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Ukoronowanie roku 2020
Powiedzieć, że dużo się ostatnio dzieje, to nie powie-
dzieć w sumie nic. Mamy grudzień, co jest wiado-
mością wspaniałą, bo oznacza, że rok 2020 wkrótce 
stanie się tylko niemiłym wspomnieniem. Choć 
część branży utrzymuje, że mimo pandemii osiągała 
ponadprzeciętne wyniki, to jednak, bądźmy ze sobą 
szczerzy, wszyscy będziemy radzić sobie z zespołem 
stresu pourazowego. Grudniowe wydania powinny 
być poświęcone podsumowaniom i prognozom, ale 
nikt o zdrowych zmysłach nie ośmieliłby się w obec-
nej sytuacji na takowe. Dlatego jak zwykle dostar-
czymy Wam po prostu sowitą porcję wiedzy i trochę 
otuchy. Przed Wami trzeci już „pandemiczny” numer 
magazynu „ESTATE”.

Wszyscy kłamią, mówi do nas z okładki Julia 
Izmałkowa specjalizująca się w wykorzystywaniu 
psychologii kłamstwa oraz etnografii dla marketingu 
i biznesu. Opowie nam o tym, dlaczego lepiej wy-
chodzimy na tym, gdy nie ulegamy własnym przeko-
naniom i błędom poznawczym.

W dziale „Prawo i  finanse”  Rafał Szczeponek po-
święca swoją uwagę warunkom współpracy agenta 
z biurem nieruchomości. Lidia Blaszka naświetla 
przydatność umowy o poufności. Adrian Hołub zaś 
pokazuje cztery składowe pomiaru powierzchni bu-
dynków, jako podstawy rzetelnego due diligence.
Beata Pawłusiewicz komentuje trudny okres na ryn-
ku najmu krótkoterminowego i dzieli się swoją 
strategią na przyszły kwartał. Trendy na całym rynku 

najmu podsumowuje zespół ThinkCo – Przemysław 
Chimczak-Bratkowski i Dominik Różewicz, a przebieg 
współczesnej kariery mieszkaniowej opisuje  
Hanna Milewska-Wilk.

Zaufanie budują małe rzeczy, przekonuje Magdalena 
Uszycka na przykładzie obsługi najmu. O wizerunek 
agenta w mediach społecznościowych dba Katarzyna 
Lewandowska. O komunikacji przez pryzmat meto-
dologii DISC pisze Iza Miks-Kożuchowska. Anna 
Urbańska zdradza przepis na idealną i uniwersalną 
ofertę nieruchomości. Swoimi rozważaniami o bu-
dowaniu marki biura nieruchomości dzieli się Łukasz 
Wydrowski. Sylwia Wróblewska przekonuje do filozo-
fii slow life – slow work, zaś na ratunek naszej efek-
tywności wyrusza Marta Dyda. O odtruciu klienta 
silnie zakażonego stresem pisze Dawid Marecki.

Dziękuję wszystkim ekspertom za dzielenie się 
swoją wiedzą i przemyśleniami na łamach magazynu 
„ESTATE”. Dzięki nim mogę przedstawić Państwu ko-
lejny numer, równie bogaty w wartościowe treści jak 
dotąd. Mam nadzieję, że dostarczy wiedzy i inspiracji 
na te ciekawe czasy. 

Zapraszam do lektury. 
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Rok 2020 zapisze się w historii. To, jak pandemia wpływa na rynek 
nieruchomości, weryfikujemy każdego miesiąca. #DziałamOnline 
to już nie tylko reakcja na społeczną izolację, lecz trend, który
na stałe wejdzie w nasze życie prywatne
i zawodowe.

O dostosowywaniu się portalu do zmieniającej się rzeczywistości
i osiągnięi osiągniętych wynikach w 2020 roku opowiada Michał Kurczycki, 
dyrektor zarządzający Nieruchomosci-online.pl
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Stanęliśmy przed zadaniem, by w trudnym czasie –
tak jak podczas sprzyjającej koniunktury – działać 
po partnersku, udzielając naszego wsparcia.

Odwaga i odpowiedzialność. Te dwa krótkie słowa odzwierciedlają 
2020 rok w Nieruchomosci-online.pl.

Rozpoczęliśmy odważnie. Rebrandingiem z nową identyfikacją wi-
zualną, za który otrzymaliśmy prestiżową nagrodę przyznaną przez 
kapitułę Klubu Twórców Reklamy.

Zaraz przyszedł jednak sprawdzian z odpowiedzialności. W obliczu 
pandemii wstrzymaliśmy oddech. 

Rok 2020 to też czas kolejnych rekordów. Mimo czasowego lock-
downu portal sukcesywnie zwiększał liczbę poszukujących, osią-
gając ponad 4 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Wzrost 
liczby poszukujących, najwyższe pozycje w Google oraz skupienie 
się na użytkowniku poszukującym przekładają się na rosnącą liczbę 
kontaktów, które dostarcza Nieruchomosci-online.pl.

Nasza postawa i działania zostały docenione. Opinia branży, wyra-
żona wybitnym wynikiem z badania satysfakcji ze współpracy, prze-
rosła nasze oczekiwania. Wasze słowa uznania to ogromny zaszczyt 
i jeszcze większa odpowiedzialność, którą czujemy każdego  
dnia pracy.

Jestem dumny z tego, jak ważną rolę odgrywa nasz portal w biznesie 
współpracujących z nami biur nieruchomości. I jak co roku – również 
i teraz – powtarzam, że nie zamierzamy zawieść powierzonego nam 
zaufania, za które bardzo dziękuję.

Niezmiennie chcemy być partnerem, który ambitnie i pewnie patrzy 
w przyszłość, ale też rozumie bieżące potrzeby i odpowiednio na 
nie reaguje, na którego – bez względu na okoliczności – po prostu 
można liczyć. To jest nasz cel.



Mimo zawirowań i destabilizacji gospodarczej, Nieruchomosci-online.pl
dynamicznie rośnie, sukcesywnie dostarczając coraz większą liczbę kontaktów, 
co potwierdzają statystyki oraz opinie współpracujących biur nieruchomości.
To nie tylko sukces portalu, lecz również potwierdzenie wciąż rosnącego 
w Polsce zainteresowania rynkiem nieruchomości.

Rok 2020 pod względem ruchu na portalu bije kolejne rekordy. Mimo czasowego lockdownu portal
sukcesywnie zwiększa liczbę poszukujących, osiągając ponad 4 mln unikalnych użytkowników.

Wzrost liczby poszukujących, najwyższe pozycje w Google oraz skupienie się na użytkowniku poszukującym 
przekładają się bezpośrednio na rekordowy wzrost kontaktów, które dostarcza Nieruchomosci-online.pl.



Jak wspieramy zdalną
prezentację Twoich ogłoszeń?

Prezentacja nieruchomości online
Rozwiązanie, dzięki któremu możecie
poinformować poszukujących, które
nieruchomości mogą obejrzeć podczas
prezentacji zdalnej z wykorzystaniem
komunikatorów do wideorozmów.

Nagranie wideo z nieruchomości
Forma prezentacji nieruchomości, która
w najprostszej postaci nie wymaga
specjalistycznych narzędzi do jej stworzenia,
a pozwala poszukującemu szybko zweryfikować 
swoje wątpliwości i wymagania.

Wirtualna Wizyta
Umożliwia poszukującemu samodzielnie
i dokładnie obejrzeć nieruchomość, poznać 
rozmieszczenie pomieszczeń oraz poczuć się – 
choć trochę – jak podczas realnej wizyty. 

#DziałamONLINE

Ostatni rok udowodnił nam, iż w kwestii zdalnej 
prezentacji nieruchomości możemy dużo więcej, 
niż nam się początkowo wydawało.

PPoznaliśmy oraz doceniliśmy zalety wielu rozwią-
zań technologicznych, które zastępują dotychcza-
sowe kontakty bezpośrednie. Korzystamy z nich 
ponieważ są wygodne, oszczędzają nasz czas, a jak 
się okazało – bywają równie efektywne co spotka-
nia offline.

Nadal osobista wizyta w nieruchomości będzie wi-
sienką na torcie, która upewni poszukującego 
o dobrze podjętej decyzji, ale tych prezentacji oso-
bistych będzie zdecydowanie mniej. Będą do tego 
dążyć zarówno właściciele oferowanych mieszkań, 
jak i kupujący.

Dlatego stawiamy w Nieruchomosci-online.pl na 
wsparcie pośredników w działaniach online, które 
ułatwiają podejmowanie decyzji o zakupie nieru-
chomości prawie całkowicie zdalnie.

Karolina Kłujszo
Marketing Manager, Nieruchomosci-online.pl

Działanie online, czyli możliwość zdalnej obsługi klienta, a w tym także
prezentacji nieruchomości stało się nowym standardem.
W Nieruchomosci-online.pl wspieramy ten trend, dając pośrednikom różne 
możliwości dostosowania się do zmienionej przez pandemię rzeczywistości, 
kiedy kontakty częściej nawiązuje się na odległość niż bezpośrednio.



Kreator wizyt online

Wirtualna wizyta prosta jak nigdy dotąd

Prostota użycia
Dodajesz zdjęcia 360, a wirtualna wizyta 

tworzy się automatycznie. Aby dopracować 
projekt, nazywasz pomieszczenia i dodajesz 

przejścia między nimi.

Udostępnianie
Link ze stworzoną wirtualną wizytą 

możesz udostępnić w dowolnym miejscu.

Bez limitów
Tworzysz tyle wirtualnych spacerów,

ile masz aktywnych ogłoszeń w swoim 
koncie.

Bezpłatnie
Kreator jest dostępny w każdym koncie biura

i koncie Agenta bez żadnych dodatkowych 
kosztów.

Bezpłatne narzędzie do tworzenia
wirtualnych wizyt od Nieruchomosci-online.pl, 
które wesprze Cię w prezentacji nieruchomości
na odległość i zdalnej obsłudze klienta.

Aby umożliwić jak największej liczbie pośredników
tworzenie wirtualnych wizyt, oddajemy współpracującym
z Nieruchomosci-online.pl biurom narzędzie do prostego
i szybkiego tworzenia wizyt online z wykonanych zdjęć
w technologii 360.

Premiera w STYCZNIU 2021
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 ROZMOWA Z BEATĄ PAWŁUSIEWICZ  

Krótki lont najmu 

rozmawia
Dominika Mikulska

fot. Magda Moniczewska, Moniczewska Creative
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W swojej pracy pośrednika wyspecjalizowałaś 
się w obsłudze inwestorów i najmu 
krótkoterminowego. Skąd taki wybór?

To raczej nie wybór, a proces mnie tu zaprowadził. 
Pierwsze własne mieszkanie na wynajem kupi-
łam, jako źródło dodatkowego dochodu, pracu-
jąc jeszcze w dużych korporacjach, gdzie byłam 
menedżerem ds. zarządzania zespołami w admi-
nistracji księgowo-finansowej. Było to pokłosiem 
udziału w kilku konferencjach, gdzie m.in. Robert 
Kiyosaki i T. Harv Eker mówili o tym, że trzeba 
mieć nieruchomości, i to takie, które generują 
przychody, a nie są tylko źródłem kosztów, gdy 
ciągle inwestujemy w ich wyposażenie. Oni mnie 
nauczyli, że mieszkanie może być źródłem cash-
flow. Planem na wynajem tego mojego pierwszego 
mieszkania był długi termin, jednak miałam pecha, 
bo najemcy – studenci – wypowiedzieli mi umowę 
już po miesiącu, zapowiadając opuszczenie miesz-
kania na koniec roku akademickiego. Na szczęście 
była to kawalerka, w dobrej lokalizacji w centrum 
Krakowa, tuż przy Teatrze Bagatela, całkiem fajnie 
urządzona, więc dość szybko zrobiłam z niej ofertę 
na wynajem dla turystów. Drogę tę przecierałam 
właściwie sama, w tamtych czasach nie było się 
jeszcze od kogo uczyć, nie było szkoleń z najmu 
krótkoterminowego. Nie istniało Airbnb, ale udało 
mi się sporym wysiłkiem uzyskać akceptację jako 
apartament na Booking i dodatkowo za pomocą 
pierwszego Channel Managera zaczęłam ofero-
wać to mieszkanie turystom. Poczyniłam założe-
nie, że będę wynajmować na minimum 3 doby. 

Nawet przy bardzo ograniczonych zasobach czasu, 
a pracowałam wtedy na pełny etat w korporacji 
przy dużych projektach międzynarodowych, często 
w nadgodzinach, byłam w stanie ogarnąć obsługę, 
przy czym zaangażowałam panią do sprzątania. 
I to było jak objawienie. Po pierwszym sezonie let-
nim, z przychodami 3–4-krotnie przewyższającymi 
przychód, jaki osiągnęłabym z najmu długotermin-
owego, postanowiłam zostać przy tym modelu.  
Tak się zaczęło. Wkrótce potem, gdy pożegnano 
mnie w korpo, postanowiłam, że to będzie mój 
sposób na życie. Nie miałam zdolności kredyto-
wej na kolejne mieszkania, postanowiłam więc 
pozyskiwać obiekty w zarządzanie (tu była praca 
na prowizji), a jakiś czas później przyszedł czas 
na podnajem, czyli w modelu stały czynsz, a całe 
zyski moje. W trzecim roku zarządzam pięćdziesię-
cioma mieszkaniami w Krakowie.

To imponujący wynik. Jak był zorganizowany 
ten biznes i z czym się to wiązało?

W tym czasie już musiałam mieć osoby do współ-
pracy, podwykonawców, ale nawet gdy dużą część 
zadań udawało mi się na nich delegować, to sama 
musiałam i tak być do dyspozycji 24/7. Na jednej 
z konferencji branżowych, na którą – z racji swojego 
już sporego doświadczenia i dostrzeganych przez 
innych zdolności przekazywania wiedzy – zostałam 
zaproszona jako prelegent, nastąpił dla mnie punkt 
zwrotny. Poznałam tam przedstawicieli konkuren-
cyjnej dla mnie firmy zarządzającej apartamentami, 
która już wtedy działała na kilku rynkach, od razu 

Mówi o sobie, że maksymalizuje zyski z najmu. Najmem krótkoterminowym 
zajmuje się od 7 lat, zawodowo pomaganiem w jego organizacji 
i zarządzaniem na zlecenie od 5 lat, obecnie dla dużego krajowego 
operatora apartamentów na wynajem. Z Beatą Pawłusiewicz – pośredniczką, 
inwestorką, menedżerem, konsultantką – rozmawiamy o tym, jak pandemia 
koronawirusa wpłynęła na prowadzenie biznesu najmu krótkoterminowego.
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z pomysłem na konkretną strukturę i podział zadań. 
Według tej ich struktury pracowałam jednocześnie 
na co najmniej 10 stanowiskach, od reprezentowania 
firmy na zewnątrz, marketing, sprzedaż, po obsługę 
apartamentów w sytuacjach awaryjnych, sprzątanie 
i bycie „złotą rączką”. Kosztowało mnie to naprawdę 
dużo energii, a moja firma przecież miała rozwijać 
się na coraz większą skalę. Zdałam sobie sprawę, 
że muszę przeorganizować swój biznes, bo na dłuż-
szą metę nie da się tak działać, jeśli chce się mieć 
jakiekolwiek życie prywatne. 

Pojawiła się potrzeba zmian?

Tak. Byłam wtedy mocno zainspirowana podca-
stami Michała Szafrańskiego i promowaną przez 
niego ideą solopreneur, czyli przedsiębiorcy, który 
prowadzi biznes, opierając się najczęściej na sprze-
daży swojej wiedzy, unikającego odpowiedzialności 
związanej z zatrudnianiem, a raczej opierającego 
swoje działanie na wszelkiego rodzaju formach 
współpracy. To okazała się szalenie kusząca idea, 
zwłaszcza, że po 18 latach pracy w korpo napraw-
dę nie chciałam już zarządzać ludźmi. Mając zatem 
te kilkadziesiąt zorganizowanych jednostek biz-
nesu, działających apartamentów z rezerwacjami 
na wiele miesięcy, wystawiłam je na sprzedaż. I to 
był prawdziwy biznes oparty na wiedzy, bo prze-
cież mieszkania nie były moje. Chętni znaleźli się 
bardzo szybko. Zaczęłam rozmowy ze wspomnianą 
już „konkurencją”, która widziała ogromny po-
tencjał w wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, 
które posiadłam, budując swoją firmę od zera 
i pełniąc w niej każdą absolutnie rolę. Przyjęłam 
propozycję, by podjąć z nimi współpracę B2B jako 
menedżer ds. rozwoju i pomóc im zrealizować 
plany ekspansji na aktualnych i nowych rynkach. 
Pozyskuję nowe nieruchomości, działam zatem 
jako pośrednik, a następnie kompleksowo przygo-
towuję je do zaoferowania turystom. Dobrze się 
w tym czuję, bo znam ten biznes od podszewki, 
zarówno od strony potrzeb właścicieli miesz-
kań, jak i inwestorów. Jestem w stanie pomóc 
zarządzać w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Gdańsku 

fot. Magda Moniczewska / Moniczewska Creative
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i Zakopanem. W tych miastach aktualnie działamy, 
a obecnie przekroczony został próg 680 aparta-
mentów. Niewykluczone, że przyszły rok przyniesie 
wejście także inne rynki, m.in. Łódź. 

Współpracując ściśle z tym dużym partnerem 
biznesowym, jednocześnie jestem sobie sterem, 
żeglarzem i okrętem, realizuję własne projekty 
inwestycyjne i szkoleniowe. No i oczywiście nadal 
działam jako wyspecjalizowany pośrednik – do-
radzam w zakupie odpowiednich nieruchomości 
inwestycyjnych, czy też pomagam takie zorgani-
zowane biznesy sprzedać. To segment, w którym 
najlepiej się czuję. I oczywiście nadal sama jestem 
inwestorem (śmiech).

Sezon wiosenny był trudny dla najmu 
krótkoterminowego. Jak koronawirus wpłynął 
na sytuację wynajmujących mieszkania?

Wiosna była bardzo trudna. Ciągła niepewność 
i nerwowe śledzenie zmian. Epidemia w Polsce 
to było zaskoczenie totalne. Pamiętam ten dzień, 
13 marca, piątek, pierwsze rozporządzenie Ministra 
Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epide-
micznego. Nagle słyszymy, że działalność na której 
bazuje nasz biznes najmu krótkoterminowego, jest 
zakazana. Z dnia na dzień zmiana prawa i warun-
ków prowadzenia działalności, bez określenia daty 
obowiązywania zakazu. Chwilę później częściowe 
pozorne odmrożenie, zezwalające na najem na cele 
służbowe oraz osób przebywających na kwaran-
tannie i w samoizolacji.

Choć musieliśmy z dnia na dzień wypowiadać 
rezerwacje, bez określonej perspektywy czasowej 
restrykcji, to nie mogliśmy usiąść i załamać rąk, 
mieliśmy odpowiedzialność wobec naszych klien-
tów, którzy powierzyli nam mieszkania na wyna-
jem. Ogromne zobowiązania nasze wobec nich, 
ich wobec banków, a wszystko to bez możliwości 
osiągania nawet ułamka planowanych przychodów 
w dotychczasowy sposób. Wreszcie odpowiedzial-
ność za własny biznes – finanse i pracowników. 
Rozpoczął się dla nas okres adaptacji. Zarówno 

jako firma, jak i w pojedynczych projektach, które 
prowadziłam z inwestorami, czy w moich własnych 
mieszkaniach, przeszliśmy na wynajem średnio- 
i długoterminowy.  

Tak, jako portal zauważyliśmy to wtedy i, 
by wesprzeć branżę, wprowadziliśmy ofertę 
ogłaszania najmu na średni termin na cele 
odbywania izolacji, bez opłat. Takie szybkie 
zmiany były wówczas bardzo potrzebne. Jak 
przebiegała u Was ta adaptacja?

Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że wyko-
naliśmy to naprawdę z dużą zwinnością biznesową. 
Byliśmy w stanie szybko przestawić się sprzedażowo 
i marketingowo, przenieść się właśnie na takie por-
tale, które na co dzień w pracy wykorzystują agenci 
nieruchomości do oferowania zwykłego najmu. 
Mój partner biznesowy, obok zarządzania najmem, 
działa jako agencja nieruchomości, było nam więc 
łatwo wykorzystać dostępne mu narzędzia, takie jak 
programy do szybkiego publikowania ofert na tych 
portalach, czy też abonamenty dla takich ogłosze-
niodawców. To była pełna mobilizacja – szybkie 
przekalkulowanie cen i nasze oferty w kilka dni 
pojawiły w internecie. Uruchomiliśmy też kampanie 
na Facebooku, dedykowane landing page. Cała firma 
przeorganizowała się z dnia na dzień, wstrzymaliśmy 
działania związane z rozwojem biznesu i powiększa-
niem portfela apartamentów, a skupiliśmy się wszys-
cy w 100% na sprzedaży i zapewnieniu jak najwięk-
szego obłożenia w mieszkaniach, które już mieliśmy. 

Czy równie szybko, jak się zorganizowaliście, 
tak szybko znajdowaliście klientów?

Tak, bo byliśmy widoczni i naprawdę były potrzeby. 
Wiele osób straciło noclegi we wszelkich obiektach 
zbiorowych – hotelach, akademikach – i potrze-
bowało alternatywnego noclegu na miesiąc, dwa 
miesiące. Pojawiły się nowe potrzeby związane 
z kwarantanną osób powracających z zagranicy. 
Mieliśmy w Krakowie powracających nagle ze 
wszystkich możliwych delegacji pracowników kor-
po, którzy zjeżdżali do Polski, bo kolejne kraje się 
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zamykały. Wreszcie cała paleta sytuacji, w których 
ludzie decydowali się na samoizolację.

W ten sposób udało nam się choć częściowo uzu-
pełnić allotment i w efekcie... przetrwaliśmy. 

Kto zyskał, a kto stracił 
w ostatnich miesiącach?

Zyskał ten, kto szybko zareagował i znalazł nowe 
drogi działania. Kto działał w sposób zdywersyfi-
kowany i miał – lub szybko opanował – narzędzia. 
Powiem szczerze, że gdybym w tej chwili była takim 
indywidualnym zarządcą jak wcześniej, bez zaple-
cza agencyjnego, z pięćdziesięcioma mieszkaniami 
w podnajmie, a więc z ogromną presją zobowiązań, 
to nie wiem, jak bym sobie poradziła. Jako większa 
firma mieliśmy tutaj niekwestionowaną przewagę 
konkurencyjną – mieliśmy technologię, wiedzę 
i ludzi.

Z niepokojem patrzyłam na sytuację znajomych 
inwestorów, którzy lewarowali się kredytami do 
granic możliwości. Brak dochodów na zakładanym 

przez nich – wydawałoby się 
realistycznie – poziomie spo-
wodowała, że część z nich 
straciła lub straci mieszkania 
w najbliższym czasie.

Czy sytuacja miast i kurortów była 
taka sama?

Gdy w końcu w czerwcu nas „otwarto”, zyska-
ły przede wszystkim kurorty i wszelkie obiekty, 
które postrzegane być mogły jako wyizolowane, 
na odludziu, na łonie natury. Po dwóch miesiącach 
zamknięcia w domach ludzie mieli serdecznie dość, 

zaczął się prawdziwy szturm na takie lokalizacje. 
Rejony nadmorskie, Mazury, polskie góry przeżyły 
w tym roku prawdziwe oblężenie. Apartamenty, 
jako samodzielne jednostki, ograniczające kontakt 
z obsługą, stały się bardzo pożądane. Poza tym 
Polacy bali się wyjeżdżać – mimo że kolejne kraje 
się otwierały i wznowiono loty, duża część decy-
dowała się na wakacje w Polsce. W tym sezonie 
letnim zrobiliśmy w polskich kurortach, a właści-
wie wszędzie tam, gdzie możliwa była ucieczka 
z dużych skupisk miejskich, rekordowe obroty.

Z drugiej strony możliwości w miastach były 
bardzo ograniczone. W Krakowie miałam w tym 
roku najgorszy sezon letni w historii, podobnie 
w Warszawie. Brak zagranicznych turystów. Klienci 
głównie biznesowi, w podróżach służbowych. 
Otworzyliśmy się ostatecznie nawet na segment 
klientów, który totalnie nie jest naszym docelo-
wym, a mianowicie na najem na cele pracownicze. 
Nie wybrzydzaliśmy, musieliśmy też zejść z cen, 
tym bardziej, że konkurencja bardzo mocno rywa-
lizowała cenowo, czasem nawet stawkami poniżej 
progu rentowności rzędu 70 zł/noc za całe miesz-
kanie, które nie wystarczyłyby na pokrycie kosztów 
Bookingu i odpowiedniego w tym czasie sprząta-
nia, nie mówiąc już o podatkach i czynszu.

Druga fala pandemii i nowe obostrzenia 
uderzają teraz na nowo w branżę najmu 
krótkoterminowego. Przed nami święta, 
sylwester, ferie...

Wszystkie czarne scenariusze niestety się spełniają. 
Jeszcze w październiku optymistycznie patrzyliśmy 
na końcówkę roku, mimo sporych ograniczeń w róż-
nych komplementarnych branżach (gastronomicznej, 
eventowej). Dziś mamy już zakaz wyjazdów i najem 
tylko na cele służbowe (do 27 grudnia 2020). Nie 
wiemy, co będzie dalej, przyjmowanie rezerwacji 
po tym terminie jest obarczone dużym ryzykiem. 
Mamy ogromne zmiany, jeśli chodzi o organizację 
ferii zimowych, i zapowiadany zakaz wyjazdów dzieci, 
co dla branży, zwłaszcza działającej na Południu, jest 
ogromnym ciosem.

 ZYSKAŁ TEN, KTO SZYBKO 
 ZAREAGOWAŁ I ZNALAZŁ NOWE 
 DROGI DZIAŁANIA. 
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Jaką strategię działania szykujesz 
na najbliższy kwartał?

O ile zima zawsze pozwalała odkuć się po nie 
najlepszej dla najmu krótkoterminowego jesieni, 
tak na początek roku 2021 nie mam najlepszych 
przewidywań. Jeśli wiosna nie przyniesie uwolnie-
nia branży, to możemy być wszyscy w podbramko-
wej sytuacji. Planuję wtedy trzymać się strategii 
najmu na średni i długi termin. Jednak liczę na to, 
że maksymalnie od kwietnia Polacy będą już mogli 
ruszyć w Polskę i szukać wypoczynku w naszych 
obiektach. Obserwuję aktualnie z bardzo bliska 
sytuację we Włoszech i myślę, że reprezentowa-
ny przez Włochów trend „patriotycznej” turystyki 
utrzyma się także u nas w kolejnym roku.

Przyglądam się także oczywiście ofertom pomocy, 
jakie wysuwa rząd w kolejnych tarczach. 

Czego nauczył Cię koronawirus – służbowo 
i... prywatnie?

Przede wszystkim tego, że trzeba być elastycz-
nym. Nie być Kodakiem, sprzedającym uparcie 
produkt, na który już nie ma zbytu. Żeby nie 

stawiać wszystkiego na jedną kartę, na wy-
śrubowany scenariusz, ale mieć zawsze jakieś 
opcje wyjścia.

Przekonałam się też, że technologia jest nam 
niezbędna i że lepiej się z nią przeprosić i na-
uczyć jej wcześniej, niż zaczynać w sytuacji, gdy 
nagle staje się ona jedynym kanałem dotarcia do 
naszych klientów. 

A prywatnie... przekonałam się, że nienawidzę 
„samotności w sieci”. Jestem człowiekiem bardzo 
networkowo-społecznym i okrutnie brakuje mi 
spotkań na eventach, szkoleniach. Jednocześnie 
widzę, że relacje, jakie przez lata stworzyłam 
i pielęgnowałam, społeczności, w których mam 
swój udział, teraz w czasach trudnych bywają 
wsparciem, a czasem i wybawieniem. Kiedy mam 
potrzebę, wystarczy, że napiszę i możemy wejść 
na Zooma w każdej chwili. Mimo że nie ma tej 
bliskości fizycznej, to czuję, że jesteśmy blisko 
mentalnie. I to chyba też najważniejsza lekcja... 
doceniać to, co mamy. 

Dziękuje za rozmowę.

 WSZYSTKIE CZARNE 
 SCENARIUSZE NIESTETY 
 SIĘ SPEŁNIAJĄ. 

fot. Magda Moniczewska, Moniczewska Creative

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
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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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Umowa o współpracy
pomiędzy biurem
nieruchomości
a agentem
NA CO NALEŻY UWAŻAĆ?
 RAFAŁ SZCZEPONEK 

fot. Skitterphoto / pexels.com
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W biurach nieruchomości zdecydowanie dominują 
umowy B2B, kiedy agent prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. Poza tym szczątkowo stosowane 
są umowy o pracę (zawierane głównie z admini-
stracyjną obsługą biura), w nieco większym zakresie 
umowy zlecenia (obciążone składkami ZUS, a plano-
wane jest ich jeszcze większe oskładkowanie), umo-
wy o dzieło (z natury tej umowy wynika, że nie jest 
dostosowana do świadczenia usług przez agentów, 
a od 1 stycznia 2021 r. wszystkie umowy o dzieło 
będą podlegały zgłoszeniu do ZUS) lub chociażby 
umowy o praktyki. W dalszej części zajmę się omó-
wieniem najbardziej rozpowszechnionej formy, czyli 
umowy o współpracy opartej na prowadzeniu przez 
agenta własnej działalności gospodarczej. 

 CHARAKTER UMOWY 
 I JEGO SKUTKI 
Na wstępie musimy zrozumieć, że umowa o współ-
pracy (B2B) nie jest surogatem umowy o pracę czy 

też sposobem na obejście przepisów prawa pracy 
i zobowiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych. To 
odrębny typ stosunku prawnego, który ma służyć in-
nym celom. Prawnie nieskuteczne, a biznesowo ryzy-
kowne, jest wprowadzanie do takich umów elemen-
tów charakterystycznych dla stosunku pracy, które 
definiuje przede wszystkim art. 22 kodeksu pracy:

Art. 22. § 1.  Przez nawiązanie stosunku pracy pracow-
nik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika 
za wynagrodzeniem.

§ 11.  Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest 
zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez wzglę-
du na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12.  Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę 
umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków 
wykonywania pracy, określonych w § 1.

Bez wątpienia rynek biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest 
mocno rozdrobniony. Dominują na nim niewielkie, kilkuosobowe firmy. Nie 
zmienia to faktu, że praktycznie każdy właściciel biura – na pewnym etapie 
rozwoju własnej działalności – staje przed problemem, jak skutecznie 
przeprowadzić rekrutację na stanowisko agenta czy doradcy, jak określić 
zasady współpracy, wreszcie, jak zorganizować ten proces od strony prawnej. 

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

Rafał Szczeponek

http://adomo-consulting.myvod.io
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Jak widzimy, niewskazane 
są postanowienia nakazują-
ce agentowi wykonywanie 
obowiązków w siedzibie 

biura, w określonych godzinach, wyznaczanie różne-
go rodzaju dyżurów, możliwość wydawania agentowi 
wiążących poleceń itp. Powinno się natomiast akcen-
tować cechy relacji B2B, a w szczególności wykony-
wanie działalności przez agenta na własny rachunek, 
na własne ryzyko, elastyczne godziny wykonywania 
obowiązków, podejmowanie przez agenta istotnych 
decyzji w zakresie prowadzonej działalności czy też 
prowadzenie działalności także w innym zakresie niż 
tylko pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 
Próba ścisłego związania agenta stosunkiem o ce-
chach umowy o pracę, ale zawartego pod płaszczy-
kiem relacji B2B, może się w skrajnych wypadkach 
skończyć wytoczeniem powództwa o ustalenie ist-

nienia stosunku pracy. Co ciekawe, powództwo takie 
może wnieść nie tylko agent, ale i organ podatkowy, 
organ kontroli skarbowej, prokurator czy inspektor 
pracy. Przegrana w sądzie może się skończyć dla 
przedsiębiorcy obowiązkiem wniesienia zaległych 
składek ZUS i korektą rozliczeń podatkowych.

 ELEMENTY UMOWY B2B 
Standardowa umowa o współpracy z agentem 
(B2B) powinna zawierać następujące elementy: 

1. poprawne oznaczenie stron umowy;

2. miejsce i datę zawarcia umowy – dla 
celów dowodowych;

3. określenie daty wejścia umowy w życie – jeśli 
inna niż data podpisania;

4. obowiązki agenta – szczegółowy zakres 
obowiązków, terminy ich wypełniania, 
obowiązek świadczenia usług zgodnie ze 
standardami obowiązującymi w firmie, dress 
code, obowiązki raportowania, uczestnictwo 
w szkoleniach (odpłatnych lub na koszt firmy), 
minima w zakresie pozyskiwania ofert lub 
liczby podpisanych umów z określeniem ich 
rodzajów (np. dopuszczalność tylko umów 
z klauzulą wyłączności), zapis o osobistym 
wykonywaniu wszystkich obowiązków przez 
agenta lub też dopuszczenie podwykonawstwa; 

 PRAWNIE NIESKUTECZNE, 
 A BIZNESOWO RYZYKOWNE,
 JEST WPROWADZANIE DO 
 UMÓW B2B ELEMENTÓW 
 CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA 
 STOSUNKU PRACY. 

1
2

3

4

fot. Sora Shimazaki / pexels.com



22

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

ewentualne płatności agenta na rzecz biura 
z tytułu korzystania z infrastruktury biurowej, 
marketingu ofert, szkoleń;

5. wynagrodzenie, sposób jego ustalania, 
wysokość – tutaj mamy cały wachlarz 
rozwiązań, wynagrodzenie wyłącznie pro-
wizyjne, podstawa i prowizja, progi prowi-
zyjne, po przekroczeniu których agent otrzy-
muje wyższe wynagrodzenie; określenie, 
czy wynagrodzenie jest wymagalne poprzez 
sam fakt zrealizowania transakcji czy dopie-
ro po zapłacie wynagrodzenie przez klienta; 
opisanie, co z płatnościami nieuregulowa-
nymi przez klientów, udział agenta (także 
finansowy) w postępowaniu windykacyjnym 
wobec klienta;

6. sposób i terminy płatności wynagrodzenia, 
okresy rozliczeniowe;

7. okres obowiązywania umowy – zazwyczaj jest 
to czas niekreślony, ale zdarzają się też umowy 
z pewnymi elementami lojalnościowymi; 
umowa jest wtedy zawierana na pewien mini-
malny okres, a jej wcześniejsze rozwiązanie 
jest sankcjonowane karami umownymi lub 
koniecznością zwrotu kosztów szkoleń;

8. przesłanki i okresy wypowiedzenia; 

9. klauzula poufności, ochrona know-how,  
ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – te 
zagadnienia coraz częściej pojawiają się 
w umowach, pozwalają chronić własność 

intelektualną firmy, rozwiązania organizacyjne, 
unikalny model biznesowy, dokumentację 
firmową; wypracowane są już dobre wzorce 
w innych gałęziach gospodarki, a normatywne 
podstawy znajdziemy chociażby w kodek-
sie cywilnym (art. 721) oraz w ustawie z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji;

10. zakaz konkurencji – rozwiązanie często 
nadużywane i źle stosowane; o ile zakaz 
prowadzenia działalności konkurencyjnej 
w trakcie umowy o współpracę nie budzi 
większych kontrowersji, o tyle już taki zakaz 
rozciągnięty na okres po rozwiązaniu umowy 
jest dopuszczalny zasadniczo tylko wtedy, 
gdy zatrudniający zapewni z tego tytułu 
odpowiednią rekompensatę (np. kodeks pracy 
stanowi, że takie odszkodowanie nie może 
być niższe niż 25% wynagrodzenia pobiera-
nego przez pracownika w chwili ustania sto-
sunku pracy); w praktyce biur nieruchomości 
obserwuję zastrzeganie długich okresów zakazu 
konkurencji bez stosownej rekompensaty, 
a na dodatek złamanie zakazu jest obarczone 
rażąco wygórowaną karą umowną;

11. prawa autorskie – uregulowanie praw autor-
skich  do materiałów wytworzonych przez agen-
ta, m.in. zdjęć, opisów nieruchomości, gdyż nie 
ma tutaj zastosowania, jak w przypadku umowy 
o pracę, art. 12 ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

5

6

7
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9
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fot. Anete Lusina / pexels.com
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12. prawo do wykorzystania wizerunku – zagad-
nienie dotyczy ochrony danych osobowych, 
ale i ochrony dóbr osobistych, prawa autor-
skiego; należy uregulować i ewentualnie 
pozyskać odpowiednie zgody na wykorzystanie 
wizerunku agenta w akcjach promocyjnych, 
na portalach ogłoszeniowych, opisać zasady 
tworzenia profili zawodowych agenta na porta-
lach społecznościowych;

13. opisanie zasad zakończenia współpracy – 
rozliczenie się z dokumentacji, sprzętu, 
opisanie praw do wynagrodzenia w przypadku 
rozwiązania umowy (transakcje w toku, pozys-
kane przez agenta oferty).

 PRZYGOTOWANIE DO PRACY 
Każdy nowo przyjęty agent powinien oczywiście 
przejść szkolenie merytoryczne z zakresu pośred-
nictwa, prawa nieruchomości, technik sprzedaży, 
ale powinien także zostać przeszkolony z procedur 
obowiązujących w firmie, zasad obiegu dokumen-
tów, w szczególności z rozliczania się z podpisanych 
umów pośrednictwa, deponowania ich w biurze, 
udostępniania oryginałów umów do załatwiania 
spraw urzędowych. Poza tym powinien się zapoznać 
z zasadami ochrony danych osobowych, procedura-
mi RODO, zobowiązać się do ich przestrzegania i do 
zachowania w tajemnicy udostępnionych danych 
osobowych oraz zasad ich zabezpieczenia. To samo 
dotyczy obowiązkowych w każdym biurze nierucho-
mości procedur z zakresu przeciwdziałania praniu 
pieniędzy. W tym zakresie zgodnie z art. 52 ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązko-
we jest przeprowadzenie szkolenia i jego udokumen-
towanie. Powyższe formalności i szkolenia powinny 
zostać dopełnione przed dopuszczeniem agenta do 
merytorycznej obsługi klientów.

Kolejnym zagadnieniem jest wystawienie agentowi 
stosownych pełnomocnictw, np. do negocjowania, 
zmiany i podpisywania umów pośrednictwa czy też 
do działania przed urzędami w zakresie wynikają-
cym z art. 181 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami.

 ZABEZPIECZENIE 
 INTERESÓW BIURA 
Jak zatem widać, napisanie dobrej umowy współ-
pracy z agentem wymaga płynnego poruszania się 
po zagadnieniach prawa zobowiązań, prawa au-
torskiego czy ochrony danych osobowych. Umowa 
taka powinna gwarantować, że nasze założenia 
biznesowe, model działania biura nieruchomości, 
często przez lata wypracowywany na rynku przez 
właściciela marki, znajdą odpowiednie przełożenie 
na zapisy umowne, które zagwarantują ochronę 
tego modelu, sprawne działanie firmy, a jednocześ-
nie nie będą odstraszać potencjalnych współpra-
cowników nadmiernym rygoryzmem. 

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-

cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-

wych ani prawnych.
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fot. Sora Shimazaki / pexels.com
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CZY POTRZEBUJĘ NDA?
O POUFNOŚCI W NEGOCJACJACH

 LIDIA BLASZKA 

fot. Gustavo Fring / pexels.com
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Zachowanie poufności może rzecz jasna zachodzić 
przy sprzedaży nieruchomości lub sprzedaży przed-

siębiorstwa, w skład którego 
wchodzą nieruchomości, 
i taka praktyka częstokroć 
ma miejsce.

Co istotne – poufność może być definiowana nie 
tylko jako nieujawnianie faktów i dokumentów 
osobom trzecim, lecz również jako niewykorzysty-
wanie ich we własnej działalności gospodarczej – 
co bywa w NDA pomijane. Brak takiego elementu 
mógłby pozwalać na bezkarność przy prowadzeniu 
negocjacji jedynie w celu pozyskania informacji, 
które mogą zostać wykorzystane przy działalno-
ści konkurencyjnej.

Warto zauważyć, iż zawarcie takiej umowy wynika 
z różnego rodzaju potrzeb podmiotu kupującego lub 
sprzedającego. Najczęstsza z nich to zwyczajna chęć 
nieujawniania swoich zamiarów przed konkurencją, 
która może chcieć wykorzystać zmiany właściciel-
skie w danym przedsiębiorstwie. Potencjalnym 
nabywcom zależy zaś na utrzymaniu wielu oko-
liczności transakcji w tajemnicy przed obecnymi 
współpracownikami czy pracodawcą. 

Chęć zachowania poufności jest naturalnym elementem na każdym 
etapie transakcji. Każdy podmiot, który sprzedaje nieruchomość czy 
przedsiębiorstwo lub wchodzi w kontakt z innym znanym sobie bądź 
nowo poznanym kontrahentem w różnorakich okolicznościach, może 
mieć potrzebę zachowania dyskrecji z jego strony. 

Radca prawny, specjalistka prawa nieruchomości. Członek 
komisji ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Poznaniu. Współtwórca projektu iRadcowie OIRP 
Poznań, w ramach którego organizuje szkolenia z zakresu 
kompetencji miękkich skierowanych do radców prawnych oraz 
w nich uczestniczy. Prawnik z pasją do procesu cywilnego oraz 
prawa nieruchomości. Prowadzi kancelarię radców prawnych, 
w której wdraża nowoczesne systemy obsługi klienta. 

Lidia Blaszka

 UMOWA O ZACHOWANIU 
 POUFNOŚCI, TAK ZWANA 
 NDA (ANG. NON-DISCLOSURE 
 AGREEMENT) TO UMOWA 
 NIENAZWANA MAJĄCA 
 NA CELU OCHRONĘ 
 INFORMACJI POUFNYCH. 
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Może się też zdarzyć, że do transakcji dojdzie 
w odległym terminie, a poszukiwanie kontrahenta 
ma początkowo na celu zbadanie rynku, w takim 
wypadku informacja o samym fakcie poszukiwania 
nabywcy także może zostać zawarta w umowie. 
Bywa i tak, że przedsiębiorca przygotowuje nowe 
produkt i usługę, a co za tym idzie – zależy mu, aby 
konkurencja nie powzięła takich informacji.

 ZAKRES OCHRONY INFORMACJI 
 OBJĘTYCH UMOWĄ 
Przy sporządzaniu oraz zawieraniu umowy o za-
chowaniu poufności, należy przede wszystkim 
dokładnie rozważyć oraz uściślić elementy, które 
uważamy za poufne. Jak już wskazano  – sam fakt 
prowadzenia rozmów oraz tożsamość stron także 
mogą być objęte obowiązkiem zachowania tajem-
nicy. Przy czym bezskuteczne jest objęcie umową 
elementów, które są powszechnie dostępne, trudno 
bowiem byłoby egzekwować sankcję za ujawnienie 
okoliczności czy dokumentów, które i tak są po-
wszechnie znane. Trudno też mówić o jakiejkolwiek 
szkodzie przy ujawnieniu takowych informacji.

W umowie można zastrzec zobowiązanie do zabez-
pieczenia informacji poufnych przed ujawnieniem, 
zniszczeniem lub utratą z co najmniej taką samą 
starannością, z jaką dany podmiot chroni własne 
informacje poufne. Warto zastrzec także zobo-
wiązanie do zniszczenia lub zwrotu dokumentacji 
pozyskanej w toku negocjacji.

Sama umowa winna także zawierać zapis, że zobo-
wiązany do zachowania poufności (jedna lub obie 
strony) jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną 
udostępniającemu informacje powstałą w wyni-
ku niewykonania lub nienależytego wykonania 
niniejszej umowy. Odpowiedzialność odszkodo-
wawcza wynika wprawdzie z kodeksu cywilnego, 
lecz dodatkowe poinformowanie partnera w czasie 
rozmów, iż mamy na uwadze niniejszą okoliczność, 
z pewnością go zdyscyplinuje. Co istotne, zobo-
wiązany ponosi wobec udostępniającego odpowie-
dzialność za działania lub zaniechania osób, które 
z nim współpracują.

 KARY UMOWNE 
Sama umowa, aby przyniosła efekt w postaci 
dyskrecji drugiej strony, winna zawierać zobowią-
zanie do zapłaty kar umownych, a ich potencjalna 
wysokość winna być dotkliwa tak, aby zniechęciła 
potencjalnego wylewnego informatora do dzielenia 
się informacjami poufnymi z osobami trzecimi. Nie 
wyłącza to dochodzenia przez stronę udostępniają-
cą odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższać 
będzie kwotę kary umownej. 

 OKREŚLENIE STRON UMOWY 
Przy NDA istotny jest także sam fakt weryfikacji pod-
miotu przystępującego do umowy. Dzisiejsza prakty-
ka zawierania umowy w formie dokumentowej  

fot. Noelle Otto / pexels.com
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(w szczególności poprzez e-mail) jest bardzo kom-
fortowa i – oczywiście – może być częstokroć sto-
sowana. Natomiast przy zawieraniu NDA należy się 
w szczególności upewnić, czy podmiot, który został 
wskazany jako druga strona umowy – faktycznie 
taką umowę zawiera – jest tą osobą, za którą się 
podaje. Stąd zalecana jest forma pisemna umowy 
NDA (gdzie mamy możliwość weryfikacji tożsamości 
stawającego do umowy) lub z podpisem  
notarialnie poświadczonym.

Istotne jest także, iż związanie obowiązkami wyni-
kającymi z NDA jest odrębną kwestią sankcji, które 
może ponieść podmiot dokonujący naruszających 
prawo działań także na gruncie prawa konkurencji 
czy prawa karnego. 

 PRAKTYCZNY CHARAKTER 
Warto zaznaczyć również, że umowy z zacho-
wania poufności do 2018 r. budziły wątpliwość 
pod kątem możliwości ich zawierania. W koń-
cu w wyroku Sąd Najwyższy dnia 10 grudnia 
2019 r. (sygn. akt IV CSK 443/18), rozstrzygając 
w przedmiocie zasądzenia kwoty 100 tys. złotych 
za  naruszenie właśnie NDA, wskazał na skutecz-
ność oraz praktyczny charakter takich uregulo-
wań. W rozstrzyganej sprawie powoływano się 
na zasady współżycia społecznego oraz wolność 
słowa, uzasadniając naruszenie umowy NDA. Sąd 
Najwyższy uznał jednak, że w związku z faktem 
dysponowania autonomią woli strony umowy 

mogą zobowiązać się do niekorzystania z niektó-
rych praw i wolności przyznanych w Konstytucji, 
a zaciągnięcie zobowiązania zawsze ogranicza 
sferę swobody postępowania dłużnika. Sąd 
Najwyższy podkreślił, iż mogą wystąpić w obro-
cie przypadki, w których ujawnienie informacji 
mogło być „wymagane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, regulacjami lub toczącym się 
postępowaniem” – nie stoi to jednak w sprzecz-
ności z możliwością zawarcia umowy NDA, a na-
stępnie egzekwowania jej warunków. Sąd wskazał 
też, że przyczyny, dla których powódce zależało 
na zachowaniu w tajemnicy kwestii związanych 
z planowaną transakcją, są zrozumiałe i uspra-
wiedliwione, a na podkreślenie zasługuje, że kara 
umowna była zastrzeżona także na wypadek na-
ruszenia obowiązku zachowania poufności przez 
powódkę. Tym samym rozwiano wszelkie wątpli-
wości co do zasadności zawierania NDA oraz ich 
mocy prawnej.

Reasumując, należy podkreślić, że NDA ma za-
sadnicze znaczenie w obrocie. Jest ważnym 
zabezpieczeniem przy negocjacjach oraz pozwala 
na podejście do poufnych transakcji bez obaw 
o lojalność kontrahenta i odpowiedzialność kon-
traktową, której podlega.

Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpreta-

cjami i poglądami jego autora. Nie stanowią porad podatko-

wych ani prawnych.

fot. Pixabay / pexels.com
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Do czterech odlicz!
STRATEGIA KALKULACJI 
POWIERZCHNI NAJMU
BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH
 ADRIAN HOŁUB 

fot. energepic.com / pexels.com
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Niezależny doradca ds. inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, 
wykładowca akademicki na trzech uczelniach, inwestor nieruchomości, 
członek zarządu GEODETIC – firmy świadczącej szereg usług inżynieryjnych 
i doradczych w zakresie pomiarów powierzchni (najem, podatki, sprzedaż), 
inwentaryzacji architektonicznych, skaningu, modelowania 3D i due diligence 
nieruchomości. Pomierzył 7 mln mkw. powierzchni w tysiącach obiektów, 
wygłosił ponad 100 prelekcji i napisał ponad 100 publikacji.

Adrian Hołub

Każdy właściciel nieruchomości budując budynek, w jak najszybszym 
czasie chce uzyskać zwrot kosztów i liczyć zyski z najmu. Zyski, które 
przekładają się bezpośrednio na powierzchnie. Przecież to na podstawie 
liczby metrów kwadratowych sprzedawane są nieruchomości, wyliczana 
jest cena ich najmu, wysokość opłat i podatków. Dlaczego więc ciągle 
tak wielu inwestorów i zarządców bagatelizuje strategiczne podejście do 
pomiaru powierzchni?

 ROZRÓŻNIAJ NORMY POMIARU
 POWIERZCHNI 
Zgodnie z przepisami, tworząc projekty budowla-
ne, dotychczas posługiwaliśmy się polską normą 
PN-ISO 9836:1997. Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowla-
nego w załączniku „Wykaz polskich norm powoła-
nych w rozporządzeniu” wskazano normę PN-ISO 
9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie – 
Określanie i obliczanie wskaźników powierzchnio-
wych i kubaturowych”. Odnotowano komunikat, 
że „stosuje się najnowszą normę opublikowaną 
w języku polskim”. Wcześniej w załączniku widnia-
ła norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użyt-
kowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 
Rozporządzenie weszło w życie 19 września 2020 r. 
Co to będzie oznaczać dla inwestorów? 

Norma PN-ISO 9836:2015-12 będzie wykorzystywana 
na etapie tworzenia dokumentacji do pozwolenia 
na budowę. Stara norma PN-ISO 9836:1997 będzie 
obowiązywać w projektach, które były składane 
przed 19 września 2020 r. i aktualnie są realizowane. 
Czy ta sama norma będzie nas obowiązywać przy 
EGIB? Zdecydowanie tak, ponieważ należy zauważyć, 
że nazwa normy „1997” i 2015-12” jest identyczna, 
a skoro rozporządzenie podaje tylko samą nazwę, to 
musimy się wtedy odnieść do najnowszej normy. Jaki 
chaos powstanie w tym zakresie w urzędach?  
Czas pokaże szybciej niż się spodziewamy.

Norma zawiera szczegółowy podział powierzchni 
i kubatur oraz opis zasad ich klasyfikacji. Na tej 
podstawie urzędnicy obliczają wskaźniki w po-
zwoleniu na budowę. W opracowanej dokumenta-
cji projektowej składanej do wydziału architektury 
w celu uzyskania pozwolenia na budowę pojawia-
ją się takie pojęcia, jak: powierzchnia użytkowa,  
powierzchnia ruchu, powierzchnia usługowa 
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(techniczna), powierzchnia konstrukcji i po-
wierzchnia całkowita. Powierzchnie i wskaźniki, 
które znajdziemy w projekcie budowlanym, mają 
za zadanie ułatwić analizę osobom kontrolującym 
projekt, a te muszą być pewne, że realizowany 
obiekt będzie zgodny z WZ lub MPZP. Poza tym 
na polskim rynku biurowym stosuje się szereg 
norm liczących powierzchnię do celów najmu 
(BOMA, Tegova, GIF itd.). Normy te pomagają 
w zarządzaniu powierzchniami najmu oraz po-
zwalają inwestorowi porównać budynki pod ką-
tem przyszłych zysków. Projekt budowlany zgod-
ny z PN-ISO 9836:1997 nie nadaje się do wyliczeń 
powierzchni najmu! Co więcej, błędne okazuje się 
bezpośrednie przepisywanie powierzchni użyt-
kowych z projektu do deklaracji podatkowych. 
Ale zaraz, przecież podatek wyliczamy zgodnie 
z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych odwo-
łującą się do normy PN-ISO 9836:1997. Dlaczego 
więc jest to niewłaściwe? Dlatego że do różnych 
celów powierzchnie klasyfikuje się inaczej. Kilka 
z nich wyłącza się z powierzchni do celów podat-
kowych, a inne włącza.

Moje 14-letnie doświadczenie pokazuje, jak duże 
straty generuje potężny chaos w zakresie zarzą-
dzania powierzchniami. Koszt pomiaru w porów-
naniu do szkód wynikających z ogromu błędów 
zwraca się właścicielowi budynku średnio w pół 
roku. Problem jednak potęguje fakt, że zarządcy 
często nie mogą przekonać właścicieli budynków 
komercyjnych do zrobienia porządku w dokumen-
tach. Jedni nie mogą, a drudzy nie chcą, bo nie 
pozwala im na to nawał obowiązków i wychodze-
nie z nową inicjatywą to dla nich strzał w kolano.

 CZTERY SPOSOBY 
 LICZENIA POWIERZCHNI 
Przeanalizujmy zatem, skąd biorą się różnice w po-
wierzchni liczonej do różnych celów i na różnych 
etapach życia budynków. Przedstawię strategię, 
którą zastosowało już wielu naszych klientów, 
którzy docenili potrzebę porządku w dokumentacji 

 NORMY POMIARU 
 POWIERZCHNI POMAGAJĄ 
 W ZARZĄDZANIU 
 POWIERZCHNIAMI NAJMU 
 ORAZ POZWALAJĄ INWESTOROWI 
 PORÓWNAĆ BUDYNKI POD KĄTEM 
 PRZYSZŁYCH ZYSKÓW. 

fot. Dayvison de Oliveira Silva / pexels.com
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i deklaracjach oraz ich transparentności w rela-
cjach z najemcą. A o kompletnym porządku moż-
na mówić wtedy, kiedy zapisy w umowie najmu 

dotyczące powierzchni będą 
kompatybilne z pozostały-
mi dokumentami.

 1. PIERWSZY ETAP – 
 KALKULACJA Z PROJEKTU 
Pierwsza kalkulacja powinna odbyć się na etapie 
pozwolenia na budowę, kiedy projekt architekto-
niczny jest już skończony. Jeszcze lepiej, gdy będą 
to projekty wykonawcze. Mając te dokumenty, mo-
żemy wyliczyć powierzchnie najmu, powierzchnie 
wspólne piętra i powierzchnie wspólne budynkowe. 
Poznamy wtedy również współczynniki budyn-

kowe i na końcu z dużą dokładnością będziemy 
mogli wyliczyć powierzchnię najmowalną budynku. 
Po otrzymaniu rzeczywistych wyników z kalkulacji 
powierzchni według danej normy, będziemy mogli 
zmodyfikować sposób liczenia współczynników tak, 
aby powierzchnie te stały się w jak największym 
stopniu wynajmowalne. Współczynnik budynkowy 
części biurowej, który jest przeważnie niewynaj-
mowalny w swojej czystej postaci, czasem udaje 
się przerzucić na część retail w budynku biurowym. 
Wykonane analizy i modyfikacje na tym etapie mają 
za zadanie wypracowanie takich zasad pomiaru 
danego budynku, aby były one niezmienne – co 
najmniej do pierwszych umów najmu, a jeszcze le-
piej jak przetrwają przez 5 czy 10 lat. Na podstawie 
ostatecznie skalkulowanych powierzchni możemy 
wyjść na rynek, szukać najemców oraz podpisywać 
umowy. Znam przypadek, gdzie zarządca na etapie 
projektowym wynajął wiele pięter wieży biurowej 
jednej światowej firmie. W umowie wpisał jakąś 
powierzchnię. Po dokonaniu kalkulacji z projektu 
według normy, która z nazwy była wymieniona 
w umowie, okazało się, że powierzchnia wyrażona 
w metrach kwadratowych jest zaniżona o blisko 
30%. Zarządca kolejne umowy podpisywał już 
na podstawie poprawnych wyliczeń, ale dla tych 
pięter przez okres 10 lat umowy najmu będzie 

 SPOSÓB LICZENIA POWIERZCHNI 
 NAJMU JEST ZALEŻNY OD ETAPU 
 ŻYCIA BUDYNKU I CELU 
 DANEGO POMIARU. 

fot. Gustavo Fring / pexels.com
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generował comiesięczne straty! Oczywiście, wypo-
wiedzenie umowy czy ponowne negocjacje z du-
żym graczem, który jako pierwszy podpisał umowę 
na tak dużą powierzchnię, nie wchodziły w grę.

 2. DRUGI ETAP – 
 POWIERZCHNIE WYLICZONE 
Firmy od space planów liczą powierzchnię od 
nowa po swojemu, co uznaję za drugi etap li-
czenia powierzchni! Ta kalkulacja dotyczy po-
szczególnych pojedynczych najemców i powstaje 
przed wybudowaniem budynku. Firmy, które 
aranżują powierzchnie, nie muszą znać norm 
pomiaru powierzchni, uważam więc, że podkłady 
do prac aranżacyjnych fit-outów powinny być 
rzutami z powierzchniami pomierzonymi lub 
wyliczonymi do celów najmu. Te projekty powin-
ny być przekazane firmom od aranżacji fit-outów 
w plikach typu CAD i dopiero na tym materiale 
powinny one pracować. Nie zdarzyło nam się, 
aby powierzchnie wyliczone i pokazane na rzu-
tach fit-outów były takie same, albo chociaż 
zbliżone do powierzchni wyliczonych do celów 
najmu. W zależności od wielkości powierzchni 
najmu rozbieżności sięgają kilku, a nawet kilku-
dziesięciu metrów kwadratowych. Po co w ogóle 
powierzchnie te są mierzone ponownie? Wynika 
to z faktu, że inwestor nie przekazuje zwykle 

tym firmom wcześniej wykonanych kalkulacji 
powierzchni. Mówiąc o drugim pomiarze, mam 
na myśli wiele drobnych wyliczeń powierzchni 
z projektu w trybie ciągłym, jeszcze przed wy-
budowaniem budynku. W przypadku, gdy aran-
żacje robione są na budynku już istniejącym, do 
projektów należy brać wyniki pomiaru z etapu 3, 
o którym mowa w kolejnym akapicie.

 3. TRZECI ETAP – 
 POMIAR WYKONAWCZY 
Po wybudowaniu budynku powinniśmy go pomie-
rzyć w całości z natury, zgodnie z zasadami przyję-
tymi przy kalkulacji z projektu. Mamy tutaj pomiar 
trzeci, w którym mierzymy budynek w stanie suro-
wym zamkniętym, a części wspólne są docelowo 
wykończone. Ważne jest to, aby powierzchnie naj-
mu były niezaaranżowane – czyli w takim stanie, 
w jakim dostanie je najemca. Jeżeli  na tym etapie 
wprowadzimy zmiany zasad pomiaru, pojawią się 
rozbieżności. To na pewno nie nastroi optymistycz-
nie najemcy, a u inwestora spowoduje bałagan 
w dokumentacji. Standardem na rynku jest wpisy-
wanie w umowach najmu dopuszczalnej 3-procen-
towej różnicy między powierzchnią najmu przed 
i po wybudowaniu budynku. Widywałem umowy 
z wartościami 5- czy 10-procentowej różnicy. Czy to 
oznacza, że po wybudowaniu budynek będzie miał 

fot. John Guccione / pexels.com
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jedno piętro więcej czy mniej? A może nie będzie 
kuchni? Skąd te wartości?

Załóżmy, że piętro biurowe po obrysie szyb ma 
wymiary prostokąta 30 m × 20 m. Powierzchnia 
takiego piętra wynosi 600 mkw. Mówimy tu o po-
wierzchni wewnętrznej liczonej jako IGA zgodnie 
z normą BOMA 2010, lub jako BA zgodnie z normą 
BOMA 2017. Dla typowego biurowca będzie to ta 
sama powierzchnia wewnętrzna. Obwód takiego 
piętra ma 100 m. Załóżmy, że geodeta myli się 
na tyczeniu 3-4 mm, a ekipa od żelbetów myli 
się 2-3 cm na danym elemencie. Możemy przyjąć, 
że błąd da pole powierzchni z przemnożenia ob-
wodu zewnętrznego piętra przez błąd wykonania 
(przyjmijmy 3 cm), czyli 100 m × 0,03 m = 3 mkw. 
Mówimy tu o rozbieżności 3 mkw. przy powierzchni 
600 mkw. Daje to nam 3/600, czyli 0,5%.

Taką maksymalną różnicę (0,5%) powinna zawie-
rać umowa wynajmu powierzchni biurowej, kiedy 
jeszcze budynek nie jest wybudowany. Zakładamy, 
że ekipy od żelbetów dopuszczają się błędu w gra-
nicznej wartości i zawsze w tym samym kierunku. 
Z teorii błędów wiemy, że te przypadkowe na dużej 
próbie się znoszą. W lipcu 2020 r. miałem zaszczyt 
mierzyć piętra jednej z największych inwestycji 
w Łodzi, gdzie w 2017 r. robiłem kalkulację z pro-
jektu dla całego kompleksu. W jednym budynku 
powierzchnia najmu brutto wyliczonego z projek-
tu w 2017 r. dla każdego z pięciu powtarzalnych 
pięter wyniosła 1145,11 mkw. Dla poszczególnych 
pięter po wybudowaniu budynku powierzchnie po-
mierzone z natury w lipcu 2020 r. wykazały średnią 
różnicę dla tych pięciu pięter ok. 1,3 mkw. W prze-
liczeniu na procenty względem wartości z projektu 
było to 0,11%. Czyli pięć razy lepiej niż zakładałem 
na początku artykułu. Tak „duża” różnica w tym 
konkretnym przypadku to wynik braku informa-
cji o wnękach na hydranty na etapie wyliczenia 
powierzchni z projektu. Załóżmy, że gdybym miał tę 
informację, hydranty zostałyby wliczone do po-
wierzchni najmu. Wtedy różnica pomiędzy piętrami 
wyniosłaby ok. 0,3 mkw. Żeby sobie wyobrazić ska-
lę, to powierzchnia jednego przejścia drzwiowego.

 4. CZWARTY ETAP – POMIAR DLA 
 CELÓW PODATKOWYCH 
Etap czwarty to pomiar do celów podatkowych. 
Tu powinniśmy pomierzyć powierzchnię całego 
budynku po zaaranżowaniu poszczególnych pięter 
przez wszystkich najemców, bo wszelkie aran-
żacje pomniejszają powierzchnię do podatku od 
nieruchomości. Powierzchnia użytkowa wyliczona 
zgodnie z ustawą jest różna nawet o 30% wzglę-
dem powierzchni użytkowej z projektu budowlane-
go. Ustawa i Polska Norma ISO 9836:1997 inaczej 
klasyfikują powierzchnie ze względu na ich funkcję 
i inaczej definiują powierzchnię użytkową. Dlatego 
właśnie należy wykonać pomiar, a nie przepisywać 
wartości z pozwolenia na budowę czy pozwole-
nia na użytkowanie. Gdy mamy zaaranżowanych 
wszystkich najemców w całym budynku, to po-
wierzchnia do podatku będzie mniejsza  
o ok. 5% względem powierzchni otwartej. Różnica 
powierzchni według BOMA do powierzchni zgod-
nie z Ustawą podatkach i opłatach lokalnych 
będzie natomiast sięgać 7-8%. Powierzchnia do po-
datku to powierzchnia zaaranżowana przez najem-
cę, a powierzchnia do najmu to powierzchnia bez 
jego aranżacji wraz z częściami wspólnymi na pię-
trze i w budynku. Dlatego powierzchni do podat-
ku nie należy uwzględniać w umowach najmu. 
Powierzchnia ta będzie mniejsza od powierzchni 
do celów najmu. W umowie można ewentualnie 
pokazać powierzchnię całego budynku do podat-
ku lub łączną kwotę podatku za cały budynek. 
Przeważnie ten koszt, który ponosi właściciel nie-
ruchomości, jest przerzucany na najemcę i najle-
piej jest go liczyć na podstawie „udziału najemcy”.

 MIERZ KOMPLEKSOWO 
Priorytetowo w etapach pomiaru z projektu 
i pomiaru powykonawczego z natury muszą być 
jednolite zasady, które są jasno narysowane 
i opisane na rzutach pięter, a także spisane w jed-
nym pliku słownie. Jest to szczególnie istotne, 



34

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

gdy stosowane są modyfikacje norm pomiaru, 
albo inwestor ma autorskie wytyczne pomiaru. 
Po drugie, kalkulacji i pomiarowi powinien pod-
legać cały budynek, a nie wyrywkowe piętra czy 
pomieszczenia. Nie da się przy fragmentarycznym 
pomiarze rozłożonym w czasie poprawnie wyli-
czyć współczynników budynkowych czy piętro-
wych (jeśli nie mierzymy całego piętra). Ponadto 
jest to nieekonomiczne dla właściciela budynku. 
Kolejny istotny element to dokonywanie jak naj-
mniejszej liczby zmian w projekcie budowlanym. 
Brak projektów zamiennych jest sytuacją ideal-
ną. W warunkach, gdy są one niezbędne, warto 
pamiętać o wpływie na różnice w powierzchniach 
najmu przed i po wybudowaniu. Jest to jeden 
z kluczowych elementów najbardziej oddziałujący 

na zmiany powierzchni bu-
dynku, co może mieć prze-
łożenie na umowy najmu.

 DZIAŁAJ PERSPEKTYWICZNIE 
Powierzchnie do celów najmu z projektu powinna 
liczyć firma, która się na tym zna i robi to co-
dziennie. Ta sama firma powinna dokonać pomiaru 
powierzchni po wybudowaniu budynku. Dlaczego? 
Ponieważ  wie już ona, jakich zmian, modyfikacji 
i ustaleń z etapu wyliczeń powierzchni z projektu 
dokonano. Pozwala to uniknąć ponownych usta-
leń, modyfikacji, zaoszczędzi czas i wyeliminuje 
błędy zmieniającego się w ustaleniach zespołu 
zaangażowanego w te zadania. Należy wybrać 
odpowiednią dla siebie firmę i kontynuować 
z nią współpracę przez lata. Jeśli tak się jednak 
nie da, to szalenie istotne jest przekazanie jasno 
opisanych zasad wyliczenia powierzchni najmu 
kolejnym osobom w następnych latach (osoby 
zarządzające danym budynkiem oraz nowe firmy 
obsługujące pomiar). Gwoździem programu jest 
dobrze prowadzony rent roll – poligon doświad-
czalny nieskończonej możliwości popełnienia błę-
dów. Widziałem już chyba wszystko. Rekordowe 
różnice w rent rollu, jeśli chodzi o powierzchnię 
budynku, na przestrzeni 5 lat zarządzania sięgały 
30%, a dla jednego lokalu w innej inwestycji osią-
gnięto różnicę aż 300%.

 KALKULACJI I POMIAROWI 
 POWINIEN PODLEGAĆ CAŁY 
 BUDYNEK, A NIE WYRYWKOWE 
 PIĘTRA CZY POMIESZCZENIA. 

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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 BĄDŹ CZUJNY NA NADUŻYCIA 
Jedna z firm architektonicznych została popro-
szona o wyliczenie powierzchni według normy 
GIF. Poradziła sobie w ten sposób, że w nagłówku 
tabeli z zestawieniem powierzchni z pozwolenia 
na budowę zrealizowanego według normy PN-ISO 
9836:1997, zmieniła tylko nazwę na normę GIF. 
Różnice w normach do celów najmu sięgają 7-9%, 
a przy liczeniu powierzchni najmu w kamienicach 
na cele biurowe – nawet 13%. Takie zabiegi nie 
tylko powodują chaos w dokumentach i rent-rollu, 
ale przede wszystkim w umowach najmu. Najemcy 
coraz częściej sprawdzają, za co płacą, i często 
egzekwują zwroty źle naliczanych kwot.

Pewna firma geodezyjna podjęła się pomiaru po-
wierzchni według normy BOMA, a następnie zwró-
ciła się do mnie, abym jej „dał normę” i przeszkolił, 
jak się opracowuje pomiar, którego już dokonała. 
Odmówiłem. Po kilku dniach odezwała się firma 
szkoleniowa z informacją, że ma klienta, który szu-
ka szkoleniowca z normy BOMA. Ustaliłem, że jest 
to ta sama firma i odmówiłem. Po jakimś czasie 
zadzwonił zarządca mierzonego budynku z infor-
macją, że ma wątpliwości, co do tych pomiarów. 
Odmówiłem. Dlaczego? Bo początkowo przetarg 
rozpisany bezpośrednio przez tego zarządcę 
przegrałem – wygrała królowa cena – 50% stawki 
rynkowej – bez referencji.

Tego typu sytuacje mają miejsce kilka razy 
w miesiącu i przytaczam je, żeby pokazać ska-
lę problemu.

 MIEJ ŚWIADOMOŚĆ CIĘŻARU 
 ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Zastosowanie się do powyższych zaleceń pozwo-
li usprawnić proces negocjacji z ewentualnym 
najemcą. Dlatego, zwracam uwagę na to, że dobór 
osób, które generują wyniki z kalkulacji czy z po-
miaru rzeczywistego, powinien być kluczowym dla 
właściciela nieruchomości w zakresie zarządzania 
powierzchniami. Te wartości mają znaczenie dla 
umów najmu, deklaracji podatkowych, rozliczeń 
opłat itp. Dlaczego więc wciąż tak często zdarza 
się, że pomiary wykonują osoby, które nie mają 
często nawet zakupionych norm pomiaru po-
wierzchni? Zawsze to podkreślam, że w całym 
procesie inwestycyjnym ciężar tej wiedzy i podej-
mowanych decyzji spoczywa na właścicielu nie-
ruchomości. Czy jednak są oni świadomi tego, jak 
zarządzane są nieruchomości? Najbardziej świa-
domą grupą w tym zakresie są  z pewnością firmy, 
które jednocześnie mają prawo własności budynku 
i działy zarządzania. Im należy pogratulować stra-
tegicznego podejścia do sprawy, które przekłada 
się na wymierne korzyści finansowe i transparent-
ność przed najemcami.

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

fot. Tatiana Fet / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Kariera 
mieszkaniowa 
w Polsce
CZYLI „WEŹ KREDYT” 
I INNE MOŻLIWOŚCI 

 HANNA MILEWSKA-WILK  

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

Hanna Milewska-Wilk

W publikacjach naukowych istnieje pojęcie „kariery mieszkaniowej”, czyli 
sposobu na mieszkanie w zależności od zmieniającego się wieku, potrzeb 
i możliwości finansowych ludzi. Jak taka kariera może wyglądać w Polsce, 
jak ma się ona do rynku nieruchomości, najmu i powiązanych z tym rynków 
finansowych, a nawet emerytur? I jaka w tym jest rola państwa? Jak ma się 
do tego Wasza osobista kariera?

Większość z nas ma szczęście i zaczyna swoją 
karierę mieszkaniową z rodzicami, w domu lub 
mieszkaniu najczęściej należącym do rodziców lub 
dalszej rodziny, albo przynajmniej w rodzinie mają-
cej inny tytuł prawny do zajmowania nieruchomo-
ści. Dzięki temu mamy też coś na start: czasem od 
razu mieszkanie, część domu, działkę budowlaną, 
wkład własny albo miejsce, gdzie zawsze można 
wrócić i zamieszkać. 

Od kilku lat badacze zauważali rosnącą rolę kre-
dytu hipotecznego – całkiem nowego wynalazku 
w naszych polskich warunkach1 – jako swoistego 
świadectwa dojrzałości. Na zakup mieszkania de-
cydujemy się wraz z założeniem rodziny, a kredyt 
może wiązać trwalej niż małżeństwo2. 

Wielu młodych ludzi wyprowadza się z domu ro-
dzinnego, korzystając z oferty rynku najmu miesz-
kań, część przy okazji studiów kwalifikuje się do 
otrzymania miejsca w akademiku, a część mieszka 
z rodzicami i czasem jest o tym głośno w mediach3. 
Najem rynkowy jest jednak jednym z najprostszych 

sposobów na samodzielne mieszkanie, ale skutkuje 
często wyprowadzką z dala od rodziny. Pozostanie 
w rodzinnych dobrach może się wiązać z rezygna-
cją z planów dotyczących pracy i rozwoju zaintere-
sowań czy kariery. Do wybudowania domu, nawet 
na własnej działce, nie wystarczą już czas i własna 
praca, potrzeba większych nakładów. 

 KREDYT 
Jak to jest z tym kredytem? Kiedyś cała wieś po-
magała w budowie domu dla nowożeńców, którzy 
zaciągali w ten sposób swoisty kredyt wdzięczno-
ści, który wymagał odpracowywania. Mieszkania 
w miastach to sprawa dużo bardziej skompli-
kowana, ale ściśle powiązana z pracą. Pierwsze 
osiedla, tzw. patronackie, zaczęły powstawać 
wraz z fabrykami i były przeznaczone dla robot-
ników. Miały budynki wielorodzinne dla zwykłych 
pracowników i domy dla kadry zarządzającej, ale 
i sporo infrastruktury: części handlowe, edukacyj-
ne, kultu, kultury i rozrywki4. Koszty budowy były 
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częścią większej inwestycji, a mieszkańcy byli 
najemcami, jak długo pracowali. 

Oderwanie tytułu do mieszkania od pracy nade-
szło z pierwszymi spółdzielniami mieszkaniowy-
mi, które brały już kredyty na budowę5. Grunty 
mogły być wnoszone przez instytucje prywatne 
i publiczne, ale sama budowa i potem utrzymanie 
należało już do wspólnoty mieszkańców. Chętni 
stawali się spółdzielcami poprzez wniesienie 
wkładu własnego, a potem byli najemcami lokali; 
czynsze służyły do spłaty kredytów, utrzymania 
i ulepszania osiedli. Znów były to całe założenia 
urbanistyczne z dobrą infrastrukturą techniczną 
i społeczną, bo spółdzielnie mieszkaniowe pro-
mowały wysokie standardy.

Banki coraz bardziej rozwijały ofertę i okazało 
się, że już nie tylko instytucje są dostatecznie 
wiarygodne, żeby spłacać duże i wieloletnie kre-
dyty, ale także zwykły Kowalski, który powinien 
mieć jednak stałe i stabilne zatrudnienie. Kredyt 
hipoteczny w Polsce jest oparty nie tyle na war-
tości nieruchomości, czyli domu lub mieszkania, 
co bardziej na zdolności do spłacania go przez 
głównego kredytobiorcę. Nadal jednak własność 
jest kosztowna, a coraz bardziej zaawansowane 
technologie potrzebne w budownictwie lub tylko 
zwiększające komfort to bardzo duży wydatek 
początkowy i spore koszty utrzymania później. 

 PRACA I... LEPSZA PRACA 
Kredyt mieszkaniowy, popularna hipoteka, jest 
powiązany z dochodami wynikającymi z zatrudnie-
nia. Na spłacanie tak skonstruowanego długu, bez 
obciążania comiesięcznych zarobków bardziej niż 
w 40%6, stać około 30% społeczeństwa. Większość 
nie zarabia wystarczająco dużo, żeby kupić miesz-
kanie na kredyt7, a coraz większą barierą jest 
zebranie odpowiedniej kwoty na wkład własny, 
koszty transakcyjne i niezbędne wykończenie 
lub remont oraz umeblowanie. I jeszcze miejsce 
parkingowe, często płatne osobno, ale wymagane 
przy zakupie mieszkania.

Szczęśliwcy budujący domy, te szeregowe i bez-
czynszowe wliczając, również płacą całkiem sporo. 
Może na początku nieco łatwiej jest rozłożyć 
w czasie wydatki na wykańczanie, same opłaty są 
niższe, ale za to koszty dojazdów, czas poświęcany 
na przejazdy, w końcu konieczność zakupu dru-
giego samochodu – to narastające wydatki poza 
spłatą kredytu.

Praca nie jest już tak stabilna jak wtedy, kiedy 
wymyślano kredyty hipoteczne, a to zobowiąza-
nie zaciąga się na kilkadziesiąt lat. Coraz więcej 
osób woli nie mieć kredytu, nawet jeśli oznacza to 
całkowicie rezygnację z własności mieszkania lub 

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com
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domu. Dla wielu kredyt jest jedynym powodem 
pozostawania w nieudanych związkach. Nie da 
się często znaleźć tej mitycznej lepszej pracy. Czy 
mają w ogóle jakieś wyjście?

 MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE 
Od kilku lat coraz częściej dochodzi do głosu 
pokolenie dzieci tych, którzy uwłaszczyli się 
na mieszkaniach zakładowych, spółdzielczych, 
wykupili mieszkania gminne z dużą bonifikatą. 
Jeśli większość osób starszych jest właścicielami 
nieruchomości, w których mieszkają, a sporej czę-
ści młodych nie stać na wzięcie kredytu i kupno 
mieszkania od dewelopera, to jakie mają opcje? 
Powrót do najmu wydaje się jak najbardziej uza-
sadniony, ale do najmu nie do końca rynkowego.

Ryzyko zaciągnięcia kredytu przez pojedynczą 
osobę lub gospodarstwo domowe, przy niesta-
bilnym zatrudnieniu i coraz rzadziej spotykanych 
umowach o pracę, jest bardzo duże. Wracają więc 
pomysły, żeby kredyty znów brały większe insty-
tucje. Obecnie trwają prace nad ustawą o ko-
operatywach mieszkaniowych, wracają pomysły 
wsparcia dla „młodych” spółdzielni mieszkanio-
wych, niemających jeszcze zasobu do zarządza-
nia. To mają być mieszkania na własność, ale ze 
względu na przeniesienie pracy przy organizacji 
budowy na przyszłych mieszkańców i właścicieli, 
wsparcie gmin przy realizacji mieszkań poprzez 
ułatwienia przy przetargach na działki lub prostej 
organizacji grupy przyszłych sąsiadów, mieszka-
nia mają być tańsze, a wspólny kredyt łatwiejszy 
w spłacaniu. 

Na pograniczu zaspokajania dążenia do wła-
sności i stosunkowo taniego najmu jest nowa 
wersja TBS-ów, czyli Społeczne Inicjatywy 
Mieszkaniowe. Kredyt znów biorą na siebie więk-
sze organizacje, do tego ma on niższe oprocento-
wanie, dochodzi tu wkład gminy lub innej insty-
tucji w formie gruntu pod budowę i, rzeczywiście, 
pozwala to sfinansować całość taniej niż przy cał-

kiem komercyjnych kredytach dla deweloperów 
i osób fizycznych na zakup, odpadają też koszty 
sprzedaży i marketingu. Wymogiem przy dążeniu 
do własności w SIM-ach ma być duży wkład wła-
sny wynoszący 20 lub nawet 30% wartości lokalu, 
wpłacany na początku budowy, później wspólny 
kredyt spłacany jest w czynszach.

Kolejna forma to najem od instytucji typu TBS, 
SIM lub innej. Dla osób bez oszczędności to nadal 
atrakcyjna oferta, ponieważ mimo że czynsze 
w TBS-ach służą do spłacania kredytów oraz 
pokrycia opłat za media i kosztów bieżącej 
administracji, to są na tyle atrakcyjne, że nie ma 
wolnych lokali i zawsze jest kolejka chętnych. 
Instytucje te korzystały i nadal mogą korzystać 
z preferencyjnych kredytów na budowę i większe 
remonty, działają sprawnie, jedyny problem jest 
taki, że nie zbudowano w tym modelu większych 
zasobów lokalowych. 

 NAJEM WSPIERANY 
Około 20% gospodarstw domowych nie będzie 
jednak stać nawet na najem po cenach niższych 
niż rynkowe, nie mają one także oszczędności 
na wkład własny lub kaucję w wysokości 6 lub  
12 czynszów. Powinny więc korzystać one z miesz-
kań z zasobów gminnych, komunalnych i socjal-
nych. Od kwietnia 2019 roku gminy mają możliwość 
weryfikowania zarobków i majątku takich najem-
ców w trakcie najmu, tak by mieszkania o najniż-
szych czynszach trafiały właśnie do najbardziej 
potrzebujących pomocy mieszkaniowej,  sprawdzać 
można jednak tylko tych, którzy umowy z gminami 
podpisali po już dacie wejścia w życie tej zmiany. 

Z mieszkań komunalnych wciąż korzystają osoby, 
które mogły wcześniej nawet dziedziczyć umowy 
najmu po bliższej i dalszej rodzinie. Najem ko-
munalny musi być jednak bardziej płynny, żeby 
zaspokajał potrzeby tych osób, które na zasadach 
rynkowych sobie nie poradzą – w ten sposób może 
redukować ryzyko wynajmujących. 
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 PODSUMOWANIE 
W Polsce spójna polityka mieszkaniowa nie istnie-
je, tak samo jak nie istnieje żadna instytucja, która 
zakresem obowiązków obejmowałaby całość moż-
liwości dotyczących zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych. A potrzebna jest różnorodność dla 
różnych zasobności portfela, osobistych potrzeb 
i zmian w życiu. Brak jest powszechnej wiedzy 
o nieruchomościach i możliwościach mieszkanio-
wych, a większość Polaków dokonuje wyborów, 
opierając je o reklamy i doświadczenia rodzinne. 
Jak radzić sobie ze starzeniem się w naszych nieru-
chomościach, dopiero zaczynamy się uczyć. Karierę 
mieszkaniową i tak kończy dzierżawa parceli albo 
niszy na czas określony. 

1. Kredyt Alicja – polecamy opowieści starszych bankowców. 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Feralny-kredyt-Alicja-PKO-BP-
nie-odpuscil-dluzniczce-7709861.html

2. Badania Habitatu z 2020 roku wskazują, że odkładane są decyzje 
o rozwodzie ze względów mieszkaniowych.  

https://habitat.pl/forum-mieszkaniowe-2020/raport/

3. https://www.money.pl/gospodarka/polacy-dlugo-mieszkaja-z-
rodzicami-trend-nasili-sie-przez-pandemie-6542293162399361a.
html

4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_patronackie

5. https://pl.wikipedia.org/wiki/
Warszawska_Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_Mieszkaniowa

6. Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego zaleca bankom 
obciążenie gospodarstw domowych comiesięczną obsługą długu 
na poziomie 40% https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/
Rekomendacja_S_18_06_2013_34880._34880.pdf

7. Badania Zuzanny Rataj dokładnie pokazały, kogo stać na jakie 
wydatki mieszkaniowe https://www.researchgate.net/publica-
tion/324756432_Luki_dochodowe_w_systemie_pomocy_mieszka-
niowej_dla_niezamoznych_gospodarstw_domowych_w_Polsce_
Wnioski_z_badan_krajowych

.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com
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Odtruwanie przy 
silnej ekspozycji 
na stres
O JEGO ZNACZENIU I KONSEKWENCJACH
 DAWID MARECKI 

fot. Javson Swaby / pexels.com
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Wyobraź sobie scenę jak z filmu. Drogą jedzie sa-
mochód osobowy. W środku trzech kumpli – jeden 
prowadzi (Adam), drugi siedzi obok (Bartek), a trzeci 
(Cezary) na tylnej kanapie. Jadą spokojnie w miłej 
atmosferze, świetnie znają drogę i cel podróży. Wtem, 
kilkadziesiąt metrów przed nimi, z ogromnym hukiem 
spada na drogę wielka sekwoja. 

– Skąd, do cholery, spadło to drzewo?! – denerwuje 
się Adam.

– Luzik… – uspokaja Bartek – pewnie zaraz to usuną. 
Swoją drogą to niezłe jaja… trach i drzewo na drodze. 

- Pragnę zauważyć, Panowie, że w Polsce nie rosną 
sekwoje… – dodaje Cezary i, poprawiając okulary, 
sięga po smartfona – Taaak… jak podaje Wikipedia, 
sekwoje powszechnie rosły na terenach dzisiejszej 
Polski w prekambrze, czyli jakieś 200 mln lat temu, 
a obecnie można je spotkać na terenie Stanów 
Zjednoczonych i pozostało ich już bardzo niewiele – 
stwierdza. – Doprawdy, Panowie, mamy tutaj dość 
osobliwe zjawisko…

Rozmowę przyjaciół przerywa nad wyraz szybko 
zjawiający się policjant, który kieruje samochody 
na znajdującą się nieopodal polną, nieutwardzoną 
drogę. Sznur aut korzysta z objazdu. Przyjaciele 
zjeżdżają ze znanej, więc stosunkowo bezpiecznej, 
szerokiej drogi – w nieznaną, która dodatkowo zdaje 
się kierować w dół zbocza. Auta nabierają stopniowo 
coraz większej prędkości. Po chwili, zwiastując pewne 
zderzenie, kierującym ukazuje się w oddali… gęsty las 
sekwoi, którego nie sposób ominąć.

Z niewiadomych przyczyn nikt nie zwalnia, nie 
zatrzymuje się! Wręcz przeciwnie, sznur aut pędzi 
w dół na złamanie karku, mijając tabliczki z napisami: 
karambol 3 km, karambol 2,9 km, karambol 2,8 km… 

– O Boże!!! Wszyscy zginiemy!!! – krzyknął Adam.

– Wszystko będzie dobrze, nie panikuj stary! – za-
reagował Bartek. – Przecież nie kierowaliby nas ob-
jazdem, abyśmy się rozbili. Na bank, ta droga skręca 
gdzieś dalej i ominiemy ten las.

Jak COVID-19 ze wszystkimi swoimi konsekwencjami wpłynął i nadal 
wpływa na naszą psychikę? I jakie ma to przełożenie na aspekty 
sprzedażowo-negocjacyjne w relacji klient – agent na rynku pośrednictwa? 
Zacznijmy od historii, która przydarzyła się trójce przyjaciół pod koniec 
marca tego roku...

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

http://www.imdm.pl/
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– A jak nie skręci?! Poza tym, dlaczego policjant poja-
wił się tak szybko? I jakoś tak dziwnie się uśmiechał, 
jak machał lizakiem, zwróciliście uwagę? – nerwowo 
spytał Adam. –  Może to zaplanowana akcja  
depopulacji kierowców?! 

– Skończ z tymi bredniami, stary, naprawdę posłuchaj 
się z boku, to jakiś absurd! – uniósł się Bartek.

– Faktycznie, nie jest wesoło… ale chciałem przy-
tomnie zauważyć – skomentował Cezary – że staty-
stycznie w wypadkach śmiertelnych spowodowanych 
uderzeniem w sekwoje ginie rocznie na świecie 
0,00034% kierowców, lepiej martwić się więc o pręd-
kość, bo tutaj statystyka wygląda już trochę gorzej…

– Tak! Musimy się zatrzymać… O nie! – wykrzyknął 
Adam. – Hamulec nie działa!? Moment, czy to jest 
hamulec?! Hamulca nie mogę znaleźć!!! Chryste, 
wiedziałem, żeby nie brać auta z wypożyczalni! 
A instynkt mnie ostrzegał… dlaczego, dlaczego go nie 
posłuchałem – ganił się płaczliwy głosem. – Gdyby 
tak cofnąć czas… Gdzie jest ten cholerny hamuleeec?!

– Jak to nie możesz znaleźć?! – zirytował się 
Bartek. – To jak hamowałeś wcześniej? Uspokój się 
i nie panikuj! 

– Panowie! – przerwał im Cezary, licząc coś na kal-
kulatorze – pragnę nadmienić, że jeżeli gwałtowanie 
się zatrzymamy, to jest 99% prawdopodobieństwa, 
że auto jadące za nami wjedzie nam w… ekhm, no 
właśnie. Chyba, że zauważy nasze światło stop. Wtedy 
50/50 przy tej odległości… Ale nawet jeśli wyhamuje, 
to ktoś może wjechać w niego itd. Moment… można 
to obliczyć: liczba aut w ciągu… permutacja z…

– Jedziemy coraz szybciej… to się wymknęło spod 
kontroli… kochałem swoje życie… bywało różnie, 
ale pozostałem człowiekiem w tym świecie pełnym 
wilków – bełkotał bezbarwnym głosem  
zrezygnowany Adam.

– Ale kto by pomyślał? Swoją drogą, na co ja płacę 
podatki? – ożywił się nagle Bartek. – No chyba m.in. 
na to, aby sekwoje nie spadały mi na drogę, tak?! 
A jak już spadną, to żeby objazd miał chociaż asfalt, 
tak?! Rząd jak zwykle guzik robi… Jak to się skończy, 
to mam w nosie, jadę do Mielna na wakacje. Adaś, 
dodaj no gazu!

– Najlepiej poczekajmy, co się stanie, jak już będzie-
my blisko tego lasu. Zbyt dużo zmiennych, aby teraz 
w pośpiechu działać – podsumował Cezary.

fot. Daniela Constantini / pexels.com
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 TYMCZASEM W REALU... 
No właśnie… można by dyskutować, kto ma rację… 
Dyskutować, mniej lub bardziej zawzięcie, udowad-
niając swoje racje. Mam nadzieję, że żaden Adam, 
Bartek czy Cezary nie poczuli się urażeni, nawet 
jeśli zbyt wyostrzyłem ich postawy. Uważam, 
że każdy ma prawo do swoich opinii i z zasady nie 
wartościuję, szczególnie zaś unikam oceniania. 

Na percepcję rzeczywistości, a tym samym na za-
chowanie, wpływ mają stresory. Pod wieloma 
względami przypomina to powszechnie znany pro-
ces „przechodzenia żałoby”: począwszy od szoku 
(to jakoś w marcu/kwietniu) poprzez kolejne etapy: 
wyparcie, gniew, targowanie się i smutek po ak-
ceptację, a na końcu wdzięczność. Oczywiście:

 ■ nie wszyscy podróżują tym samym tempem,

 ■ wielu wraca do poprzednich, już przebytych 
etapów i podąża dalej,

 ■ nie u każdego wygląda to tak samo,

 ■ nieliczni dochodzą do końca procesu 
(wdzięczność). 

Opłaca się asertywnie zidentyfikować, w którym 
miejscu w procesie obecnie znajdujesz się w roli 
agenta, a w którym Twój klient. 

 CZŁOWIEK W STRESIE 
Ze względu na rodzaj reakcji (pod względem dzia-
łania), chcąc sobie poradzić z sytuacją stresującą, 
ludzie prezentują trzy style, podobnie jak bohatero-
wie naszej historii:

- koncentrują się na emocjach (Adam – „jest dra-
mat” oraz Bartek – „będzie dobrze”)

Ten styl charakteryzuje tych, którzy wybierają my-
ślenie życzeniowe i fantazjowanie kosztem racjonal-
nego działania. Ich zdaniem nieważne jest usunięcie 
lub zminimalizowanie bodźca stresowego – waż-
niejsze jest zmniejszenie napięcia emocjonalnego 
towarzyszącego sytuacji stresowej. Nie podejmują 
więc realnych działań, aby tę sytuację rozwiązać, 
a zatem trudno im osiągnąć pozytywny efekt, co 
często kończy się wzrostem napięcia psychicznego.

- koncentrują się na unikaniu (Cezary – „poczekaj-
my, co będzie”)

fot. Gustavo Fring / pexels.com
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Ta postawa wiąże się z odrzuceniem od siebie myśli 
o zasadniczym problemie, niedopuszczaniem do 
przeżywania go i angażowania się w rozwiązanie 
sytuacji stresowej. Oznacza pewną ucieczkę od 
prob lemu, a człowiek wykonuje czynności zastęp-
cze – może na przykład robić pranie, sprzątać, spać 
lub poszukiwać intensywnych kontaktów towarzy-
skich. Podobnie jak wyżej, celem jest obniżenie na-
pięcia emocjonalnego, a nawet niedopuszczenie do 
niego, właśnie poprzez unikanie chociażby myślenia 
o problemie.

- koncentrują się na zadaniu (no właśnie… miejmy 
nadzieję, że to Ty i Twój klient) 

Ten styl oznacza podejmowanie działania, które 
ma cel – wybierają go ci, dla których najważniejsze 
jest rozwiązanie problemu lub zmiana istniejącej 
sytuacji stresowej przez wykorzystywanie  
procesów poznawczych*.

Dla agenta bardzo opłacalne będzie zrozumienie, 
jaki rodzaj reakcji i nastawienia do sytuacji prezen-
tuje klient czy partner w negocjacjach.

Kiedy zarówno agent, jak i klient prezentują posta-
wę proaktywną – koncentrację na zadaniu, to szan-
sa na zawarcie porozumienia jest wysoka – osobi-
ście znam wielu agentów, którzy w tym trudnym 

czasie, odnaleźli się (pomimo początkowych trud-
ności) dość dobrze, a nawet bardzo dobrze. Podczas 
konsultacji raportują na przykład, że z pewnymi 
typami klientów jest obecnie o wiele łatwiej. Są 
oni wiele bardziej skłonni dawać agentowi zlecenia 
na wyłączność i jednocześnie akceptować wyższe 
niż normatywne prowizje.

Podkreślmy jednak, że dotyczy to głównie tych 
klientów (i agentów), którzy w procesie przecho-
dzenia żałoby znajdują się w fazie akceptacji, wyszli 
z trybu przetrwania (o tym trybie za chwilę) i są 
nastawieni na zadanie. Dodam, że przynajmniej 
w połowie znanych mi przypadków to klient inicjo-

wał spotkanie z agentem, 
a nie odwrotnie.

 Dla agenta bardzo opłacalne 
 będzie zrozumienie, jakie 
 nastawienie do sytuacji 
 prezentuje klient: czy 
 koncentruje się na emocjach, 
 unikaniu czy na zadaniu.  

fot. Lucas Pezeta / pexels.com
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 CZŁOWIEK W TRYBIE: 
 „PRZETRWANIE” 
Bardzo interesujące zjawisko. Fani gier wideo 
mogą kojarzyć ten tryb jako szczególnie wyma-
gający dla gracza. Psychologicznie zaś człowiek 
często wchodzi nieświadomie w ten tryb w prze-
biegu ostrego stresu. Ten stan charakteryzuje się 
pewnymi szczególnymi parametrami – mogą one 
występować łącznie, sekwencyjnie lub wybiórczo.

 ■ Skupienie się przede wszystkim na sobie, swo-
ich potrzebach, zamknięcie w swoim świecie.

 ■ Nastawienie przede wszystkim na obronę, 
mentalne skulenie się, zwinięcie w kłębek, 
schowanie do skorupy, sztywność zamiast 
elastyczności itd.

 ■ Wypatrywanie zagrożeń (zamiast szans), 
szczególna czujność, podejrzliwość, 
nieufność.

 ■ Interpretowanie większości sygnałów jako 
zagrożenia, nawet jeśli są neutralne i zwłasz-
cza jeśli są szansą na rozwiązanie problemu, 
który wywołał stres (bo ona wiąże się działa-
niem a działanie z ryzykiem).

 ■ Bardzo ograniczona zdolność do logicznego 
myślenia lub jej brak, emocje szaleją.

 ■ Dominuje myślenie szybkie, chaotyczne, opar-
te o odczucia, intuicję.

 ■ Ograniczona zdolność do działań proaktyw-
nych lub jej brak.

 ■ Oszczędzanie energii, również na poziomie 
biologicznym (myślenie wolne, czyli opar-
te o analizę, wymaga wydatkowania więcej 
energii od naszego mózgu, który jest z zasady 
„leniwy”).

 ■ Uwalniają się ponadnormatywne ilości hor-
monów stresu, m.in. kortyzolu. Ciało migdało-
wate i układ limbiczny pracują „na sterydach”.

 ■ Poczucie braku wpływu na otaczającą rze-
czywistość, chaos w głowie, galopada myśli, 
trudności w podejmowaniu decyzji w ogóle, 
czasami „magiczne myślenie” itp.

 MORE STRESS – LESS PROSPECT 
Im wyższy poziom szeroko pojętych emocji, tym 
węższa perspektywa spojrzenia. Im więcej stresu 
po jednej ze stron, tym trudniej jej odczytać pełen 
przekaz komunikatu drugiej strony. Właśnie dlatego 
z klientami prezentującymi ponadnormatywny po-
ziom stresu komunikuje się znacznie trudniej. Część 
technik, które nieźle działały przed pandemią, 
obecnie działa po prostu słabiej, ponieważ silny 
lęk klienta i nieomal zakażone kortyzolem ciało, 

sprawiają, że Twoje komu-
nikaty odbiera on w sposób 
niewyraźny, groteskowy 
lub przeinaczony.

Trochę upraszczając, przypomina to sytuację, 
w której próbujesz oglądać telewizję bez podłą-
czonej anteny. Coś tam czasami widać, ale niewy-
raźnie, śnieży, rwie się, no i ten szum… Pomijając 
fakt, że rodzi to frustrację po stronie odbiorcy, 
przypomnij sobie lub zastanów się, co wtedy robi 
większość ludzi? „Głupi grat!” Naprawdę mało kto 
(przynajmniej na początku) jest w stanie zrozumieć, 
że nadawca ma wyraźny i silny sygnał z poziomu 
studia – zatem może to u mnie coś jest nie tak? 
Niestety, zwykle z zasady zakładamy, że to wina 
kogoś. Podobnie jest z klientami.

Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że w pro-
cesie sprzedaży czy negocjacji odpowiedzialność 

 Część technik, które nieźle 
 działały przed pandemią, 
 obecnie działa słabiej 
 lub wcale.  
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Reakcje na silny kryzys a szan-
sa na zawarcie porozumienia 
BEZ ODTRUWANIA (UMOWA/
PROWIZJA/WYNAGRODZENIE) 
przy zastosowaniu typowych 
technik sprzed-negocjac.
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za to, czy nasz klient zobaczy wyraźny, niezaszu-
miony obraz spoczywa w dużej części… na nas. 
Zwłaszcza w sytuacji, jeśli zdajemy sobie sprawę, 
że jest on aktualnie w stresie i – zwłaszcza – jeśli 
w zawodowej roli prowadzi nas zdrowo pojęta tros-
ka o to, abyśmy na tym biznesie wygrali oboje.

Jak więc negocjować z tymi, którzy w tym procesie 
pozostają niestety na niższych poziomach?

 O(D)TRUJ MNIE! 
Zanim zaczniesz, opłaca się zdać sobie sprawę, że:

 ■ Nie każdego klienta należy odtruwać. Co do 
zasady, odtruwamy tych, którzy są zatruci. 
Inaczej istnieje ryzyko, że chcąc odtruć nie-
zatrutego, możesz go… otruć (zapewne nie 
umknął Twojej uwadze fakt, że „d” w tytule 
akapitu jest w nawiasie – właśnie dlatego).

 ■ Nie każdego zatrutego stresem opłaca się 
odtruwać tak samo. Zależy to od fazy, w któ-
rej się on aktualnie znajduje.

 ■ Aby odtruć skutecznie, samemu nie można 
być zatrutym. Działanie w kognitywnej roli 
agenta nieruchomości jest Twoją osobis-
tą tarczą. Pisałem już o tym kilkukrotnie. 
Agent w kryzysie odpowiedzialności będzie 
miał duże trudności. Potrzebujesz odtrucia 
w zawodowej roli? Dzwoń do swojego szefa 

lub do mnie. Nie masz wykształconej zawo-
dowej roli i czujesz, że potrzebujesz odtrucia 
ze stresu w innych rolach lub po prostu jako 
człowiek? Znajdź kogoś, kto przeprowadzi 
Cię przez proces, najlepiej psychologa, tera-
peutę lub psychiatrę.

 ■ Odtruwanie to nie jest zabawa dla dzieci. 
Odwaga, asertywność i poczucie własnej 
wartości, czyli najważniejsze elementy mind-
setu skutecznego agenta, będą warunkować 
Twoją skuteczność. 

 ■ Do odtruwania używamy „niebezpiecznych” 
narzędzi – jeżeli uważasz, że zarządzanie 
poziomem stresu drugiego człowieka jest 
bezpieczne to… powodzenia. Szacunek, 
empatia, uważność to tylko niektóre z naj-
ważniejszych, które powinny Cię prowadzić 
w tym procesie. Bez nich nawet nie zaczynaj. 
W procesie chodzi o klienta, nie o Ciebie – to 
on jest podmiotem.

 ■ Odtruwanie może być narzędziem wpływu 
lub manipulacji. Młotkiem możesz zbudować 
tratwę ratunkową lub ogłuszyć babcię. To 
jednak wciąż tylko młotek – ty decydujesz, 
jak i kiedy go używasz. Działaj w roli opartej 
o Twoją kulturę, której istotnym elementem 
są wartości, jakie wyznajesz i reprezentujesz 
jako człowiek.

 ■ W odtruwaniu nie chodzi o to, aby cokolwiek 
sprzedać, wcisnąć, kogoś namówić czy usta-

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

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
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-poczucie-wlasnej-wartosci-13702.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-poczucie-wlasnej-wartosci-13702.html
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lić z nim korzystne warunki współpracy, ale 
znaleźć rozwiązanie na konfliktową sytuację!

 ■ W odtruwaniu chodzi o to, aby klient był 
gotów wziąć odpowiedzialność za decyzję, co 
zrobić ze swoim problemem, i mógł ją podjąć 
w sposób realnie rozsądny, logiczny i opła-
calny dla obu stron. Doprowadzony do tego 
punktu przez Ciebie jest mentalnie gotowy 
poznać rozwiązania, które masz przygoto-
wane dla niego. I dopiero wtedy (zakładam, 
że Twoje rozwiązania są super) klient ma 
szansę zauważyć wyraźnie (bez szumu), 
że faktycznie są one dla niego korzystne! 
Nie będziesz nawet musiał go przekonywać 
czy argumentować.

Brzmi obiecująco? Być może właśnie dlatego, 
jest to tak trudne do zrobienia… niemniej warto, 
jeśli po drugiej stronie masz klienta w ostrym 
przebiegu stresu, reaktywnego, a chcesz uzyskać 
zlecenie na wyłączność i/lub ustalić ewentualne 
wynagrodzenie na ponadnormatywnym pozio-
mie, albo gdy klient mający określone wątpli-
wości chce wycofać się z planowanej umowy 
przedwstępnej lub nawet żąda renegocjacji 
ustalonego w umowie wynagrodzenia, grożąc, 
że w przypadku braku porozumienia nie sprze-
da lub nie kupi. W końcu, gdy po zrealizowanej 
transakcji (lub jej części) klient po prostu nie 
zamierza płacić za Twoją pracę.

Zatem jeśli chcesz, abyście wygrali oboje i masz 
plan jak to zrobić, to zanim go przedstawisz, 
używając swoich ulubionych technik, zwiększ 
szansę, że zadziałają i najpierw odtruj klien-
ta z siłą proporcjonalną do poziomu i rodzaju 
jego stresu.

 (PRAWIE CAŁA) 
 INSTRUKCJA ODTRUWANIA 

1. Postaraj się rozróżnić, czy klient prezentuje 
styl unikania problemu, czy też koncentruje 
się na swoich emocjach. Pamiętaj, że unikanie 
to tak naprawdę (nieco upraszczając) emocje 
do wewnątrz, pozorna niechęć do konfrontacji, 
również z Tobą. Z dwojga złego, łatwiej jest z tymi, 
którzy emocje mają „na zewnątrz”. A właśnie! 
Byłbym zapomniał: jeżeli klient prezentuje 
styl oparty o proaktywne szukanie rozwiązań, 
to – oczywiście – jest w fazie akceptacji i to jest 
wspaniała wiadomość – nie trzeba stosować  
kolejnych punktów.

2. Zrozum, że za każdym stanowiskiem stoją po-
wody. Słowa: „Nie zapłacę”, „Za duża prowizja” czy 
„Wycofuję się, rezygnuję” – nic nie znaczą. Bardziej 
interesujące są właśnie powody, najbardziej zaś 
niewypowiedziane wprost lęki. Warto pamiętać 
słowa Ernesta Hemingwaya: „Każdy napotkany 

fot. cottonbro / pexels.com
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człowiek coś kocha, coś stracił i czegoś się boi”. 
Jeżeli potrafisz przełożyć to na pole handlowe, 
łatwiej będzie Ci zrozumieć, czego naprawdę boi 
się Twój klient – czyli co stoi u podstawy jego 
stanowiska. To niełatwa sztuka, ale jednocześnie 
istotne źródło władzy w każdych negocjacjach.

3. Nazwij problematyczną sytuację po imieniu. Zau-
faj mi, nie baw się w okrągłe słówka. Jeżeli chcesz, 
aby klient dostrzegł w Tobie kogoś, z kim może 
pozwolić sobie na szczerość i mówić bez obaw to, 
co naprawdę myśli – opłaca Ci się zrezygnować 
z tzw. wizerunku profesjonalnego agenta 
nieruchomości typu „ą, ę, bułkę przez bibułkę” 
i nazwać sprawy takimi jakimi są, nawet jeśli 
oznaczać to będzie użycie języka dorosłych – nie 
oznacza to jednak w żadnym wypadku wrogości 
czy braku kultury wobec klienta. Szacunek 
przede wszystkim.

4. Używając umiejętnie empatii, aktywnie słuchając 
rozmówcy i parafrazując go, bez oceniania – i co 
szalenie istotne – z głębokim szacunkiem do 
oponenta jako człowieka, będzie Ci łatwiej go 
zrozumieć. Nie prezentuj się jako przeciwnik, 
nie poprawiaj, nie pouczaj, nie argumentuj. 
Jednocześnie nie licz na to, że klient sam wprost 
opowie Ci o swoim lęku – tak zrobi naprawdę 
niewielu i – niestety – zwykle i tak będzie to tylko 
część prawdy. Twoje zadanie polega teraz na od-
kryciu, gdzie jest centrum jego strachu, nawet jeśli 
klient sam sobie tego do końca nie uświadamia.

5. Nazwij wyraźnie zidentyfikowany lęk – to jak 
wbicie kołka w czuły punkt. Pamiętaj jednak, 
aby zrobić to z dużym szacunkiem i często… 
współczuciem, spokojnym pewnym głosem. Jeżeli 
faktycznie prawdziwie odkryłeś, gdzie jest cen-
trum lęku, to po tym jak je nazwiesz, klient powi-
nien pomyśleć: „Skąd on to wie?!” albo (w innej 
opcji), uświadomić sobie ból, o którym wcześniej 
nawet nie pomyślał.

6. Teraz zatop się w dłuuugiej pauzie… i przygotuj 
się na trudniejszą część. Niestety, ludzie z zasady 
słabo reagują, gdy uświadamiają sobie prawdziwą 
skalę problemu. Wbicie kołka… boli.

7. Licz się więc z faktem, że w niektórych sytuac-
jach będziesz zmuszony przyjąć naprawdę sporo 
nieprzyjemnych dla Twojego ucha informacji, 
obrazujących poszczególne etapy, przez które 
przechodzi klient: od gniewu poprzez wyparcie 
czy zaprzeczenia po próby targowania się. Jeżeli 
tak się dzieje – to świetnie, jesteś na dobrej 
drodze. Wszystkie niewyrażone lęki klienta po-
winny się ujawnić. Dzieje się to właśnie w takiej 
formie. Zanim to jednak nastąpi, może się zdarzyć, 
że zostaniesz poddany serii prób polegających 
m.in. na zadawaniu Ci prowokujących pytań 
lub kierowaniu do Ciebie takich stwierdzeń. 
W zależności od przedmiotu negocjacji mogą 
to być np.: „To wolicie mieć transakcję czy nie?!” 
albo „Co mi Pani opowiada jakieś bzdury, że ceny 
spadają, jak nie spadają!”. Nie odpowiadaj na to. 



52

sprzedaż i negocjacje

EST   TEEST   TE

Licz w myślach do tysiąca i nie wchodź w żadną 
polemikę, grę na kontrargumenty itp. To bardzo 
trudne i wbrew pozorom dość konfrontacyjne. 
Na pytania typu: „No i co nic Pani nie mówi?!” 
odpowiadaj z prawdziwym szacunkiem i troską, 
w spokojnym stylu: „Przykro mi, że tak się stało. 
Widzę, że to trudna sytuacja dla Pana” i powrót do 
pauzy… Nie daj się jednak sprowokować do walki. 
Nie mów również na tym etapie: „Pomogę Panu 
przez to przejść” czy „Mam rozwiązanie…”, albo że: 
„Razem przez to przejdziemy”. To nie jest moment 
na to, aby być w tej niełatwej sytuacji dla klienta 
„razem z nim” – ta część dotyczy tylko jego. Jego 
lęków. Ty ich w swojej roli zawodowej nie masz – 
bo np. masz przygotowane solidne BATNA.

8. Etap, kiedy Ty milczysz, a klient wyrzuca swoje 
lęki może niekiedy trochę potrwać. Osobiście 
miałem sytuację, kiedy przekroczył 30 minut, 
choć to faktycznie rzadkość. To, co sygnalizuje 
Ci, że jesteś na dobrej drodze to chwila, kiedy 
klient również milknie. Uważaj jednak. Upewnij 
się, że wszystkie nienazwane lęki wyszły, zanim 
pójdziesz dalej. W zależności od przedmiotu 
negocjacji możesz powiedzieć np.: „Naprawdę, 
trudno mi sobie wyobrazić, jak ciężka musi być 
dla Pana ta sytuacja, choć naprawdę chciałbym”. 
I znowu pauza.

9. Jeżeli klient milczy, możesz iść dalej. Jeśli nie, 
wracasz do punktu 7 i dezaktywujesz pozostałe 
lęki. Dopóki nie zostaną one wyrzucone, to zasad-
niczo uniemożliwi Ci to znalezienie i opracowanie 

rozwiązania, na które zgodnie przystanie klient. 
Powtarzasz ten proces tak długo, aż po drugiej 
stronie jest cisza, nawet po upewnieniu się.

10. Zbliżasz się do końca. Teraz nadszedł czas na  
finalne kroki.

Źródła: 
* Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu, pod. red. 
Henryka Skłodowskiego, SWSPiZ, Łódź 2010. http://piz.san.edu.pl/
docs/e-XI-1.pdf

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, 
jak w praktyce przełamać impas 
w negocjacjach spowodowany wysokim 
poziomem stresu klienta?

 DOŁĄCZ DO KURSU „SKUTECZNE 
 SPOSOBY PRACY Z OFERTĄ” 
 EDYCJA 2020 

fot. Samantha Garrote / pexels.com

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

 IZABELA MIKS-KOŻUCHOWSKA 

Dołóż do koloru 
CZYLI NARZĘDZIA PSYCHOMETRYCZNE 
W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 

fot. Harrison Haines / pexels.com
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I

12 lat temu wzięłam udział w szkoleniu dla sprzedawców. Dotyczyło 
ono kształcenia umiejętności rozpoznawania typów osobowości, którym 
przypisane były 4 kolory. Tak poznałam model Insights Discovery™.
Rozpoznawanie typów osobowości klientów pomogło mi zwiększyć 
skuteczność sprzedaży o 100% w ciągu zaledwie kilku tygodni i tak jest 
do dzisiaj.

Insights Discovery™ jest narzędziem psycho-
metrycznym określającym indywidualny styl 
zachowania i funkcjonowania człowieka. Metoda 
znana jest w 42 krajach i wykorzystywana w naj-
większych firmach w Polsce i na świecie do iden-
tyfikowania postaw zarówno ich pracowników, 
jak i klientów. Opiera się ona na teorii typów 
osobowości szwajcarskiego psychiatry i psycho-
loga Carla Gustava Junga. Podobne założenia 
dotyczą metodologii  DISC™ i analogicznego 
polskiego narzędzia FRIS™. Każde z nich nieco 
się od siebie różni, ale to, co je łączy, to wyod-
rębnienie 4 typów osobowości dla ułatwienia 
oznaczonych kolorami: czerwonym, niebieskim, 
zielonym i żółtym.

Finansista, trener mentalny. Od 15 lat prowadzi biuro nieruchomości 
w Warszawie. Do szkoleń wprowadza wiele praktycznych wskazówek, 
pokazuje, jak ważne są nasze przekonania i praca nad sobą, używając 
narzędzi dostępnych w psychologii, pozwala podwoić wyniki. 

Izabela Miks-Kożuchowska

Źródło: http://www.insights.pl/co-to-jest-insights-discovery

C D
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 KOLORY NASZEGO EGO 
Każdy z nas jest inny. Jedni opierają się bardziej 
na faktach, liczbach, a mniej na emocjach. Inni są 
uważni na uczucia i emocje innych osób, skru-
pulatne liczenie, czy żmudne czytanie regulami-
nów i instrukcji jest im obce. To, które cechy są 
dominujące, oznaczamy odpowiednim kolorem. 
Rozpoznając go u siebie możemy zrozumieć swoje 
działania, identyfikując go u klienta – łatwiej nam 
będzie się do niego dostosować i spełnić jego 
oczekiwania, a co za tym idzie – zrobić  
dobry biznes. 

 ■ KOLOR CZERWONY (typ D – Dominant), – po-
dobnie jak Niebieski poznacie po myśleniu 
analitycznym, a nie emocjonalnym, w po-
równaniu z Niebieskim jest on jednak typem 
ekstrawertycznym (otwartym) i przez to często 
agenci mylą go z Żółtym. To błąd. Czerwony 
nie lubi spoufalania się. Wie wszystko naj-
lepiej, ma mocne ego i nastawienie na „ja”. 
Nazywam ten typ: Pan Dyrektor. jest wymaga-
jący, szybki, robi kilka rzeczy na raz, ciągle się 
spieszy, denerwuje się, nie znosi sprzeciwu. 
 
Aby z nim pracować, należy być przygotowa-
nym, streszczać się i podawać merytoryczne 
argumenty. Ogólnikowy Żółty lub spokojny 
Zielony raczej nie będą dla  
niego autorytetami.

 ■ KOLOR ŻÓŁTY (typ I – Influencing) – najbar-
dziej otwarty i towarzyski typ, ekstrawertyk, 
jego główne priorytety to ludzie i emocje. 
Kieruje się intuicją. Podobnie jak czerwony 
ma mocne ego, lubi być w centrum uwagi. 
Poznacie go po kolorowym stylu ubierania 
się, machaniu ręką z daleka, szybko stara się 
zgubić dystans z agentem, opowiada historie 
rodzinne do 3 pokolenia wstecz. Podczas tej 
samej rozmowy potrafi zmienić zdanie  
o 180 stopni. Lubię nazywać ten typ  
osobowości Panem Artystą.  
 
Ważne jest dla niego, kto będzie mieszkał 
obok, czy mieszkanie spodoba się jego znajo-
mym, czy będzie prestiżowo i czy daleko do 
dobrych knajp. Dlatego we współpracy z agen-
tem na nerwy będzie działał mu ten, kto 
będzie zasypywał go formalnościami, liczbami, 
informacjami o stanie prawnym i szczegółach 
technicznych. To jest coś, czego Żółty chce 
uniknąć i najlepiej scedować na kogoś innego.

 ■ KOLOR ZIELONY (typ S – Steady) – kieruje 
się faktami, analizuje, w przeciwieństwie do 
chłodnego, zdystansowanego Niebieskiego,  
jest jednak bardziej nastawiony na to, co po-
wiedzą inni i jak czują się inni. To najbardziej 
empatyczny typ osobowości, ale w przeci-
wieństwie do Żółtego nie spoufala się. Nie 
lubi zmian, jest raczej małomówny, potrzebuje 
czasu na wszystko.  
 

fot. cottonbro / pexels.com
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W kontakcie z agentem także potrzebuje 
czasu – na poznanie go i oswojenie się z nim, 
aby mu zaufać i się otworzyć. Musi oswoić się 
też z potrzebą zmiany mieszkania. Generalnie, 
nie lubi zmian i najchętniej zostałby tam, 
gdzie jest. Zielony jest cierpliwy i troskliwy. 
Jeśli trafi na agenta excelowego, napastliwe-
go czy dominującego, zamknie się i grzecznie 
powie, że: „musi się zastanowić” – najczęściej 
nie odbierze już więcej telefonu. To pamiętli-
wy typ osobowości, jeśli więc agent go urazi, 
za mocno naciśnie czy wprowadzi w błąd – 
zapamięta to, a odzyskanie zaufania będzie 
prawie niemożliwe.

 ■ KOLOR NIEBIESKI (typ C – Compliant) – ten 
typ osobowości to Pan Excel. Umysł ścisły, 
dokładny, ważne są dla niego precyzja i fakty. 
Osobowość introwertyczna. Punktualny. 
 
Nie dogada się dobrze z agentem żółtym, 
który leży po przeciwnej stronie diagramu. 
Dla Niebieskiego Żółty jest zbyt ogólny, a to, 
że stosuje przymiotniki takie jak: „piękny”, 
„duży”, „bardzo wysoki”, „cudowny” to dla 
Niebieskiego – brutalnie mówiąc – bełkot. 
Interesują go konkrety: „wysoko”, czyli ile?  
275 czy 280 cm? Ta różnica, choć zaledwie 
5-centymetrowa, ma kolosalne znaczenie – 
wierzcie mi na słowo :).

Możecie powiedzieć: „Skąd wiem, którym kolo-
rem jestem? Przecież mam w sobie wszystkie.” 
Najlepiej sprawdzić to, obserwując siebie, kiedy je-

steś w dużym stresie. Wtedy 
włącza się automatycznie 
reakcja naszej prawdziwej 
dominującej osobowości.

 DI VS. SC 
A jak ten model działa w praktyce? Wyjaśnię to 
na przykładzie 30-letniego domu pod Warszawą, 
którego sprzedaż obsługiwałam. Zanim się nim 
zajęłam, był już kilka lat na rynku, nikt nie chciał 
go kupić. Dlaczego? 

1. Po pierwsze, nie był dobrze przygotowany 
do sprzedaży. 

2. Po drugie, typ osobowości właścicieli 
sabotował sprzedaż.

Z pierwszą sprawą poradziliśmy sobie szybko. 
Wdrożyliśmy home staging. Kilka mebli należało 
wynieść, aby uwolnić przestrzeń. Zdemontować 
przytłaczającą szafę boazeryjną z innej epoki przy 
wejściu. Usunąć dywaniki, koronkowe serwety. 

Później było już trudniej. Właścicielka domu była 
typowym Żółtym typem osobowości, inni współ-
właściciele byli Czerwonymi. Wśród zaintereso-
wanych nieruchomością najczęściej byli Zieloni 
lub Niebiescy).

Dlaczego właścicielka sabotowała sprzedaż? 
Kiedyś pomyślałabym, że nie chce sprzedać. 
Dzisiaj wiem, że to było działanie nieświado-
me: Podczas prezentacji właścicielka chodziła 
za nami, podważała mój autorytet, dopowiadając 
lub kwestionując to, co mówię. 

Klienci byli skołowani. Od razu robili się podejrz-
liwi. Pierwszym krokiem było więc doprowadze-
nie do tego, by właścicielka nie uczestniczyła 
w prezentacjach (co przy tym typie osobowości 
jest trudne). Kiedy mogłam już swobodnie pre-
zentować nieruchomość – klienci nie byli skoło-
wani, posypały się oferty i rozpoczęły negocjacje.

Tu wkraczał syn właścicielki (typ Czerwony) i po-
nownie – ona sama. Podczas negocjacji syn nie 
chciał odpowiadać na szczegółowe pytania klientów 

 W STRESIE WŁĄCZA SIĘ 
 AUTOMATYCZNIE REAKCJA 
 NASZEJ PRAWDZIWEJ 
 DOMINUJĄCEJ OSOBOWOŚCI. 
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Zielonych i Niebieskich: „Z jakich materiałów zbu-
dowano dom?”, „Czy izolacja jest na 5 czy 10 cm?”, 
„Czy elektryka jest z drucików aluminiowych czy 
innych?” Dla Czerwonego syna była to „jawna próba 
zbicia ceny starego domu”. 

Musiałam więc wyjaśnić, że Niebieski klient 
potrzebuje maksimum informacji i nie chodzi tu 
o żadne techniki negocjacji – po prostu on musi 
sprawdzić, wiedzieć, dotknąć, porównać (dodam, 
że konkurencja była silna, klient mógł udać się 
do dewelopera, gdzie wszystkie te informacje 
i gwarancje, miałby podane na tacy). Brak infor-
macji u Niebieskiego powoduje – jak w progra-
mie komputerowym – zwieszenie systemu, a co 
za tym idzie – brak transakcji.

Dodatkowo właścicielka podczas negocjacji nie 
ułatwiała sprawy: opowiadała historie odstra-
szające, podkreślające wady domu, np.: „Pani 
agentka kazała to usunąć, tamto wynieść”. Nic 
dziwnego, że kupujący zaczynali się czuć, jakby 
to była scenografia… Co więcej, dom miał stromy 
podjazd do garażu. Właścicielka opowiedziała 
na negocjacjach, o tym jak: „Pani agentka kazała 
wynieść wielką kanapę z salonu i przy jej wyno-
szeniu, na podjeździe, Pan tragarz wywrócił się 
i ta kanapa go przygniotła”, co było gwoździem 
programu tej opowieści. Tylko ja widziałam wiel-
kie przerażone oczy kupujących.

 WIEDZA TO INWESTYCJA 
W naszej pracy strategię dopasowania się do klienta 
i budowania z nim relacji obieramy często intuicyjnie. 
Z mojego doświadczenia wynika jednak, że więcej 
transakcji mogłam zrealizować dzięki temu, że na-

uczyłam się rozumieć także 
inne typy osobowości niż 
mój własny.

Jestem pewna, że takie historie zdarzały się i Wam. 
Może teraz spojrzycie więc na swoich klientów przez 
pryzmat kolorów? Doświadczenie agenta to około 
50% sukcesu – możecie ją zwiększyć, kiedy nauczy-
cie się rozpoznawać powyższe cztery typy osobo-
wości. Pracujcie mądrzej, nie ciężej. Do zobaczenia 
na rynku.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Realizuję więcej transakcji 
 dzięki temu, że nauczyłam 
 się rozumieć różne 
 typy osobowości. 

fot. Harrison Haines / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Slow life,
slow work
JAK ZBUDOWAĆ SZACUNEK 
DO SIEBIE I SWOJEJ PRACY
 SYLWIA WRÓBLEWSKA 

fot. cottonbro / pexels.com
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Wydaje się, że praca pośrednika zupełnie zaprzecza ułożonemu 
i harmonijnemu życiu. Ciągle przecież się coś dzieje, telefon dzwoni 
non stop, klienci nie chcą czekać i najchętniej obejrzeliby nieruchomość 
właśnie w chwili, w której dzwonią – bez względu na to, czy jest sobota 
wieczór, czy niedziela rano. Czy w pośrednictwie da się zatem spokojnie 
pracować oraz osiągać oczekiwane efekty i profity finansowe?

„Slow life” to termin określający filozofię życia 
w zwolnionym tempie, która opiera się na przeświad-
czeniu, że codzienne gonitwa, stres, wystawianie 
na coraz to nowe bodźce nie służą nam i prowadzą 
do wielu chorób, takich jak: depresja, nałogi, zniechę-
cenie. Zatrzymać ten trend może świadome przeor-
ganizowanie swojego życia w taki sposób, by skupić 
się na tym, co najważniejsze: na pogłębianiu relacji 
z bliskimi, dbaniu o zdrowie psychiczne i fizyczne, 
na harmonii życia i pracy.  

Filozofii slow life z roku na rok przybywa zwolenni-
ków widzących zagrożenie i bezsens w codziennym 
wyścigu z czasem. Jednym z elementów postawy 
slow life jest slow work, czyli praca w zwolnionym 
tempie. Nie oznacza ona jednak lenistwa czy ślima-
czenia się. To idea, która przeciwstawia się takim ne-
gatywnym zjawiskom, jak: stres w pracy, presja czasu, 
zbyt szybkie tempo realizacji zadań czy nastawienie 
na wydajność w pracy bez względu na możliwości 
pracowników, a skupia się na zadaniach, relacjach 
i długofalowych efektach.

 CZY TAKI MODEL PRACY 
 JEST JEDNAK MOŻLIWY 
 W NASZYM ZAWODZIE? 
Jeśli miałabym określić jednym zdaniem charakter 
naszej pracy, to powiedziałbym: „Nigdy nie wiesz, 
o której wrócisz do domu”. Dlatego że zawsze może 
zadzwonić klient w sprawie oferty, na której sprzeda-
ży najbardziej Ci zależy i po prostu nie będziesz mógł 
odpuścić. Pojedziesz na prezentację, chociaż miałeś 
iść ze znajomymi do kina. Innym razem klienci będą 
mogli podpisać umowę tylko w niedzielę i pomimo 
że masz od miesiąca zaplanowaną wizytę na przyję-
ciu urodzinowym chrześniaka, umowy przecież nie 
przełożysz...  Tak swoje życie podporządkowujemy 
klientom, czasami zupełnie zatracając rozsądne 
granice pracy.

Jestem pośrednikiem nieruchomości od 11 lat, świat 
nieruchomości wciągnął mnie tak bardzo, że zajmuję 

Z rynkiem nieruchomości związana od 2008 roku. Współwłaścicielka 
trójmiejskiego biura Dom Hunter, pośrednik z bogatym portfolio – od 
niskobudżetowych najmów po kilkumilionowe sprzedaże obiektów 
handlowych. Dla nieruchomości rzuciła bezpieczną pracę w korporacji 
i nigdy nie żałowała. Publikuje na blogu www.sylwiawroblewska.pl

Sylwia Wróblewska

http://www.sylwiawroblewska.pl
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się nimi na wiele sposobów. Uwielbiam sprzedawać 
i kocham swoją pracę, mając jednak małe dzieci 
i wiele różnych aktywności, żeby zostać w zawodzie, 
musiałam w pewnym momencie zmienić swój styl 
pracy, ponieważ nie da się pracować na wysokich 
obrotach kilkanaście lat bez przerwy. Kiedy emo-
cje po spektakularnych transakcjach i kalorycznych 
prowizjach już opadną, chcesz poczuć stabilizację, 
znaleźć czas dla siebie, rodziny i przyjaciół. W naszej 
pracy jest to szczególnie trudne, ponieważ pokusa 
wzięcia jeszcze jednego zlecenia, chociażby na końcu 
świata, jest bardzo interesująca.

Żyjemy w wiecznym pędzie i tę pogoń przekładamy 
również na relacje z klientami. Szybko przyjąć ofertę, 
szybko sprzedać, szybko zarobić. Nie mamy czasu 
na rozmowę, a to ona często jest kluczem do sku-
tecznej sprzedaży czy profesjonalnego doradztwa.

Jednak nawet w naszej branży, w której nieodebra-
ny telefon może kosztować utratę transakcji, da 
się pracować inaczej i można efektywnie stosować 
model slow work. Wierzę, że w długofalowej strategii 
daje on lepsze rezultaty, a przede wszystkim lepsze 
samopoczucie. Pozwala działać w skupieniu, z więk-
szą precyzją i refleksją, ale też odmówić przyjęcia 
kolejnego zlecenia czy obsługi dodatkowego klienta.

Wiem, że dla wielu osób, które są dopiero na począt-
ku drogi w zawodzie, taki model pracy może wyda-
wać się szaleństwem: Jak to nie zadzwonić na nową 
ofertę? Nie pokazać 10 zamiast 5 nieruchomości? Nie 
przyjąć kolejnego zlecenia? A jednak, można. Pytanie 
zatem: jak?

 MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ 
Mniej klientów, ale staranniejsza obsługa tych, 
z którymi zdecydujemy się pracować. Mniej 
przyjętych ofert, ale większa uwaga i dokład-
ność wobec tych, które mamy. Budowa relacji 
z klientem, koleżeństwo, dają szanse na stałe 
zlecenia i uczestnictwo w ciekawych projek-
tach, ale również są gwarantem wynagrodzenia. 

Trudniej uchylać się od zapłaty osobie zaprzyjaź-
nionej niż widzianemu jeden raz agentowi.

 NIE MUSIMY OBSŁUGIWAĆ 
 WSZYSTKICH ZLECEŃ, NAWET 
 TYCH Z POLECENIA
Zanim sama do tego doszłam, zajęło mi to parę lat. 
Znasz tę pokusę przyjęcia dodatkowego zlecenia, 
chociaż nie do końca Ci ono pasuje? Dzwoni klient, 
najczęściej z polecenia, ma nieruchomość na sprze-
daż w rejonie, którego nie znasz i nie czujesz, która 
znajduje się za daleko, a jednak zgadzasz je przy-
jąć. Później ilekroć jedziesz te 100 km od miejsca 
Twojego zamieszkania, żałujesz, że się zgodziłeś. 
Oczywiście, klienci nie kupują po pierwszej prezen-
tacji, więc takich wyjazdów masz dużo więcej.

Czasami warto odpuścić, przekazać ofertę inne-
mu pośrednikowi, żeby ten czas móc wykorzy-
stać efektywnie na inne zlecenie, które bardziej 
Ci odpowiada.

 NIE MUSIMY SPĘDZAĆ 
 CAŁYCH DNI W BIURZE – 
 KLIENCI SĄ WSZĘDZIE 
Czasami lepiej iść ze znajomym na kawę i przy 
okazji pogadać o nieruchomościach, niż wykonać 
dwudziesty piąty telefon do osoby prywatnej, 
która właśnie zamieściła ogłoszenie w sieci. Nie 
wykonuję zimnych telefonów od wielu, wielu lat. 
Kiedy przeanalizowałam, skąd mam klientów, to 
okazało się, że dzielą się oni na trzy grupy: pierw-
szą – klientów z polecenia,  drugą – tych wracają-
cych jak bumerang po dobrej obsłudze oraz trze-
cią – tych z miejsc, w których żyję i przebywam.

Nasi klienci są wszędzie, a najmniej jest ich w biu-
rze. Bądźmy więc uważni na swoje otoczenie i re-
lacje, bo szybko mogą się one przerodzić w cieka-
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we zlecenia. Im więcej aktywności mamy po pracy, 
tym więcej zleceń nam one przyniosą. Zajęcia 
dodatkowe, kursy jogi, tańca czy przedszkole, do 
którego chodzą dzieci, to kopalnie zleceń, nie 
ograniczajmy się więc i realizujmy nasze pasje, 
a zlecenia przyjdą same.

Rzetelna obsługa sprawia, że klienci wracają. 
Czasami z dwóch czy trzech klientów można żyć 
latami, ale żeby ich znaleźć, potrzeba skupienia, 
uwagi i dostatecznej ilości poświęconego im czasu. 
To od nas zależy, czy postawimy na jednorazowe 
strzały, czy jednak klientów powracających.

Z perspektywy czasu i pracy w dużych lokalnych 
i sieciowych biurach, a później w mniejszych ze-
społach, uważam, że pogoń za największą liczbą 
przyjętych ofert, najwyższą podpisaną prowizją 
i najwyższym miejscem w rankingu  jest prostą 
drogą do wypalenia i porzucenia zawodu. To 
idealna taktyka na początku drogi zawodowej, 
ponieważ będąc w zmobilizowanym i nastawionym 
na wynik zespole uczymy się szybciej. Dojrzałym 
stażem pośrednikom nie pozwala ona jednak 
się w pełni rozwinąć, czerpać satysfakcji i wejść 
na wyższy poziom obsługi klienta. Wtedy też częs-
to zostaje podjęta decyzja o odejściu z zawodu – 
po prostu nie chcesz już więcej uczestniczyć w tym 
morderczym wyścigu.

Jeśli co miesiąc musisz skupić się na ilościowym 
wyniku: liczbie transakcji, liczbie zleceń, cyferkach 
i tabelkach, masz mniej czasu i energii na budo-
wanie długotrwałych relacji, na skupienie uwagi 
na kliencie i możesz naprawdę wiele przegapić. 
Możesz też nie zauważyć, jak dużo czasu poświę-
casz na pracę dla klienta, nie dostając za to czasa-
mi żadnego wynagrodzenia.

 NIE MUSIMY PRACOWAĆ 
 ZA DARMO 
Kolejnym etapem wdrażania slow work i miarą 
dojrzałego pośrednictwa jest uświadomienie 

sobie, że nie musisz pracować za darmo. Zgadza 
się, ukoronowaniem naszej pracy jest najczę-
ściej wynagrodzenie prowizyjne od zakończonej 
sukcesem transakcji. Jest jednak wiele czynności, 
za które możemy i powinniśmy oczekiwać wyna-
grodzenia bez względu na efekt naszych działań.
Niestety, często boimy się odmawiać klientom, 
licząc, że im więcej rzeczy dla nich zrobimy, tym 
nasze szanse na zlecenie czy sprzedaż wzrosną. 
Szanujmy się i sprzeciwiajmy obsłudze za dar-
mo, jasno określając zasady pracy. Nie pomagają 
nam kampanie typu 0% prowizji, które sugerują, 
że pośrednik to osoba, która pracuje za darmo. 
Wielu klientów się nad tym nie zastanawia, tylko 
przyjmuje to jako wygodny pewnik. Dlatego 
uważam, że powinniśmy z takim wizerunkiem 
walczyć, edukować klientów i z nimi rozmawiać, 
że – owszem – nasze wynagrodzenie jest pro-
wizyjne, ale za niektóre czynności oczekujemy 
niezależnej zapłaty.

 NIE RÓBMY ZA TAKSÓWKĘ
Klienci chcą obejrzeć kilka mieszkań, pytają więc, 
czy możemy po nich przyjechać i razem pojeź-
dzić do wybranych lokali. Nie mam nic przeciwko 
takim wyjazdom, oczywiście, wspólnie spędzony 
czas pomoże nam zdecydowanie lepiej określić 
ich preferencje i wskazać właściwą nieruchomość. 
Taka wycieczka wiąże się jednak z poniesieniem 
realnych kosztów na paliwo. Pewnie wiele osób 
powie, że przecież i tak jedziemy w te same 
miejsca.  Zgadza się, ale czy to oznacza, że jak 
Twój kolega jedzie akurat na drugi koniec Polski, 
to zabierasz się z nim, nie proponując mu zwrotu 
kosztów? A no właśnie... Dlatego zawsze grzecz-
nie odpowiadam, że, oczywiście, mogą skorzystać 
z mojego środka transportu, ale oczekuję z góry 
zwrotu kosztów za paliwo, chyba że zdecydują się 
na jedno z zaprezentowanych mieszkań i wspól-
nie przeprowadzimy transakcję. Reakcje są różne, 
niektórzy zgadzają się na taki układ, niektórym 
znajduje się samochód, a inni rezygnują z prezen-
tacji. Porażka jest wkalkulowana w nasz zawód, 
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nie da się obsłużyć 100% klientów i zamknąć 
100% transakcji, ale możemy zminimalizować 
stratę czasu na klientów niezdecydowanych 
i tych, którzy nie traktują nas poważnie.

 NIE MUSIMY WYCENIAĆ 
 MIESZKANIA I DORADZAĆ, JAK JE 
 SPRZEDAĆ, JEŚLI NIE KOŃCZY SIĘ 
 TO ZLECENIEM 
Mam wrażenie, że rynek nieruchomości w ostat-
nim czasie bardzo przyspieszył, chętnych, żeby 
zająć się obrotem czy wynajmem nieruchomości, 
z roku na rok jest coraz więcej. Zdarzyło mi się, 
że zadzwoniła do mnie kobieta, która trafiła 
na mój artykuł o wynajmach. Poprosiła o spo-
tkanie, ponieważ miała mieszkanie na wynajem. 
Rozmawiałyśmy dobrą godzinę, a na końcu 
powiedziała, że to super, że dzielę się wiedzą, 
że dużo się ode mnie dowiedziała, ale że tak 
naprawdę to sama chce wynająć, dlatego mnie 
zaprosiła! To był moment, kiedy powiedziałam 
sobie, że nie będę oddawać moich wiedzy i czasu 
bez stosownego wynagrodzenia.

Teraz, kiedy klient dzwoni z prośbą o wizję 
lokalną nieruchomości, szacunkową wycenę 
itp., z góry mówię, że taka usługa kosztuje, ale 

oczywiście, jeśli zdecyduje się na współpracę ze 
mną i sfinalizujemy transakcję, kwota zostanie 
odliczona od należnej faktury. Myślałam, że taka 
postawa pozbawi mnie części zleceń, jednak 
liczba osób, które odmawiają, jest niewielka, 
co daje podstawy sądzić, że odsiewa tylko tych 
klientów, którzy od początku nie byli zaintereso-
wani usługą pośrednictwa.

Jeśli dostatecznie wielu pośredników zacznie tak 
działać, klienci dostaną jasny sygnał i zauwa-
żą, że nasza praca zajmuje czas i ma wartość, 
docenią wiedzę i doświadczenie. Mam nadzieję, 
że w przyszłości wpłynie to na nasz pozytywny 
wizerunek. Ciekawa jestem, czy przekonałam 
Cię, że slow work jest możliwe także w pośred-
nictwie, a może tak już pracujesz od wielu lat?

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Tatiana Syrikova / pexels.com

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

Coś się kończy, 
coś się zaczyna...
CZYLI JAK BUDOWAĆ 
DŁUGOFALOWĄ RELACJĘ 
Z KLIENTEM W OPARCIU 
O OBSŁUGĘ NAJMU

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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Jeśli do tej pory myślałeś, że obsługa najmu to tylko znalezienie najemcy 
i doprowadzenie do podpisania umowy najmu, to mam nadzieję, że po tym 
artykule zmienisz zdanie. I nie mam tu na myśli zarządzania najmem, 
a „zwykłą” usługę najmu nieruchomości.

Klient zwykle jest mi wdzięczny dwa razy. Pierwszy 
raz, gdy znajdę dla niego dobrego najemcę, i drugi 
raz przy odbiorze mieszkania po zakończeniu umowy. 
Zwykle za drugim razem jest mi wdzięczny bardziej 
i to jest właśnie kluczowy moment, kiedy nasza 
relacja zacieśnia się, a mój autorytet wzrasta o 100%. 
A teraz opowiem Ci, dlaczego tak jest i jak to zrobić.

Wszystko zaczyna się zwyczajnie. Zgłasza się do 
Ciebie klient, który ma do wynajęcia nieruchomość – 
dom, mieszkanie, lokal. Podpisujecie umowę po-
średnictwa, Ty znajdujesz dobrego najemcę, potem 
dochodzi do zawarcia umowy najmu i przekazania 
lokalu. Wszystkie strony zadowolone, szampan się 
leje. Czy to koniec pracy? Nie, tu właśnie zaczyna się 
Twoja największa praca!

 MONITORING 
Po pierwsze, monitorujesz czas trwania umowy. 
Zwykle pierwsza umowa trwa 12 miesięcy, z jej koń-
cem kontaktujesz się zatem z właścicielem, aby do-
wiedzieć się, czy najemca chce przedłużyć umowę – 
jeśli tak, to oferujesz przygotowanie aneksu, a jeśli 
nie, to oferujesz pomoc przy odbiorze mieszkania.
Zobowiązałeś się przecież: „Panie Kowalski, ja to 

dla Pana zrobię w pakiecie, kiedy umowa będzie 
się kończyć”.

Bywa też jednak tak, że klient zgłasza się do Ciebie 
po raz pierwszy w momencie, gdy kończy się mu 
poprzednia umowa. Nie zrażaj się tym, że nie było Cię 
przy przekazaniu mieszkania lub materiał dowodowy 
z przekazania jest skąpy. Z miejsca zaoferuj swoją 
pomoc, chociażby jako druga para oczu – to punkt 
dla Ciebie przy wejściu do współpracy, a i dobry mo-
ment, aby zapoznać się mieszkaniem.

 PRZYGOTOWANIE DO ODBIORU 
Przygotowania do odbioru zaczynasz na miesiąc 
przed końcem umowy. Dlaczego tak wcześnie? 
Dlatego, że mieszkanie – a w zasadzie strony 
umowy – należy odpowiednio przygotować. Ja już 
na na etapie umowy najmu dołączam check listę 
z wytycznymi dla najemcy, jak powinno wyglą-
dać mieszkanie przy odbiorze, i jakie elementy 
będą sprawdzane, są to m.in.: stan zabrudzenia 
ścian, kratek wentylacyjnych, czystość piekarnika, 
lodówki, pralki (szczególnie dozownika na płyn), 
okien, gniazdek elektrycznych, domofonu itp. 
Dlatego warto umówić się z najemcą na wcze-

Energiczna agentka nieruchomości, na rynku od 2008 r. Działa 
na rynku śląskim i małopolskim w ramach Grupa.pro. Pracuje 
w oparciu o nowoczesne metody marketingu. Autorka artykułów 
na blogu i na portalach branżowych, a prywatnie zapalona żeglarka. 

Magdalena Uszycka
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śniejszą wizytę. Taka inspekcja to nie tylko szan-
sa dla lokatora, aby przygotował odpowiednio 
mieszkanie do zdania, ale także dla właściciela, 
by np. z wyprzedzeniem umówić termin z fachow-
cami, jeśli stan lokalu wskazuje na to, że potrzeb-
ne będą drobne naprawy lub remont.

Czasem to nie jest miłe spotkanie, zwykle oka-
zuje się, że najemca nie wiedział albo nie miał 
świadomości tego, co należy do jego obowiązków. 
Niemyte od roku okna, przepalone żarówki, brud-
ny okap czy piekarnik – to klasyka gatunku.  Ja do 
umowy najmu dodaję także załącznik zawierający 
ustawowe prawa i obowiązki najemcy w zakresie 

dbania o lokal, ale należy liczyć się z tym, że i tak 
może nie zostać on przeczytany. Dlatego właśnie 
na Tobie spoczywa obowiązek, aby podczas spo-
tkania wesprzeć klienta wiedzą i doświadczeniem, 
jak należy zachować się w takich sytuacjach.

 ODBIÓR MIESZKANIA 
Odbiór mieszkania następuje na podstawie proto-
kołu zdawczo-odbiorczego oraz zdjęć wykonanych 
przy podpisaniu umowy najmu. Twoim zadaniem 
jest szczegółowo sprawdzić stan techniczny miesz-
kania i jego wyposażenia. Ja zaglądam wszędzie, 
w kratki wentylacyjne, odpływy, do piekarnika, 

 LISTA OBOWIĄZKÓW NAJEMCY 
 PRZED OPUSZCZENIEM I ZDANIEM 
 LOKALU MIESZKALNEGO 

1. Wszystkie uszkodzenia oraz zabrudzenia ścian 
i sufitów, a także pajęczyny muszą zostać 
usunięte. 

2. Powierzchnie wykafelkowane należy 
pozostawić wolne od plam z oleju, mydła, 
zagrzybień i zabrudzeń fug.

3. Lokal musi zostać oddany w stanie czystym. 
Należy starannie wyczyścić:

 ■ Podłogi

 ■ Okna

 ■ Drzwi, framugi i klamki

 ■ Gniazdka elektryczne i wyłączniki, domofon

 ■ Lampy oraz sznury do lamp

 ■ Kratki wentylacyjne

 ■ Lodówkę

 ■ Płytę elektryczną

 ■ Okap (oczyścić z oleju i plam, wymienić lub 
umyć filtr węglowy)

 ■ Piekarnik (starannie umyć w środku z resztek 
jedzenia i oleju, oczyścić szyby oraz kratki 
grillowe i tacki)

 ■ Zlew w kuchni i armaturę

 ■ Wannę, brodzik, kabinę prysznicową, umywal-
kę, muszlę WC, armaturę (należy pozostawić 
wolne od plam z mydła, zagrzybień, kamienia, 
rdzy)

 ■ Pralkę (pralkę należy starannie umyć w środku 
i na zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem 
pojemników na proszek, gum uszczelniających, 
pokręteł oraz szpar na połączeniu elementów)

4. Szafy w pokojach i szafki w kuchni należy 
opróżnić z rzeczy oraz starannie umyć w środku 
(półki i szuflady) i na zewnątrz (wytrzeć z kurzu, 
wyczyścić lustra, wyczyścić rączki, wyczyścić 
blaty kuchenne)

5. Wszelkie uszkodzenia mebli i sprzętów spowo-
dowane przez najemcę w trakcie trwania 
najmu muszą zostać usunięte przez najemcę 
na jego koszt.

1

2

3

4

5
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

sprawdzam baterie, klamki etc. Kontroluję wszyst-
ko – zgodnie z wspomnianą check listą załączoną 
do umowy najmu. Z lubością odgrywam rolę złego 
policjanta i przeprowadzam test białej rękawiczki, 
a im dokładniej sprawdzam, tym bardziej mój wize-
runek jako eksperta utwierdza się w oczach właści-
ciela. Nie spotkałam jeszcze najemcy, który odpo-
wiednio posprzątałby mieszkanie, biorąc pod uwagę 
to, w jakim stanie mieszkanie otrzymał. Dlatego 
warto mieć do polecenia zaprzyjaźnioną osobę, 
która w razie czego fachowo posprząta mieszkanie 
po najemcy – oczywiście, na jego koszt.
Jeżeli odbiór mieszkania przebiegł pomyślnie, to 
świetnie – właścicielowi pozostaje tylko rozliczyć 
kaucję. Jeśli jednak nie, to należy spisać protokół 
rozbieżności. Odradzam umawianie się z lokatorem, 
że posprząta, pomaluje lub zrobi naprawy w miesz-
kaniu na własną rękę. Czas na wykonanie tych 
prac miał w czasie trwania umowy. Należy spisać 
z najemcą protokół rozbieżności i  na jego podsta-
wie należy sporządzić kosztorys, który obie strony 
podpiszą. Jeżeli wpłacona  kaucja nie wystarczy 
na pokrycie koniecznych wydatków, należy podjąć 
rozmowy z najemcą i wspólnie ułożyć plan spła-
ty zadłużenia.

Często jest tak, że strony umowy zżyły się ze sobą 
i trudniej im w takiej sytuacji egzekwować swoje 
prawa. Nie raz widziałam, jak właściciel w emo-
cjach lub z sympatii do lokatora chce machnąć ręką 
na drobiazgi przy odbiorze, a później okazywało się, 
że w mieszkaniu jest wiele usterek, które będą go 
słono kosztować. Przy odbiorze mieszkania może 
nie być już tak kolorowo jak przy podpisaniu umowy 
najmu, dlatego Twoim zadaniem jest dbanie  
o interes klienta.

Praktyka odbioru nieruchomości po najmie niesie 
dla pośrednika dużo korzyści:

1. Możesz wyróżnić się na rynku, ponieważ mało 
kto zapewnia taką usługę w pakiecie wynajmu. 
To dobry punkt wyjścia do Twojej przewagi 
konkurencyjnej, a także do negocjacji swojego 
wynagrodzenia z klientem.

2. Budujesz trwałą relację z klientem, a im więcej 
masz z nim pozytywnych interakcji, tym lepiej 
dla Ciebie, przy okazji cały czas utrwalasz  
w oczach klienta swój wizerunek jako eksperta. 
Do tego w naturalny sposób trzymasz rękę 
na pulsie, stajesz się dla klienta oczywistym 
partnerem do rozmów, doradcą, powiernikiem.

3. Po dobrze przeprowadzonym odbiorze masz 
sprawny technicznie i czysty lokal do wynajęcia, 
co zazwyczaj przekłada się na skuteczny proces 
wynajmu. W takiej sytuacji klient jest jeszcze 
bardziej zadowolony z Twojej usługi i koło  
się zamyka.

W biznesie najważniejsza jest relacja z klientem. 
Można ją budować na wiele sposobów, ale wszyst-
kie mają wspólny mianownik, czyli kontakt, inte-
rakcję z klientem.  Pomagając klientowi odebrać 
mieszkanie, dbasz o jego nieruchomość i jego inte-
res, a zarazem dokładasz kolejne cegiełki do waszej 
długofalowej partnerskiej relacji.

fot. Brett Sayles / pexels.com

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

Efektywność 
współczesnych 
czasów
CZYM DOKŁADNIE JEST?

fot. Engin Akyurt / pexels.com
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Tak często wyglądają sytuacje w organizacjach 
i zespołach, z którymi pracuję. Prowadząc na co 
dzień projekty biznesowe, rozmawiając z ich 
menedżerami i obserwując organizację, słyszę: 
„Nie mamy jasno wytyczonych zasad” , „Natłok 
spraw i obowiązków nie pozwala być skutecznym 
w codziennych zadaniach”, „Brak danych do pod-
jęcia decyzji powoduje stres i napięcie”, „Praca 
w zmieniającym się otoczeniu oraz chaos komuni-
kacyjny i organizacyjny powodują frustrację i brak 
zaangażowania”, „Oni powinni to wiedzieć”, „Chyba 
każdy wie, w jaki sposób powinien zachować się 
w tej sytuacji”.

Cechuje mnie efektywność. To słowo dla każdego 
może mieć inne znaczenie, nieść za sobą różne 

treści, jak zauważyliśmy, dotyka różnych dziedzin 
i  jest chyba jednym z najpopularniejszych słów 
w świecie biznesu. Bez efektywności, nie znaczysz 
w dzisiejszym świecie nic, jej wysoki poziom stał 
się koniecznością i miernikiem sukcesu na polu 
zawodowych wartości. Biznes musi się kręcić, co 

nie jest niczym złym oraz 
stanowi naturalny element 
rozwoju i przetrwania 
na każdym rynku.

Doświadczony trener biznesu, coach, certyfikowany trener i partner 
FRIS®, certyfikowany praktyk POINTS OF YOU®. Pracuje na metodach 
opartych m.in. na fototerapii, mindfulness i storytellingu. W zimie – 
instruktor narciarstwa. Twórczyni autorskich programów wspierających 
w rozwoju ludzi i organizacje. Obok tematów biznesowych szczególnie 
bliskie są jej tematy związane ze stresem, odpornością psychiczną 
i wypaleniem zawodowym. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej 
www.martadyda.pl, autorka bloga www.zatrzymacbyzrozumiec.pl.

Marta Dyda

 EFEKTYWNOŚĆ W DZISIEJSZYCH 
 CZASACH STAŁA SIĘ MIERNIKIEM 
 SUKCESU NA POLU ZAWODOWYM. 

W zebraniu uczestniczyło czterech członków. Nazywali się: Każdy, Ktoś, 
Jakiś i Nikt. Ustalili, że mają do wykonania ważną pracę i Każdy jest 
pewien, że Ktoś to zrobi. Jakiś chciał się tego podjąć, bo myślał, że Nikt 
się za to nie zabierze. Wtedy Ktoś się złościł, bo przecież to robota dla 
Każdego. Jakiś miał nadzieję, że Ktoś to wykonał, ale potem Każdy doszedł 
do wniosku, że Nikt nie przyłożył do tego ręki. Skończyło się to tym, 
że Ktoś winił Jakiegoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Każdy. 
To przykład z życia wzięty.

http://www.martadyda.pl
http://www.zatrzymacbyzrozumiec.pl
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 CZYM JEST EFEKTYWNOŚĆ 
 WSPÓŁCZESNYCH CZASÓW? 
To na pewno elastyczność myślenia, dzięki której 
potrafisz przeanalizować problem z wielu punktów 
widzenia, znajdując jego optymalne i trafne roz-
wiązanie. Masz świadomość dostępnych zasobów 
i obszarów, na które masz wpływ, kierując uwagę 
i wykorzystując wszystkie dostępne możliwości, 
utrzymując przyjęte wartości zarówno w łatwych, 
jak i trudnych sytuacjach. Do pojawiających się 
problemów podchodzisz racjonalnie, z rozwagą 
i otwartością. Umiesz myśleć nieschematycznie 
i poszukujesz niestandardowych rozwiązań wtedy, 
kiedy jest to konieczne.

Efektywność to bardzo szerokie pojęcie i można 
je definiować na wiele sposobów. Odpowiada ona 
na pytania:

 ■ Jak z natłoku informacji wyodrębnić pasujące do 
mnie prawa skuteczności i je zastosować?

 ■ W jaki sposób zbudować samoświadomość 
i wartości osobiste?

 ■ Jak nabyć nawyki, jak je odpowiednio utrzymać?

 ■ Jak działa na nas świadomość porażki i sukcesu?

 ■ Jak rozwijać w sobie dojrzałość do odważnych 
decyzji w obszarze wprowadzenia zmian?

 ■ Jak zostać własnym szefem skuteczności i efek-
tywnie budować w sobie warsztat?

Można by powiedzieć, że to robienie nowych rze-
czy w nowy sposób. To kreatywność i równocze-
śnie otwartość we wdrażaniu nowatorskich roz-
wiązań, to umiejętność zarządzania sobą w czasie 
i radzenia sobie z napięciem czy stresem. Tak, to 
jest efektywność. To ciągłe usprawnianie i poszu-
kiwanie nowych trendów, zadawanie sobie pytań, 
co mogę zrobić lepiej, żeby być bardziej wydajnym? 
Efektywność to też otwartość na pomysły innych 
i dzielenie się własnymi wiedzą, umiejętnościami 

i myślami, bo jeden pomysł może zaowocować la-
winą nowych idei. W każdej sytuacji świadectwem 
rozwoju jest niezależność i odpowiedzialność 
za siebie, to stawianie pytań: 

 ■ Jakie mogę podjąć działania? 

 ■ Co trzeba zrobić?

 ■ Jak mogę polepszyć swoją sytuację? 

 ■ Jak mogę wyjść z impasu? 

 ■ Jak w tej sytuacji najlepiej mogę wykorzystać 
swoją energię?

To także akceptowanie błędów wynikających 
z robienia nowych rzeczy w nowy sposób. To 
świadomość i akceptacja swojego tempa zmian, 
swoich wyborów, decyzji i uczuć, to przestrzeń do 
zatrzymania, obserwacji. W dzisiejszych czasach 
cenionej w biznesie autentyczności to gotowość 
do powiedzenia o każdej swojej emocji i każdym 
zachowaniu, to wyraz mnie, który nie musi mi się 
koniecznie podobać, ale jest mimo wszystko eks-
presją mojej osoby, przynajmniej w chwili, kiedy 
się pojawia. Samoakceptacja jest bowiem wstęp-

nym warunkiem zmiany 
prowadzącym do naszej 
efektywności na wszystkich 
polach życia.

Tak definiowana efektywność pozwala rozumieć 
swoje zachowania i ich konsekwencje, gdzie 
oceniając skuteczność, doprowadzasz do realnych 
zmian, co wymaga stałej obserwacji siebie i tego, 
co nas otacza. 

 WSTĘPNYM WARUNKIEM 
 ZMIANY PROWADZĄCYM 
 DO EFEKTYWNOŚCI 
 JEST SAMOAKCEPTACJA. 
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Jakie płaszczyzny składają się zatem na efektyw-
ność współczesnych czasów?

1. CECHY OSOBOWOŚCI

 ■ Cierpliwość 
Ze spokojem podchodzisz do pojawiających się 
problemów i radzisz sobie doskonale w sytu-
acjach trudnych i emocjonalnych. Cierpliwie 
i konsekwentnie dążysz do rozwiązania trud-
ności. Jesteś wyrozumiały wobec współpra-
cowników, partnerów biznesowych i klientów. 
Z uwagą starasz się poznać i zrozumieć sta-
nowiska, by w kolejnym kroku dokonać najko-
rzystniejszych wyborów i decyzji.

 ■ Wyzwania 
Sposób postrzegania i patrzenia na trudne 
sytuacje jako szanse. Widzenie sytuacji trudnej 
jako okazji na potencjalną zmianę, która wzbo-
gaci nas w nowe doświadczenia. Świadomość 
i otwartość, żeby rozpoznać słabe i mocne 
strony. Dzielenie zadań na mniejsze, łatwiejsze 
do zarządzania kroki.

 ■ Inteligencja emocjonalna 
Rozpoznajesz swoje emocje i umiesz nad nimi 
panować tak, aby w każdej sytuacji dopasować 
swoje zachowanie i sposób postępowania do 
okoliczności. Komunikacja z drugim człowie-

kiem to pętla, biorąc odpowiedzialność za swo-
ją część pętli wpływamy na drugiego człowie-
ka, pytanie na ile świadomi lub nieświadomi 
jesteśmy efektów wywoływanych po drugiej 
stronie. Wiesz, co Twoja postawa robi innym 
i w jaki sposób Twój aktualny stan wpływa 
na ich zachowania.

 ■ Opanowanie i radzenie sobie ze stresem 
Przed podjęciem działania analizujesz oko-
liczności i interesuje Cię zdanie innych. Nie 
podejmujesz decyzji pod wpływem chwili lub 
emocji. W sytuacjach trudnych zachowujesz 
równowagę, nie wpadasz w panikę i nie ule-
gasz presji okoliczności lub innych osób. Jesteś 
świadomy swojego stanu i towarzyszących 
mu emocji. Potrafisz wykorzystać zasoby do 
rozładowania sytuacji stresowych o dużym 
poziomie emocji.

 2. KOMPETENCJE RYNKOWE 

 ■ Nastawienie na klienta 
Działasz z myślą o kliencie. Budujesz i utrzy-
mujesz korzystne relacje z klientami poprzez 
rozumienie ich oczekiwań i wymagań. Potrafisz 
nawiązywać i utrzymywać dobrą współpra-
cę, zdobywając zaufanie i szacunek u klienta. 
Na podstawie zbieranych informacji udoskona-
lasz produkt i usługę.

fot. Andrea Piacquadio/ pexels.com
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 ■ Ocena potrzeb klienta 
Wymieniasz wiadomości z klientem, prowadząc 
komunikację w sposób umożliwiający poznanie 
i odpowiednie sklasyfikowanie jego potrzeb. 
Wiesz, jakie informacje są potrzebne do przy-
gotowania najkorzystniejszej oferty.

 ■ Relacje z klientami 
Nawiązujesz i skutecznie utrzymujesz współ-
pracę z klientami. Jesteś kreatywny w bu-
dowaniu z nimi pozytywnych relacji bizne-
sowych. Identyfikujesz się z celami klienta 
i aktywnie działasz w kierunku przygotowania 
właściwej propozycji, skupiając się nie tylko 
na tym, co masz do powiedzenia, ale przede 
wszystkim potrafisz docenić punkt widzenia 
Twojego rozmówcy.

 3. KOMUNIKACJA 

 ■ Asertywność 
Wierzysz we własne opinie i pomysły. Potrafisz 
przyjmować informacje zwrotne, w tym kry-
tyczne uwagi na ich temat i umiesz je użytecz-
nie wykorzystać. Znasz narzędzia samoregu-
lacji, które pozwalają wpłynąć na własny stan 
emocjonalny, nie podejmując ataków osobi-
stych w merytorycznej dyskusji.

 ■ Przekazywanie informacji 
Zapewniasz swoim podwładnym, przełożonym 
i współpracownikom we właściwym czasie 
właściwy dostęp do informacji i zachęcasz in-
nych do komunikacji otwartej. Z góry planujesz 
treść, formę oraz medium przekazu komunika-

cyjnego, dostosowując je do odbiorcy i pozio-
mu jego percepcji. 

 ■ Otwarta rozmowa 
Twoje komunikaty są precyzyjne. Sprawdzasz, 
w jaki sposób zostały one odebrane i zinter-
pretowane. Potrafisz aktywnie słuchać, zapew-
niasz właściwy dostęp do informacji i zachę-
casz innych do otwartej rozmowy.

 4. ORGANIZACJA I ZESPÓŁ 

 ■ Planowanie 
Wyznaczasz cele, priorytety i tworzysz reali-
styczne plany działania. W sposób trafny pla-
nujesz działania, czas i zasoby potrzebne do 
realizacji planów i osiągnięcia założonych celów. 
Przyjmujesz szeroką perspektywę. Twoje wiedza 
i doświadczenie dają możliwość spojrzenia i oce-
ny sytuacji z szerokiej perspektywy. W analizie 
zagadnień rozważasz różnorodne ich aspekty 
oraz okoliczności, zagrożenia i skutki.

 ■ Wytrwałość 
Posiadasz umiejętność dążenia do celu. 
Potrafisz pokonywać przeszkody i niedogod-
ności. Szybko przyswajasz sobie nową wiedzę 
i umiejętności. Szybko analizujesz i wyciągasz 
wnioski dla dalszego działania. Szybko uczysz 
się nowego środowiska pracy i zmiennych 
warunków zewnętrznych.

 ■ Zaangażowanie 
W zespole słuchacie siebie nawzajem i zada-
jecie sobie pytania, regularnie spotykacie się 

fot. Kaboompics.com / pexels.com
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w celu sprawdzania postępów. Zachęcacie siebie 
do zgłaszania pomysłów i szukania rozwiązań. 
Dokonujecie przeglądu zasobów i źródeł energii. 
Wykazujecie odwagę do zatrzymania się i do 
dania sobie wsparcia oraz przyglądacie  się zaso-
bom, które posiadają członkowie zespołu.

Wykonując określoną pracę w obszarze efektywności, 
widząc szerzej, stajesz się ekspertem w kluczowych 
obszarach biznesowych, wzmacniając cechy osobo-
wości, podnosząc kompetencje rynkowe, wpływając 
na komunikację, budując tym samym jakościowe rela-
cje z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Jeśli masz w sobie gotowość, to zachęcam. Weź 
długopis, kartkę i zapisz pięć swoich mocnych 
stron, pozytywnych cech, obszarów swojego 
życia, dzięki którym możesz o sobie powiedzieć: 
„Jestem efektywny”, zapisz też te, które sprawiają, 
że potrzebujesz się zatrzymać i odważnie przy-
znać, że masz robotę do wykonania. Być może 
ręka ledwie nadążać będzie za myślami. A może 
zawiśnie nieruchomo nad kartką. Jest też opcja, 
że po dwóch, trzech słowach pojawi się tak zwana 
czarna dziura. Zyskasz jednak wiedzę dla siebie 
i o sobie. O stopniu własnej samoświadomości 
w obszarze efektywności. Czy wiesz już dziś, co 
czyni Ciebie efektywnym? Czy w codziennych 

sprawach wykorzystujesz do maksimum swoją 
efektywność? Jakie obszary są dzisiaj zaniedbane, 
wymagają obserwacji i wewnętrznej pracy?
Dzięki pracy nad wewnętrzną świadomością, ko-
rzystając z intuicji, optymalnie zarządzając sobą, 
patrząc szeroko, nie trzymając się utartych sche-
matów oraz przyjętych modeli, będąc wyczulonym 
na własne nawyki, które mogą utrudniać podjęcie 
dobrych decyzji, uzyskasz przewagę konkuren-
cyjną. A dbając o swoje wartości, jasne zasady, 
zrozumienie i informacje w ważnych dla Ciebie 
relacjach i obszarach życia, stworzysz własną prak-
tykę efektywności współczesnych czasów.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Anna Shvets / pexels.com

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

 ROZMOWA z Julią izmałkową 

fot. Irek Kaminski

Wszyscy 
kłamią

rozmawia
Dominika Mikulska
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Psychologia kłamstwa to Twoja domena. Do 
mainstreamu i świadomości ludzi przebiła 
się dzięki serialowym produkcjom, takim jak 
„Magia kłamstwa” z Calem Lightmanem czy 
dzięki postaci doktora House'a. Jednak Ty 
wykorzystujesz ją dla biznesu.

Ludzie są z natury bardzo delikatnymi istotami. 
Nie przeżylibyśmy w świecie społecznym, gdyby-
śmy cały czas słyszeli prawdę. Mechanizm kłam-
stwa jest czymś absolutnie dla ludzi naturalnym, 
tak jak naturalny jest w świecie roślin i zwierząt. 
Służy ochronie i przetrwaniu. 

Przez wiele lat pracowałam jako strateg w agen-
cjach reklamowych, gdzie przekonałam się, że dla 
dobrej strategii niezbędne są prawdziwe dane. 
Dlatego odeszłam. Teraz sama badam te obszary, 
w których w życiu codziennym ludzie tworzą dla 
siebie różne światy, obrazy, wizerunek – w sposób 
pozadeklaracyjny, czyli zgodnie z tym, jak ludzie 
naprawdę myślą, czują i postępują.

Z pełnym szacunkiem dla natury ludzkiej i jej 
zrozumieniem rekomenduję, jak zrobić z tej wiedzy 
użytek z korzyścią dla biznesu. Podpowiadam, co 
rzeczywiście powinniśmy mówić, a o czym nie, co 
powinniśmy pokazywać, jak powinniśmy zmienić 
nasz produkt lub usługę tak, aby zaczęły one mieć 

znaczenie i żeby to było z korzyścią dla ludzi, tak 
żeby nie wyrzucać pienię-
dzy – na marketing, na two-
rzenie nowych produktów 
czy usług, w błoto. 

Dlaczego często nie dowiemy się niczego 
przydatnego, gdy pytamy wprost?

Gdy pytamy ludzi, czego chcą, mogą oni kłamać 
z wielu powodów – miedzy innymi dlatego, że nie 
chcą nam powiedzieć, bo budują pewien wizerunek. 
Ale też często nie wiedzą, a wtedy zaczynają wymy-
ślać. Trzeba pamiętać, że osoba, do której chcemy 
dotrzeć z naszym przekazem, ma tysiące różnych 
rzeczy w swojej głowie, a nasz produkt czy usłu-
ga wcale nie interesują jej tak bardzo, jak nam się 
wydaje. Nie żyje ona naszą usługą, żyje problemami, 
na które ta usługa może ewentualnie odpowiedzieć, 
żyje wyobrażeniami o swoim życiu. 

Dlaczego taktyka skierowana na dobijanie targu nie działa? Dlaczego 
lepiej wychodzimy na tym, gdy pytamy klienta, a nie ulegamy 
własnym przekonaniom i błędom poznawczym? Jak interpretować 
jego słowa, by zbliżyć się do odnalezienia prawdziwej motywacji do 
zakupu nieruchomości?

O tym rozmawiam z Julią Izmałkową  – psychologiem, założycielką i CEO 
IZMAŁKOWA, pierwszej w Europie agencji badawczej specjalizującej się 
w wykorzystywaniu psychologii kłamstwa oraz etnografii dla marketingu 
i biznesu. 

 MECHANIZM KŁAMSTWA JEST 
 CZYMŚ ABSOLUTNIE DLA LUDZI 
 NATURALNYM. SŁUŻY OCHRONIE 
 I PRZETRWANIU. 

https://juliaizmalkowa.com/
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W przypadku branży nieruchomości wydaje się, 
że przy tak dużych zaangażowanych środkach 
finansowych człowiek dokonujący zakupu musi być 
racjonalny. Jednak badając Waszą kategorię, widzi-
my wiele przekłamań. Słyszymy deklaracje, co jest 
dla ludzi ważne, a potem zderzamy to z ich faktycz-
nymi zakupami i widzimy, że to, co ludzie mówią, jak 
podejmują decyzje, a jak ją faktycznie podejmują – 
to są dwie różne rzeczy.

Często w takich sytuacjach ludzie kłamią nie dlate-
go, że mają złe intencje, ale dlatego, że jako ludzie 
jesteśmy istotami nieracjonalnymi i mało refleksyj-
nymi. Tworzymy sobie wizję siebie, w którą mocno 
wierzymy. Mamy dużo lęków – boimy się oceny 
innych czy tego, że dokonamy złego wyboru i wpły-
nie to na nasz wizerunek zewnętrzny. Dlatego nie 
mówimy prawdy, nawet kiedy opowiadamy o czymś 
tak istotnym w naszym życiu, jak kwestia wyboru 
naszego domu.

Jak interpretować rozbieżności pomiędzy 
deklaracjami a rzeczywistością?

Porównując znaczenia z rożnych poziomów funk-
cjonowania człowieka.  Sprawdzamy, jak myśli, co 

czuje, co mówi, co robi.  Robimy to tak szczegóło-
wo, tak precyzyjnie, jak to jest tylko możliwe. 

Niektóre kategorie niosą tak silną wartość emocjo-
nalną, że rezygnacja lub nawet ustępstwo powodo-
wałyby ogromny dyskomfort. Ludzie się przed tym 
bronią, dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie 
pewnych skryptów, co takie myślenie powoduje. 

Na przykład, kiedy szacowaliśmy,  jak ludzie 
zareagują na kryzys w 2008 roku, okazało się, 
że w grupach osób zamożnych ostatnią rzeczą, 
z której zrezygnowałyby kobiety, to fryzjer i ma-
nicure, choć w badaniu hierarchii rzeczy istotnych 
wcale ich nie wymieniały. W grupie ludzi o niskim 
dochodzie deklarujących bycie oszczędnym, może 
być to kupienie dziecku truskawek w maju. Każdy 
ma swoje poziomy, od których zaczyna się obrona 
wewnętrznego wizerunku. Każda kategoria ma 
takie swoje obszary. 

Nie ma czegoś takiego jak ogólne kłamstwo. 
Zawsze nakładamy to na kategorię ludzi, na kate-
gorie produktów lub usług. Wtedy można wycią-
gnąć najwięcej prawdy.

fot. materiały prasowe
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To jeśli chodzi o drobne zakupy, codzienne 
sprawy. A czy w przypadku takich poważnych 
decyzji jak zakup nieruchomości również 
działa to w podobny sposób? 

Możesz deklarować, że nigdy nie kupisz miesz-
kania poza centrum Warszawy, że to jest bardzo 
ważne. Gdy już jesteś w procesie zaczynasz nag-
le rozważać Konstancin, bo tam za tylko trochę 
wyższą cenę możesz mieć dom. Wierzymy w nasz 
logiczny sposób myślenia, w nasze przesłanki, ale 
później – w konfrontacji z realnie podejmowaną 
decyzją– często zmieniamy nasz sposób myślenia. 
Sami ze sobą targujemy się i racjonalizujemy nasze 
potrzeby i wymagania.

Kiedy robimy badania dla rynku nieruchomości, 
w różnych segmentach, najpierw ustalamy na po-
ziomie deklaratywnym, co jest takim must have dla 
planowanej zakupionej nieruchomości, a z czego 
osoby mogłyby ewentualnie zrezygnować. Zawsze 
konfrontujemy to np. z opiniami bliskich, rodzin, 

przyjaciół. Sprawdzamy proces podejmowania 
decyzji i decyzję ostateczną. W konfrontacji z re-
alną sytuacją okazuje się, co tak naprawdę miało 
znaczenie dla decyzji i w ten sposób odkrywamy, 
że często ani założenia początkowe ani deklaracje 
nie mają tak dużego znaczenia 

To jest tak naprawdę bardzo pozytywna wiado-
mość dla biznesu, że u człowieka niewiele rzeczy 
wyryte jest na zawsze jak w kamieniu. Jeśli zro-
bimy mapę emocjonalno-poznawczą człowieka, 
to możemy poruszać się po tej mapie i wpływać 
za pomocą zasobów, które mamy. 

Może on uważać, że mieszkanie w centrum jest 
najważniejsze, ale możesz zmienić jego zacho-
wanie, jeśli wiesz, jakie jeszcze inne atrybuty 
mogą być dla niego ważne, np. że infrastruktura 
dla dziecka jest na osiedlu, że jest przedszkole, 
że dostanie dodatkowe miejsce parkingowe albo 
10-metrowy taras, albo że smog jest mniejszy, 
a on ma alergie itd. Albo jeszcze mniej racjonalne 

 WIERZYMY W NASZ LOGICZNY SPOSÓB MYŚLENIA, W NASZE 
 PRZESŁANKI, ALE PÓŹNIEJ – W KONFRONTACJI Z REALNIE 
 PODEJMOWANĄ DECYZJĄ – CZĘSTO ZMIENIAMY NASZ 
 SPOSÓB MYŚLENIA. 

fot. Irek Kaminski
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przesłanki, takie jak ta, kto mieszka w okolicy. I nie 
chodzi tylko o narrację, że jest to miejsce dla ludzi 
młodych albo dla rodzin z dziećmi, ale np. to że ja-
kaś sławna osoba mieszka w najbliższej okolicy. 
To dla części ludzi potwierdzenie, że to naprawdę 
dobra okolica. 

Jeśli wiemy, jaki jest rdzeń prawdy, to nawet jeśli 
dana nieruchomość nie spełnia tych – wydawałoby 
się kluczowych – wymogów, ale ma inne atrybu-
ty, które są w kręgu ważnych, to możemy pomóc 
znaleźć klientowi racjonalizację. 

A jak dotrzeć do tej prawdy, o której mówisz, 
na poziomie kontaktu jednostka–jednostka, 
z jakim mamy do czynienia w przypadku 
pracy pośrednika na rynku wtórnym?

Tu jako drogę badawczą przede wszystkim nale-
żałoby wykorzystać empatyczne słuchanie. Nie bez 
powodu mamy dwoje uszu i jedne usta – powinni-
śmy więcej słuchać niż mówić. Następnie konfron-
towanie tego, co słyszymy, z dostępnymi dowo-
dami. Bo ludzie kłamią, dowody nie. Powinniśmy 
zadawać pytania, które nie są bezpośrednio 
związane z naszym produktem czy kategorią. 
Najczęściej padają pytania: „A jakie by Pan chciał, 
żeby było to mieszkanie, co powinno w nim być?”. 
Oczekujemy prostych odpowiedzi poprzez pryzmat 
cech nieruchomości, a człowiek zapytany wprost 
najczęściej mówi rzeczy społecznie akceptowalne. 
Mało kto odpowie, że w zasadzie to wszystko mu 
jedno, jaka będzie jakość wykończenia. Bo w jakim 
świetle go to stawia? Gdy rozmawiamy o cechach 
nieruchomości, takich jak wysoka jakość wykoń-
czenia czy blisko centrum, pamiętajmy, że są one 
relatywne. Tu ważne są pytania pogłębiające, by 
zrozumieć, jak dane definicje są rozumiane z punk-
tu widzenia danej osoby. Prosić o przykłady. Często 
okazuje się, że definicje klienta są radykalnie inne 
od tego, co my mamy w głowie. Dla jednego dobra 
obsługa jest wtedy, gdy ktoś chodzi za tobą krok 
w krok i cię wyręcza, dla innego oznacza nie na-
rzucanie się, ale poczucie bezpieczeństwa i udzie-
lenie pomocy dopiero w razie zgłoszenia potrzeby. 

Musimy tak prowadzić rozmowę, byśmy mniej 
opowiadali, a więcej pytali i więcej słuchali, nawet 
o rzeczy, które są obok. Na pytania takie jak: „Jak 
wygląda Pani dzień?” czy „Co aktualnie Panią 
martwi albo sprawia Pani szczególną trudność?” 
możemy usłyszeć, że dla kogoś absolutnie wy-
kańczający jest hałas za ścianą albo że dojeżdża 
daleko do przedszkola z dzieckiem, a może braku-
je w jej okolicy animacji sportowo-kulturalnych. 
Często koncentrujemy się na tym, żeby załatwić 
interes, a ta rozmowa powinna być jak najszersza 

i zahaczać o różne aspekty 
funkcjonowania człowieka, 
bo tam kryją się potrzeby. 

Ważne, żebyśmy szukali dowodów 
na odpowiedzi, które dostajemy. Jakie to 
mogą być dowody?

Dowodami są wszystkie rzeczy, które potwierdzają 
lub nie to, co klient nam mówi. Ważniejsze dla nas 
powinno być zachowanie niż deklaracje, bo czło-
wiek jest w stanie wszystko powiedzieć. Z punktu 
widzenia analizy danych istotne jest to, co on robi 
oraz różnica pomiędzy tym, co mówi, a co robi.
Jeśli wskazuje jakiś aspekt jako ważny, pytamy 
o szczegóły. Jeśli jest nam w stanie dokładnie po-
wiedzieć, rzuca liczbami, np. jaki czas dojazdu, któ-
rędy i o jakiej godzinie, jeśli dokładnie zna koszty 
np. związane z rachunkami za paliwo, to wiemy, 
że jest to dla niego coś dotkliwego. 

 OCZEKUJEMY PROSTYCH 
 ODPOWIEDZI POPRZEZ PRYZMAT 
 CECH NIERUCHOMOŚCI, 
 A CZŁOWIEK ZAPYTANY WPROST 
 NAJCZĘŚCIEJ MÓWI RZECZY 
 SPOŁECZNIE AKCEPTOWALNE. 
 NIEKONIECZNIE PRAWDZIWE. 
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Gdy robiliśmy badania dotyczące kredytów hipo-
tecznych, znakomita większość wskazywała jako 
kluczowe dla decyzji warunki kredytu. Po mie-
siącu, czyli czasie relatywnie krótkim jak na stres 
i „traumę” związaną z postępowaniem kredy-
towym, mało kto był w stanie podać wysokość 
oprocentowania czy prowizji. 

W przypadku nieruchomości  doskonałym obsza-
rem do szukania dowodów i do pogłębionej dys-
kusji jest to, gdzie dana osoba mieszka obecnie. 
Prośmy, by opowiedziała dlaczego tak jest, albo 
dlaczego chce to zmienić. Jakie ma z tym związa-
ne „bóle”, jak wyobraża sobie, że nowe miejsce je 
rozwiąże. Można zapytać o to, który ze znajomych 
według niej mieszka w idealnym mieszkaniu, czyli 
w takim, w jakim ona sama by chciała i dlaczego. 
Ale również o to, kogo obserwuje na Instagramie, 
kogo podziwia (lub komu zazdrości), a kogo uważa 
za osobę kompletnie nieciekawą.

Dowodów możemy szukać także w rozmowach 
z rodziną lub innymi osobami, które klient przy-
prowadzi na spotkanie, co pokazuje, że pełnią one 
szczególną rolę w jego procesie decyzyjnym.

Prowadząc taką pogłębioną rozmowę, można 
dowiedzieć się zaskakujących rzeczy?

I to jakich! Nikt nie lubi billboardów, reklamy 
zewnętrznej, prawda? A jednak podczas jednego 
z naszych badań okazało się, że pełnią one istotną 
informacyjną rolę. „To jest tak zła lokalizacja, że tam 
nawet nie ma billboardów” albo „To znaczy, że tutaj 
mieszkają ludzie, których stać na takie samochody 
jak na tym billboardzie”. To pokazuje, jak szerokie 
jest spektrum pozornie niezwiązanych z samą nie-
ruchomością elementów wpływających na postrze-
ganie jej wartości, jak rozległa jest nasza siatka 
skojarzeniowa. Dzięki temu wiemy, by nie skupiać 
się na wychwalaniu, bo to nie konkurs piękności. 
Ważne, by dojść prawdy, jakie atrybuty są ważne, 
a jakie zupełnie nie. To jak z reklamą proszku do 
prania. Wszyscy ich nie lubimy i uważamy za ten-
dencyjne, ale bez pokazania nam białej skarpetki 

nie uwierzymy, że proszek 
naprawdę dobrze pierze.

Kilkukrotnie wspomniałaś, że robisz badania 
dla firm z branży nieruchomości. Czy możesz 
uchylić rąbka tajemnicy, czego te badania 
dotyczyły? A może jakie były z nich wnioski?

To, co badamy dla rynku nieruchomości, to w jaki 
sposób możemy komunikować ofertę, by odpo-
wiednia grupa ją usłyszała. Czyli segmentacja lu-
dzi, którzy ze względu na to, co ta nieruchomość 
ma do zaoferowania, mogliby być nią zaintereso-
wani. W drugim etapie opisujemy każdy segment, 
by dowiedzieć się, co dla ludzi jest istotne i defi-
niujące to, kim są i kim nie są.

Mieliśmy też ciekawą możliwość położenia swojej 
cegiełki w projektach deweloperskich na etapie 
projektowania pod  potrzeby konkretnej wybra-
nej grupy docelowej. Badaliśmy wtedy właśnie 
znaczenie definicji „dobra nieruchomość”. Jakie 
atrybuty spełniają tę wizję? Czy są to marmurowe 
ściany, a może cztery windy? Czy zaspokajające 
jest poczucie prestiżu – może recepcja z całodo-
bową ochroną? Deweloper na etapie planowania 
musi podjąć decyzję, gdzie lepiej alokować środ-
ki – czy w jakości wykończenia, wielkości tara-
sów, a może warto stworzyć np. park sąsiadujący 
z budynkiem. Próbowaliśmy ustalić, na jakie atry-
buty musi postawić, by zaspokoić taki segment, 
jaki sobie wybrał, i który gotów będzie zapłacić 
oczekiwaną cenę.

 NIE WARTO SKUPIAĆ SIĘ 
 NA WYCHWALANIU, TO NIE 
 KONKURS PIĘKNOŚCI. WAŻNE, BY 
 DOJŚĆ PRAWDY, JAKIE ATRYBUTY 
 SĄ NAPRAWDĘ WAŻNE. 
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Innym razem zajmowaliśmy się projektem w wy-
jątkowo mało atrakcyjnej lokalizacji. 

Każdy kto był na przykład na  Tarchominie wie, 
że trudno nazwać tę dzielnicę genialną lokali-
zacją warszawską. Tu skupiliśmy się na dwóch 
obszarach. Po pierwsze, co znajduje się w oko-
licy, co może uatrakcyjnić narrację o położeniu, 
a po drugie – co stworzyć w ramach tej inwe-
stycji, by nawet lokalizacja „nie przeszkadzała”. 
W takich badaniach wychodzą czasem rzeczy 
bardzo emocjonalne, które pokazują, że w na-
szych wyborach wcale nie jesteśmy racjonalni 
i nie wszyscy myślimy tak samo. Bywamy nawet 
społecznie niepoprawni. Okazało się, że są osoby, 
którym zależy, by mieszkać tak daleko, że nikt nie 
będzie ich odwiedzać. Że ważne jest, by widok nie 
był na okna innego bloku, a za widok na otwartą 
przestrzeń wielu zaryzykuje dłuższy dojazd. 

Naszą pracą stało się więc znalezienie rekomen-
dacji, jak znaleźć grupę ludzi, dla których to, co  
mieliśmy do zaoferowania jako deweloper, było 
zaletą, a nie problemem. I to, jak mamy mó-
wić do tych osób, żeby nas usłyszały i żebyśmy 
je przekonali.

Celem naszych badań bywa też to, jak uzyskać 
oczekiwaną przez dewelopera cenę, jak zwiększyć 
postrzeganą wartość. Ma to głównie zastosowa-

nie, gdy nie ma już możliwości zmiany atrybutów 
fizycznych nieruchomości, a dzięki temu, że ro-
zumiemy naszych odbiorców, możemy wpłynąć 
na ich percepcję poprzez komunikację. Takie 
podejście byłoby także istotne podczas sprzedaży 
na rynku wtórnym – gdy chcesz sprzedać to, co 
masz, drożej albo sprzedać za dobrą cenę coś, co 
nie jest doskonałe.

Jak bardzo szczegółowo można definiować 
segment, do którego się zwracamy 
z naszym komunikatem?

Tak bardzo, jak mamy odwagę to zrobić. 
Psychograficzny opis ludzi pozwala dotrzeć do ich 
najgłębszych motywów i potrzeb – pozwala to 
nam znaleźć plemię, a nie tylko grupę docelową. 
Plemię jest to coś, co łączy ludzi wartościami. Jego 
struktura demograficzna może być totalnie zróż-
nicowana, tak jak  profil zawodowy czy dochody 
jego członków, ale pod względem jakiejś ważnej 
wartości czy sposobu myślenia,  tworzą oni bardzo 
homogeniczną grupę. 

Co może być taką wartością? Bardzo różne rzeczy, 
nie musi to być coś wielkiego czy górnolotne-
go, a po prostu coś, co wpływa na ich potrzeby 
i zachowania. Na przykład bliskość rodziny – ro-
dziców albo byłego małżonka przy współdzielonej 
opiece nad dzieckiem po rozwodzie. Wspomniana 

fot. Irek Kaminski
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już potrzeba odseparowania się, prywatności czy 
ograniczenia bodźców ze strony innych ludzi wokół. 
Może to być też podejście do wykończenia miesz-
kania. Dla ludzi z małych miejscowości mieszkanie 
musi być od razu wykończone albo muszą mieć 
zabezpieczone środki na to, by je w pełni urządzić 
od razu, nawet kosztem zakupu mniejszego me-
trażu. Wynika to z zakorzenionej w nich głęboko 
tradycji odwiedzin rodziny i przyjaciół, często 
niezapowiedzianych. W większych miastach jest 
zupełnie inaczej – trzeba dzwonić i się umawiać. 
Priorytetem jest urządzenie przestrzeni do przyj-
mowania gości – salonu, łazienki, kuchni. Podejście 
do zakupu i remontu jest zupełnie inne – kupię jak 
największe, a potem będę je sukcesywnie urządzał. 

Ciekawym segmentem–plemieniem może być też 
późne rodzicielstwo. Mamy tam dobrze sytuowa-
nych rodziców, którzy są gotowi ponieść wysokie 
środki na mieszkanie w miejscu, które będzie 
odpowiednim środowiskiem do dorastania ich 
dziecka, zapewni mu rozwijające bodźce albo np. 
możliwość nieskrępowanej aktywności i sponta-
nicznej eksploracji świata w bezpiecznych wa-
runkach, jakie zaleca na przykład modna ostatnio 
metoda Montessori. 

Wreszcie segment tzw. oryginałów, który lubią 
otaczać się pięknem, sztuką, nietypowymi formami 

i materiałami, którzy wybierają lofty i stare zrewi-
talizowane kamienice, bo to ich wyróżnia.

Wiele marek stosuje komunikację plemienną, 
ale chyba na rynku nieruchomości nie jest to 
jeszcze popularne?

Z tego, co obserwujemy, bardzo niewiele jest tak 
przygotowanych ofert i tak precyzyjnie wycelowanej 
komunikacji. Jak okiem sięgnąć tylko nieruchomości 
dla gniazdowników, w których będzie komforto-
wo i bezpiecznie. Nie jest to dziwne, nadal popyt 
na mieszkania jest wyższy od podaży, w związku 
z czym nikt nie sili się na bardziej zaangażowaną 
komunikację i w efekcie na rynku jest dość płasko.  
Ale to może się zmienić. Dlatego ważne jest, by lepiej 
rozumieć, do kogo mówimy, i chcieć  podjąć wysiłek, 
żeby mówić ciekawie i precyzyjnie. Już teraz jest 
to bardziej opłacalne, bo rezygnując z narracji „dla 
wszystkich”, jesteśmy w stanie uzyskać większe mar-
że i większe zadowolenie nowych właścicieli, dzięki 
zaspokojeniu ich głęboko skrywanych potrzeb. Jeśli 
zaczniemy myśleć o ludziach w kategoriach plemien-
nych, to jest tu przeogromny potencjał, z którego – 
mam nadzieję – również profesjonaliści w nierucho-
mościach będą chcieli skorzystać.

Dziękuję za rozmowę.

fot. materiały prasowe

 DOTRZYJ DO NAJGŁĘBSZYCH 
 MOTYWÓW I POTRZEB. 
 ZNAJDŹ ICH PLEMIĘ. 
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Jak przygotować 
wnętrza,
ABY KAŻDY KLIENT 
ZNALAZŁ COŚ DLA SIEBIE

 ANNA URBAŃSKA 

fot. Ivan Samkov / pexels.com
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Na atrakcyjną ofertę sprzedaży lub wynajmu nieruchomości składa 
się wiele różnych czynników. Wbrew pozorom to wcale nie cena jest 
najważniejszym z nich – a przynajmniej nie zawsze. Warto pamiętać o tym, 
że wielu z nas „kupuje oczami”. W praktyce oznacza to, że odpowiednie 
aranżacja wnętrza i prezentacja oferty mogą stanowić klucz do sukcesu. 

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

Specjaliści z branży nieruchomości utrzymują, 
że najskuteczniejszą strategią sprzedażową jest 
przygotowywanie neutralnych, zdepersonalizowa-
nych wnętrz, ale czy to na pewno najlepsze wyj-
ście? I co ma z tym wspólnego mózg? Okazuje się, 
że te dwie kwestie są ze sobą ściśle powiązane.

 3 KOLORY MÓZGU W PIGUŁCE 
W artykule „Trzy kolory nieruchomości, czyli 
co mieszkanie ma wspólnego z mózgiem” przy-
bliżyłam podstawowe założenia metodologii 
STRUCTOGRAM®, wyjaśniając, jak indywidualna 
biostruktura mózgu wpływa na decyzje zakupo-
we klientów branży nieruchomości. Warto mieć 
na uwadze, że mózg w równie dużym stopniu 
może wpływać na nasze preferencje dotyczące 
aranżacji wnętrz. 

Dla przypomnienia, codzienne zachowania i re-
akcje każdego z nas w znacznej mierze zależą od 
tego, który z obszarów mózgu wykazuje  
największą aktywność. 

 ■ Jeśli na prowadzenie wysuwa się pień mózgu, 
mamy do czynienia z tak zwanym „zielonym”. 
Taka osoba uwielbia otaczać się ludźmi, często 
jest sentymentalna, a w życiu kieruje  
się intuicją. 

 ■ Drugi typ biostruktury, w którym prym wiedzie 
międzymózgowie, określa się mianem „czer-
wonego”. Jego reprezentanci są impulsywni, 
emocjonalni i w mig podejmują decyzje. 

 ■ Jest jeszcze biostruktura „niebieska”, w przy-
padku której pierwsze skrzypce gra kreso-
mózgowie. Niebiescy lubują się w planowaniu, 
są indywidualistami, a innych ludzi trzymają 
z reguły na dystans. 

Te trzy konstrukcje mózgu (a właściwie ich kom-
binacje) w ogromnym stopniu wpływają na nasze 
wybory, motywacje i preferencje, sprawiając, 
że to, co dla jednych jest atrakcyjne, innych mier-
zi na samą myśl. Czy tę wiedzę da się przełożyć 
na przygotowanie wnętrza w taki sposób, aby każ-
dy klient znalazł coś dla siebie? Oczywiście, że tak!

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
http://annaurbanska.pl
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
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mozg-a-nieruchomosci-czesc-2-jak-kupuje-czerwony-mozg-12660.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mozg-a-nieruchomosci-czesc-3-jak-kupuje-niebieski-mozg-13727.html
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 AKCJA – PREZENTACJA 
Jeden z najczęstszych błędów popełnianych pod-
czas wystawiania oferty nieruchomości polega 
na mało atrakcyjnej formie jej prezentacji. W sieci 
roi się od ofert mieszkań i lokali, które niewąt-
pliwie mają potencjał, jednak zdjęcia, którymi je 
opatrzono, raczej odstraszają, niż zachęcają do 
zakupu. W rezultacie sfrustrowani właściciele nie-
ruchomości decydują się zabiegać o klienta ceną, 
często ze stratą dla siebie. Jak temu zapobiec? 

Przede wszystkim, należy pamiętać o tym, 
że w dobie internetu to właśnie zdjęcia stanowią 
jedno z najskuteczniejszych narzędzi przyciągania 
uwagi klientów. Warto zadbać więc o ich jakość, 
nawet jeśli oznacza to inwestycję w profesjonalny 
sprzęt czy konieczność zdobycia podstaw wiedzy 
na temat fotografii. Na dłuższą metę opłaci się to 
zdecydowanie bardziej niż obniżanie ceny nieru-
chomości. Równie istotne jest oczywiście zadbanie 
o odpowiednią aranżację wnętrza, która zaintere-
suje zarówno internautów szukających ofert w sie-
ci, jak i osoby, które decydują się obejrzeć daną 
nieruchomość na żywo. Jak zatem przygotować 
wnętrze, które zachwyci klientów? Z pomocą może 
przyjść wiedza o biostrukturach mózgu.

 MÓZG A WNĘTRZE 
Wiemy już, że biostruktura mózgu w ogromnym 
stopniu wpływa na nasze preferencje w najróżniej-
szych obszarach. Aranżacja wnętrz nie stanowi wy-
jątku od tej reguły. Każdy z kolorów mózgu ma nie-
co inną definicję wymarzonego wnętrza. Czy istnieje 
uniwersalny ideał? Zapewne nie, z całą pewnością 
można natomiast zadbać o elementy, które przykują 

uwagę każdej z biostruktur, 
zaczynając od dobrej jakości 
zdjęć, te bowiem przemówią 
do każdego.

Jakie wnętrza podobają się zatem poszczególnym 
biostrukturom? 

Zacznijmy od towarzyskich zielonych. W ich przy-
padku sprawa jest prosta: ma być przytulnie! 
Osobom, u których dominuje pień mózgu, zależy, 

 KONSTRUKCJE MÓZGU 
 W OGROMNYM STOPNIU 
 WPŁYWAJĄ NA NASZE 
 WYBORY, MOTYWACJE 
 I PREFERENCJE. 

 KAŻDY Z KOLORÓW MÓZGU 
 MA NIECO INNĄ DEFINICJĘ 
 WYMARZONEGO WNĘTRZA. 

fot. Rachel Clarie / pexels.com
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by wnętrze domu, mieszkania czy biura emanowało 
ciepłem i przyjazną atmosferą sprzyjającą błogiemu 
relaksowi. Jak można osiągnąć taki efekt? Diabeł 
tkwi w szczegółach. Robiąc zdjęcia nieruchomości, 
warto zadbać o detale, które niekoniecznie mają 
praktyczne zastosowanie, a jednak przyjemnie się 
na nie patrzy. Na stole bądź parapecie można po-
stawić wazon ze świeżymi kwiatami (zieloni kochają 
naturę!), kanapę ozdobić kolorowymi, pluszowymi 
poduszkami, a na szafce przy łóżku warto umie-
ścić ładną świeczkę. Zielony mózg niejednokrotnie 
lubuje się w dekoracjach i bibelotach, które innym 
biostrukturom mogą się wydać zbędne, można po-
myśleć zatem także o urokliwych figurkach czy ob-
razach na ścianie. Osoby o tej biostrukturze pragną 
czuć się w danym wnętrzu bezpiecznie i wygodnie. 
Dobrze jest zatroszczyć się o ich potrzebę komfortu, 
kładąc nacisk na elementy, które się z nim kojarzą. 
W trakcie prezentowania oferty na żywo oprócz 
wzroku warto nakarmić ich pozostałe zmysły, 
zapalając na przykład zapachową świeczkę czy 
proponując, by rozsiadły się w fotelu. Grunt, żeby 
było przyjemnie!

Potrzeby czerwonego mózgu są już zgoła inne. Od 
tego, co wygodne, znane i przytulne zdecydowanie 
wolą to, co ekskluzywne, imponujące i ekscytują-
ce. Czerwoni cenią błysk i prestiż – to właśnie o te 
aspekty warto zadbać, przygotowując wnętrze. 

Pomocne mogą się okazać wyraziste elementy 
wystroju, jak rzucający się w oczy stół, designerska 
sofa lub choćby połyskliwy wazon. Przygotowując 
prezentację w formie zdjęciowej, można uwzględnić 
też elementy niekoniecznie ściśle związane z wy-
strojem wnętrza, wzmagające natomiast wrażenie 
luksusu. Na zdjęciu możemy uchwycić choćby 
butelkę trunku z górnej półki wraz z kryształowymi 
szklankami czy kieliszkami, okładkę prestiżowego 
czasopisma albo najnowszy gadżet technologiczny. 
Dla czerwonych często liczy się status społeczny, 
warto dążyć zatem do stworzenia wnętrza, które 
będzie robiło wrażenie – chodzi o to, by było wyra-
ziście, intensywnie, a nawet ekstrawagancko.

Pozostaje nam jeszcze niebieska biostruktura, 
czyli sfera oddziaływania kresomózgowia. W tym 
przypadku na pierwsze miejsce wysuwają się ład 
i funkcjonalność. Logiczny niebieski mózg ceni 
sobie praktyczność i dobrą organizację. Z pewnością 
nie ujmie go wnętrze, w którym panuje przesadny 
chaos – mowa zarówno o bałaganie, jak i o nad-
miarze zbędnych w jego ocenie elementów deko-
racyjnych. Nie dla niego ozdoby i bibeloty, które 
urzekną zielonego – a przynajmniej nie w takiej 
ilości. Pojedyncze, przemyślane elementy wystroju 
podkreślające indywidualność niebieskiego móz-
gu mogą mu bowiem przypaść do gustu. Przed 
zrobieniem zdjęć nieruchomości warto upewnić 

fot. Taryn Elliott / pexels.com
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się, że dane pomieszczenie jest uporządkowane, 
a wszelkie zbędne przedmioty są pochowane. 
Chodzi o to, by było schludnie i estetycznie. 

 IDEAŁY NIE ISTNIEJĄ? 
Skoro znamy już preferencje każdej z biostruktur 
mózgu, warto się zastanowić, jak (i czy w ogóle) 
wpisują się one w zalecany trend depersonalizacji 
wnętrz lokali przygotowywanych do sprzedaży. 
Czy to możliwe, by zaaranżować wnętrze, które 
przemówi do każdego koloru mózgu? Odpowiedź 
brzmi: i tak, i nie. 

Z jednej strony, indywidualna natura poszcze-
gólnych biostruktur sprawia, że trudno byłoby 
stworzyć idealne, uniwersalne wnętrze – koniec 
końców, ich potrzeby znacznie się od siebie różnią. 
Z drugiej strony, w dobie internetu o wiele łatwiej 
jest stworzyć ofertę, która ma szansę zaintereso-
wać szerokie grono odbiorców, łącząc w ramach 
jednego ogłoszenia elementy przyciągające każdą 
z biostruktur. Mowa zarówno o zdjęciach, na któ-
rych można udokumentować konkretne artefakty 
(butelka drogiego trunku, wazon z kwiatami czy 
najnowszy gadżet technologiczny), jak i o przemy-
ślanym opisie, w który można wpleść słowa odwo-
łujące się do preferencji różnych kolorów mózgu 
(„nowoczesne, a jednak przytulne”, „prestiżowe 
i funkcjonalne”). Rewelacyjnym narzędziem do 
tworzenia przykuwających uwagę ofert jest aplika-
cja Bioskaner, która skanuje tekst pod kątem słów 
odnoszących się do konkretnych kolorów mózgu.

A co jeśli dane wnętrze ma wyraźną tendencję do 
emanowania jednym, wybranym kolorem mó-
zgu? Czy warto je neutralizować, czy może lepiej 
wzmacniać ten efekt? Decyzja zależy od wielu 
czynników, rozsądnym wyjściem wydaje się być 
jednak w takim przypadku wydobywanie pełni 
potencjału poszczególnych kolorów, tak by przy-
ciągnąć konkretną grupę odbiorców – zielonych 
poszukiwaczy ciepła domowego ogniska, czerwo-
nych fanów prestiżu lub niebieskich zwolenników 

funkcjonalności. Nie bez powodu mówi się w koń-
cu, że jeśli coś jest do wszystkiego, w rezultacie 
może okazać się do niczego.

Choć preferencje każdej z biostruktur znacznie 
się od siebie różnią, a ile ludzi, tyle gustów, zde-
cydowanie warto mieć świadomość tego, jakie 
aspekty mogą przełożyć się na atrakcyjność 
wnętrza i świadomie uwzględnić je w prezenta-
cji. Niejednokrotnie okazuje się, że za sukcesem 
w sprzedaży stoją szczegóły, które dla wielu 
pozostałyby niezauważone. Dbałość o te szczegóły 
połączona z wiedzą na temat trzech kolorów mó-
zgu potrafi przynieść niebywałe efekty.

Chcesz dowiedzieć się więcej 
o tym, jak wzmocnić kompetencje 
sprzedażowe w oparciu 
o komunikację biostrukturalną?

 DOŁĄCZ DO KURSU „SKUTECZNE 
 SPOSOBY PRACY Z OFERTĄ 
 EDYCJA 2020” 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
https:///www.skutecznesposobypracyzoferta.pl
https:///www.skutecznesposobypracyzoferta.pl
https:///www.skutecznesposobypracyzoferta.pl
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KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU 
AGENTA NIERUCHOMOŚCI 
W SOCIAL MEDIA
 KATARZYNA LEWANDOWSKA 

fot. cottonbro / pexels.com
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Zarządza wizerunkiem i social mediami biura ThomeK Nieruchomości. 
Z sukcesami buduje zaangażowaną społeczność na Instagramie  
@alezniejagentka. Prowadzi szkolenia z marki osobistej i social 
media dla agentów nieruchomości i inwestorów.

Katarzyna Lewandowska

Agencie, powinieneś mieć markę osobistą! Publikuj posty, codziennie się 
fotografuj, projektuj grafiki, nagrywaj i montuj filmiki. Do tego komentuj 
i odpowiadaj na komentarze, udostępniaj, oznaczaj. Znasz to? A teraz 
spróbuj wcisnąć to w standardową pracę agenta.

Z faktami się jednak nie dyskutuje. Bo kogo nie 
ma na Facebooku i Instagramie, ten traci podwój-
nie. A może nawet poczwórnie! 

Co się dzieje, gdy nie pokazujesz siebie i swojej 
pracy w social media? To proste – im rzadziej 
klient Cię widzi, tym mniej… o Tobie myśli. A kie-
dy nie myśli o Tobie, to myśli o innych agentach, 
którzy są widoczni.

Poza tym pozbywasz się możliwości pozyski-
wania zapytań o swoje usługi właśnie tą drogą. 
Jeśli regularnie publikujesz posty i relacje, to 
na przestrzeni roku przestajesz wykonywać zimne 
telefony. W dodatku klienci, którzy zgłaszają się 
do Ciebie przez social media, znają już Twoje 
metody pracy. Nie tłumaczysz im wszystkiego od 
zera. Oni już wiedzą, czemu odezwali się właśnie 
do Ciebie. 

A dlaczego na nieobecności w social media tracisz 
nawet poczwórnie? Facebook i Instagram róż-
nią się grupami odbiorców. Masz więc podwójną 
szansę na pozyskanie potencjalnych klientów. 

Nie warto więc zadawać sobie pytania: czy war-
to działać w social media? Lepiej zadać sobie 

pytanie: od kiedy zacząć? Najlepiej nie od ponie-
działku, nie od nowego miesiąca i nie od profesjo-
nalnej sesji zdjęciowej u fotografa. Nie zwlekaj. 
Odpowiedź brzmi: Zacznij od zaraz! 

Zastanów się, czego sam oczekujesz, przeglądając 
profile biznesowe na Facebooku i Instagramie – 
jakie treści, zdjęcia i filmy szczególnie przyciąga-
ją Twoją uwagę. Skorzystaj z wiedzy dostępnej 
w internecie. Możesz wziąć udział w szkoleniach 
na temat marki osobistej. Na pewno pomogą 
również poradniki branżowe. Taka inwestycja 
na pewno Ci się opłaci – oczywiście przy zało-
żeniu, że zaczniesz działać regularnie i będziesz 
się rozwijać.

 JAKI POWINIEN BYĆ WIZERUNEK 
 AGENTA NIERUCHOMOŚCI 
 W SIECI? 
Spójny! Jeżeli budujesz markę osobistą, która nijak 
ma się do Twojej osobowości, nie licz na sympatię 
odbiorców. Prędzej czy później rozpoznają oni, czy 
zachowujesz się naturalnie. Jeśli nie dostrzegą tego 
w internecie, zrobią to kiedyś na żywo – czyli spełni 

http://www.instagram.com/alezniejagentka
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się najgorszy scenariusz, bo będzie to prawdopo-
dobnie Wasze pierwsze spotkanie biznesowe. Wtedy 
poczują niepokój, pomyślą, że nabrali się „na opako-
wanie”. Uznają, że jesteś tylko wykreowany tak, jak 
chcieliby Cię postrzegać.

 JAK WIĘC POKAZAĆ 
 SWOJĄ OSOBOWOŚĆ? 
Bądź autentyczny. Każdy typ osobowości poradzi so-
bie w social media. Wystarczy wyeksponować atuty. 
Ekstrawertycy nie powinni udawać spokojnych i wy-
ważonych, a pokazać swoją kolorową duszę i nałado-
wać widzów pozytywną energią. Lubiący dominować 
świetnie odnajdą się w organizacji różnych wydarzeń 
dla swojej grupy docelowej. Z kolei nieśmiałe osoby, 
może i stronią od częstej publikacji wizerunku, ale 
za to świetnie radzą sobie z tworzeniem wartościo-
wych treści i grafik, które przyciągają uwagę. Agenci 
o analitycznym typie osobowości mogą na przykład 
publikować w social media skrupulatnie przeanalizo-
wane przez siebie dane, których odbiorcy musieliby 
sami szukać np. na stronach www i w obszernych 
raportach. Jeśli ułatwisz lub ubarwisz obserwującym 
życie, oni to docenią i zostaną z Tobą. Życzliwość, 
otwartość, poczucie humoru i skupienie się na od-
biorcach zawsze będzie odbierane z entuzjazmem.

 JAK OPRZEĆ SIĘ 
 POKUSIE NAŚLADOWNICTWA? 
Co najgorszego można zrobić w social media? 
Zbudować swoją komunikację, kopiując pomysły 
innego agenta w proporcji 1:1. Nie radzę! Ryzyko nie 
jest warte czasu zaoszczędzonego na wymyślenie 
autorskich rozwiązań i sposobów promocji. Często 
trafiam na profile łudząco przypominające mi te, które 
od dawna obserwuję. Być może na krótką metę naśla-
downictwo się opłaci, ale… gdzieś po drodze zgubisz 
własną tożsamość. Pamiętaj, że najbardziej rozpozna-
walni agenci w mediach społecznościowych mają sta-
łe grono obserwatorów, którzy szybko wyłapią każde 

fot. materiały Katarzyny Lewandowskiej
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podobieństwo. A ci obserwujący to nie tylko obecni 
i potencjalni klienci, którzy liczą na kreatywność 
i cenią indywidualność. To także inni agenci, inwesto-
rzy, partnerzy biznesowi… Lepiej nie zostać uznanym 
za „złodziejaszka pomysłów”. Pokusa naśladownictwa 
jest silna, ale agent, który korzysta z gotowych roz-
wiązań, traci znacznie więcej niż mógłby zyskać.

 GDZIE LEŻY GRANICA 
 PRYWATNOŚCI W SOCIAL MEDIA 
Dokładnie tam, gdzie ją postawisz. Nikt nie oczeku-
je, że na Facebooku i Instagramie pokażesz każdą 
godzinę swojego życia. Oczywiście, że znacznie lepiej 
klikają się posty i relacje unaoczniające, jak wyglą-
da nasza codzienność. I to nie tylko ta zawodowa. 
Jednak to Ty określasz, co chcesz pokazać odbiorcom. 

W pierwszej kolejności zadbaj o bezpieczeństwo. 
Nie jestem zwolenniczką zdradzania miejsca za-
mieszkania i stanu posiadania. Co do publikacji zdjęć 
członków rodziny – jeśli partnerzy wyrażają zgodę 
na obecność  na profilach biznesowych i czujecie, 
że wspólne relacje i posty mogą zainspirować innych, 
to możecie to robić. A co z publikacją wizerunku dzie-
ci? Pozostawiam tę decyzję Tobie. Miej na uwadze, 
że dostęp do zdjęć na kontach biznesowych mają 
wszyscy. Ktoś może więc skorzystać z publikowa-

nych przez Ciebie materiałów i na ich podstawie 
na przykład ustalić Twój adres zamieszkania. Dlatego 
zachowaj ostrożność i nie zdradzaj wszystkiego.

A czy agent na swoim profilu powinien paradować 
w dresie lub w stroju kąpielowym? 

W przypadku takich dylematów dużą rolę odgrywa 
sposób komunikacji, jaki zastosujesz. Jeżeli pokażesz 
się w domowej scenerii w dresie i w skarpecie z dziu-
rą, którą przed chwilą wygryzł uroczy piesio i do 
zdjęcia dodasz żartobliwy opis, to odbiorcy docenią 
Twój dystans do siebie. Takie relacje i posty sprawia-
ją, że w oczach widzów stajemy się bardziej ludzcy. 
Łatwiej utożsamić się ze zwykłą osobą niż z ideałem, 
który zawsze ma perfekcyjnie wysprzątane mieszka-
nie, grzeczne dzieci, a do tego idealnie wystylizowa-
ną fryzurę lub brodę.

Czy agenci powinni pokazywać się na przykład 
w stroju kąpielowym? Obecnie nawet stroje sportowe 
mają wyraźnie podkreślać naszą sylwetkę, dlatego 
w tym przypadku zalecam, by przeanalizować, czy 
publikowany materiał nie jest zbyt prowokacyjny 
i nie spowoduje wysypu dwuznacznych propozycji. 
Jeżeli ocenisz, że nadaje się do publikacji, bo będzie 
inspirował do zadbania o formę i zdrową dietę, to jak 
najbardziej możesz go opublikować. 

fot. materiały Katarzyny Lewandowskiej
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 JAK NIE ZANUDZIĆ ODBIORCÓW 
 ZDJĘCIAMI KAWY I SPOTKAŃ 
 W BIURZE? 
Nie daj się rutynie! Twórz materiały, które sam 
będziesz z przyjemnością oglądać. Jeżeli czujesz 
znużenie, to znak, że potrzebujesz uruchomić 
pokłady kreatywności. Wybierz się na koncert, do 
teatru, na wystawę, na kabaret (obecnie wszystko 
to dostępne jest również w wersji online), prze-
czytaj ciekawą książkę, weź udział w webinarze – 
i to na jakikolwiek temat. Najlepiej działają nowe 
bodźce. Dlatego nie ograniczaj się tylko do tego, 
co jest Ci dobrze znane. Otwórz się na nowości. 
Emocje, które poczujesz, zamienią się w świeże 
pomysły. Inspirujące osoby i nowe doświadczenia 
poszerzają nasze horyzonty. Zaczynamy wtedy 
patrzeć na rutynowe czynności z wielu nowych 
perspektyw. Zdjęcia z kawą możesz przedstawić 
na milion sposobów. Wykorzystaj też potencjał 
aplikacji do edycji zdjęć i montażu wideo. Pomogą 
Ci one stworzyć oryginalne materiały. Co jakiś czas 
zapytaj obserwujących, jakie treści najchętniej 
u Ciebie oglądają. Sam również zerkaj w statystyki 
swoich kont, by móc to ocenić.

 JAKIE PRYWATNE DZIAŁANIA 
 WSPIERAJĄ WIZERUNEK AGENTA? 
Sama praca agenta jest super, ale co powiesz na to, 
by połączyć ją z czymś dobrym, co da Ci inny rodzaj 
satysfakcji? Ja na przykłąd od lat angażuję się 
w lokalne akcje charytatywne i społeczne. Jestem 
inicjatorką dużej grupy sportowej, która integruje 
mieszkańców, organizuje wspólne treningi i pro-
muje aktywny styl życia. Wspieram także lokalnych 
przedsiębiorców, promując ich biznesy i dzieląc się 
z nimi swoją wiedzą. Każdy z nas może zrobić coś 
dobrego dla innych. Takich aktywnych agentów 
zapamiętuje się szczególnie wyraźnie. I zawsze 
można na nich liczyć, a to jest bezcenne. Wszak nie 
tylko nieruchomościami człowiek żyje :)

Kształtowanie wizerunku w social media to fanta-
styczna przygoda. Działaj więc i buduj wyrazistą 
markę osobistą! Do zobaczenia... w sieci!

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. materiały Katarzyny Lewandowskiej

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Marka biura 
nieruchomości
JAK JĄ BUDOWAĆ I CZY TO MUSI 
(DUŻO) KOSZTOWAĆ?

 ŁUKASZ WYDROWSKI 

fot. Oleg Magni / pexels.com
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 CZYM JEST MARKA? 
Marka (ang. brand ) – tak dużo się o niej mówi, 
ale czym właściwie jest? Z definicji to: nazwy, 
określenia, znaki, symbole, logo oraz projek-
ty graficzne albo kombinacje tych wszystkich 
elementów, których celem jest identyfikacja 
towarów, usług czy oferujących je  jednostek. 
Dbając o markę swojego biura, możesz więc 
odróżnić się od konkurencji.

Na markę składają się jednak nie tylko nazwa 
czy logo. Stanowią o niej także elementy ko-
munikacyjne, behawioralne i wizualne, które 
określają Twoją firmę. Elementy komunikacyjne 
to np.:

 ■ nazwa,

 ■ slogan,

 ■ fanpage na Facebooku

Do elementów behawioralnych zaliczyć można:

 ■ wartości filozofii firmy,

 ■ zachowanie pracowników,

 ■ obsługę klienta itp.

Do elementów wizualnych zalicza się:

 ■ logo,

 ■ kolorystykę,

 ■ sposób rozmieszczania elementów 
reklamowych

 ■ czy ich wygląd.

 JAKIE FUNKCJE PEŁNI MARKA? 
Marka to pierwsze, z czym ma styczność Twój 
potencjalny klient. To ona może przekonać go do 
nawiązania z Tobą kontaktu lub odwrotnie. Zarówno 
ta firmowa, jak i osobista jest jednym z kluczowych 

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

Łukasz Wydrowski

Nie jest przesadą stwierdzenie, że trudno obecnie znaleźć osobę 
prowadzącą biuro nieruchomości, która nie spotkała się z pojęciem 
budowania marki. Stanowi ono przecież slogan w pakiecie wejściowym 
do biznesu. Rozumienie tego tematu jest jednak kwestią bardzo 
subiektywną – począwszy od samego pojęcia brandu aż po sposób 
i zasadność jego promowania. Co stanowi więc o sile marki?
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elementów komunikacji z potencjalnymi zlecenio-
dawcami. Przedstawiasz ją telefonicznie, drukujesz 
na swoich materiałach, prezentujesz na swojej 
stronie, na portalach społecznościowych oraz ogło-
szeniowych, reprezentujesz ją podczas spotkań.

Co sprawia, że jest ona tak istotna?

 ■ odróżnia Twoją firmę od innych oraz pełni 
rolę informacyjną,

 ■ pomaga pokazywać cechy firmy, jak i współpra-
cujących z nią pośredników,

 ■ przekazuje emocje i korzyści związane ze skorzy-
staniem z ich usług,

 ■ pozwala na zapamiętanie biura oraz buduje po-
zytywne skojarzenia,

 ■ wzbudza zaufanie, pokazuje autentyczność oraz 
ułatwia podjęcie decyzji o współpracy,

 ■ reprezentuje wartości, którymi kieruje się pośred-
nik i biuro, z którym jest związany. 
 
Marka, aby mogła być skuteczna, musi spełniać 
trzy podstawowe warunki:

 ■ Musi działać zarówno na poziomie emocjonal-
nym, jak i racjonalnym – powinna przemawiać 
zarówno do ludzkich serc, jak i do umysłów.

 ■ Musi przemawiać do wszystkich odbiorców 
na Twoim rynku.

 ■ Musi się wyróżniać i być wyjątkowa, celem jej 
tworzenia jest przecież chęć odróżnienia się 
i własnej oferty od tego, co oferuje konkurencja.

Postaram się odpowiedzieć na – moim zdaniem – 
najważniejsze pytanie: co robić, aby skutecznie 
zbudować markę w pośrednictwie w obrocie nieru-
chomościami, nie wydając na to fortuny?

 PRZYGOTUJ SPÓJNY BRAND 
Kiedy starasz się wyróżnić swoje działania na ryn-
ku, warto postawić na ich spójność. A spójność 
to powtarzalność. Jeśli zaś coś jest powtarzalne, 

ma szanse stać się rozpoznawalne. Często mówi 
się o kimś, że „znany jest z czegoś”. To właśnie 
kwintesencja spójności. Trzeba o nią zabiegać 
na 4 frontach, w 4 podstawowych kategoriach – 
komunikacji wizualnej, komunikacji werbalnej, 
strategicznej oraz organizacyjnej.

Podstawą jest strategia. Wszystko, co robisz, musi 
stanowić krok do realizacji jej założeń. Przede 
wszystkim musisz zadbać o tzw. rdzeń emocjo-
nalny – czyli główne skojarzenie, wokół którego 
zbudujesz komunikację marki. Wyłania się on 
z dogłębnej analizy rynku oraz potrzeb Twojej 
grupy odbiorców.

Przykładami rdzenia emocjonalnego mogą być 
np.: obsługa nieruchomości premium, dochodowe 
inwestycje, skuteczność, profesjonalizm, szybkość 
działania, klientocentryzm, cena usługi (najtań-
sza), elastyczność czy bezpieczeństwo.

Twoja marka jest obietnicą pewnej wartości. 
Zadbaj nie tylko o atrakcyjność brandingu, ale 
o jego precyzyjne kierowanie.

Dopiero na bazie strategii możesz opracować kon-
cepcję komunikacyjną – wizualną oraz werbalną.

Wizualna pozwala klientowi oswoić się z marką 
oraz ją zapamiętać. Jeśli sprawisz, że kilka razy 
zetknie się z takimi samymi motywami gra-
ficznymi, kolorami czy symbolami, zacznie Cię 
kojarzyć. Jeśli Twój brand będzie dla niego 
wyglądać „znajomo”, łatwiej wzbudzi zaufa-
nie. Pamiętaj, że Ty swoje kreacje widzisz cały 
czas, a potencjalny klient, zanim nawiąże z Tobą 
współpracę – maksymalnie kilka razy. Jeśli więc 
za szybko uznasz, że jesteś nudny i powtarzal-
ny, zaczniesz wszystko zmieniać, zmarnujesz 
potencjał brandingu.

Poza grafikami komunikujesz się z klientem  
werbalnie. Spójność wszystkich przekazów wza-
jemnie je wzmacnia. Jeśli Twoje logo jest deli-
katne, pastelowe i miękkie, a w tekście skupiasz 
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się na technologiach i dynamice, to klient może 
być nieco zdezorientowany. To tak, jak potakując 
głową, mówiłbyś „nie”. Wysyłając sprzeczne 
sygnały, spowodujesz, że klient nie będzie wie-
dział, jak Cię zaszufladkować w swojej głowie 
i po prostu o Tobie zapomni.

Na końcu zadbaj o spójność organizacyjną. Jest to 
najgłębszy poziom spójności, wiążący się z war-
tościami i kulturą, którą Ty oraz Twoi współpra-
cownicy kierujecie się w swoich działaniach. Te 
muszą odpowiadać temu, co przypisujesz swojej 
marce. Brand to nie jest zewnętrzna maska. Każda 
osoba pracująca pod nim, powinna się z nim utoż-
samiać, by być jednocześnie jego reprezentantem 
i wiarygodnym sprzedawcą. Klient szybko zorien-
tuje się, gdy przekaz reklamowy i ten bezpośredni 
będą się wzajemnie wykluczały.

Ile zapłacisz za opracowanie spójnej marki? To 
zależy... od poziomu Twojej wiedzy, umiejęt-
ności i potrzeb, i od tego, czy zdecydujesz się 
na skorzystanie z profesjonalnego opracowania 
komunikacji wizualnej.

Z dobrze przygotowanym brandem możesz  
ruszać w świat, tylko...

 ...GDZIE I JAK BUDOWAĆ 
 ŚWIADOMOŚĆ MARKI? 
By zaistnieć w internecie, kluczowe są tajemni-
cze „zasięgi”. To nic innego jak liczba unikalnych 
użytkowników, którzy stykają się z Twoimi mate-
riałami. Zasięg może być organiczny lub płatny. 
Jeśli chcesz optymalizować koszty, ważniejszy 
jest ten organiczny. 

 ■ Zasięgi organiczne – Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter 
 
Media społecznościowe to najtańsza forma 
szerokiej promocji marki. Stanowią platformę 
do bezpośrednich kontaktów z Twoimi klien-
tami. Potencjalny organiczny zasięg wynika 
tu bezpośrednio z algorytmów oceniających 
atrakcyjność Twoich materiałów, a także typ 
oraz aktywność ich odbiorców. Aktywność 
zaś to liczba reakcji, komentarzy, odpowiedzi 
oraz udostępnień. 
 
Musisz więc dbać o to, by to, co publikujesz 
zachęcało do interakcji. Dziel się otwarcie 

fot. Taryn Elliott / pexels.com
fot. fauxels / pexels.com
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swoją wiedzą, chwal sukcesami, pokazuj ludzi, 
podejmuj tematy na czasie i ważne dla kupują-
cych czy sprzedających nieruchomości. Nie uni-
kaj kontrowersji. Podejmuj rozmowy. Pokazuj 
na „relacjach” codzienność w swojej pracy. 
 
Jednocześnie dbaj, by kierować przekaz do 
Twojej grupy docelowej. Niewiele warty dla 
biura nieruchomości jest zasięg w grupie 
0-18 lat, prawda? Co istotne – liczba polubień 
strony nie ma znaczenia. Nawet jeśli zyskasz 
30 000 obserwujących, lecz publikacje nie 
będą generować reakcji, zasięgi mogą spaść 
do zera. 
 
Dobrym sposobem na budowanie i utrzymy-
wanie wysokich zasięgów organicznych jest 
zaangażowanie Twoich znajomych i współpra-
cowników. Nie bój się prosić o udostępnienia 
czy serduszka pod postami. Każda taka reak-
cja otwiera Ci drogę do ich siatki kontaktów. 
 
W social media nie bądź nijaki. Staraj się wy-
różnić na tle konkurencji i przede wszystkim – 
zapadaj odbiorcy w pamięć. 

 ■ Zasięgi organiczne – SEO i strona www 
 
Drugą nogą organicznej promocji marki jest 
Twoja strona www. Do niej najczęściej kierujesz 
swój ruch z kanałów społecznościowych. Trafiają 
tam też osoby korzystające z wyszukiwarki, 
przede wszystkim Google. By w pełni wykorzy-
stać potencjał swojej strony, zadbaj o atrakcyjny, 
intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs. 
Klient musi łatwo znaleźć to, czego szuka, i skon-
taktować się z Tobą. Na szczęście wielu dostaw-
ców systemów CRM ma w swojej ofercie gotowe 
szablony stron, z których możesz korzystać. 
 
Ważnym aspektem promowania strony jest 
SEO – optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, 
czyli proces mający na celu zwiększenie widocz-
ności strony w organicznych wynikach wyszu-

kiwania. Od tego, jak dobrze zoptymalizowane 
będą treści na Twojej stronie, zależy, czy wy-
świetlą się one na pierwszym czy na 50 miejscu 
po wpisaniu danej frazy, a zatem czy klienci będą 
mieli szansę Cię znaleźć. Możesz próbować włas-
noręcznie promować słowa kluczowe przez  
np. dedykowane wtyczki lub publikowanie 
artykułów na blogu. Jeśli jednak nie masz w tym 
temacie wiedzy, warto skorzystać z pomocy 
profesjonalnej agencji. Ta dokona szczegółowe-
go audytu, zasugeruje zmiany i przygotuje plan 
zwiększenia widoczności strony. Koszty zależą od 
zakresu działań, jakim będziesz zainteresowany. 
 
Również to, jak przygotowane są Twoje oferty, 
musi odpowiadać komunikatom wysyłanym do 
odbiorców. Biuro stawiające na „jakość”, może 
wypaść niewiarygodnie, promując oferty zdję-
ciami z telefonu. Podniesienie jakości usług jest 
świetnym sposobem na połączenie wydawania 
z zarabianiem. Zwiększa to bezpośrednio zainte-
resowanie Twoimi nieruchomościami na por-
talach ogłoszeniowych, gdzie za ekspozycję 
przecież cyklicznie płacisz. 

 ■ Zasięgi płatne – portale, posty sponsorowane 
oraz AdWords 
 
Czy warto inwestować w płatny zasięg? 
Oczywiście, tak. Nawet jeśli nigdy nie promo-
wałeś swojej strony czy postów, to zapewne 
kupujesz regularnie podbicia i wyróżnienia 
na portalach. Robiąc to, niejako wymuszasz 
na użytkownikach kontakt z Twoją marką, 
bo dzięki temu masz szansę zatrzymać ich 
na dłużej. Co jest kluczem do odpowiedniej 
optymalizacji kosztów płatnego zasięgu?

 + Nie inwestuj w promowanie każdego posta 
na FB. Wybieraj te, które niosą wartość oraz 
skłaniają do interakcji.

 + Promując się w AdWords lub social media, okre-
ślaj dokładnie swoją grupę docelową – wiek, 
zainteresowania, lokalizację, słowa kluczowe.
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 + Testuj promowanie, zaczynając od małych 
kwot. Jeśli coś nie zadziała, będziesz mógł 
łatwo z tego zrezygnować.

 + Przygotowuj i prowadź kampanie. Zdecyduj, 
czy w danym momencie promujesz produkt, 
czy chcesz zwiększyć rozpoznawalność marki. 
Wyznaczaj ramy czasowe.

 + Kieruj użytkowników w konkretne miejsca. 
Jeśli promujesz usługę, postaraj się jej stwo-
rzyć dedykowany landing page.

 + Zachęcaj do zakupu, kontaktu, telefonu, umó-
wienia się czy wysłania wiadomości. Reklama 
musi zawierać wezwanie do działania.

 + Użytkownicy portali będą kojarzyć Cię dzięki 
Twoim ofertom. Największe środki wydawaj 
na promocję głównie tych najbardziej atrak-
cyjnych wizualnie i cenowo.

 POPULARNE MITY DOTYCZĄCE 
 BUDOWANIA MARKI 

 ■ MIT 1 – Należy działać, a nie planować i ukła-
dać strategie 
 
Żadna znacząca marka nie narodziła się z cha-
osu. Do budowania marki należy podchodzić 
holistycznie. Brak dalekosiężnych celów, planu 
i stawianie na krótkotrwałe rozwiązania (np. ob-
niżenie cen) skutecznie zahamuje jej rozwój.

 ■ MIT 2 – Strategia jest potrzebna dużym markom, 
mam małą firmę, więc moja wyjdzie w praniu 
 
Źle zarządzana marka może okazać się 
ścianą, na której zatrzyma się rozwój Twojej 

działalności. Strategia jest Twoją mapą oraz 
drogowskazem na każdym skrzyżowaniu. 
Może ona wyznaczyć Ci drogę na skróty do 
realizacji celów biznesowych. 

 ■ MIT 3 – Budowanie marki jest bardzo kosztowne 
 
Nie da się uniknąć kosztów związanych z pro-
mocją marki. To inwestycja, która ma dla Ciebie 
zarabiać. Jeśli jednak obierzesz odpowiednią 
strategię, poprzesz ją swoją wiedzą i będziesz ko-
rzystał z nieszablonowych rozwiązań i optyma-
lizował na bieżąco, możesz te koszty ograniczyć 
do minimum.

Przygotowanie oraz promowanie własnej marki biura 
nieruchomości to działania wymagające dużych 
nakładów pracy, analizowania, wiedzy i umiejętności. 
W czasach powszechnej cyfryzacji stanowi to klu-
czową kompetencję nawet najmniejszych firm.

Brand może stać się Twoją trampoliną do sukcesu, jak 
również bagnem, z którego ciężko Ci będzie się wy-
dostać i ruszyć do przodu.  Pamiętaj – jeśli będziesz 
utrzymywać spójność i konsekwentnie działać, masz 
szansę zbudować silną markę na lata.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

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

Twoje konto w Nieruchomosci-online.pl to dostęp 
do Twoich ofert, informacji o płatnościach i sta-
tystyk, a także miejsce przechowywania zapytań 
i danych potencjalnych klientów. Dlatego tak waż-
ne jest Twoje bezpieczeństwo logowania i dlatego 
wprowadziliśmy dodatkową weryfikację użytkow-
nika przy logowaniu. 

W sieci można zaobserwować różne zjawiska, 
których efektem jest nieautoryzowany dostęp do 
kont. Nie zdajemy sobie sprawy, ile danych o sobie 
zostawiamy na różnych ogólnodostępnych witry-
nach. Dane te mogą zostać później wykorzystane 
przez osoby trzecie, np. do próby odgadnięcia 
hasła w innym serwisie lub znalezienia odpowiedzi 
na pytanie pomocnicze przy próbie resetu hasła. 

Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo naszych użyt-
kowników, wprowadziliśmy funkcję  dwuetapowej 

weryfikacji. Wprowadziliśmy weryfikację każdego 
nowego urządzenia, z którego loguje się biuro 
lub agent.

Oznacza to, że jeśli będziesz chciał się zalogować 
z urządzenia, z którego wcześniej nie korzystałeś, 
lub użyć innej niż zazwyczaj przeglądarki, otrzy-
masz od nas e-mail ze specjalnym kodem. Kod 
ten trzeba będzie podać na stronie logowania do 
Twojego konta w Nieruchomosci-online.pl, aby 
poprawnie się zalogować. Dzięki temu będziemy 
wiedzieć, że osoba, która się loguje, ma autoryzo-
wany dostęp do skrzynki pocztowej, a co za tym 
idzie, jest osobą, za którą się podaje.

W momencie, gdy osoba trzecia będzie chciała 
zalogować się na Twoje konto w Nieruchomosci-
online.pl, Ty dostaniesz powiadomienie o próbie 
logowania, a oszust nie dostanie się do konta.

 DWUETAPOWA WERYFIKACJA – DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO 
 TWOJEGO KONTA 
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Na stronie głównej portalu prezentujemy naj-
bardziej dopracowane ogłoszenia biur i agentów 
nieruchomości, nie pobierając za to żadnej opłaty.

Dzięki gromadzeniu ogromnej ilości danych 
o ogłoszeniach i zachowaniu użytkowników, mamy 
możliwość sprawdzania i porównywania konwer-
sji na ogłoszeniach. Sprawdzamy każdy element 
i wiemy, że te dopracowane generują więcej akcji 
użytkowników, w tym kontaktów z ich strony.

Zadowolony użytkownik, który na portalu znajdu-
je oferty pełne konkretów, dogłębniej się z nimi 
zapoznaje i chętniej kontaktuje z pośrednikami, 
którzy takie ogłoszenia zamieszczają. A my właś-
nie na takich ogłoszeniach chcemy skupiać uwagę 
poszukujących i takich pośredników premiować.

Do promocji na stronie głównej wybieramy ogło-
szenia wyróżniające się na tle innych:

 ■ dopracowaną treścią (dane szczegółowe, opis – 
jak najwięcej pól oznaczonych gwiazdką),

 ■ wyznaczoną lokalizacją na mapie,

 ■ zdjęciami o wysokiej rozdzielczości, których 
nie zasłaniają dodatkowe oznaczenia graficzne 
(max 10% powierzchni).

Codziennie wybieramy 6 takich ogłoszeń, o czym 
mailowo informujemy biuro i agenta z wyprze-
dzeniem względem publikacji, więc mają oni czas 
na potrzebne zmiany, dodanie logo biura etc. 
Ogłoszenie jest obecne na stronie głównej portalu 
przez pełne 24 godziny, a dodatkowo na ten czas 
otrzymuje ono także najwyższe wyróżnienie TOP, 
dzięki któremu ma gwarantowaną obecność na sa-
mym szczycie każdej listy wyszukiwania, której 
kryteria spełnia.

 NASI FAWORYCI! DOCENIAMY ZA JAKOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ 
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Z powodu postępujących (ponownie) ograniczeń 
i obawy o zdrowie i życie, doprowadzenie do 
transakcji staje się coraz większym wyzwaniem. 
Świadomi tego faktu klienci coraz chętniej anga-
żują do pomocy przy sprzedaży nieruchomości 
reprezentantów w osobach pośredników nieru-
chomości. Nie są też skłonni do wpuszczania do 
swoich domów osób postronnych, dlatego oczeku-
ją, że potencjalni kupujący przyprowadzeni przez 
agenta traktują wizytę w nieruchomości jako ostat-
ni etap procesu decyzyjnego, mający ostatecznie 
zweryfikować otrzymane wcześniej informacje.

Dostrzegając ten trend, dajemy pośrednikom 
różne możliwości dostosowania się do zmienionej 
przez pandemię rzeczywistości, kiedy kontakty 
już nie tylko nawiązuje się na odległość, ale dalej 
kultywuje w ten sposób. Działanie online, czyli 
możliwość zdalnej obsługi klienta, a w tym także 
prezentacji nieruchomości stało się nowym stan-
dardem. Sprzedający poszukują agentów o takich 
kompetencjach, dlatego do sekcji Moje usługi 
na Prezentacji Agenta dodaliśmy:

 ■ Przygotowanie wirtualnych wizyt 
Opracowywanie wirtualnych spacerów po nie-
ruchomości przeznaczonej na sprzedaż lub 
wynajem z fotografii 360 stopni i prezentowa-
nie jej w pełnym wymiarze.

 ■ Prezentacja nieruchomości online 
Prezentowanie zainteresowanym nieruchomo-
ści podczas połączenia wideo na żywo poprzez 
jedną z preferowanych aplikacji, np.: WhatsApp, 
Skype czy Facebook Messenger.

 ■ Profesjonalne wideo nieruchomości  
Wykonanie profesjonalnego wideo z nie-
ruchomości przeznaczonych na sprzedaż 
lub wynajem.

W czasie społecznej izolacji profesjonalni pośredni-
cy nieruchomości, wykonując swoje czynności za-
wodowe, są dosłownie przedłużeniem ręki klienta. 
A my staramy się wyposażyć tę rękę w skuteczne 
narzędzia promocji online.

 #DZIAŁAMONLINE – POWIEDZ KLIENTOM O CYFROWYCH USŁUGACH! 

satysfakcja@nieruchomosci-online.pl

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

Napisz do mnie! Napisz do mnie!

Napisz do mnie!

Napisz do mnie!Napisz do mnie!

Najlepsi robią zwykłe
rzeczy lepiej
z pomocą naszych Doradców Klienta Biznesowego

Klaudia Żmija
doradca klienta

klaudia.zmija@nieruchomosci-online.pl

Agata Wiśniewska
doradca klienta

agata.wisniewska@nieruchomosci-online.pl

Karolina Mikler 
doradca klienta

karolina.mikler@nieruchomosci-online.pl

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

Zuzanna Osowska
doradca klienta

zuzanna.osowska@nieruchomosci-online.pl

Anna Golińska
doradca klienta

anna.golinska@nieruchomosci-online.pl

Marta Wojtowicz
doradca klienta

marta.wojtowicz@nieruchomosci-online.pl

Magdalena Sporysz
doradca klienta

magdalena.sporysz@nieruchomosci-online.pl

Zadbaj o kompletność swoich ogłoszeń,
aby osoby poszukujące łatwiej mogły na nie traać

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

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

nie na nich nie na nich Twoich ofert.

01. Konto Agenta

Zaproś Agentów
do założenia osobistego

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

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

Agenta to możliwość pełnej kontroli nad
przypisanymi ogłoszeniami, zarządzania

wyróżnieniami i monitorowania efektów promocji.

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

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

Koniecznie uzupełnij podstawowe informacje,
aby każda Twoja oferta nieruchomości wyświetlała

się posię poszukującym.

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

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

zaizainteresowania.

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

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

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

i poi poszukują usługi pośrednictwa.

Upewnij się,
że wszystkie Twoje

ogłoszenia są aktywne

Zwiększ zasięg
dzięki dodatkowej

promocji

Wykreuj pozytywny
wizerunek dzięki

wizytówce

Zaloguj się do
Nieruchomosci-online.pl

Bezkosztowo
zwiększ widoczność

swoich ofert

04. Wyróżnienia na puli

02. Ogłoszenia nieaktywne

05. Prezentacja agenta biura Logowanie

03. Kompletność ogłoszeń

moje.nieruchomosci-online.pl

mailto:klaudia.zmija%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:agata.wisniewska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
https://www.nieruchomosci-online.pl
mailto:karolina.mikler%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:zuzanna.osowska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:anna.golinska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:magdalena.sporysz%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:marta.wojtowicz%40nieruchomosci-online.pl?subject=
http://m.me/klaudia.zmija.98
https://m.me/agata.wisniewska.52090
http://m.me/karolina.mikler.507
https://m.me/zuzanna.osowska.399 
https://m.me/anna.golinska.71697
http://m.me/magdalena.wala.908
http://m.me//marta.wojtowicz.988
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Najlepsi robią zwykłe
rzeczy lepiej
z pomocą naszych Doradców Klienta Biznesowego

Klaudia Żmija
doradca klienta

klaudia.zmija@nieruchomosci-online.pl

Agata Wiśniewska
doradca klienta

agata.wisniewska@nieruchomosci-online.pl

Karolina Mikler 
doradca klienta

karolina.mikler@nieruchomosci-online.pl

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

Zuzanna Osowska
doradca klienta

zuzanna.osowska@nieruchomosci-online.pl

Anna Golińska
doradca klienta

anna.golinska@nieruchomosci-online.pl
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doradca klienta
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doradca klienta
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01. Konto Agenta

Zaproś Agentów
do założenia osobistego
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E-mail i hasło. Tyle potrzeba, aby pośrednik

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

Agenta to możliwość pełnej kontroli nad
przypisanymi ogłoszeniami, zarządzania

wyróżnieniami i monitorowania efektów promocji.

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

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

Koniecznie uzupełnij podstawowe informacje,
aby każda Twoja oferta nieruchomości wyświetlała

się posię poszukującym.

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

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

zaizainteresowania.

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

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

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

i poi poszukują usługi pośrednictwa.

Upewnij się,
że wszystkie Twoje

ogłoszenia są aktywne

Zwiększ zasięg
dzięki dodatkowej

promocji

Wykreuj pozytywny
wizerunek dzięki

wizytówce

Zaloguj się do
Nieruchomosci-online.pl

Bezkosztowo
zwiększ widoczność

swoich ofert

04. Wyróżnienia na puli

02. Ogłoszenia nieaktywne

05. Prezentacja agenta biura Logowanie

03. Kompletność ogłoszeń

moje.nieruchomosci-online.pl

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

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

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

http://moje.nieruchomosci-online.pl
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 PRZEMYSŁAW CHIMCZAK-BRATKOWSKI, DOMINIK RÓŻEWICZ 

Na najmie 
instytucjonalnym 
SKORZYSTAMY WSZYSCY

fot. Daria Shevtsova/ pexels.com
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Najem często kojarzy się w Polsce z dwudziestolatkami, którzy jeszcze 
nie dorobili się zdolności kredytowej. Kupno mieszkania, najczęściej 
więc wzięcie kredytu hipotecznego, uważane jest za istotny krok 
ku dojrzałości. Choć wydaje się to już niemal naturalne, kupowaniu 
mieszkań na wynajem kiełkuje właśnie konkurencja. Rosnące znaczenie 
najmu instytucjonalnego może w przeciągu kilku lat znacząco wpłynąć 
na kulturę mieszkaniową Polaków.

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

Dominik Różewicz

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

Przemysław Chimczak-Bratkowski

Ponad 73% polskich najemców to osoby poniżej 
30 roku życia, po przekroczeniu tego progu 
ich odsetek dramatycznie spada. W Europie 
Zachodniej często bywa inaczej, a najemcy są 
grupą o wiele bardziej zróżnicowaną. Dobrym 
przykładem jest Wielka Brytania, gdzie – po-
mimo podobnego do polskiego dążenia do 
własności – wyróżnia się cztery główne katego-
rie najemców. Są to studenci, elastyczni pra-
cujący, rodziny z dziećmi oraz dojrzali najemcy. 

W każdej z tych grup dominują inne powody sto-
jące za najmem, co pokazuje, jak ważną społecz-
nie rolę odgrywać może stabilny rynek najmu 
instytucjonalnego. Przede wszystkim oferuje 
szansę dopasowania mieszkania do aktualnych 
potrzeb wielu grup społecznych przy jednocześ-
nie znacznie mniej zobowiązującym obciążeniu 
finansowym niż w przypadku kredytów hipo-
tecznych na zakup nieruchomości. 
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W krajach Europy Zachodniej i w Stanach 
Zjednoczonych istnieje zwyczaj dopasowywania 
mieszkania do aktualnych potrzeb związanych 
z powiększeniem rodziny, zmianą pracy, wypro-
wadzką dzieci lub przejściem na emeryturę. Najem 
sprzyja takiej elastyczności. Wraz z upływem lat 
najemcy zwracają coraz większą uwagę na czyn-
niki takie jak: możliwość zamieszkania w dziel-
nicy, na którą normalnie nie byłoby ich stać, brak 
odpowiedzialności wynikającej z posiadania domu, 

możliwość zmiany metrażu w związku ze zmianą 
sytuacji rodzinnej czy większa elastyczność pracy.

Dlatego w państwach, do których porównujemy 
polski rynek najmu, istnieje segment mieszkań 
dla seniorów i specjalne rozwiązania dla młodych 
rodzin, popularne są także prywatne akademi-
ki. Często podawane jako punkt odniesienia są 
zachodnie rynki mieszkaniowe z bardzo dużym 
udziałem najmu rynkowego. Ciekawy jest przy-
padek Niemiec, gdzie dość częsta jest sytuacja, 
kiedy osoba będąca właścicielem mieszkania (lub 
udziałowcem całego funduszu mieszkaniowego) 
jest jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego. 
Mieszkanie ma być dopasowane do aktualnych po-
trzeb, dlatego niektórzy właściciele nieruchomości 
są jednocześnie najemcami bardziej odpowiadają-
cych im obecnie mieszkań. 

Według brytyjskich badań z 2017 r., ponad 37% na-
jemców wskazywało wybór najmu jako stylu życia, 
a nie ekonomicznej konieczności poprzedzającej 
zakup własnego lokalu. Co trzeci najemca pozosta-
je w tym sektorze, bo oszczędza na wkład własny 
i niezbędne koszty transakcyjne zakupu nieru-
chomości. Badani przez amerykańską organizację 

Kategorie najemców w Wielkiej Brytanii
Studenci Elastyczni pracujący

Osoby poniżej 25. roku życia, które przeznaczają na wy-
najem mniej niż 50% swoich dochodów. Często wynaj-
mują razem ze znajomymi lub podnajmują niezależne 
pokoje. Wśród nich 64% zakłada, że za trzy lata nadal 
będzie wynajmowało.

Grupa obejmująca ludzi w wieku 25–44 lata. W większo-
ści najmują oni parami (54%), ale niemal jedna trzecia to 
single. Osoby te decydują się na małe lokale. Głównym 
powodem najmowania jest odkładanie kapitału na zakup 
mieszkania. 

Rodziny z dziećmi Dojrzali najemcy

Osoby w wieku 25–44 lata, najmujące małe domy, 
najlepiej z dostępem do ogródka. Dwie trzecie z nich 
oszczędza na zakup nieruchomości, ale koszty najmu sta-
nowią bardzo wyraźny wydatek w ich budżecie – z tego 
powodu 53–60% zakłada, że będzie wynajmowało przez 
kolejnych kilka lat. 

Osoby powyżej 45. roku życia, które świadomie wybie-
rają najem jako alternatywę dla posiadania mieszkania. 
Jako główny argument wskazują możliwość zamiesz-
kania w lepszej okolicy oraz korzystniejsze warunki 
finansowe w przypadku większych mieszkań. Co istotne, 
ponad dwie trzecie zakłada, że będzie wynajmowało 
w kolejnych latach.

Opracowanie ThinCo na podstawie: Getliving, Millenial Living 2018, insights for the UK built to rent 
sector, 2018
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Freddie Mac, realizującą programy wsparcia miesz-
kaniowego, wskazują najem jako bardziej dostępny 
finansowo. Największymi przeszkodami w zakupie 
nieruchomości są zdobycie środków na wkład 
własny i pokrycie kosztów transakcyjnych (dla 
49% najemców) bądź niewystarczające dochody do 
comiesięcznej obsługi rat kredytu (41% wskazań).

 ROSNĄCA ALTERNATYWA DLA 
 ZAKUPU MIESZKANIA 
Choć dotychczas polski rynek nieruchomości opierał 
się wyłącznie na budowaniu mieszkań na sprzedaż, 
w ostatnim okresie dostrzec można jaskółki zmian. 
Rok 2019 był wręcz przełomowy dla rynku najmu 
w Polsce. Wysokość zwrotów z inwestycji na rynku 
mieszkaniowym była na tyle atrakcyjna, że rynek 
kapitałowy zareagował szybciej niż można się było 
tego pierwotnie spodziewać. Mimo braku wygodnych 
narzędzi finansowych do zdywersyfikowanego inwe-
stowania w nieruchomości w Polsce (np. REIT-ów), 
wiele funduszy interesuje się zakupem całych inwe-
stycji realizowanych w największych miastach Polski. 
Pierwszym sygnałem do znaczącej zmiany dynamiki, 
jaka miała nastąpić na rynku mieszkaniowym, były 
inwestycje w alternatywne formy zamieszkiwania. 

Zapowiedzi i realizacje prywatnych akademików 
i innych form colivingowych pokazały dużym in-
westorom wysokość zwrotów, jakie można osiągać. 
To wówczas coraz częściej zaczęły się pojawiać 
pytania o REIT-y i inwestycje mieszkaniowe typu 
Build to Rent, zarówno pojedyncze budynki, jak 
i całe osiedla.

Zainteresowanie rynku i mediów nieruchomościo-
wych sektorem PRS wzrosło znacząco po sprzedaży 
przez Golub GetHouse, w formule forward purchase, 
niepowstałej jeszcze wieży mieszkalnej na warszaw-
skiej Woli. Pierwszym inwestorem instytucjonalnym, 
który zainwestował w ten sektor w Polsce, był 
jednak państwowy Fundusz Mieszkań na Wynajem 
(FMnW). W 2015 r. kupił on pod wynajem gotowe 
budynki wielorodzinne, a potem zaczął kontrakto-

wać i projektować kolejne inwestycje. Dzisiaj FMnW 
jest największym graczem zarządzającym łącznie 
niemal dwoma tysiącami lokali.

 SKALA PROFESJONALNEGO NAJMU 
 W POLSCE DZISIAJ I JUTRO 
Do końca czerwca 2020 r. w Polsce oddano ponad 
3800 lokali w budynkach na wynajem. Zatwierdzone 
projekty powiększą ten zasób o ponad 7000 mieszkań 
do 2023 r. Liczby te odnoszą się jednak wyłącznie 
do ogłoszonych inwestycji. Jeśli utrzyma się obecna 
dynamika rozwoju rynku, a tym samym zapowie-
dzi deweloperów i funduszy zostaną zrealizowane, 
możemy spodziewać się nie tylko pewnych dzisiaj 
11 tys. lokali oferowanych przez instytucje, ale 
ponad 37 tys. do 2025 r. Nadal szacunki te opierają 
się wyłącznie na podmiotach już uczestniczących 
w rynku. W najbliższych latach inwestycje budowa-
ne na wynajem będą się pojawiać przede wszystkim 
w stolicy i dużych miastach regionalnych. W 2023 r. 
możemy być pewni istnienia 1260 lokali na wyna-
jem we Wrocławiu, 899 w Poznaniu, 1016 w Łodzi, 
706 w Krakowie, 984 na obszarze aglomeracji śląskiej, 
511 w Gdańsku oraz 5859 mieszkań budowanych 
na wynajem w Warszawie.

Rys. Opracowanie ThinkCo na podstawie danych 
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

Prawdziwą rewolucją dla najmu instytucjonalnego 
byłoby wprowadzenie do polskiego systemu praw-
nego REIT-ów. Real Estate Investment Trust (REIT) to 
podmioty finansowe, które umożliwiają inwestorom 
indywidualnym lokować środki finansowe w nieru-
chomości w sposób zbiorowy. W Polsce pierwszy 
projekt ustawy o REIT pojawił się w 2016 r. i od 
tego czasu bezskutecznie dyskutowane były już trzy 
projekty ustawy. Ostatni z nich, z września 2018 r., 
przewiduje wprowadzenie do polskiego porządku 
prawnego tzw. FINN-ów, czyli firm inwestujących 
w najem nieruchomości. W przypadku REIT-ów inwe-
storzy czerpią uśrednione zyski z wynajmu portfela 
lokali, który dzięki swojej skali i profesjonalnemu 
zarządzaniu jest dużo stabilniejszy. Wprowadzenie 
tego instrumentu byłoby z jednej strony doskonałym 
miejscem lokowania oszczędności dla drobnych inwe-
storów, a z drugiej – motorem powstania kolejnych 
inwestycji pod wynajem.

 KORZYŚCI DLA NAJEMCÓW 
Chociaż tzw. mieszkania po babci powoli znika-
ją z rynku, to nieruchomości na wynajem nadal 
pozostawiają wiele do życzenia. Najemcy w Polsce 
wskazują na przekrojowo mały komfort najmu. 
Wynika to z niskiej jakości mieszkań na wynajem, 
ograniczeń związanych z możliwością samodziel-
nego zaaranżowania mieszkania, braku standardów 

na linii wynajmujący–najemca oraz niezapowie-
dzianych wizyt właścicieli. Większość z tych prob-
lemów nie występuje w przypadku profesjonalnych 
usług mieszkaniowych.

Dzisiejsze regulacje w zakresie ochrony lokatorów 
powodują, że właściciele, obawiając się o swoje 
nieruchomości, podpisują w większości sytuacji 
umowy na krótki okres. To z kolei buduje poczucie 
niepewności po stronie najemców, którzy traktują 
własność jako docelową formę zamieszkiwania. 

Gdy rynek najmu będzie w stanie zapewnić dostęp-
ną, jakościowo dobrą ofertę, będzie mógł stać się 
realną alternatywą dla mieszkań własnościowych. 
Poza bezpieczeństwem kluczowa jest również 
opłacalność najmu. Obecnie przy niemal zerowych 
stopach procentowych i w perspektywie długoter-
minowej najem jest zdecydowanie droższą formą 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych niż zakup 
nieruchomości. Związane jest to z regulacjami 
fiskalnymi niekorzystnymi względem najmu oraz 
brakiem programów wspierających najemców, 
w przeciwieństwie do ciągle nowych pomysłów 
na wspieranie własności. 

Rys. Opracowanie ThinkCo na podstawie danych 

Rys. Opracowanie ThinkCo na podstawie: REAS, Stowarzyszenie Miesz-
kanicznik, Najem mieszkań w Polsce. Właściciele indywidualni – umowy 
i najemcy, 2018

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Prezentujemy ceny ofertowe mieszkań na sprzedaż na rynku wtórnym 
w III kwartale 2020 r., biorąc pod uwagę wielkość mieszkania określoną 
liczbą pokoi oraz jego stan wraz z procentowym udziałem tych mieszkań 
na rynku. Wszystko to na podstawie cokwartalnych danych z portalu 
Nieruchomosci-online.pl.

 CENY OFERTOWE VS. LICZBA 
 POKOI I STAN MIESZKANIA 
III kwartał 2020 r. cechuje się niewielkimi wzrostami 
cen mieszkań z rynku wtórnego, choć w niektórych 
miastach Polski ceny wciąż utrzymują się na pozio-
mie z II kwartału br. lub notują drobne spadki. 

Kilkuprocentowe wzrosty średnich cen za metr 
kwadratowy obserwujemy w Warszawie, Poznaniu, 
Sopocie, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Koszalinie 
i Rzeszowie. W większości przypadków mieszka-
nia drożeją niezależnie od liczby pokoi. Najdroższe 
ceny za metr kwadratowy spotkamy w Sopocie 
(12,5-14 tys. zł/mkw.), Warszawie (11-12,5 tys.  
zł/mkw.), Krakowie i Gdańsku (9-11,5 tys. zł/mkw.).

W porównaniu do II kwartału br. nie zmienił się tak-
że udział dostępnych na sprzedaż mieszkań w za-
leżności od stanu nieruchomości. Wciąż najwięcej 

mieszkań było w stanie bardzo dobrym (30,2 proc.), 
dobrym (24 proc.) i wysokim (21,8 proc.), natomiast 
20 proc. wymagało remontu czy odświeżenia.

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

Udział mieszkań w zależności 
od stanu nieruchomości

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, lipiec – wrzesień 2020

sprawdź »

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

http://Nieruchomosci-online.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-cen-ofertowych-mieszkan-z-rynku-wtornego-ii-kwartal-2020-roku-12966.html
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Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a stan mieszkania – IIi kwartał 2020 r.

miasto

stan mieszkania

do odświeżenia do remontu do wykończenia dobry bardzo dobry wysoki standard

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

Białystok 5 764 11,5% 5 562 13,9% 6 402 2,4% 6 077 23,4% 6 854 31,2% 7 022 17,5%

Bielsko-Biała 4 978 21,8% 4 773 17,9% 5 451 5,0% 5 526 32,4% 5 534 20,1% 6 050 2,8%

Bydgoszcz 5 592 12,3% 5 375 8,7% 6 027 3,3% 5 964 24,6% 6 246 39,7% 6 362 11,3%

Częstochowa 4 825 20,1% 4 574 22,5% 4 926 2,4% 5 033 28,5% 5 159 18,4% 5 074 8,1%

Gdańsk 8 906 7,0% 8 874 9,9% 10 257 2,7% 9 027 17,1% 10 263 33,8% 10 394 29,5%

Gdynia 8 029 8,5% 7 799 8,5% 8 531 2,3% 7 913 17,8% 8 632 43,1% 8 980 19,7%

Gorzów 

Wielkopolski
4 631 2,3% 3 820 9,4% 4 877 1,0% 4 255 12,3% 4 933 30,0% 4 926 45,2%

Katowice 5 528 12,6% 5 422 19,4% 6 782 7,3% 6 316 17,8% 6 106 17,5% 6 859 25,4%

Kielce 5 263 17,2% 5 001 13,8% 6 074 6,9% 5 824 28,9% 5 922 18,3% 6 019 14,9%

Koszalin 5 173 5,9% 4 824 8,2% bd 0,0% 5 169 28,3% 6 100 48,4% 6 357 9,1%

Kraków 8 860 6,2% 9 187 8,7% 10 338 6,4% 9 574 15,9% 10 551 42,2% 10 749 20,7%

Lublin 6 612 11,0% 6 341 17,2% 6 728 1,6% 6 746 20,5% 7 079 22,1% 7 230 27,6%

Łódź 5 558 10,1% 5 131 21,6% 5 747 2,2% 5 577 28,9% 6 108 22,2% 6 384 15,1%

Olsztyn 5 698 14,4% 5 392 10,5% 6 756 1,1% 5 939 29,2% 6 352 23,5% 6 381 21,3%

Opole 5 660 20,9% 5 211 9,5% 5 922 3,4% 5 734 21,5% 6 158 34,6% 6 220 10,1%

Poznań 7 025 8,2% 6 912 13,0% 7 415 2,9% 7 210 22,9% 7 728 23,5% 8 088 29,5%

Rzeszów 6 705 5,5% 6 611 11,8% 6 441 8,3% 6 805 18,8% 7 176 17,6% 7 344 38,0%

Sopot 12 515 4,6 11 792 9,2% bd 0,0% 11 042 18,4% 13 857 40,1% 14 006 27,6%

Szczecin 6 017 5,6% 5 703 10,6% 6 619 3,7% 6 432 27,6% 6 899 13,2% 6 752 39,3%

Toruń 6 312 11,6% 5 803 7,5% 6 826 1,7% 6 337 24,6% 6 724 37,9% 7 190 16,9%

Warszawa 11 044 6,7% 10 879 12,1% 11 611 3,9% 11 116 31,5% 11 797 24,6% 11 943 21,3%

Wrocław 7 961 11,1% 7 747 7,7% 8 384 4,4% 8 063 20,6% 8 679 35,5% 8 873 20,7%

Zielona Góra 4 812 8,0% 4 450 12,0% 5 063 11,0% 5 075 56,0% 5 544 85,0% 5 503 22,0%

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

miasto
Średnia cena za mkw. w zależności od liczby pokoi

1 2 3 4

Białystok
7088 6661 6263 5561
 �-0,2%  �-0,9%  �-1,6%  �-10,8%

Bielsko-Biała
5477 5484 5215 4776
 �-13,8%  �-4,1%  �-3,2%  �-4,7%

Bydgoszcz
6448 6070 5973 5854

 +0,4%  �-3,5%  �-1,7%  �-1,6%

Częstochowa
5319 4846 4891 4942

 +1,5%  �-1,3%  �-1,1%  �-3,3%

Gdańsk
10849 9968 9424 9735

 +0,8%  +0,2%  �-0,3%  �-0,7%

Gdynia
10038 8762 8065 7841

 +2,1%  +1,8%  +0,3%  �-3,6%

Gorzów Wielkopolski
4663 4885 4696 4747
 �-8,1%  +1,0%  �-1,4%  +1,8%

Katowice
6757 6359 5978 5990

 +1,8%  +4,5%  �-2,5%  +5,8%

Kielce
6152 5512 5695 6071

 +4,0%  �-0,7%  +4,0%  +10,2%

Koszalin
6093 5711 5793 4964

 +5,6%  +5,5%  +11,3%  +1,5%

Kraków
11423 10078 9840 9381

 +4,3%  �-0,7%  +2,7%  �-0,6%

Lublin
7492 6964 6855 6500

 +0,6%  �-1,3%  +0,1%  +4,4%

Łódź
6062 5686 5672 5759
 �-1,1%  �-3,2%  �-0,4%  +1,2%

Olsztyn
6724 6251 5910 5320

 +1,3%  +1,9%  �-0,3%  �-4,2%

Opole
6813 6065 5734 5431

 +8,5%  �-1,5%  +0,2%  �-6,4%

Poznań
8358 7846 7158 7154

 +3,6%  +2,4%  +0,4%  +3,9%

Rzeszów
8022 7293 6630 6570

 +5,9%  +1,2%  �-3,9%  +1,2%

Sopot
12673 13079 12624 13995

 �-0,2%  +3,9%  +5,0%  +11,2%

Szczecin
6970 6698 6550 5906
 �-6,7%  +0,7%  +1,6%  +0,2%

Toruń
7061 6621 6562 6262

 +0,8%  �-1,6%  +0,3%  �-4,6%

Warszawa
12547 11631 11049 11192

 +2,9%  �-1,2%  +2,1%  +3,5%

Wrocław
9624 8657 8050 8064

 +0,4%  +0,4%  �-0,7%  +3,4%

Zielona Góra
4905 5383 5170 4724
 �-6,0%  +0,1%  �-2,9%  �-4,3%

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