Brak któregoś z nich może być 
zastąpiony innym elementem lub nie. To nie takie 
proste. Marka osobista to m.in.: wygląd, zacho-
wanie, etykieta, umiejętności interpersonalne 
i emocjonalne, wiedza merytoryczna, doświadcze-
nie, sukcesy i spójność w działaniu. W sytuacji, gdy 
wykluczone są możliwość zaprezentowania swojej 
osoby podczas spotkania czy możliwość zapre-
zentowania swojego biura, pozostaje umiejęt-
ność komunikowania się z klientem na odległość, 
podejmowania kontaktu, pozyskiwania zaufania 
i budowania relacji. To spore wyzwanie, lecz także 
bardzo wdzięczne i ciekawe doświadczenie, po-
zwalające na zastosowanie skutecznych i wręcz 
namacalnych narzędzi.

Dużo mówimy o emocjach klientów, ale 
przecież pośrednicy na tę atmosferę 
niepewności nie są obojętni. Jak pośrednicy 
mogą radzić sobie z obciążeniem 
emocjonalnym, które spada na nich 
w związku z trudnymi relacjami z klientami, 
którzy w obliczu sytuacji kryzysowej 
zwracają się do nich po pomoc z różnych 
przyczyn i nie zawsze są to pozytywne 
historie, np. konieczność sprzedaży domu 
po utracie pracy?

Z moich obserwacji wynika, że podczas pandemii 
pośrednicy zachowali zimną krew, nie poddali się 
ogólnie pojawiającej się panice. Jakby mieli świa-
domość, że panika w środowisku pośredników 
może jedynie skutkować nagłym spadkiem cen 
nieruchomości, a tego żaden pośrednik nie chce. 
W swoich poczynaniach pośrednicy i deweloperzy 
byli dość solidarni, jakby się zmówili, co w rezulta-
cie uchroniło rynek nieruchomości przed nagłymi 
wahnięciami cen czy wszelkimi zawirowaniami 
na rynku deweloperskim. Pośrednicy pracowali 
i nadal pracują jakby nigdy nic, a to uspokaja klien-
tów i sprawia, że mimo różnych nieoczekiwanych 
zmian akcji życie w świecie obrotu nieruchomo-
ściami w miarę równomiernie toczy się dalej.

Dziękuję za rozmowę.

 Dobrze zbudowana marka 
 osobista procentuje także 
 w sytuacji kryzysu. 

fot. fauxels / pexels.com
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Mindset 
skutecznego
agenta:
poczucie własnej wartości

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

 dawid marecki 
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 Naprawdę to takie ważne? 
Zaniżone poczucie własnej wartości wpływa m.in. na:

 ■ odczuwanie negatywnych emocji,

 ■ niską motywację do działań,

 ■ niską gotowość do podjęcia decyzji,

 ■ nadmiarowe odkładanie spraw (prokrastynacja) 
lub zaczynanie i niekończenie ich (słomiany zapał),

 ■ celowe działania autosabotujące (np. finanse – 
nadmiarowe wydawanie lub zdrowie –  nad-
miarowe używki, skłonność do ryzykownych 
zachowań seksualnych, bulimia, anoreksja),

 ■ niską asertywność,

 ■ działania perfekcjonistyczne,

 ■ nieradzenie sobie z krytyką,

 ■ obniżony poziom krytycznego myślenia,

 ■ błędy atrybucyjne (kierowanie się tylko opinia-
mi innych osób)*.

Zwykło się przyjmować, że to głównie niski poziom 
poczucia własnej wartości jest problematyczny, 
ale nie do końca jest to prawdą. Wysokie koszty 
emocjonalne i poznawcze występują zarówno 

w przypadku zaniżonego, 
jak i zawyżonego poczucia 
własnej wartości.

Ludzie, którzy potrzebują najwięcej akceptacji, dostają jej najmniej, a ludzie, 
którzy potrzebują najmniej akceptacji, dostają jej najwięcej.

– Wayne Dyer  

Po odwadze i asertywności, o których pisałem w poprzednich numerach 
magazynu „ESTATE”, poczucie własnej wartości jest kolejnym kluczowym 
elementem, niezbędnym do stworzenia zawodowej roli, której celem jest 
trwałe, powtarzalne osiąganie wyników na ponadprzeciętnym poziomie.

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. Członek 
think tanku Biznes 4.0 Izby Gospodarczej Europy Środkowej. Twórca 
projektu IMDM – efektywne praktyki szkoleniowe.

Dawid Marecki

 Wysokie koszty emocjonalne 
 ponosimy zarówno 
 w przypadku zaniżonego, 
 jak i zawyżonego poczucia 
 własnej wartości. 

http://imdm.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-nieruchomosci-odwaga-11300.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-asertywnosc-12692.html
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Zawyżone poczucie własnej wartości mocno kore-
luje m.in. z:

 ■ arogancją w działaniu i w stosunkach z innymi,

 ■ wyznaczaniem nierealnych celów i zadań,

 ■ zrzucaniem odpowiedzialności,

 ■ ignorowaniem faktów, przekonaniem o włas-
nej nieomylności,

 ■ zachowaniami i postawami egoistycznymi, 
roszczeniowymi,

 ■ pogardą, wrogością lub złośliwością w stosun-
ku do osób odbieranych jako „zagrażające”*.

 Co ma wpływ? 
Istotnym elementem poczucia własnej wartości 
jest szeroko pojęta samoocena. Co na nią wpływa?

Czynniki wewnętrzne:

 ■ doświadczenia sukcesów i porażek 
w przeszłości,

 ■ porównanie własnych osiągnięć do swojego 
poziomu aspiracji. 

Czynniki zewnętrzne:

 ■ opinie innych ludzi (w pracy: klientów, kolegów 
i koleżanek),

 ■ akceptacja i uznanie ważnych osób (np. rodziny, 
a w pracy: szefa),

 ■ rodzaj przynależności do zespołu i stopień  
więzi z nim,

 ■ wyniki osiągane przez innych – porównanie 
z innymi,

 ■ status społeczny – porównanie z innymi 
(w organizacji),

 ■ status ekonomiczny – porównanie z innymi 
(wypłata).

Interesujące jest to, że o ile inni ludzie mogą 
chcieć wpływać na Twoje poczucie własnej 
wartości i faktycznie możesz czuć, że ten 
wpływ mają, to jednak tylko od Ciebie zależy, 
jakie ono jest. Naprawdę. Być może niektórzy 
pomyśleli sobie teraz: „Nie rozumiem. Dajmy 
na to, że w szkole koleżanki i koledzy dziecka 
(a nawet nauczyciele) wyśmiewali je, że ma 
odstające uszy – zniszczyli zatem jego poczucie 
własnej wartości”. No więc… nie do końca to 
takie proste.

Rozważając asertywnie obraz samego sie-
bie, opłaca się zrozumieć, że np. opinia innych 
na nasz temat a to, co nieświadome „ja” uznaje 
za prawdę na swój temat, to dwie różne rzeczy. 
Prawda innych o nas, nie zawsze jest naszą  
prawdą „o sobie”.

Poczucie własnej wartości silnie opiera się o to, 
co nieświadome „ja” myśli o sobie i co czuje. To 
najgłębsze, najintymniejsze „ja” jest poza naszą 
pamięcią i świadomością.

 Trzeci czynnik 
Jest to właśnie trzeci czynnik, kto wie, czy nie 
najistotniejszy. Szczególnie determinujący w sytu-
acji, kiedy osoba z obniżonym poczuciem własnej 
wartości (np. poprzez niedawne bolesne doświad-
czenie) próbuje je odzyskać.

Tym czynnikiem jest szeroko pojęty skrypt sta-
nowiący element wychowania, wdrukowywany 
przez rodziców do około 3. roku życia, a następ-
nie utrwalany. Nieco upraszczając: osobie takiej 
łatwiej będzie odzyskać lub wzmocnić poczucie 
własnej wartości, jeżeli została w nie „wyposażo-
na” we wczesnym dzieciństwie.

 Trochę dystansu 
Nie uzależniaj swojego poczucia własnej warto-
ści od opinii innych (ani pozytywnych, ani nega-
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tywnych)  – pamiętaj, że działając w roli agenta 
nieruchomości, nawet jeśli notujesz odmowy, 
czy spotykasz się z krytyką lub odrzuceniem, to 
nie dotyczy Ciebie – to odmowa do Twojej roli. 
Opłaca się zrozumieć, że w rolach podlegamy 
ocenom – jako człowiek już nie. Właśnie dlate-
go jestem orędownikiem budowania zawodo-
wych ról – ponieważ większość moich klientów, 
zanim je zbudowała, przyjmowała to wszystko 
do siebie.

 „Uświadom to sobie, sobie” 
Zdrowa samoocena to suma wiary we własną sku-
teczność oraz szacunku do siebie.

Nieprzypadkowo pojawia się słowo: „wiara” – 
w kontekście zaufania do siebie ma ono ogrom-
ne znaczenie. Możesz wiedzieć, że teraz nie 
potrafisz czegoś zrobić, ale jednocześnie ufasz 
sobie (wierzysz w siebie), że możesz się tego 
nauczyć – i, co ważniejsze, naprawdę chcesz 
to zrobić.

Z kolei na szacunek do siebie składają się dwa 
odrębne elementy, nieco upraszczając:

 ■ przekonanie, że zasługujesz na szczęście (da-
jesz sobie do niego prawo, przyzwolenie),

 ■ umiejętność cieszenia się owocami swojej pra-
cy (niekoniecznie chodzi o pieniądze).

 Pewnie, że zasługuję! 
Jeżeli zachodzi spójność pomiędzy tym, co myś-
lisz, co robisz oraz jakie wartości jako element 
swojej kultury wyznajesz, to nieświadoma część 
Twojego „ja” faktycznie „uwierzy”, że zasłu-
gujesz. Jeśli tej spójności brakuje, to możesz 
spędzić lata przed lustrem, powtarzając sobie, 
że zasługujesz, i nic to nie da.

 Zdrowa samoocena to 
 suma wiary we własną 
 skuteczność oraz 
 szacunku do siebie. 

fot. Huie Dinwiddie / pexels.com
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Jeżeli ktoś w roli agenta komunikuje klientom, 
że np. w jego umowach pośrednictwa nie ma 
abuzywnych klauzul, a niestety one tam są i agent 
o tym wie, to – o ile w jego kulturze jest przewi-
dziane miejsce na uczciwość – wystąpi właśnie 
brak spójności. Oczywiście, ten ktoś może okła-
mywać klientów latami – nie oceniam tego teraz 
od strony moralnej. Twierdzę, że to się nie opłaca, 
ponieważ taki agent sabotuje swoje poczucie włas-
nej wartości – najczęściej nie zdaje sobie sprawy 
z tego faktu i, poza szeroko pojętymi możliwymi 
skutkami biznesowymi i konsekwencjami prawny-
mi, uniemożliwia sobie osiągnięcie trwałego sukce-
su na ponadprzeciętnym poziomie.

 Jak wzmacniać poczucie 
 własnej wartości? 

 ■ Samodzielnie

Nikt z zewnątrz nie wzmocni trwale czyjegoś 
poczucia własnej wartości, o jego odbudowie 
nawet nie wspominając. Przypominałoby to sytu-
ację, w której ktoś po obejrzeniu pełnometrażo-
wej produkcji pornograficznej, miałby się poczuć 
lepszym kochankiem.

Dlatego, jeśli chcesz je wzmocnić, to zależy to od 
Twojej pracy nad sobą.

 ■ Świadomie podróżować po stanach ego

Najgorsze co można zrobić, gdy wewnętrzny krytyk 
lub oprawca dochodzą do głosu podczas dialogu 
wewnętrznego, to… ignorować ich. Zamiast tego 
„odpowiedz im”: „Chwileczkę, sprawdźmy, czy to 
prawda?”. Włącz asertywnego dorosłego i odwołaj 
się do przeciwstawnych dowodów. Czy naprawdę 
„nic Ci się nie uda”? Naprawdę nic? Czy naprawdę 
„to cię przerasta”? „Nawet nie próbuj”? – znajdź 
przykłady swoich postaw, kiedy pomimo począt-
kowego braku wiary we własne możliwości jednak 

dałeś radę. Znajdziesz je, zapewniam. Tylko aser-
tywnie i cierpliwie poszukaj.

 ■ Cele wyznaczać mądrze 

Po pierwsze, wyznaczaj cele w taki sposób, aby 
chronić swoje poczucie własnej wartości

Zwłaszcza jeśli nie masz jeszcze stabilnie wy-
kształconej roli. Może oprócz znanych metod typu 
smart itp. warto również wyznaczyć cel maksy-
malny, cel średni i cel minimalny? Przy czym cel 
maksymalny to to, co chcesz osiągnąć. Cel śred-
ni – jeśli nie osiągniesz maksimum, to osiągniesz 
chociaż to. I najważniejszy – cel minimalny! Jeśli 
nie osiągniesz ani maksimum, ani celu średnie-
go – to zawsze (uwaga! – zawsze) osiągniesz 
właśnie to. Cel minimalny wymaga minimalnego 
wysiłku i jego osiągnięcie ma być pewne.

Kluczowe jest zrozumienie, że każdy cel jest tak 
samo ważny.

W ten sposób zawsze osiągniesz któryś z celów – 
nie możesz więc przegrać, nie ma porażki, chronisz 
swoje poczucie własnej wartości. Być może uwa-
żasz, że jesteś twardy i nie potrzebujesz żadnego 
celu minimalnego. Problem w tym, że masz bardzo 
ograniczony wgląd w swoje nieświadome „ja” – 
nie ryzykuj więc przeszacowania jego twardości. 
Dzięki temu łatwiej wykonać kolejne połączenie, 
jeśli po np. 5 telefonach nie umówiłeś spotkania 
(jednocześnie mając osiągnięte 4 cele średnie i je-
den minimalny).

Po drugie, dziel cele na mniejsze etapy

Parafrazując Forda: Nic nie jest trudne, jeśli podzieli 
się to na odpowiednio dużą liczbę małych kroków. To 
małe kroki, ale stawiane konsekwentnie, przybliżają 
Cię do realizacji celu. Skup się więc na tym jednym, 
teraźniejszym, małym kroku. Nie myśl nadmiarowo 
o kolejnych etapach. Często, jeśli czujemy, że zadanie 
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nas przerasta – całościowo – opłaca się zawęzić 
perspektywę. Nie czujemy się wtedy przytłoczeni jego 
skalą i łatwiej podjąć wyzwanie.

 ■ Analizować swoje wyniki

Dokumentuj swoje wyniki. Twórz dowody swojej 
skuteczności. Z perspektywy czasu z zaskocze-
niem (często) zobaczysz, ile osiągnąłeś, jak wzro-
sły Twoje umiejętności itd. Pamiętaj, że Twoje 
nieświadome „ja” potrzebuje dowodów, aby 
uwierzyć w… Ciebie w zawodowej roli.

 ■ Trenować jak pro

Trudno byłoby mi wskazać przykład typu oso-
bowości człowieka, którego nie miałem okazji 
trenować – ale dla 90% ludzi, których trenuję 
narzędziowo, bez względu na poziom ich poczucia 
własnej wartości, największe wyzwanie na po-
czątku stanowi lęk przed porażką – tymczasem, 
jak  powtarzam: Podczas treningu ważniejsza jest 
droga, którą przebywasz, niż cel maksymalny, 
do którego dążysz. Pragnij błędów, pozwól so-
bie na nie, jeśli realnie chcesz się nauczyć no-
wej umiejętności.

Osiąganie kolejnych stopni wtajemniczenia po serii 
błędów jest doprawdy bardzo oczyszczającym 
doświadczeniem. I wspaniale podnosi poczucie 
własnej wartości. Przekonanie o tym, że rośniesz 
i jest to Twoją zasługą, ponieważ wkładasz w to re-

alny wysiłek, w konfrontacji 
z chwilowym niepowodze-
niem będzie tarczą Twojego 
poczucia włas nej wartości.

 ■ Nie porównywać się z innymi

Ludzie mają różne od Twoich historię, pocho-
dzenie, doświadczenia, zasoby, rezerwy itd. 
Tymczasem „Zenek zrobił już 4 transakcje w tym 
miesiącu, a Ty, Rysiu, co? Dasz radę, wierzę 
w Ciebie” – jeżeli Twój menedżer mówi Ci takie 
rzeczy, to wyślij go na terapię, bo inaczej sam bę-
dziesz musiał tam pójść.

fot. Skitterphoto / pexels.com

 Pozwól sobie na błędy, jeśli 
 naprawdę chcesz nauczyć się 
 nowej umiejętności. 



62

rozwój osobisty

EST   TEEST   TE

Podobno zebry są jednymi z najszczęśliwszych 
zwierząt na świecie, pomimo że codziennie muszą 
uciekać przed lwami – to spory stres, przyznasz. 
Większość z nas nie ma tego rodzaju wyzwań. 
Mówi się też, że zebry dlatego są very happy, bo… 
nie mają FB. Przemyśl to głębiej w wolnej chwili.

Porównywanie się ma jednak głęboki sens. Jednym 
z przekonań, jakim kieruję się w życiu i pracy, jest: 
„Codziennie być odrobinę lepszym. Nie od innych. 
Od siebie z wczoraj”.

Kluczowe są tu słowa: „odrobinę” i „codziennie”.

 ■  Szanować siebie 

Nagradzaj się za owoce swojej pracy. Aby tak się sta-
ło, potrzebujesz pozwolić sobie nie wykonać zadania 
w 100% perfekcyjnie… Nie chcesz chyba być jednym 
z tych smutnych i sfrustrowanych agentów nieru-
chomości, którzy są załamani, że zarobili w miesiącu 
24 300 zł, a przecież planowali 25 000 zł… Mówię 
poważnie i z autopsji. Jeżeli jesteś perfekcjonistą, to 
na 99% masz problem z poczuciem własnej wartości. 

Wylecz się z tego. Inaczej zabierasz sobie możliwość 
świętowania sukcesu. Inaczej będzie Cię boleć każda 
nagroda, jaką sobie sprawisz, bo przecież… nie dałeś 
rady w 100%, nie zasłużyłeś. Miało być świadectwo 
z czerwonym paskiem, ale zabrakło 0,1 do wymaga-
nej średniej… „Naprawdę, spodziewałam się po Tobie 
więcej, moje dziecko…” OK. Wybacz mi to.

 Trochę ciekawych faktów 
 z branży… 
Popularny test oparty o skalę Rosenberga, którym 
posiłkuję się jako uzupełniającym narzędziem pod-
czas niektórych procesów doradczych, jest jednym 
z narzędzi obrazujących poczucie własnej wartości.

Analizie poddałem wyniki 537 testów zawierających 
dane zarówno od kandydatów na stanowisko agenta 
nieruchomości (bez doświadczenia i z doświadcze-
niem), jak i funkcjonujących agentów. W przypadku 
nowych bez doświadczenia test był powtórzony 
po około 6-8 tygodniach od przyjęcia (najczęściej 
w fazie różnicowania lub kryzysu odpowiedzialności).

fot. mentatdgt / pexels.com
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Dostrzegam szereg interesujących zależności, 
które nie muszą oczywiście być traktowane zero-
-jedynkowo i  tym samym prowadzić do daleko idą-
cych wniosków, niemniej dają pewną perspektywę, 
stanowiąc interesujący punkt wyjścia.

Oto kilka z nich:

 ■ Średni wskaźnik samooceny kobiet był niższy 
niż mężczyzn (o około 1,6 pkt.).

 ■ Wyniki bardzo młodych kobiet (do 29. roku 
życia) szczególnie podkreślały te różnice (na tle 
mężczyzn w tym samym wieku), przy czym wraz 
ze wzrostem wieku te różnice nieco malały.

 ■ Niecałe 16% badanych uzyskało zbalansowaną 
samoocenę. Zdecydowana większość z nich 
(65%) to osoby, które ukończyły 40. rok życia.

 ■ Niską oraz bardzo niską samoocenę notowa-
ło prawie 11% badanych, przy czym w ponad 
82% były to osoby w fazie kryzysu zawodo-
wej odpowiedzialności.

 ■ Zawyżoną samoocenę notowało nieco po-
nad 8% badanych, przy czym 71% spośród 
nich stanowili agenci o ponad 8-letnim sta-
żu zawodowym.

 ■ Spośród około 65% pozostałych osób, które 
zanotowały wyniki w granicach poniżej lub 
powyżej zbalansowanego poczucia własnej 
wartości, ale bez wyżej wymienionych ekstre-
mów, wyniki znacznej większości (prawie 70%) 
wskazywały zakres pomiędzy niskim a zbalan-
sowanym poczuciem własnej wartości.

Bardzo ciekawe są zależności w ramach wieku, 
płci, doświadczenia, a także środowiska (małe, 
średnie oraz duże miasta) oraz… modelu, w ja-
kim funkcjonują dane agencje, ale to już temat 
na inną publikację.

Dziękując Wam za cierpliwość i lekturę w ramach 
podsumowania cyklu Mindset skutecznego agenta, 
życzę wielu udanych transakcji – odwaga, aser-
tywność i poczucie własnej wartości niech będą 
jednymi z filarów, na których opieracie tworzenie 
swoich zawodowych ról agentów nieruchomości!

Jeżeli ten artykuł wydał Ci się ciekawy, skontaktuj się 
ze mną. Pierwsze 3 osoby, które napiszą na adres:  
david.marecki@imdm.pl,  otrzymają bezpłatną 
20-minutową konsultację.

Źródła:
* Na podstawie opracowania: „Poczucie własnej wartości jako poten-
cjał jednostki”, Anna Góralewska-Słońska, Muzeum Historii Polski.

fot. Paweł L. / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

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

 Rozmowa z Dagmarą Pakulską 

fot. archiwum prywatne Dagmary Pakulskiej

linkedin
ma moc

rozmawia
Dominika Mikulska
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Co sprawia, że LinkedIn jest atrakcyjnym 
medium pod względem biznesowym?

Z pozoru mogłoby się wydawać, że LinkedIn nie 
jest wielkim graczem na arenie mediów spo-
łecznościowych. W końcu pod względem liczby 
użytkowników nie dorasta do pięt Facebookowi, 
Instagramowi, a nawet TikTokowi. Jednak tylko 
na LinkedInie mamy do czynienia z tak konkretną 
grupą odbiorców, jaką są szeroko pojęci przedsta-
wiciele biznesu. Innymi słowy, osoby decyzyjne 
w firmach.

Co odróżnia  LinkedIn od innych 
mediów społecznościowych?

Pierwsza różnica widoczna jest już w oknie tworze-
nia postów. Facebook pyta użytkowników: „O czym 
myślisz?”, Twitter: „Co się dzieje?”, zaś pytanie 
pomocnicze LinkedIna brzmi: „Co chcesz omówić?”. 
Tym samym serwis wskazuje kierunek, w którym 

powinni podążać jego odbiorcy. LinkedInowi zależy 
na rzetelnej wiedzy i kulturalnej wymianie do-
świadczeń biznesowych.

Na szczególną uwagę zasługuje również to, 
że użytkownicy tego medium najczęściej wypeł-
niają profile zgodnie z prawdą. Na próżno szukać 
tu osób pracujących w „szlachta nie pracuje”, jak 
ma to miejsce na Facebooku. Wiele osób za po-
średnictwem LinkedIna pnie się po szczeblach 
kariery i buduje swoje marki osobiste, a więc 
zależy im na wiarygodnym wizerunku i profesjo-
nalnej prezencji.

Platforma daje kilka poziomów dostępu. 
Jakie są rodzaje kont na LinkedInie i jakie są 
ich wyróżniki?

Na LinkedInie de facto mamy do czynienia 
z dwoma rodzajami kont: indywidualnymi i fir-
mowymi. W ramach kont indywidualnych można 

LinkedIn to największa na świecie sieć profesjonalnych kontaktów. 
Za jego pomocą możliwe jest bezpośrednie dotarcie do 3,9 mln 
nastawionych na rozwój kariery osób w Polsce i 700 mln na świecie. Czy 
jest to przestrzeń do pracy i działań komunikacyjnych dla pośrednika 
nieruchomości? Zdecydowanie tak!

Swoim know-how dzieli się Dagmara Pakulska – marketer, szkoleniowiec 
i wykładowca akademicki z 10-letnim doświadczeniem w branży. Z zawodu 
i pasji buduje i wdraża strategie komunikacji zarówno dla marek lokalnych, 
jak i ogólnopolskich. Współpracowała m.in. z takimi markami, jak: Biuro 
Informacji Kredytowej, Shell, Jeronimo Martins Polska, Sektor 3.0, Polska 
Akcja Humanitarna czy TVN. W styczniu 2017 roku powołała do życia 
Niby-Prasówkę na Facebooku, na której regularnie dzieli się newsami ze 
świata marketingu i mediów społecznościowych. 
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skorzystać dodatkowo z płatnych pakietów pre-
mium, które są skonstruowane zgodnie z celami, 
które można osiągnąć za pośrednictwem tego 
medium. Mamy więc możliwość czerpania z po-
tencjału  konta Premium Career, dzięki któremu 
istnieje szansa na zdobycie nowej, lepszej pracy. 
Z kolei Sales Navigator to wymarzone narzę-
dzie dla handlowców, będące uproszczonym 
systemem CRM. Premium Business jest uboższą 
wersją Sales Navigatora, ale daje możliwość po-
znania uproszczonej kondycji biznesu klientów 
i partnerów, posiadających profil firmowy w ser-
wisie. Recruiter Lite to konto stworzone na miarę 
potrzeb rekruterów, pragnących powiększać 
zespoły firmowe za pośrednictwem LinkedIna. 
I na końcu LinkedIn Learning, czyli najtańszy 
z pakietów premium, który oferuje dostęp do 
kursów online.

Konta firmowe dzielą się z kolei na Company 
Page oraz Showcase Page. By na ten moment 
za bardzo nie komplikować tego zagadnienia, 
przyjmijmy, że Company Page to odpowiednik 
firmowej strony www na LinkedInie, a Showcase 

Page to zakładka, która może obejmować tema-
tycznie swoim zasięgiem wybrany rynek lokalny, 

aspekt budowania kariery 
w przedsiębiorstwie lub 
poszczególne elementy 
z firmowej oferty.

Do jakich celów może wykorzystać LinkedIna 
pośrednik nieruchomości?

LinkedIn stanowi solidny fundament social sel-
lingu. Dzięki temu, że na pokładzie tego medium 
mamy osoby decyzyjne oraz sukcesywnie pnące 
się po szczeblach kariery, możemy kierować swoją 
ofertę zarówno do użytkowników indywidualnych, 
jak i firmowych. Innymi słowy, z jednej strony pre-
zentować atrakcyjne nieruchomości komercyjne, 
a z drugiej takie, które poniosą komfort życia oraz 
status społeczny.

fot. archiwum prywatne Dagmary Pakulskiej

 LinkedIn stanowi solidny 
 fundament social sellingu. 
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Cel sprzedażowy to jednak tylko jeden z wielu 
celów, które można realizować w tym serwisie 
społecznościowym. LinkedIn może służyć z po-
wodzeniem także do zdobywania wiedzy o rynku, 
klientach i ich potrzebach oraz trendach, które 
będą wpływać na decyzje zakupowe współcze-
snych konsumentów. Portal ten ułatwi nam rów-
nież powiększanie zespołów sprzedażowych, czyli 
rekrutowanie nowych pośredników nieruchomości.

Co jest esencją skutecznych działań 
contentowych na LinkedInie?

Nie można mówić o skutecznych działaniach con-
tentowych bez znajomości grupy docelowej. Zanim 
więc przystąpimy do tworzenia postów, warto się 
zastanowić, kto ma je przeczytać i jaką akcję powi-
nien wykonać po zapoznaniu się z ich treścią.

Drugą ważną kwestią jest regularność. Korzystnie 
jest przyzwyczaić zarówno naszych czytelników, 
jak i samego LinkedIna do tego, że będziemy 
prowadzić działania komunikacyjne, np. 2-3 razy 
w tygodniu.

Nie można zapominać też o… interakcjach i wza-
jemności. LinkedIn jest medium społecznościo-
wym, a nie słupem ogłoszeniowym. Dlatego też 
powinno się skupić nie tylko na samym publikowa-
niu postów, ale również na braniu udziału w dyskus-
jach, które się pod nimi toczą. No i oczywiście nie 
można pozostać obojętnym na treści pochodzące 
od innych użytkowników, które mamy możliwość 
komentowania oraz udostępniania, rozszerzając 
tym samym widoczność naszego profilu wśród 
innych odbiorców serwisu.

Jakie są rodzaje treści na LinkedInie – kiedy 
i jak warto z nich korzystać?

Wszyscy użytkownicy LinkedIna, czyli zarówno 
posiadacze profili indywidualnych, jak i firmowych, 
mają możliwość publikowania postów, których 
limit znaków wynosi 1300. Do każdego z postów 
dodawać można załączniki w postaci: linków, 
materiałów wideo, grafik (w tym zdjęć), prezen-
tacji w formacie PDF oraz Power Point oraz – od 
niedawna – ankiet. Można również oznaczać 
ludzi i firmy za pomocą wzmianek, używając @. 

fot. archiwum prywatne Dagmary Pakulskiej

 LinkedIn jest medium 
 społecznościowym, a nie 
 słupem ogłoszeniowym. 
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Użytkownicy indywidualni mają ponadto możli-
wość publikowania na łamach LinkedIna swoich 
artykułów. To doskonały format do tego, by bu-
dować swoją markę ekspercką poprzez dzielenie 
się wiedzą.

Pamiętać przy tym należy, że posty służą do 
codziennej komunikacji i wyświetlają się bez-
pośrednio na tablicach innych użytkowników. 
Artykuły można więc śmiało traktować jako 
wartość dodaną, a nie jako podstawę komunikacji 
na LinkedInie.

Jak tworzyć treści, które mają duże 
zasięgi organiczne i zarazem pozwalają 
generować sprzedaż?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Jak 
działa algorytm na LinkedInie? Gdybyśmy to wie-
dzieli, nikt nie inwestowałby w opcje premium oraz 
reklamy. Na ten moment pewne jest, że szalenie 
istotna jest pierwsza godzina od momentu publi-
kacji posta. Jeśli w tym czasie nasza treść spotka 
się z zainteresowaniem odbiorców, którzy pozosta-
wią pod nią reakcję, skomentują ją lub udostępnią, 
ma ona szansę wyświetlać się kolejnym użytkow-
nikom. Pamiętać przy tym należy, że LinkedIn 
wyświetla nam te posty, które z największym 
prawdopodobieństwem nas zainteresują, a czerpie 
tę wiedzę z analizy naszych wcześniejszych aktyw-
ności w serwisie.

Warto tutaj podkreślić, że wpływ na to, czy na-
sze treści spotkają się z aprobatą użytkowników 
LinkedIna, ma również nasza sieć kontaktów. Jeśli 
zapraszamy i przyjmujemy do niej osoby będące 
grupą docelową dla naszych usług i będziemy sku-
piać się na publikowaniu contentu, który może je 
zainteresować, w godzinach, w których są obecne 
w serwisie… mamy szansę na sukces.

Jak przygotować swój profil osobisty, by 
pracował dla nas najlepiej?

To prawdziwy temat rzeka! Przed rozpoczęciem 
prac nad profilem osobistym warto odpowiedzieć 
sobie na pytanie, jakie cele ma nam pomóc osią-
gnąć i kto ma być jego odbiorcą. Na podstawie 
tych informacji można przystąpić do działania.

Na początek warto zadbać o identyfikację wizualną, 
a więc zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle, bo te elemen-
ty profilu są widoczne na pierwszy rzut oka w mo-
mencie jego wyświetlenia. Następnie należy uzupeł-
nić nagłówek zawodowy, by zakomunikować swoim 
odbiorcom, czym się konkretnie zajmujemy. Kolejnym 
krokiem jest uzupełnienie sekcji „O mnie”, która jest 
dłuższym odpowiednikiem biogramu. Na jej końcu 
korzystnie jest zamieścić dane kontaktowe, takie 
jak np. adres e-mailowy czy numer telefonu. Dobrą 
praktyką jest także wypełnienie sekcji „Polecane”, 
gdzie można zamieścić linki, zdjęcia, a nawet mate-
riały wideo, które uwiarygodnią nasz profil i sprawią, 

fot. archiwum prywatne Dagmary Pakulskiej
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że będzie ciekawszy w odbiorze. Kolejnym krokiem 
jest uzupełnienie sekcji „Doświadczenie”, a więc 
przedstawienie swojej dotychczasowej ścieżki karie-
ry. Na sam koniec warto dodać kilka umiejętności, 
które podkreślą nasze specjalizacje oraz postarać się 
o przynajmniej kilka rekomendacji.

Warto przy tym wspomnieć, że dobry profil osobisty 
na LinkedInie to taki, który zawiera mnóstwo słów 
kluczowych, dzięki którym łatwiej go będzie odna-
leźć i który bez zbędnych ogródek będzie przedsta-
wiał te informacje, które ułatwią odbiorcom nawią-
zanie kontaktu oraz podjęcie decyzji zakupowej.

Jaką rolę odgrywają rekomendacje 
i potwierdzenia umiejętności. I jak je 
skutecznie pozyskiwać?

Umiejętności i Rekomendacje na LinkedInie są 
niezwykle ważne, ponieważ uwiarygadniają nasze 
marki osobiste. Im więcej potwierdzeń umiejętności 
i rekomendacji znajdzie się na profilu osobistym, 
tym większa szansa na to, że ktoś podejmie z nami 
współpracę. Warto przy tym pamiętać, że nie musimy 
biernie czekać na to, by je otrzymać. O rekomendacje 
można na LinkedInie poprosić. W tym celu wystarczy 
wejść na profil danego użytkownika, określić naszą 
relację zawodową oraz stanowisko, za które chcemy 
być zarekomendowani. W dobrym tonie jest także 
usunięcie automatycznej wiadomości na LinkedInie 
dołączonej do prośby o rekomendację i zastąpienie 
jej własną, spersonalizowaną. Na koniec wspomnę, 
że screeny z rekomendacji w tym serwisie można 
zamieścić np. w ofertach dla klientów, którzy częs-

to i tak proszą o referencje 
przed podjęciem decyzji 
o współpracy.

Jakie błędy są popełniane najczęściej 
w kontaktach, w publikacjach?

Istnieją trzy grzechy główne polskiego LinkedIna. 
Pierwszy polega na pisaniu… o niczym lub na trak-
towaniu tego serwisu jako słupa ogłoszeniowego. 
Użytkownicy portalu preferują konsumowanie tre-
ści, które wzbogacają ich wiedzę i są merytorycz-
ne. Warto mieć to na uwadze, zanim opublikuje się 
jakikolwiek post lub artykuł.

Drugi grzech polega na oznaczaniu w publikacjach 
osób, które nie są nimi zainteresowane. W prakty-
ce serwis widzi, że próbujemy sztucznie wywołać 
dyskusję, a to może doprowadzić do zmniejszenia 
zasięgów organicznych naszych treści.

Trzeci grzech główny popełniany na LinkedInie 
to po prostu brak personalizacji, widoczny szcze-
gólnie w wiadomościach prywatnych, które roz-
poczynane są od frazy „Szanowni Państwo”, choć 
doskonale wiemy, kto jest adresatem. Unikanie 
tych błędów pozwoli nam efektywnie budować 
swoją obecność w tym medium i nie narażać się 
na ewentualną śmieszność czy hejt.

 
Jedna rada do wdrożenia od dziś, 
po zastosowaniu się do której poczujemy 
różnicę w efektywności naszych działań na  
LinkedInie?

Złota rada na LinkedInie brzmi: Zadbaj o swój 
profil osobisty! Prędzej czy później potencjalny 
klient na niego trafi i to właśnie on może zachęcić 
go do rozpoczęcia dialogu lub… do jego zaniecha-
nia. Poprawna optymalizacja profilu osobowego 
to podstawa funkcjonowania marki na LinkedInie. 
Bez tego nawet najlepsze działania contentowe nie 
będą przynosiły pożądanych efektów.

Dziękuję Ci za rozmowę!

 Pieczołowicie prowadzone 
 konto na LinkedInie 
 uwiarygodnia naszą 
 markę osobistą. 
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Bądź na bieżąco z nowościami
w serwisie i w kontakcie
z #TeamNO

Dołącz do grupy na Facebooku

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

Nieruchomosci-online.pl
dla profesjonalistów

https://www.facebook.com/groups/ogloszenia.no
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Preferencje
poszukujących
w 2020
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 Wpływ pandemii na rynek 
 nieruchomości 
W marcu 2020 roku branża nieruchomości wstrzy-
mała oddech. Obawy związane z pandemią oraz 
lockdown spowodowały zaniechanie lub odroczenie 
transakcji kupna-sprzedaży. Obecnie sytuacja jest 
stabilna. Potrzeby mieszkaniowe Polaków wciąż są 
niezaspokojone – mówi się o 2-milionowym deficy-
cie mieszkań, a patrząc na analizy NBP dotyczące 
wniosków o kredyty hipoteczne składanych w lipcu 
i sierpniu br., widać, że popyt wciąż jest wysoki. 
Zarówno ceny ofertowe, jak i transakcyjne – wbrew 
oczekiwaniom – nie spadają, utrzymując się na sta-
łym poziomie. Oznaką wyhamowywania wzrostu 
cen są już drobne korekty w II kwartale 2020 r. 
w większości dużych polskich miast.

Poziom ruchu w Nieruchomosci-online.pl, mierzo-
ny liczbą odwiedzających portal (UU wg Google 
Analytics), również wskazuje na zwiększone zainte-
resowanie rynkiem nieruchomości. Z uwzględnie-
niem marcowego spadku aktywności internautów 
spowodowanego obowiązkową kwarantanną, 
portal z miesiąca na miesiąc notuje rekordowe 
wzrosty ruchu.

Mimo pandemii Polacy poszukują nieruchomości, 
zmieniły się jedynie trendy w poszukiwaniach.

 Zmiany w preferencjach 
 poszukujących 
W bieżącym roku delikatnie zmieniła się struktura 
demograficzna poszukujących. Choć wciąż przewa-
żają kobiety (58,9 proc.), to jednak z roku na rok ta 
dysproporcja maleje. Zauważamy również zwięk-
szoną aktywność osób powyżej 65 roku życia oraz 
tych w przedziale wiekowym 25-34 lata.

W dalszym ciągu najwięcej osób chce kupić miesz-
kanie (34,8 proc.), choć zainteresowanie nim z roku 
na rok maleje (2018 – 42 proc., 2019 – 36,3 proc.) 
na rzecz zwiększonego popytu na zakup domu 
(2020 – 19 proc., 2019 – 17,7 proc., 2018 – 19,6 proc.) 
czy działki (2020 – 17,3 proc., 2019 – 13,9 proc., 
2018 – 12,5 proc.).

Niezmiennie najwięcej osób (37,5 proc.) poszukuje 
swojego pierwszego mieszkania, a 28 proc. chce zmie-
nić obecnie posiadaną nieruchomość. W 2020 roku 
nie zmalały także poszukiwania pod zakup inwesty-
cyjny (16,2 proc.), co oznacza dalszą chęć Polaków 
do lokowania kapitału w nieruchomościach.

Wzrosły również poszukiwania mieszkań na sprze-
daż i wynajem dla pary czy singla. W przypadku 
rodzin największe zainteresowanie jest w segmen-
cie domów na sprzedaż i wynajem. Więcej jest tak-
że poszukiwań działek o charakterze rekreacyjnym, 
mniej zapytań o działki inwestycyjne.

Korzystając z danych na temat zachowań przeszło 4 milionów 
poszukujących miesięcznie na portalu Nieruchomosci-online.pl, 
wskazujemy, jak 2020 rok kształtuje się pod kątem ich preferencji  
oraz jakie zmiany zaszły w ich zachowaniu w obliczu pandemii.

Project Manager w zespole Nieruchomosci-online.pl. Odpowiada
za planowanie, analizę i realizację projektów związanych 
z podnoszeniem funkcjonalności serwisu, tworzenie nowych 
produktów oraz strategię komunikacji i promocji.

Alicja Palińska
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 mieszkania 

Dla kogo
kupujesz mieszkanie?

Dla kogo
wynajmujesz mieszkanie?

Dlaczego chcesz kupić mieszkanie?

Do jakiej kwoty
szukasz mieszkania?

Do jakiej kwoty
chcesz wynająć mieszkanie?
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 domy 

Dla kogo
szukasz domu?

Dla kogo
chcesz wynająć dom?

czy zakup domu
jest powiązany z inną transakcją?

Do jakiej kwoty
szukasz domu?

Do jakiej kwoty
chcesz wynająć dom?
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 działki 

 zainteresowanie 

jaką działkę chcesz kupić?

liczba kontaktów
z ogłoszeniodawcami
wg rodzaju
nieruchomości

czy zakup działki
jest powiązany z inną transkacją?

Do jakiej kwoty chcesz
kupić działkę?



77

marketing

EST   TEEST   TE

 poszukujący 

płeć poszukujących

jakiej nieruchomości szukasz?

wiek poszukujących

Opracowanie na podstawie danych z Nieruchomosci-online.pl
Źródło: Ankieta wśród poszukujących nieruchomości w okresie od sierpnia 2017 roku do sierpnia 2020 roku.
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Optymalizacja marketingu 
w agencjach butikowych
Zarządzanie treścią i relacjami
 Filip Pietrek 

fot. Vlada Karpovich / pexels.com
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Specjalista ds. PR w Hamilton May, gdzie zajmuje się 
zagadnieniami związanymi ze świadomością marki, 
pozycjonowaniem ofert, content marketingiem, współpracą 
z mediami i marką pracodawcy. Wcześniej pracował 
w branży hotelarskiej w Krakowie. Nominowany do 
nagrody PRESS Grand Video Awards 2015 za serię filmów 
o tożsamości Krakowa.

Filip Pietrek

Porozmawiamy dzisiaj o tym, jaką drogę przechodzi klient, jak z jego 
zapytaniem pracujemy w agencji i co możemy zrobić, by ten proces 
miał większe szanse zakończyć się powodzeniem. Podzielę się naszymi 
prawdziwymi lessons learned z czasów pandemii.

Pierwsza połowa 2020 roku upłynęła nam 
pod znakiem reorganizacji życia i pracy. W obliczu 
niepewności, zamknięcia granic i konieczności 
pozostawania w domu skupiliśmy się na relacjach, 
które mamy. Chcieliśmy zadbać o to, by społeczny 
dystans nie uniemożliwiał nam pracy. Reputacja 
marki i jakość wypracowanych relacji były w tym 
czasie kluczowe.

 AGENCJA BUTIKOWA 
Termin „agencja butikowa” został zapożyczony 
z branży marketingowej. Służy określeniu modelu 
biznesowego, który jest z powodzeniem realizo-
wany przez pośredników w obrocie nieruchomo-
ściami, szczególnie w dużych miastach. W biznesie 
reklamowym „agencja butikowa” to mała firma 
złożona z zespołu kreatywnych profesjonalistów, 
która świadczy usługi o wyspecjalizowanym profilu 
dla relatywnie wąskiego grona klientów. W związ-
ku z selektywnym podejściem do leadów, agencje 
butikowe pozycjonują się w segmencie premium.

Nie inaczej jest w branży nieruchomości. Zespoły 
w butikowych agencjach zwykle składają się 
z wąskiej grupy bardzo doświadczonych specjali-
stów. Są to często agenci o ugruntowanej pozycji 
na rynku, znani w branży i mający dobrą reputację. 
Rzadko obserwuje się rotację w składzie, a znale-
zienie nowego pracownika poprzedzone jest żmud-
nym i czasochłonnym procesem rekrutacyjnym.

 BUTIK TO BLISKIE RELACJE 
Istotą butiku jest spotkanie twarzą w twarz. 
W ostatnich miesiącach było to wyjątkowo trud-
ne. Wiele agencji wypracowało metody zastęp-
cze, jak wirtualne prezentacje nieruchomości, 
spacery 360 czy tzw. walk-through videos. Z cza-
sem, wraz ze znoszeniem kolejnych restrykcji, 
wróciliśmy do spotkań w nowym reżimie sani-
tarnym. W momencie, w którym piszę te słowa, 
wciąż nosimy maseczki, witamy się stuknięciem 
łokcia, a na klientów przy wejściu czeka płyn do 
dezynfekcji rąk.
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 PUNKTY STYKU 
Wspomniałem już o biurze. Trzy elementy są tutaj 
szczególnie istotne.

Wygodna, „znacząca” lokalizacja. Łatwo nas zna-
leźć i jesteśmy tam, gdzie nasze usługi są potrzeb-
ne. By wzmocnić reputację marki, biura nierzadko 
mieszczą się w prestiżowych lokalizacjach, jak 
softloftowe przyziemia nowoczesnych biurowców 
czy eleganckie lokale w odrestaurowanych kamie-
nicach. Miejsce ma duże znaczenie dla charakteru 
marki, tak jak i sam wystrój biura. Od podświet-
lanych witryn, przez ekrany LCD, przeszklenia 
wewnątrz, po rezygnację z tradycyjnej recepcji 
na korzyść dużego, wygodnego lobby – biura 
butikowe stawiają na otwartość, transparentność 
i komfort rozmowy.

Drugi element to stonowany i elegancki branding. 
Butelkowa zieleń, morski granat czy czerń – butiki 
często sięgają po kolory kojarzące się z kompeten-
cją, spokojem czy prestiżem.

Butikowe agencje przywiązują kluczowe znacze-
nie do własnej strony internetowej. To nie tylko 
landing page i wizytówka, ale portfolio ofert, 
które musi być atrakcyjne i proste w obsłu-

dze dla użytkownika. Przydatnym narzędziem 
jest Hotjar, aplikacja pozwalająca sporządzić 
mapę ciepła strony internetowej, wskazującą 
na miejsca, na których najdłużej zatrzymują 
się odwiedzający i które najchętniej klika-
ją. Głębokość zaangażowania użytkowników 
w przeglądanie witryny sprawdzimy chociażby 
za pomocą Google Analyticsa, który podpowie 
m.in., ile podstron odwiedzano, czy jak długo 
trwała wizyta.

Wśród najpopularniejszych butików w Polsce 
funkcjonuje kilka szkół myślenia na temat samej 
architektury strony głównej. Dla jednych naj-
ważniejsza jest narracja o marce – eksponujemy 
wtedy nasz ostatni ekspercki artykuł czy nagro-
dę uzyskaną w branżowym konkursie. Dla innych 
będą to „pokazowe” nieruchomości, dlatego 
pierwsze, co zobaczy użytkownik, to zdjęcia 
bajecznych wnętrz i luksusowych apartamentów. 
Trzecia droga to ukłon w stronę UX (user expe-
rience) i wyeksponowanie wyszukiwarki, za po-
mocą której odwiedzający szybko znajdzie ofertę 
dopasowaną do jego kryteriów.

Najważniejszym punktem styku są bezpośrednie 
relacje między agentem i klientem. Nic przecież 
nie zastąpi dobrego agenta – ale dobry agent 
używa właściwych narzędzi.

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

 Istotą butiku jest 
 spotkanie twarzą w twarz 
 i dbałość o każdy element 
 doświadczenia klienta. 
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 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ 
Każda agencja korzysta z jakiegoś systemu za-
rządzania treścią (content management system, 
skr. CMS), czyli narzędzia w postaci programu lub 
aplikacji internetowej, za pomocą którego wyko-
nuje podstawowe działania z ofertami nierucho-
mości. Mogą to być znane komercyjne programy, 
narzędzia tworzone wewnętrznie przez działy IT, 
a niekiedy darmowe aplikacje internetowe.

Podstawową funkcją CMS-u jest możliwość publi-
kacji i edycji ofert na naszej stronie internetowej.

Butiki w większości dają stosunkowo dużo swobo-
dy agentom w zakresie publikacji ofert, pod wa-
runkiem spełnienia wewnętrznych wytycznych 
ustalonych w ramach organizacji. Dobrze napisany 
CMS przeprowadzi agenta przez proces tworze-
nia oferty i zwróci uwagę na elementy kluczowe 
z punktu widzenia SEO, wyszukiwarki strony oraz 
zapewnienia odpowiedniej widoczności na porta-
lach nieruchomościowych.

Do dobrych praktyk zaliczyć możemy na przyk-
ład predefiniowane nagłówki w opisie – „wstęp”, 
„wnętrze”, „budynek”, „lokalizacja” i tak dalej. 
Bardzo pomocne jest także zawarcie słów klu-
czowych w URL-u i tytule. Nie muszę dodawać, 
że opis powinien być wyczerpujący i oryginal-
ny – bot Google’a nisko ocenia przeklejanie 
akapitów tekstu wewnątrz tej samej strony in-
ternetowej. Gęstość tekstu ma znaczenie. Można 
przyjąć, że opis nieruchomości na 300–400 słów, 

podzielonych na wyraźne akapity, Google chęt-
niej uzna za wartościowy. Koniec końców, piszemy 
jednak dla człowieka, a nie robota. Unikałbym 
równoważników zdań i zdań wielokrotnie złożo-
nych. Zamiast tego warto pamiętać o kluczowych 
zaletach oferty już na poziomie tytułu, używać list 
punktowanych czy boldować najważniejsze frag-
menty tekstu.

Wspominałem już kilkukrotnie o ważności budowa-
nia relacji. Te z kolei opierają się na zaufaniu, które 
musi być poparte wiedzą i doświadczeniem. CMS 
może stać się narzędziem do bardzo wartościowej 
analizy segmentu rynku, na którym pracujemy. 
System notuje przecież informacje na temat zmian 
ceny w czasie, liczby dni potrzebnych od publikacji 
do zamknięcia transakcji oraz popyt i podaż z po-
działem na segmenty cenowe czy kody pocztowe. 
Po latach staje się bardzo wiarygodną bazą cen 
transakcyjnych. Umiejętne zbieranie takich danych, 
a następnie eksportowanie ich w formie raportów 
i analiz to znakomite narzędzie dla agentów i właś-
cicieli nieruchomości, pozwalające na efektywną 
pracę z ceną ofertową.

 DROGA KLIENTA 
Obok CMS-u czas na kolejny powszechnie znany 
w sprzedaży skrót – CRM, czyli client relationship 
management system, a bardziej swojsko – system 
zarządzania relacjami z klientem. W praktyce 
jest to miejsce, w którym przechowujemy infor-
macje o klientach i o ich zapotrzebowaniach. 
Nieruchomości nie kupuje się spontanicznie. 

fot. Ken Tomita / pexels.com
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Klienci często kontaktują się z wieloma ogło-
szeniodawcami, a szansę na końcowy sukces 
zwiększają ci, którzy zapewniają szybką i rzetelną 
obsługę leada.

Co dzieje się, gdy klient wypełni formularz kontak-
towy na naszej stronie internetowej? Niezależenie 
od tego, czy trafia bezpośrednio do agenta, czy 
jest alokowany przez dedykowaną osobę. Niektóre 
dostępne komercyjnie systemy CRM, jak popular-
ny w stanach Pipedrive, umożliwiają na przykład 
automatyczne umawianie wstępnej rozmowy telefo-
nicznej z klientem. Na dobre doświadczenie klienta 
wpłynie SMS-owe przypomnienie o zbliżającym się 
viewingu czy wiadomość e-mail z podsumowaniem 
spotkania. Dobrze zaprojektowane systemy CRM 

przypominają i automatyzują 
część takich działań.

Dla rozrastających się agencji, które obsługują po-
większającą się liczbę nowych leadów, problematycz-
ne może być zapanowanie nad przepływem informa-
cji. Ręczne wprowadzanie leadów do CRM-u staje się 
uciążliwe, ale budowanie wartościowej bazy danych 
jest bez tego niemożliwe. Czy można zarządzać swo-
imi klientami za pomocą kalendarza i Excela? Można, 
ale w ten sposób nie stworzymy ani efektywnej, ani 
długofalowo wiarygodnej siatki, z której będziemy 
mogli korzystać przez lata. Na wczesnym etapie 
warto zadbać o automatyzację dodawania zapytań 
pochodzących ze zdywersyfikowanych źródeł do 
jednego środowiska CRM – na rynku dostępne są 
programy, które potrafią czytać i „przepisywać” dane 
ze skrzynek odbiorczych.

Większość komercyjnych i autorskich oprogra-
mowań dla agencji łączy funkcję CMS-u i CRM-u. 
Możemy dzięki temu sprawnie analizować relację 
między cenami, jakie chcą płacić klienci, a kwotami, 
jakich oczekują właściciele. Pozwala to także na do-
pasowywanie posiadanych w naszej bazie listingów 
do filtrów wyszukiwań klienta. To korona optyma-
lizacji – system jest w stanie efektywnie wybrać 
shortlistę dla zapytania. Zamiast czasochłonnego 
researchu agent może skupić się na biznesowych 
i emocjonalnych potrzebach klienta w zakresie nie-
ruchomości i realnie pomóc w ich spełnieniu.

 WNIOSKI 
Obszarami, w których butiki upatrują swojej prze-
wagi nad biurami franczyzowymi, są szybkość 
reakcji, dokładność dopasowania oferty, wiedza 
agentów i budząca zaufanie marka. Content mar-
keting, firmowe blogi, obecność na kluczowych 
wydarzeniach, SEO i SEM w oparciu o long-tail key-
words, optymalizacja pozycjonowania na portalach 
nieruchomościowych, narracja o marce w mediach 
społecznościowych czy wreszcie niedoceniany 
niekiedy e-mail marketing to kolejne działania, 
w które angażują się działy marketingu.

Najważniejsze jednak jest to, że poświęcamy wię-
cej czasu i uwagi w obszarach, w których mały, ale 
doświadczony zespół pozwala być krok do przodu. 
Pracując z mniejszą liczbą prospektów, mniejszą 
liczbą leadów, zwracamy większą uwagę na pracę 
z każdym zapotrzebowaniem. Nie oznacza to, 
że powyższe rozwiązania są odpowiednie jedynie 
dla małych, wyspecjalizowanych agencji.

Optymalizacja to proces ułatwiający zarzą-
dzanie wzrostem spółki w czasach prosperity. 
Przekonaliśmy się niedawno, że umożliwia też zaję-
cie bezpieczniejszej pozycji w momentach kryzysu. 

 Dobrze zaprojektowane 
 systemy CRM automatyzują 
 część działań agenta, dając 
 mu więcej czasu na osobistą 
 pracę z klientem. 

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. Kaboompics .com / pexels.com

mózg 
a nieruchomości
część 3: Jak kupuje niebieski mózg

 Anna urbańska 
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Umiejętność rozpoznania tej biostruktury przez 
handlowca – lub, jak w przypadku niniejszego 
artykułu, agenta nieruchomości – jest w stanie 
diametralnie wpłynąć na jego skuteczność, pro-
wadząc nie tylko do lepszych wyników sprzedażo-
wych, ale także do rosnącego grona usatysfakcjo-
nowanych klientów.

Jak udowadnia metodologia Structogram®, o któ-
rej pisałam już w artykule artykule „Trzy kolory 
nieruchomości, czyli co mieszkanie ma wspól-
nego z mózgiem”, ludzkie postawy są pochodną 
nasilenia konkretnych obszarów mózgu: intu-
icyjnego, empatycznego pnia mózgu, charyzma-
tycznego, impulsywnego międzymózgowia oraz 
racjonalnego, zdystansowanego kresomózgowia. 

Umownie przypisano im kolory – kolejno zielo-
ny, czerwony i niebieski.

W tej ostatniej już części trójkolorowego cyklu za-
stanowimy się, jak w branży nieruchomości odnaj-
duje się mózg niebieski.

 Charakterystyka 
 niebieskiego mózgu 
Osoby, u których prym wiedzie kresomózgowie 
słyną zwykle z dystansu, powściągliwości i opano-
wania. Daleko im do gawędziarskich dusz towa-
rzystwa, którym nigdy nie kończą się tematy do 

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

Anna Urbańska

Zestawienie tajników funkcjonowania ludzkiego mózgu z realiami branży 
nieruchomości na pierwszy rzut oka może się wydawać zaskakujące. Zgodnie 
z założeniami innowacyjnej metodologii Structogram® te dwa obszary są 
jednak powiązane na wielu różnych poziomach. Okazuje się, że to właśnie 
struktura (a właściwie „biostruktura”) najważniejszego organu w ludzkim 
ciele bezpośrednio kształtuje nasze codzienne reakcje, zachowania i wybory, 
do których zaliczają się również decyzje zakupowe.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/trzy-kolory-nieruchomosci-czyli-co-mieszkanie-ma-wspolnego-z-mozgiem-9565.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/trzy-kolory-nieruchomosci-czyli-co-mieszkanie-ma-wspolnego-z-mozgiem-9565.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/trzy-kolory-nieruchomosci-czyli-co-mieszkanie-ma-wspolnego-z-mozgiem-9565.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/anna-urbanska/www.annaurbanska.pl
http://www.annaurbanska.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/trzy-kolory-nieruchomosci-czyli-co-mieszkanie-ma-wspolnego-z-mozgiem-9565.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/trzy-kolory-nieruchomosci-czyli-co-mieszkanie-ma-wspolnego-z-mozgiem-9565.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/trzy-kolory-nieruchomosci-czyli-co-mieszkanie-ma-wspolnego-z-mozgiem-9565.html
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rozmowy – wręcz przeciwnie, często czują przesyt 
obecności innych ludzi i wolą spędzać czas w po-
jedynkę. Spośród trzech kolorów mózgu to właśnie 
niebieski jest ponadto najbardziej systematyczny 
i analityczny. Nie tylko przykłada on dużą wagę do 
detali, ale jest także z reguły mistrzem planowa-
nia, ma bowiem silne tendencje do wychodzenia 
myślami w przyszłość. Ze względu na (chwila-
mi przesadną) skłonność do analizy, niebieskim 
niejednokrotnie sprawia trudność podejmowanie 
decyzji. Bez dwóch zdań potrzebują oni na to 
najwięcej czasu ze wszystkich biostruktur. W relacji 
z innymi ludźmi, niebiescy dążą do bezpiecznego 
dystansu, a dodatkowo cechuje ich pewna doza 
skrytości, przez co czasami mogą wydawać się 
zimni lub obojętni. Niebieski mózg wiąże się także 
z rozwiniętą zdolnością abstrakcyjnego myśle-
nia oraz skłonnością do perfekcjonizmu, która 
przejawia się choćby w uważnym doborze słów 
(zwłaszcza w przypadku komunikacji pisemnej, 
która z reguły jest w jego przypadku preferowana). 
Istotne jest także dla niego dążenie do postępu, 
który w praktyce często jest rozumiany jako popra-
wa warunków życia.

 Motywy zakupowe 
 niebieskiego mózgu 
W porównaniu do klientów o mózgu zielonym czy 
czerwonym , niebiescy  często wydają się sprze-
dawcom najbardziej problematyczni. Ze względu 
na ich wrodzoną powściągliwość raczej unika-
ją nadmiernego spoufalania się z handlowcem, 
a próby nawiązania kontaktu mogą postrzegać 
jako natarczywość. Co więcej, rzadko są skorzy 
do szybkiego podejmowania decyzji, potrzebu-
ją bowiem czasu na dokładne przeanalizowanie 
oferty (a niejednokrotnie także na porównanie jej 
z innymi możliwościami).

Przymierzając się do zakupu danego produktu lub 
usługi, niebieski mózg często łaknie innowacji, 
które umocnią jego poczucie niezależności. Osoby 
o silnie rozwiniętym kresomózgowiu lubią pod-
kreślać swoją indywidualność, dlatego ich wybory 
mogą być niestandardowe. Jednocześnie, trudno 
oczekiwać, by w imię niepowtarzalności pozwolili 

fot. Artem Podrez / pexels.com

 Niebiescy są zdystansowani 
 i chłodni. Na decyzje potrzebują 
 więcej czasu i nie dają się 
 ponieść emocjom. 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mozg-a-nieruchomosci-czesc-1-jak-kupuje-zielony-mozg-11355.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mozg-a-nieruchomosci-czesc-1-jak-kupuje-zielony-mozg-11355.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mozg-a-nieruchomosci-czesc-2-jak-kupuje-czerwony-mozg-12660.html
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sobie na przesadne fanaberie, wrodzony rozsądek 
sprawia bowiem, że dokładnie analizują oni sto-
sunek jakości do ceny, przez co raczej nie dają się 
ponieść nieplanowanym impulsom.

Przed dokonaniem zakupu niebiescy mają 
w zwyczaju przeznaczać sporo czasu na zbieranie 
informacji na temat konkretnego produktu lub 
usługi. Zdarza się, że nawet przez kilka miesięcy 
wertują strony internetowe, starając się dokonać 
możliwie najtrafniejszego wyboru. Lubią czerpać 
przy tym informacje z fachowych artykułów bądź 
raportów, które uważają za najbardziej rzeczowe. 
Rzeczowości oczekują także od sprzedawcy. To 
właśnie tej biostrukturze najbardziej zależy na po-
znaniu jak największej liczby detali i technicznych 
danych, których inne kolory mózgu mogą nawet 
nie dostrzegać. Braki w wiedzy zauważone u sprze-
dawcy niebiescy traktują na równi z niekompeten-
cją, która w ich oczach jest często niewybaczalna.

 Co odwiedzie niebieskiego 
 od zakupu? 
Niebieskiego klienta można zrazić do zakupu nie 
tylko niewystarczającą wiedzą na temat produk-
tu, ale także nadmiernym naciskaniem na pod-
jęcie decyzji. Taki klient potrzebuje czasu na to, 
aby w spokoju przemyśleć, czy dana oferta go 

interesuje, a próby kontaktu w tej sprawie może 
postrzegać jako presję, która skutecznie zniechęci 
go do sfinalizowania transakcji. Jeżeli natomiast 
pożądany przez klienta produkt nie jest dostępny, 
istnieją marne szanse na to, by zadowolił się on 
alternatywnym rozwiązaniem. Niebieski musi czuć, 
że jego wybór do niego „pasuje”, a potencjalne 
substytuty uważa często za niewystarczające.

W kwestii cech nabywanego produktu niebie-
ski najbardziej ceni sobie funkcjonalność, prak-
tyczność oraz wydajność adekwatną do ceny. 
Pod względem estetycznym często przemawiają do 
niego zimne kolory takie jak choćby stalowy oraz 
materiały takie jak szkło czy tworzywa sztuczne 
budzące skojarzenia z postępem i nowoczesnością.

 Niebieski mózg 
 a zakup nieruchomości 
Jak preferencje niebieskiego mózgu przekładają się 
na jego wybory w przypadku branży nieruchomo-
ści? W pierwszej kolejności warto mieć na uwadze, 
że zakup nowego mieszkania czy lokalu użyt-
kowego to dla niego istotna sprawa, którą musi 
dokładnie przeanalizować pod każdym możliwym 
względem. W praktyce oznacza to, że agent nie-
ruchomości powinien doskonale znać szczegóły 
prezentowanej oferty i dobrze przygotować się 

fot. Taryn Elliott / pexels.com
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pod względem technicznym, nie bagatelizując żad-
nych danych. Jednocześnie, warto pamiętać o tym, 
by zapewnić niebieskiemu klientowi przestrzeń 
na samodzielną ocenę i nie „atakować” go częsty-
mi próbami kontaktu. Podczas oglądania lokalu 
niekoniecznie sprawdzi się chodzenie za klientem 
krok w krok. Może się okazać, że lepiej będzie 
pozwolić mu na swobodne oględziny, a w razie pot-
rzeby odpowiedzieć na jego pytania. Najgorszym, 
co może zrobić doradca jest próba przyspieszenia 
decyzji takiego klienta. Jeżeli niebieski mózg de-
klaruje, że podejmie ją do określonego momentu, 
z pewnością tak będzie. Dobrze jest umówić się 
w tym celu na konkretny termin, by klient mógł 
się przygotować.

Niebieskim niekoniecznie przypadną do gustu 
typowo rodzinne osiedla sygnowane wizerunkami 
uśmiechniętych rodziców oraz ich pociech. Z dru-
giej strony, nie do końca będzie też do nich naj-
częściej przemawiać prestiż wybranych lokalizacji, 
jeżeli uznają, że cena usytuowanych tam lokali jest 
uzależniona wyłącznie od panujących trendów, 
a nie jakości samej w sobie. Stosunek jakości do 
ceny często będzie dla nich decydującym czynni-
kiem, który przeważy nad całą resztą. Warto mieć 

także na uwadze, że niebieski mózg lubi podkreś-
lać swoją indywidualność, dlatego mogą zacieka-
wić go nieszablonowe wnętrza lub style architek-
toniczne, dzięki którym wyrażą swoją osobowość. 
Estetyka sama w sobie nigdy nie będzie jednak 
górować nad funkcjonalnością, która dla racjonal-
nych niebieskich jest priorytetem.

Powyższe wskazówki to tylko przedsmak popar-
tej badaniami, a zarazem wyjątkowo intuicyjnej 
wiedzy, którą można zdobyć w ramach szkoleń 
Structogram®. Choć w pierwszej chwili może się 
to wydawać zaskakujące, znajomość funkcjonowa-
nia ludzkiego mózgu potrafi przełożyć się na istną 
rewolucję sprzedażową, również w przypadku 
bogatej w wyzwania branży nieruchomości. Bez 
dwóch zdań warto przetestować tę metodologię 
w praktyce i samemu przekonać się, jak istotną 
rolę odgrywa w codziennym życiu ludzki mózg. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Chait Goli / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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przygotowanie 
wizualne
nieruchomości do sprzedaży 
 Martyna Szczawińska 

fot. Studio Foto Wrzosy
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Home Stager, autorka książki Home Staging – Jak zwiększać 
wartość nieruchomości przy sprzedaży i wynajmie? Inwestorka 
na rynku nieruchomości.  Prowadzi firmę home stagingową 
Martyna Szczawińska Home Stager.

Martyna Szczawińska

Bez względu na to czy zdecydujesz się na współ-
pracę z home stagerem, czy nie, każda nierucho-
mość powinna zostać poddana pewnemu zespo-
łowi czynności koncepcyjnych i pielęgnacyjnych. 
Kto jest idealnym klientem na tego typu rozsze-
rzoną usługę?

 ■ Właściciel, którego nieruchomość nie sprzeda-
ła się przez jakiś czas wcześniej, np. w innym 
biurze nieruchomości, ponieważ oferta nie 
wyróżniała się na tle innych.

 ■ Właściciel, który podjął wcześniej współpracę 
z wieloma biurami w systemie umów otwar-
tych, co nie przyniosło odpowiedniego skutku.

 ■ Właściciel, który próbował bezskutecznie 
sprzedawać sam, a my jesteśmy jego ostatnią 
nadzieją na uwolnienie kapitału i zamknięcie 
pewnego etapu.

 Jakie są poszczególne 
 etapy transakcji? 

1. Pojawianie się klienta z nieruchomością 
na sprzedaż, z którym chcemy podjąć współpracę.

2. Przekonanie klienta do współpracy z nami 
i na naszych zasadach.

3. Przygotowanie wizualne nieruchomości 
do sprzedaży.

4. Przygotowanie oferty sprzedaży (klient doce-
lowy, treść, tytuł, zdjęcia).

5. Marketing nieruchomości.

6. Obsługa zainteresowanych 
i znalezienie kupującego.

7. Finalizacja.

Rynek nieruchomości to złożony organizm. Rosnąca podaż mieszkań 
sprawia, że dla właścicieli, którzy chcą sprzedać swoją nieruchomość 
w godziwej cenie, nastały trudne czasy. O klienta trzeba mocniej zabiegać, 
dużo większego znaczenia nabierają odpowiednia prezentacja i marketing 
oferty, którego istotną częścią jest wizualne przygotowanie nieruchomości.

http://www.martynaszczawinska.pl/ksiazka
http://www.martynaszczawinska.pl/ksiazka
http://www.martynaszczawinska.pl/ksiazka/
http://www.martynaszczawinska.pl/ksiazka/
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Tak, nieco upraszczając, można podzielić etapy 
pracy z klientem i ofertą. Skupię się na etapie 
trzecim – przygotowaniu wizualnym nierucho-
mości do wynajmu lub sprzedaży.

Jak przekonać klienta do dodatkowej inwestycji, 
gdy przeszliśmy już niezłą przeprawę, aby namó-
wić go na podpisanie umowy na naszych wa-
runkach? Nie chcemy przecież go zniechęcić do 
współpracy z nami na samym starcie… Zacznijmy 
więc od konsultacji.

 Konsultacja 
 home stagingowa 
Dobrze jest zaprosić na taką konsultację home 
stagera (np. zewnętrznego, z którym podejmie-
cie szerszą współpracę) lub osobę z własnej dru-
żyny z takimi umiejętnościami. Ważne, aby był to 
ktoś inny niż pośrednik, który prowadzi transak-
cję. Co to daje? Klient widzi, że cały zespół ludzi 
pracuje na jego sukces.

Pomimo pierwotnej, asekuracyjnej postawy 
klienta, który nie chce inwestować środków 
na zmiany we wnętrzu, bardzo często po fa-
chowo przeprowadzonej poradzie, decydu-
je się na inwestycje, bo zaczyna dostrzegać 
w nich korzyści.

Co Tobie, jako pośrednikowi daje zaangażowanie 
klienta i przemiana nieruchomości?

 + + 100 w oczach klienta,

 + dobrze określoną grupę docelową,

 + większe zainteresowanie klientów,

 + wyższą cenę transakcyjną (pod warunkiem, 
że już na starcie cena nie była zbyt wygórowana),

 + finalnie szybciej zamkniętą transakcję.

 SAPER® w akcji 
Jako home stager pracuję swoją autorską techniką 
SAPER®. To ona sprawia, że ja i moi klienci sprzedaje-
my szybciej (i często za lepsze pieniądze). To właśnie 
ta skutecznie wdrożona technika sprawia, że nasze 
nieruchomości stają się atrakcyjniejsze niż nierucho-
mości naszej konkurencji w oczach nabywców.

Co składa się na technikę SAPER®?

S – Strategia 
A – Adaptacja 
P – Prezentacja 
E – EfektWOW 
R – Rezultat

Na potrzeby tego artykułu omówię 3 elementy: 
S – Strategia, A – Adaptacja i E – Efekt WOW.

fot. Metr Kwadratowy Nieruchomości / metrkwadratowy.net
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 S – Strategia 
Pierwszym etapem sprzedaży jest opracowanie od-
powiedniej strategii. Zastanawiamy się, komu będą 
odpowiadały mocne strony nieruchomości, a nie 
będą przeszkadzały – lub przeszkadzały w mniej-
szym stopniu – jej słabe strony. Określamy zatem 
tzw. grupę docelową.

Następnie, tworzymy modelowego klienta. Czym 
różni się modelowy klient od grupy docelowej 
klientów? Grupa docelowa to szersza grupa 
o określonych cechach, np. młode osoby pracują-
ce.  Teraz zważywszy na parametry nieruchomości 
doprecyzowujemy, jaki to konkretnie mógłby być 
klient, bardziej go personalizujemy, nadajemy mu 
cechy indywidualne.

Tylko właściwie przeprowadzona analiza nieru-
chomości, a potem odpowiednio dobrane działania 
sprawią, że nieruchomość wyróżni się na tle innych 
i wzrośnie jej wartość w oczach nabywców.

Wypisujemy, jakie czynności są niezbędne, aby 
dokonać pożądanych zmian w nieruchomości. 

Zastanawiamy się także, czy w łatwy sposób i przy 
niskich nakładach, można zniwelować słabe strony 
nieruchomości. Home stager podpowiada, jakiej 
kolorystyki się trzymać, co wynieść, co przynieść, 
gdzie ułożyć, tak aby oferta finalnie zarówno 
na zdjęciach, jak i w rzeczywistości wyglądała 
świetnie i wyróżniała się na tle innych. Tym samym 
tworząc listę prac i zakupów do zrobienia. Ja na tym 
etapie precyzuję już klientowi przykładowy budżet 
zmian w trzech różnych wariantach cenowych. 
Zestaw rozszerzam m.in. o linki do przykładowych 
mebli lub akcesoriów do nabycia oraz tworzę kolaż, 
aby pokazać jaką koncepcję wnętrza mam w głowie.

 A – Adaptacja 
Kolejny etap to implementowanie ustalonych zało-
żeń w strategii.

Odgracenie nieruchomości. Wyniesienie wszyst-
kiego co zbędne w umeblowaniu i akcesoriach. 
Osobiście jako home stager doradzam, aby każdy 
pozostawiony element wyposażenia miał określo-
ne cel i przeznaczenie dla klienta, który potencjal-
nie kupi tę nieruchomość.

fot. Przykładowy kolaż koncepcji wyposażenia wnętrza. Opracowanie Martyna Szczawińska.

 Dobrze przeprowadzona analiza i skutecznie 
 wdrożone działania sprawiają,  że w oczach 
 nabywców nieruchomość zyskuje na wartości. 
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Depersonalizacja nieruchomości. Zabieg, który 
sprawi, że ktokolwiek wejdzie do nieruchomości, 
będzie się mógł z nią zidentyfikować. Co składa się 
na ten etap? Usunięcie wszelkich osobistych akcen-
tów, które mogłyby w niekorzystny sposób zadziałać 
na psychikę kupujących, tj. zdjęć, sprzętów higie-
nicznych, kosmetyków, bielizny, odzieży, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na  akcenty polityczne 
i religijne (dewocjonalia).

Neutralizacja wnętrza. Te wszystkie punkty są ze 
sobą bardzo powiązane, ale jeśli mowa o neutrali-
zacji wnętrza, to głównie skupiamy się tu na kolorys-
tyce, a właściwie zharmonizowaniu wnętrza. Dużo 
łatwiej jest nadać harmonię kolorystyczną po-
mieszczeniom, w których robimy generalny remont. 
Technika SAPER® tym różni się od zwykłego home 
stagingu, że zakłada również w razie konieczności 
przeprowadzenie generalnych remontów. Ta opcja 
stosowana jest najczęściej przy flipach nieruchomo-
ści lub przy sprzedaży tzw. gotowców inwestycyj-
nych. Kolory, jakich unikamy w przygotowywanych 
wnętrzach, to odcienie z palety żółci i czerwieni. 

Kolorami neutralnymi są biele, szarości i... kolor czar-
ny. Ważne również w neutralizacji kolorystycznej jest 
zredukowanie  koloru dominującego. Neutralizacja 
obejmuje także zapach. Jeśli w nieruchomości przez 
długi czas przebywały zwierzęta lub ktoś palił 
papierosy, sprzątanie może nie być wystarczające. 
Czasem trzeba wytoczyć ciężkie działa i zamówić 
usługę ozonowania.

Wysprzątanie wnętrza. Na rynku nieruchomości 
poruszam się już ok. 9 lat. I poruszam się na nim od 
każdej niemal strony – jako najemca, wynajmujący, 
inwestor, kupujący, sprzedający, home stager i… 
jako pośrednik. I muszę powiedzieć, że widziałam już 
bardzo dużo, a to co często przekreśla sprzedaż to 
właśnie bałagan i brud. Przy sprzedaży aspekt ten 
jest niezwykle ważny, ponieważ znowu odnosimy się 
do zmysłów i skojarzeń, które wywołują określone 
emocje. Emocje, które pobudzają do kupna lub… 
wręcz przeciwnie. Absolutnym minimum jest przeko-
nanie właściciela do wykupienia usługi profesjonal-
nej firmy sprzątającej, która zrobi gruntowne sprzą-
tanie, zwłaszcza w niezamieszkanej nieruchomości.

fot. Marcin Szczawiński / metrkwadratowy.net
      Wnętrze w trakcie realizacji.
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Dokonanie niezbędnych napraw. Bezwzględnie 
należy zwrócić uwagę na usterki wyposażenia i je 
usunąć. Powinniśmy zwrócić uwagę na: urwane 
uchwyty, wyrwane i rozregulowane zawiasy, poza-
rywane szuflady, brakujące gniazdka lub kontakty, 
brakujące lampy i żarówki, wystające ze ściany kable, 
popękane brodziki i umywalki, zardzewiałe i zaka-
mienione krany, zapleśniałe sylikony, zakamienione 
fugi, popękane ściany, pożółkłe klamki w oknach, 
brudne i niedrożne kratki wentylacyjne.

Nadanie funkcji pomieszczeniom. W zależności od 
strategii, budżetu i zaplanowanych zmian możemy 
na różne sposoby nadawać funkcje pomieszczeniom. 
Możemy to robić np. poprzez wstawienie odpowied-
niego umeblowania. Taka forma inscenizacji jest naj-
bardziej rozbudowana, więc też najbardziej kosztow-
na. Według badań większość osób nie potrafi sobie 
wyobrazić, jak będzie wyglądało wnętrze po zmia-
nach i z umeblowaniem. Często osoby nie potrafią 

sobie uzmysłowić, czy dane umeblowanie zmieści się 
w pomieszczeniu i czy to pomieszczenie zaspokoi ich 
potrzeby mieszkaniowe. Jeśli zaaranżowanie wnętrza 
meblami jest zbyt kosztowne, możemy je pokazać 
za pomocą wizualizacji 3D lub choćby makiet za-
mieszczonych na ścianach.  

 E – Efekt WOW 
Dokonaliśmy już bardzo wielu czynności w nieru-
chomości, przejdźmy więc do stworzenia ostatecz-
nej oprawy, która zachwyci oglądających. Musimy 
pamiętać, że dobieranie akcesoriów i wyposażenia 
nie może być przypadkowe. Elementy wnętrza 
muszą być dopasowane do funkcji pomieszczeń 
i odpowiadać potrzebom przyszłych mieszkańców. 
Całość powinna być spójna kolorystycznie i har-
monijna. Myśląc o jej aranżacji, powinniśmy brać 
pod uwagę to, jak pewne rzeczy widzi oko ludzkie.

fot. Marcin Szczawiński / metrkwadratowy.net
      Wnętrze po realizacji.
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Zasada proporcji. Elementy wyposażenia powinny 
być w odpowiedniej proporcji do danego pomiesz-
czenia. Meble nie mogą być zbyt duże, ani zbyt 
małe. Z akcesoriami jest podobnie. Przez zabu-
rzoną zasadę proporcji wnętrza finalnie mogą 
wydawać się nam zagracone lub puste (pomi-
mo umeblowania).

Zasada punktu koncentrującego uwagę. W każ-
dym pomieszczeniu wybieramy punkt, który 
koncentruje naszą uwagę zaraz po wejściu do 
pomieszczenia i ten punkt eksponujemy po-
przez dodatki.

Zasada dobierania przedmiotów w pary, trójki 
i grupowania. Dodatki ze sobą łączymy, od-
powiednio dobieramy i komponujemy, mając 
na względzie zasadę depersonalizacji, proporcji 
i neutralizacji.

Zastosowanie tych zabiegów sprawi, że nieru-
chomość wyróżni się na tle innych i zostanie 
zapamiętana. 

 Podsumowanie 
Zwróćcie uwagę, że zbliżamy się do końca artykułu, 
a dopiero teraz dotknęłam tematu dodatków. I to 
jest właściwie kwintesencja całego artykułu. Często 
błędnie zakłada się, że home staging to  dekoracja 
wnętrz. Spłaszczanie home stagingu do tej roli spra-
wia, że w konsekwencji nieruchomości – choć zysku-
ją walory wizualne – wcale nie zyskują na wartości!

Z tego miejsca pragnę życzyć Wam udanych transakcji 
sprzedażowych, wymagających i satysfakcjonujących 
projektów home stagingowych oraz dobrze dobranych 
partnerów biznesowych.  Osoby, które chcą zgłębić 
temat wizualnego przygotowania nieruchomości, mam 
nadzieję zainteresuje fakt, że jeszcze w tym roku po-
jawi się moja pierwsza książka o home stagingu, a już 
w 2021 roku ukaże się jej druga część dedykowana za-
wodowi home stagera, jak zacząć to robić zawodowo. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Marcin Szczawiński / metrkwadratowy.net
      Wnętrze po realizacji.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Zapraszamy Cię do publikowania artykułów i analiz
na blogu Nieruchomosci-online.pl w działach:

Kupno Wynajem Rynek
pierwotnySprzedaż

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

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

Napisz do nas redakcja@nieruchomosci-online.pl

Zostań
ekspertem na blogu
Nieruchomosci-online.pl

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady
mailto:redakcja%40nieruchomosci-online.pl?subject=
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Zakamarki  
po bardziej i mniej znanych 
funkcjonalnościach portalu 
nieruchomosci-online.pl

oprowadza Dominika Mikulska
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Zakamarki  
po bardziej i mniej znanych 
funkcjonalnościach portalu 
nieruchomosci-online.pl

Odpowiedzialne szukanie i finansowanie nieruchomo-
ści oraz sprowadzanie na ogłoszenia poszukujących, 
których stać na ich zakup, to idea, która przyświeca 
nowemu rozwiązaniu w Nieruchomosci-online.pl.

Jakie metraż i lokalizacja? Dom czy mieszkanie? 
Rynek pierwotny czy wtórny? Każda osoba poszukują-
ca nieruchomości musi najpierw określić kwotę, jaką 
chce przeznaczyć na zakup, by odpowiedzieć na te 
pytania. Jeżeli nie wie, jakim budżetem dysponuje, 
proces poszukiwań wydłuża się, umykają jej okazje, 
ponieważ szuka w nieodpowiednim segmencie oraz 
traci czas zarówno swój, jak i pośrednika na wizyty 
w nieruchomościach, których finalnie nie wybierze.

W ręce poszukujących oddaliśmy nową funkcjonal-
ność, która pomaga oszacować budżet na zakup 
nieruchomości, by szukać wśród odpowiednich 
ogłoszeń – Odpowiedzialny kalkulator zdolności kre-
dytowej. Pozwala on również oszacować, jaka rata 
kredytu będzie bezpieczna dla domowego budżetu 
i wygodna w spłacaniu.

Kalkulator przedstawia kwotę kredytu zawsze 
w kontekście dotychczasowych wydatków i docho-
dów poszukującego, pokazując, jak ewentualna rata 
wpłynie na nie i jak duży „bufor bezpieczeństwa” 
w postaci wolnych środków pozostanie.

Poszukujący może zmieniać wysokość kredytu, 
miesięcznej raty, wkładu własnego czy „buforu 
bezpieczeństwa”, ale również może przyjrzeć się 
wydatkom domowym, zobowiązaniom finansowym 
oraz dochodom i podsumować je, aby świadomie 
zdecydować, jaka kwota dodatkowego zobowiąza-
nia w postaci raty kredytu jest dla niego bezpieczna 
i akceptowalna.

Funkcjonalność jest dostępna dla każdego poszu-
kującego, który chce oszacować kwotę na nierucho-
mość. Kalkulator można znaleźć w menu głównym 
na portalu, a także na liście ogłoszeń Ulubionych. Ci 
użytkownicy natomiast, którzy policzą sobie budżet 
na nieruchomość, informację o jego wysokości znaj-
dą także na każdym ogłoszeniu w Ulubionych. 

 Odpowiedzialny kalkulator 
 prowadzimy do dopasowanych ogłoszeń 

https://www.nieruchomosci-online.pl/kalkulator.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/kalkulator.html
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Nie raz słyszałeś wyświechtane powiedzonko, 
że o nieruchomości decydują przysłowiowe  
3 najważniejsze czynniki: lokalizacja, lokalizacja 
i lokalizacja! To jednak prawda, bo przecież kupu-
jący, obok tego jak wygląda sama nieruchomość, 
bardzo docieka wiedzy o tym, jak zorganizowana 
jest przestrzeń wokół nieruchomości, jak wygląda 
okolica, widok z okien, dojazd, jak łatwo będzie mu 
zorganizować tam jego przyszłe życie.

Często osoby zaawansowane w procesie poszuki-
wania są zdeterminowane, by odnaleźć wymarzone 
lokum w konkretnej lokalizacji lub na określonym 
obszarze. To właśnie dla nich wprowadziliśmy 
funkcjonalność przeglądania wyników wyszukiwa-
nia z poziomu mapy. Wizualizacja wyników na ma-
pie daje możliwość porównania nieruchomości 
o podobnych cechach w różnych lokalizacjach.

Zgodnie z podejściem mobile first możliwość 
szukania na mapie została w pierwszej kolej-
ności udostępniona na wersji mobilnej strony 
Nieruchomosci-online.pl, czyli mogą z niej korzy-
stać użytkownicy telefonów i tabletów. Wkrótce 
będzie można korzystać z niej, także przeglądając 
portal na komputerze.

Czy wszystkie oferty z portalu da się znaleźć na mapie?

Staramy się, by ofert na mapie zaprezentować jak 
najwięcej, jednocześnie dbając o to, by nie wpro-
wadzać użytkownika w błąd.

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

 Mapa nowym sposobem na szukanie 
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Współrzędne markera 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.

Warto zaznaczyć, 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 importu 
(w tym lokalizację i współrzędne na mapie) możesz 
własnoręcznie skorygować poprzez edycję ogło-
szenia na portalu. Dane wyedytowane w portalu 
nie są nadpisywane przez kolejne importy (chyba 
że w ustawieniach zaznaczysz inaczej), możesz 
więc spać spokojnie – Twoje ogłoszenie nie zniknie 
z mapy ani list wyszukiwania po kolejnym imporcie.

 Mówicie o nas najlepiej 

Tej wiosny po raz kolejny zapytaliśmy pośredników 
w obrocie nieruchomościami, jak nas oceniają, po-
nieważ wsłuchiwanie się w ich głosy to część DNA 
marki, jaką jest Nieruchomosci-online.pl.

Udana współpraca ceni sobie szczerość. 
Weryfikacja tego, jak czujemy się w swoim towa-
rzystwie i wyciąganie wniosków, są warunkami 
dalszej owocnej kooperacji.

Otrzymana informacja zwrotna przerosła nasze 
oczekiwania. Część z naszych Klientów zgodziła 
się na upublicznienie tych kilku słów, które nam 
wtedy w ankiecie napisali. Tak powstała strona 
Klienci o nas.

Z tego miejsca wszystkim jeszcze raz  
bardzo dziękujemy!

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/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/klienci.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/klienci.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/ogloszenia-nieaktywne-skad-sie-biora-i-co-na-to-poradzic-8949.html
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Najlepsi robią zwykłe
rzeczy lepiej
z pomocą naszych Doradców Klienta Biznesowego

Klaudia Żmija
doradca klienta

klaudia.zmija@nieruchomosci-online.pl

Napisz do mnie!

Napisz do mnie!

Agata Wiśniewska
doradca klienta

agata.wisniewska@nieruchomosci-online.pl

Napisz do mnie!

Karolina Mikler 
doradca klienta

karolina.mikler@nieruchomosci-online.pl

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

Napisz do mnie!

Zuzanna Osowska
doradca klienta

zuzanna.osowska@nieruchomosci-online.pl

Napisz do mnie!

Anna Golińska
doradca klienta

anna.golinska@nieruchomosci-online.pl

Marta Wojtowicz
doradca klienta

marta.wojtowicz@nieruchomosci-online.pl

Napisz do mnie!Napisz do mnie!

Magdalena Wala
doradca klienta

magdalena.wala@nieruchomosci-online.pl

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

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

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

nie na nich nie na nich Twoich ofert.

01. Konto Agenta

Zaproś Agentów
do założenia osobistego

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

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

Agenta to możliwość pełnej kontroli nad
przypisanymi ogłoszeniami, zarządzania

wyróżnieniami i monitorowania efektów promocji.

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

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

Koniecznie uzupełnij podstawowe informacje,
aby każda Twoja oferta nieruchomości wyświetlała

się posię poszukującym.

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

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

zaizainteresowania.

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

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

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

i poi poszukują usługi pośrednictwa.

Upewnij się,
że wszystkie Twoje

ogłoszenia są aktywne

Zwiększ zasięg
dzięki dodatkowej

promocji

Wykreuj pozytywny
wizerunek dzięki

wizytówce

Zaloguj się do
Nieruchomosci-online.pl

Bezkosztowo
zwiększ widoczność

swoich ofert

04. Wyróżnienia na puli

02. Ogłoszenia nieaktywne

05. Prezentacja agenta biura Logowanie

03. Kompletność ogłoszeń

moje.nieruchomosci-online.pl

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

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

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

http://moje.nieruchomosci-online.pl


102

analizy

EST   TEEST   TE

Analizy



103

analizy

EST   TEEST   TE

Co robimy  
z mieszkaniami?

fot. Aleksandar Pasaric / pexels.com

 Hanna Milewska-Wilk 
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Mediatorka, zarządca nieruchomości, analityk rynku najmu mieszkań, 
socjolog i filolog. Związana z Mieszkanicznikiem, obecnie w Radzie 
Programowej Habitat for Humanity Polska i Społecznych Agencji 
Najmu. Ekspertka Laboratorium Rynku Najmu przy think co.

Hanna Milewska-Wilk

W statystykach pojawiają się regularnie dane 
na temat przeludnienia polskich mieszkań, miej-
sca Polski w rankingach liczby mieszkań na tysiąc 
mieszkańców, politycy mówią, ile to jeszcze 
trzeba zbudować. Z drugiej strony każdy człowiek 
zainteresowany nieruchomościami może wskazać 
puste mieszkania i domy, a niektórzy aktywnie 
starają się je kupować. Jak korzystamy z mieszkań, 
ile mamy pustych i jak to w ogóle liczyć?

 Puste czy niezamieszkane? 
 Statystyki i definicje 
Pustostan to pojęcie z zakresu najmu: mieszka-
nie niemające aktualnie przypisanego najemcy. 
Najczęściej jest stosowane przez gminy do zesta-
wień statystycznych dotyczących mieszkań w ich 
zasobach i stosuje się je do lokali niewynajętych: 
ze względu na remont, zły stan techniczny, inne 
problemy. Pustostanami mogą być mieszkania 
zakładowe i służbowe, na które nie ma aktualnie 
przydziału żaden pracownik. Pustostany w końcu 
można mieć w najmie rynkowym mieszkań.

A jeśli mamy większość właścicieli, to kiedy mo-
żemy uznać, że mieszkanie lub dom jest puste? 
Wyjeżdżamy na urlop, czasem na dłużej do innych 
zajęć: do pracy, opieki nad bliskimi, na studia, 
na kontrakt, nawet za granicę. Często wciąż jesteśmy 
zameldowani w „naszym” mieszkaniu, czyli jakoś je 
wykorzystujemy – choćby mamy tam swoje rzeczy. 
Czy ktoś inny, z rodziny lub w ramach najmu, mógłby 
tam mieszkać? Często tak, można byłoby w takim 
miejscu zapewnić komuś mieszkanie. Dla wspólnot 
rosnącym problemem są mieszkania po osobach 
zmarłych, bez ujawnionych właścicieli i z rosnącymi 

O pustostanach, problemach pospadkowych i planach budowania tego, 
czego podobno brakuje.

 W 2018 roku w zasobach gmin 
 w całej Polsce było 54 206 
 mieszkań niezamieszkanych. 
 Cały zasób mieszkań gminnych 
 wynosił 840 373, czyli 
 pustostany stanowiły 
 niewiele ponad 6%1.

https://www.marketingpoludzku.pl/
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długami, często pełne jeszcze rzeczy i mebli. Ale 
definicje „niezamieszkałego mieszkania” są różne.

Do celów statystycznych przyjęto przed Spisem 
Powszechnym w 2002 roku proste rozróżnienie: jak 
ktokolwiek jest zameldowany lub w danym miesz-
kaniu, w momencie spisu, przebywa ktoś na stałe, 
to jest to lokal zamieszkały. Brak osób zameldowa-
nych i osób wskazujących dany lokal jako miejsce 
stałego pobytu oznacza mieszkanie niezamiesz-
kałe2. Inne definicje mają ubezpieczyciele: pytają 
najczęściej, czy mieszkanie lub dom są zamieszkałe 
stale czy może okresowo, i na tej podstawie do-
bierają stawkę. Gminy mogą wypowiedzieć umowę 
najmu mieszkania, jeśli lokator nie zamieszkuje 
w nim dłużej niż rok. GUS podaje dane dotyczące 
wszystkich niezamieszkałych mieszkań i domów raz 
na 10 lat, szczegółową informację uzyskamy praw-
dopodobnie po najbliższym Spisie Powszechnym 
w 2021 roku, a na razie mamy dane z 2011 roku.

 Mieszkanie nie 
 do zamieszkania 
Wszyscy mamy jakieś pojęcie tego, czym jest 
mieszkanie, ale okazuje się, że dokumenty 
mogą od tego znacznie odbiegać. Istnieje wie-
le mieszkań, które toaletę mają przy schodach 
w częściach wspólnych budynku lub nawet 
w podwórzu, domów bez kanalizacji, i takie 
lokale najczęściej są wymieniane w statystykach 
jako „substandardowe”. Woda i kanalizacja to 
tylko jeden z trzech największych problemów, 
pozostałe to niedostateczne ogrzanie i przelud-
nienie mieszkań. Na razie nie bada się komfortu 
cieplnego w ogóle, czyli również odpowiedniej 
temperatury w mieszkaniach latem, a upały stają 
się coraz większym problemem, co pokazują 
pączkujące na elewacjach klimatyzatory.

fot. Devon Rockola / pexels.com

 Spis Powszechny 2011: 
 534,7 tys. mieszkań niezamieszkanych (4% wszystkich) 
 w zamieszkanych budynkach, 
 plus 479,5 tys. niezamieszkanych 
 budynków (8% wszystkich), 
 w których znajdowało się przynajmniej jedno mieszkanie3.
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Mamy zatem mieszkania nienadające się do 
mieszkania, ale mamy również budynki oficjalnie 
niemieszkaniowe, ale zamieszkiwane stale: domy 
całoroczne na działkach rekreacyjnych i w ogro-
dach działkowych, budynki i przestrzenie gospo-
darcze przerobione na mieszkania bez zmiany 
ich przeznaczenia w dokumentach. Nie można 
się przeważnie zameldować w takim lokalu5, ale 
wszystkie te miejsca spełniają funkcję mieszka-
nia. Dla tej kategorii nie ma właściwie żadnych 
statystyk, nie wiadomo, ile osób może mieszkać 
poza oficjalnym zasobem mieszkaniowym, ale 
w dobrych warunkach.

 Turysta zamiast mieszkańca 
Wcześniej wymieniona była kategoria mieszkań 
zamieszkiwanych czasowo, i ten segment w ostat-
nich latach szybko się rozwijał, głównie w mias-
tach jako mieszkania wynajmowane na doby. Poza 
miastami jednak jest też coraz więcej domów 
i mieszkań nie „na stałe”, czyli domów i mieszkań 
wakacyjnych, drugich domów służących rekreacji. 
Wspomniane wyżej upały skłaniają i starszych, 
i młodszych do ucieczki latem ze „szklanych 
domów” do zieleni, na potrzeby takich wyjazdów 
przystosowuje się niezamieszkałe już na stałe 
domy na wsi, buduje grupy domków w sąsiedz-
twie wody i wartościowych przyrodniczo terenów. 
Powodzeniem cieszą się mieszkania w blokach 
w małych nadmorskich miejscowościach, a często 
główny inwestor oferuje potem jeszcze obsługę 
najmu takich domów i mieszkań, poza okresami 
pobytu właścicieli.

W dużych miastach turyści chętnie korzystają 
z możliwości noclegu w mieszkaniach, a stali 
mieszkańcy coraz bardziej odczuwają to jako uciąż-
liwe. Turyści zmieniają charakter okolicy, korzysta-
ją z innych usług niż stali mieszkańcy, ze względu 
na funkcjonowanie w „trybie wakacyjnym” hałasują 
podczas ciszy nocnej. W dużych ośrodkach, do któ-
rych przyjeżdża sporo osób na dłużej, poszukując 
pracy lub ze względu na naukę, mieszkania zajmo-
wane przez turystów budzą wielkie emocje. Bardzo 
trudno jest w Polsce dokładnie określić liczbę 
mieszkań nieużywanych w celach mieszkaniowych, 
porównując jedynie liczbę ofert w znanych serwi-
sach w proporcji do liczby mieszkań można uzna-

wać, że jeszcze nie mamy 
takiego nasycenia najmem 
na doby jak Amsterdam 
czy Barcelona6.

 Zamieszkanie zbiorowe 
Poza mieszkaniami i domami wielu ludzi mieszka, 
często na stałe, w budynkach zakwaterowania 
zbiorowego. Mogą to być akademiki, domy zakon-
ne, ośrodki opiekuńcze dla bardzo młodych i tych 
starszych lub niesamodzielnych, kwatery pracow-
nicze, noclegownie. W związku ze starzeniem się 
społeczeństwa i nowymi trendami wśród młodych 
na colivingi i akademiki dla niestudentów, możli-
we, że z takich form korzystać będzie więcej osób 
niż obecnie. Na razie to zjawisko marginalne, ale 
warto pamiętać o tej możliwości zamieszkiwania 
nie w zasobach mieszkaniowych.

 2018 rok: brak wodociągu 
 w 3,1% mieszkań, brak 
 ustępu – 6,2%, brak łazienki – 
 8,5%, brak centralnego 
 ogrzewania – 17,4%4. 

 Airbnb w Warszawie, 
 kwiecień 2019: 
 Liczba aktywnych ofert: 
 5470, w przeliczeniu 
 3,15 na 1000 mieszkańców7. 
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 Podsumowanie 
Nie jest łatwo policzyć, ile mieszkań jest rzeczywi-
ście używanych i zamieszkiwanych na stałe, a ile 
jedynie okresowo i rekreacyjnie, ile z kolei jest cał-
kiem pustych. Nasze sposoby korzystania z nieru-
chomości zmieniają się, wyludniają się wsie, a rosną 
miasta, rosną również wymagania wobec samych 
mieszkań i domów. Potrzebne są ulepszenia i re-
monty, statystycznie mamy bardzo mało wyburzeń, 
więc w najbliższym Spisie Powszechnym mogą 
pojawić się ciekawe dane. Oby politykę mieszkanio-
wą opierano na takich danych, a nie tylko pobież-
nych wyliczeniach.

Pustostanów nigdy nie zlikwidujemy całkowicie, 
zawsze będzie klika procent mieszkań i domów 
bez mieszkańców, nawet tymczasowych. To 

naturalny ruch na rynku nieruchomości, w obro-
cie i najmie. Na pewno lepiej byłoby znajdować 
chętnych i pokazywać możliwości wykorzystania 
nieużywanych mieszkań i domów do różnych 
celów, a w tym mogą pomagać profesjonaliści 
rynku nieruchomości.

1. Dane na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, data dostępu 
04.07.2020, obliczenie własne.

2. GUS Biuro Spisów, Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r, GUS, Warszawa. 

3. Wyliczenia własne na podstawie: GUS, Zamieszkane budyn-
ki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, 
Warszawa, 2013, tab. 1 str. 18 i tab. 2. str. 20.

4. Wyliczenia własne na podstawie: GUS, Gospodarka mieszkaniowa 
i infrastruktura komunalna w 2018 roku, GUS, Warszawa, 2019, 
tablica 2, str. 14

5. Dla upartych istnieje procedura zameldowania w trybie admini-
stracyjnym. Jest na tyle rzadko wykorzystywana, że nie istnienie 
w statystykach.

6. Gyódi, K., Hardy, W., Mazur, J., Airbnb w Warszawie: charakterystyka 
rynku i wyzwania dla Miasta, badanie przeprowadzone przez zespół 
DELab UW na zlecenie M. St. Warszawy, czerwiec 2019.

7. J.w., str. 16. 

8. GUS, Zamieszkane budynki..., tabl. 3 str. 21.

 Wg Spisu Powszechnego 
 w 2011 roku w budynkach 
 zamieszkania zbiorowego 
 przebywało na stałe 
 23,9 tysiąca osób8. 
 Stanowiło to 0,06% 
 ludności Polski. 

fot. Aleksandar Pasaric / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/206,pojecie.html?pdf=1
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5492/13/13/1/gospodarka_mieszkaniowa_i_infrastruktura_komunalna_w_2018_r..pdf
 https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/DELab_airbnb_prezentacja.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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w polsce
ceny ofertowe
mieszkań z rynku
wtórnego

II kw. 2020 r.
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Alicja Palińska
Nieruchomosci-online.pl

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

sprawdź »

Zobacz raport
„ceny ofertowe mieszkań na rynku 

wtórnym w I kwartale 2020 roku”

 Ceny ofertowe vs. liczba 
 pokoi i stan mieszkania 
II kwartał 2020 r. cechował się wyraźnym za-
hamowaniem wzrostu cen, który był widocz-
ny w poprzednich kwartałach. W porównaniu 
z I kwartałem br. to spora zmiana, ponieważ wów-
czas ceny ofertowe w większości miast notowały 
kilkuprocentowe wzrosty. Obecnie ceny pozostają 
bez zmian bądź notują drobne spadki. W przypadku 
miast, takich jak: Białystok, Bielsko-Biała, Gorzów 
Wielkopolski, Koszalin, Łódź, Szczecin, w których 
ceny wciąż rosną, poziom wzrostu nie jest już tak 
znaczny jak w poprzednich okresach.

Mimo drobnej korekty ceny ofertowe pozostają 
w dalszym ciągu bardzo wysokie. Najwięcej za 
metr kwadratowy kawalerek sprzedający oczekują 
w Sopocie (12,7 tys. zł/mkw.), Warszawie (12,2 tys. 
zł/mkw.), Krakowie (10,9 tys. zł/mkw.), Gdańsku 
(10,7 tys. zł/mkw.), Gdyni (9,8 tys. zł/mkw.) oraz 
Wrocławiu (9,6 tys. zł/mkw.). W większości analizo-
wanych miast wpływ na cenę za metr ma wielkość 
mieszkania, gdzie różnica między mieszkaniem 
1-pokojowym a 4-pokojowym wynosi ok. 1-2 tys. 
zł/mkw. W miastach takich jak: Częstochowa, 

Gdańsk, Kraków, Sopot, Warszawa i Zielona Góra 
różnicy w cenie za metr kwadratowy w zależności 
od liczby pokoi nie ma.

Wpływ na cenę ma również stan mieszkania na 
sprzedaż, który w największych miastach Polski  
w zdecydowanej większości określany był jako dob-
ry, bardzo dobry lub wysoki. Dotyczyło to 77 proc. 
mieszkań na sprzedaż na rynku wtórnym. 19 proc. 
mieszkań wymagało remontu lub odświeżenia. 
Natomiast 4 proc. mieszkań na rynku wtórnym, 
wciąż w stanie deweloperskim, wymagało inwesty-
cji wykończenia wnętrz. Udziały te nie zmieniły się 
w porównaniu z I kwartałem br.

Udział mieszkań w zależności 
od stanu nieruchomości

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, kwiecień - czerwiec 2020

http://Nieruchomosci-online.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/przeglad-rynku-nieruchomosci-w-polsce-ceny-ofertowe-mieszkan-z-rynku-wtornego-12479.html


110

analizy

EST   TEEST   TE

analizy
Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a stan mieszkania – II kwartał 2020 r.

miasto

stan mieszkania

do remontu do odświeżenia dobry bardzo dobry wysoki standard do wykończenia

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

Białystok 5 933 5,9% 5 882 10,6% 6 274 26,1% 6 727 40,7% 6 899 14,6% 6 803 2,1%

Bielsko-Biała 5 026 9,8% 5 044 9,3% 5 668 43,8% 5 685 23,2% 5 974 5,7% 5 841 8,2%

Bydgoszcz 5 541 6,4% 5 958 11,3% 6 106 21,1% 6 283 42,2% 6 414 15,2% 6 003 3,8%

Częstochowa 4 433 14,1% 4 773 18,6% 5 130 33,3% 5 288 14,4% 4 987 17,0% 4 833 2,6%

Gdańsk 8 623 10,6% 9 112 4,3% 9 062 17,0% 10 003 32,6% 10 291 33,6% 10 799 2,0%

Gdynia 7 629 11,4% 7 645 6,2% 8 271 18,2% 8 504 42,9% 9 065 20,6% 8 727 0,6%

Gorzów 

Wielkopolski
3 825 6,3% 4 405 4,0% 4 536 10,6% 4 748 32,7% 4 915 44,9% 4 870 1,7%

Katowice 5 095 15,6% 5 711 15,3% 6 340 26,1% 6 269 16,0% 6 578 23,8% 6 409 3,3%

Kielce 5 019 9,9% 5 206 19,1% 5 582 29,3% 5 859 24,0% 5 575 14,5% 5 557 3,2%

Koszalin 4 874 7,5% 5 010 10,4% 5 041 26,0% 5 337 44,5% 6 114 11,6% bd 0,0%

Kraków 8 925 8,2% 8 956 8,2% 9 541 13,5% 10 286 40,1% 10 710 23,6% 10 679 6,3%

Lublin 6 227 18,2% 6 682 11,9% 6 842 17,6% 6 984 19,7% 7 351 30,7% 6 600 1,8%

Łódź 5 314 18,7% 5 465 11,9% 5 536 29,6% 5 931 22,2% 6 233 14,8% 6 254 2,9%

Olsztyn 5 145 12,7% 5 747 12,3% 5 759 25,0% 6 239 28,3% 6 576 21,0% 5 711 0,7%

Opole 5 337 10,4% 5 445 12,6% 6 014 20,8% 5 962 30,3% 6 521 19,0% 5 933 6,9%

Poznań 6 423 18,6% 7 096 7,6% 6 774 16,1% 7 559 19,4% 7 975 32,9% 7 503 5,3%

Rzeszów 6 688 11,0% 6 864 3,6% 6 638 16,5% 7 203 19,3% 7 185 37,6% 6 611 12,0%

Sopot 11 128 8,6% 11 228 5,7% 11 287 23,6% 12 798 38,6% 13 356 22,9% 16 175 0,7%

Szczecin 5 848 13,6% 6 063 5,0% 6 275 23,6% 7 043 11,4% 6 788 44,1% 6 713 2,3%

Toruń 6 044 5,4% 6 174 7,0% 6 422 24,0% 6 783 41,5% 6 862 20,6% 7 235 1,5%

Warszawa 10 583 13,2% 10 579 8,2% 11 060 23,0% 11 534 27,2% 11 728 24,6% 11 877 3,9%

Wrocław 7 635 7,7% 7 857 6,8% 8 081 19,8% 8 516 34,0% 8 802 26,9% 8 183 4,9%

Zielona Góra 4 524 10,9% 5 109 5,1% 4 967 27,0% 5 648 35,8% 5 402 13,9% 5 460 7,3%

*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 – II kwartał 2020 r.

miasto
Średnia cena za mkw. w zależności od liczby pokoi

1 2 3 4

Białystok 7104 6721 6361 6162
 +3,7%  +0,2%  +0,8%  +1,9%

Bielsko-Biała 6235 5711 5384 4999
 +4,6%  +3,8%  +1,0%  �-3,5%

Bydgoszcz 6425 6282 6074 5947
 +0,9%  +0,9%  �-1,2%  +2,2%

Częstochowa
5239 4909 4943 5106

 +0,6%  �-0,1%  �-0,1%  �-0,1%

Gdańsk
10766 9946 9453 9803

 +2,3%  �-2,4%  �0,0%  +2,2%

Gdynia
9831 8608 8040 8125

 +2,1%  �0,0%  �-6,4%  �-0,9%

Gorzów Wielkopolski 5042 4835 4764 4663
 +5,9%  +2,8%  +1,0%  +0,2%

Katowice 6633 6076 6128 5645
 �-1,7%  �-2,2%  +2,3%  �-7,8%

Kielce 5904 5550 5467 5450
 �0,0%  �-1,9%  �-5,0%  �-28,4%

Koszalin 5750 5399 5139 4890
 +4,1%  +1,8%  +3,0%  +0,9%

Kraków 10937 10145 9570 9947
 �-2,2%  +1,2%  +0,1%  +2,7%

Lublin 7448 7055 6849 6212
 �-0,8%  �-0,7%  +2,6%  �-2,6%

Łódź 6131 5867 5694 5691
 +4,6%  +1,3%  +1,9%  +1,1%

Olsztyn 6634 6135 5925 5542
 �-0,8%  �-0,2%  +2,2%  �-5,6%

Opole 6232 6154 5723 5777
 �-6,3%  +5,2%  �-0,8%  +8,8%

Poznań 8055 7660 7130 6876
 �-1,8%  �-5,1%  �-0,8%  +1,1%

Rzeszów 7551 7202 6888 6494
 �-11,4%  �-5,2%  +3,3%  �-1,8%

Sopot 12704 12567 11996 12421
 �-0,1%  �-2,8%  �-13,4%  �-8,8%

Szczecin 7435 6651 6444 5892
 +5,2%  +3,3%  +1,7%  +2,2%

Toruń 7007 6727 6545 6550
 +1,8%  �-1,5%  +3,8%  �-0,4%

Warszawa 12185 11497 10822 10798
 �-1,7%  �-3,2%  �-1,8%  �-1,3%

Wrocław 9589 8625 8103 7792
 �-1,1%  +1,1%  +1,4%  �-1,5%

Zielona Góra 5199 5378 5322 4928
 �-2,8%  �-4,8%  �-3,6%  +1,6%

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