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niewyobrażalne
To jedno słowo przychodzi mi do głowy.

Przed Wami pierwszy tegoroczny numer magazynu 
„ESTATE”. Kiedy układałam jego plan, zapraszając 
autorów i gości, przez myśl nie przeszło mi, na jakie 
wyzwania będziemy dziś odpowiadać i na jaki ogrom 
ludzkiej niedoli szukać rozwiązań.

Podczas gdy wszystkie oczy zwrócone są na Ukrainę, 
ciężko jest skupić się na sprawach zawodowych. 
Ale wiemy, że musimy to robić. Mamy pracowników, 
zobowiązania, rodziny. Chcemy mieć możliwość 
dalszego pomagania, a nie będziemy jej mieć, jeśli 
przestaniemy funkcjonować jako przedsiębiorcy. 
Dlatego wydajemy ten numer zgodnie z planem, ży-
wiąc nadzieję, że będzie wsparciem w Waszej pracy – 
w bliższej lub dalszej perspektywie.

Zaczynamy refleksyjnym wywiadem z dr Joanną 
Heidtman i Dawidem Mareckim, o pokonywaniu we-
wnętrznych barier i odkrywaniu głębokiej motywacji 
jako źródła zawodowej skuteczności.

Za kulisami zawodu spotykamy się z Jolantą 
Starnawską, by porozmawiać o praktycznych i men-
talnych aspektach samowyceny pracy pośrednika. 
Paweł Sobociński przekona Was, że wyłączność jest 
nie dla każdego… klienta. Swoimi refleksjami o tym, 
jak dobrze zorganizować się na freelansie, podzieli się 
Dominika Dąbrowska, zaś Bogdan Sosnowski prze-
prowadzi szybki kurs przygotowania do negocjacji.

Kontynuujemy wycieczkę po świecie finansów biura 
nieruchomości z Agnieszką Rosolińską, tym razem 
przyglądając się kosztom. Elżbieta Liberda nakreśli 

skutki ustania związku małżeńskiego dla obrotu 
nieruchomościami. Lidia Blaszka przeanalizuje prze-
pisy i orzecznictwo dotyczące zbycia nieruchomości 
wydzielonej „pod warunkiem”, zaś Rafał Szczeponek 
uporządkuje zasady, jakim podlega korzystanie 
z cudzych praw autorskich w zakresie fotografii 
czy wideofilmowania.

Elastyczność jako najlepszą odpowiedź na zmienność 
współczesnego świata i jego niepewność doradzi 
dr Piotr Wasyluk, a jej praktyczne zastosowanie 
w obiektach typu mixed-use przedstawi Tomasz 
Bojęć. Na arenie brandingu Maciej Sznitowski roz-
strzygnie, czy lepiej być wyróżniającym się, czy 
dostępnym. Mariola Kędzierska podpowie, jak prowa-
dzić przystępną komunikację.

Zespół Nieruchomosci-online.pl przedstawi raport 
kwartalny cen mieszkań oraz wyniki badania nastro-
jów pośredników (Indeks INPON) za miniony kwartał. 
Podpowie też, jakie rozwiązania i nowe funkcjonal-
ności portalu mogą być Wam przydatne w pracy, 
zwłaszcza teraz.

Serdecznie dziękuję wszystkim ekspertom za dzie-
lenie się wiedzą i przemyśleniami na łamach maga-
zynu „ESTATE”. Dzięki nim mogę przekazać Wam ten 
numer – drobną regularność w tych jakże nieprzewi-
dywalnych czasach.

Zapraszam do lektury. 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Branża
nieruchomości 
razem
na pomoc 

Rosyjska napaść na Ukrainę odmieniła otaczającą nas rzeczywistość.

Jej konsekwencją jest lawinowy napływ uchodźców, którzy szukają

schronienia w Polsce. Pomoc Ukraińcom oferują władze lokalne,

organizacje pozarządowe, grupy zawodowe, ale przede

wszystkim – oddolnie – zwykli obywatele.

W tej wielkiej mobilizacji bierze udział także nasza

branża,  której misją jest przecież ułatwić

znalezienie domu. 

Wszystko zaczęło się od warszawskiej agencji 
nieruchomości Białe Lwy, która była
pomysłodawcą akcji. – Założyliśmy grupę na 
Facebooku pod nazwą „Pośrednicy dla
Ukrainy – mieszkania, domy, kwatery – wsparcie”. 
Zaczęliśmy zapraszać do niej znajomych
pośredników, a oni swoich znajomych. Odzew był 
ogromny. Pośrednicy nagłaśniali akcję w lokalnych 
mediach, zaczęli udostępniać informację w grupach
i na prywatnych profilach, powstały grupy lokalne – 
mówi reprezentująca biuro Małgorzata
Korólczyk-Rabek. – Jako pośrednicy robimy to,
co potrafimy najlepiej. Wyszukujemy mieszkania
i domy do wynajmu – gdzie właściciele lub 
zarządzający zgodzą się na wynajem dla osób 
przybywających z Ukrainy, a także udostępniane na 
tę okoliczność pokoje czy kwatery – i łączymy je
z poszukującymi. Nie jestem dziś w stanie zliczyć, ile 
osób udało się zakwaterować dzięki pośrednikom 
biorącym udział w akcji – dodaje Agata 
Stradomska, menedżer biura.

Spontaniczna inicjatywa pośredników zaczęła się 
rozrastać. Do akcji włączyły się portal
ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl, Fundacja 
Nienieodpowiedzialni, Fundacja Humanosh, a 
także zajmująca się pośrednictwem finansowym 
Grupa ANG.

– Wielu obywateli Ukrainy ucieka dziś przed wojną, 
naszą powinnością jest pomóc im postawić pierwsze 
kroki w Polsce – mówi Michał Kurczycki, CEO 
Nieruchomosci-online.pl – Wspieramy pośredników 
swoimi zasięgami i zapleczem technologicznym. Cel 
mamy wspólny: pomoc w znalezieniu obywatelom 
Ukrainy przejściowego lub docelowego domu
w Polsce. Pracujemy nad szeregiem rozwiązań, które 
umożliwiają szybkie dotarcie do odpowiedniego 
pośrednika, a w konsekwencji znalezienie
mieszkania.

Wykorzystując synergię rynku nieruchomości
i organizacji pozarządowych, zaczęto budować 
bazę mieszkań, domów lub pokoi, które mogą być 
następnie oferowane potrzebującym.
Nieruchomości można zgłaszać poprzez formularz 
„Zgłoś tymczasowe lokum”.

Osoby prywatne i pośrednicy, zgłaszając
mieszkanie, deklarują, czy może być ono
udostępnione bezpłatnie, za pokrycie kosztu 
mediów czy pełny czynsz. Nikt nie ocenia tych 
deklaracji. Akcja jest bardzo elastyczna, ponieważ 
każdy pomaga tak, jak może. Zgłosić można 
wszystko, a w obliczu ogromnego
zapotrzebowania na pewno każda oferta się 
przyda. Z bazy lokalowej mogą następnie
korzystać inni pośrednicy. Jeśli więc agent chce 
pomóc rodzinie z Ukrainy, ale aktualnie nie
posiada w swoich zasobach lokalu, może 
poszukać go właśnie w centralnej bazie
w kontakcie z koordynatorem. Korzystają z niej 
również zaangażowane fundacje.

Pomoc pośredników nie ogranicza się jednak 
wyłącznie do znajdowania miejsc kwaterunku – 
większość oferuje bezpłatnie swoje usługi
i pomoc w załatwieniu wszelkich formalności. 
Agenci pomagają także sobie nawzajem, 
ponieważ nie każdy z nich ma doświadczenie
w obsłudze obcokrajowców. 

Ważne linki: 

Pośrednicy dla Ukrainy (grupa
ogólnopolska na Facebooku)

Formularz "Zgłoś tymczasowe lokum”

Poradnik dla osób goszczących uchodźców

Najem mieszkania w Polsce - poradnik
w jęz. ukraińskim

„Pośrednicy dla Ukrainy” – pod tym hasłem już w pierwszych dniach wojny zaczęli 

organizować się w mediach społecznościowych agenci nieruchomości. Spontaniczna 

inicjatywa środowiska zamieniła się w ogólnopolską akcję, w którą włączały się

kolejne regiony, a także firmy i organizacje. Cel złączył nas jeden – jak najszybciej 

kwaterować napływające zza granicy rodziny, głównie kobiety z dziećmi. 
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Zwiększamy dostępność usług rynku 
nieruchomości dla obcokrajowców

Informacja o językach obcych 

Współpracując z Nieruchomosci-online.pl, możesz 
wzbogacić swoją Prezentację Agenta o języki 
obce. To jasny sygnał dla poszukujących, że 
pomożesz im sprawnie znaleźć nieruchomość
i załatwić formalności bez bariery językowej. 
Możesz wskazać język: angielski, ukraiński,
rosyjski, niemiecki lub hiszpański. 

Informację o językach można dodać:

samodzielnie edytując prezentację
w swoim  Koncie Agenta;

z poziomu konta administracyjnego biura
w zakładce „Agenci”.

Dodając informację o językach angielskim, 
ukraińskim lub rosyjskim, automatycznie trafisz 
na listę agentów w specjalnej wyszukiwarce w 
języku ukraińskim. W koncie możesz w dowolnym 
momencie zaznaczyć, czy chcesz się tam wyświet-
lać, czy też nie. 

Dodawanie języków
w Koncie Agenta (instrukcja)

Wyszukiwarka pośredników pomocnych 
Ukraińcom

Obywatele Ukrainy mogą korzystać ze specjalnej 
witryny, która ułatwia znalezienie profesjonalnej 
pomocy w najmie. W każdym regionie znajdą 
agentów, którzy pomogą im się odnaleźć na 
polskim rynku nieruchomości. Wchodząc na 
stronę Agenci-UA, mogą skorzystać
z wyszukiwarki agentów mówiących w językach: 
ukraińskim, angielskim i rosyjskim. Znajdą tam 
również przetłumaczony na język ukraiński
poradnik, z którego dowiedzą się m.in. jak szukać 
mieszkania na wynajem, jaka jest rola pośrednika, 
o co zapytać właściciela mieszkania, jak
wyglądają kwestie formalne oraz możliwe
ryzyka. Znajdą tam także dwujęzyczne wzory 
umów najmu, z zapisami których mogą się
zawczasu zapoznać. 

Baza agentów gotowych obsługiwać 
obywateli Ukrainy

Bezpieczny najem
obcokrajowcom 
na rynek patrzmy długofalowo
Wzmożony popyt na lokale mieszkalne na potrzeby krótkotrwałego pobytu wkrótce 

przejdzie metamorfozę. Z sygnałów otrzymywanych od pośredników wiemy,

że zgłaszający się do nich aktualnie obywatele z Ukrainy zaznaczają wyraźnie, że

interesuje ich najem z opcją przedłużenia. Są także osoby gotowe od razu zadeklarować 

się na rok, bo planują tu zostać. Znaczna część z tych osób ma budżet – może zapłacić

za wynajem stawkę normalną lub zmniejszoną – i nastawiona jest na podjęcie pracy

w Polsce. Na sytuację warto już teraz patrzeć przez ten pryzmat, przygotowując się

w zakresie wiedzy i narzędzi, by obsłużyć to zapotrzebowanie i zabezpieczyć właściwe 

interesy wszystkich stron transakcji. 

Dwujęzyczne wzory umów najmu
(polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie)

Umowy najmu na czas nieokreślony, na czas 
określony, najmu okazjonalnego oraz na 
potrzeby krótkotrwałego pobytu, a także 

protokół zdawczo-odbiorczy. 

Pobierz dokumenty

Ramowe zasady
najmu cudzoziemcom

Na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę
i co powinna zawierać umowa.

Czytaj artykuł

Kluczowe problemy najmu 

Zapis webinaru
„Najem dla obywateli Ukrainy” mec. Piotra 

Dobrowolskiego z dn. 27.02.2022

Kwestie podatkowe najmu i użyczenia

Zapis webinaru
Grzegorza Grabowskiego

(Wynajmistrz) z dn. 02.03.2022

Obejrzyj nagranie Obejrzyj nagranie

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/pomoz-w-kontakcie-obywatelom-ukrainy-dodaj-jezyki-obce-w-swoim-koncie-agenta-18790.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci-ua.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci-ua.html


Zwiększamy dostępność usług rynku 
nieruchomości dla obcokrajowców
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pomożesz im sprawnie znaleźć nieruchomość
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Możesz wskazać język: angielski, ukraiński,
rosyjski, niemiecki lub hiszpański. 

Informację o językach można dodać:

samodzielnie edytując prezentację
w swoim  Koncie Agenta;

z poziomu konta administracyjnego biura
w zakładce „Agenci”.
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ukraińskim lub rosyjskim, automatycznie trafisz 
na listę agentów w specjalnej wyszukiwarce w 
języku ukraińskim. W koncie możesz w dowolnym 
momencie zaznaczyć, czy chcesz się tam wyświet-
lać, czy też nie. 

Dodawanie języków
w Koncie Agenta (instrukcja)

Wyszukiwarka pośredników pomocnych 
Ukraińcom

Obywatele Ukrainy mogą korzystać ze specjalnej 
witryny, która ułatwia znalezienie profesjonalnej 
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mieszkania na wynajem, jaka jest rola pośrednika, 
o co zapytać właściciela mieszkania, jak
wyglądają kwestie formalne oraz możliwe
ryzyka. Znajdą tam także dwujęzyczne wzory 
umów najmu, z zapisami których mogą się
zawczasu zapoznać. 

Baza agentów gotowych obsługiwać 
obywateli Ukrainy

Bezpieczny najem
obcokrajowcom 
na rynek patrzmy długofalowo
Wzmożony popyt na lokale mieszkalne na potrzeby krótkotrwałego pobytu wkrótce 

przejdzie metamorfozę. Z sygnałów otrzymywanych od pośredników wiemy,

że zgłaszający się do nich aktualnie obywatele z Ukrainy zaznaczają wyraźnie, że

interesuje ich najem z opcją przedłużenia. Są także osoby gotowe od razu zadeklarować 

się na rok, bo planują tu zostać. Znaczna część z tych osób ma budżet – może zapłacić

za wynajem stawkę normalną lub zmniejszoną – i nastawiona jest na podjęcie pracy

w Polsce. Na sytuację warto już teraz patrzeć przez ten pryzmat, przygotowując się

w zakresie wiedzy i narzędzi, by obsłużyć to zapotrzebowanie i zabezpieczyć właściwe 

interesy wszystkich stron transakcji. 

Dwujęzyczne wzory umów najmu
(polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie)

Umowy najmu na czas nieokreślony, na czas 
określony, najmu okazjonalnego oraz na 
potrzeby krótkotrwałego pobytu, a także 

protokół zdawczo-odbiorczy. 

Pobierz dokumenty

Ramowe zasady
najmu cudzoziemcom

Na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę
i co powinna zawierać umowa.

Czytaj artykuł

Kluczowe problemy najmu 

Zapis webinaru
„Najem dla obywateli Ukrainy” mec. Piotra 

Dobrowolskiego z dn. 27.02.2022

Kwestie podatkowe najmu i użyczenia

Zapis webinaru
Grzegorza Grabowskiego

(Wynajmistrz) z dn. 02.03.2022

Obejrzyj nagranie Obejrzyj nagranie

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wzory-umow-najmu-w-jezyku-ukrainskim-i-rosyjskim-18937.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/umowa-najmu-cudzoziemcem-4539.html
https://www.youtube.com/watch?v=-EnpHiyNY5A
https://www.youtube.com/watch?v=5eQDp8ON698


RYNEK OKIEM 
BRANŻY
Co ostudziło nastroje pośredników 
w IV kwartale 2021 r.?

INPON

Jak wynika z badania nastrojów pośredników, które cokwartalnie przeprowadza

portal Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym 

we Wrocławiu, na spadek optymizmu pod koniec 2021 r. wpłynęły:

inflacja, drogie kredyty, pandemia i napięcia na granicy.
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Partner merytoryczny: Patronat medialny:

Wartość indeksu INPON po IV kwartale ub.r. 
wyniosła 57,98 pkt. na 100. Oznacza to spadek 
nastrojów pośredników o 3,32 pkt. w porównaniu 
do III kw. Spadek nastąpił we wszystkich
kategoriach: kawalerkach, większych
mieszkaniach, domach, działkach, chociaż ocena 
wciąż jest tam pozytywna, czyli powyżej 50 pkt. 
Na przeciwległym biegunie mamy segment
lokali biurowych i usługowych, który z kolei
wciąż pozostaje w pandemicznym dołku.
Oprócz cyklicznego ochłodzenia się rynku
w IV kwartale 2021 na mniejszy optymizm 

pośredników wpłynęły następujące czynniki: 
inflacja, wzrost stóp procentowych, drogie kredyty 
i ograniczenia w ich dostępności, zmniejszająca 
się zdolność kredytowa, sytuacja pandemiczna, 
wzrost kosztów materiałów budowlanych
i robocizny, a także paliwa i energii. Dodatkowo 
sytuację komplikowała niepewność co do
działania władz w zakresie polityki podatkowej. 
Jednocześnie turbulencje w polityce
międzynarodowej i napięcia na granicy
wzmacniały nacisk na ostrożność klientów
w zakresie inwestycji.
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INPON Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Badanie nastrojów
wśród pośredników w obrocie nieruchomościami
w IV kwartale 2021 r. (n=740)

Indeks nastrojów pośredników
w obrocie nieruchomościami INPON

Koniec 2021 roku charakteryzował się wciąż pozytywnymi nastrojami w środowisku 

pośredników w obrocie nieruchomościami, choć z widocznym już osłabieniem

w zestawieniu z poprzednimi kwartałami. To również czas niepewności i oczekiwania, 

jakie konsekwencje będą miały zmiany ekonomiczne i gospodarcze, a także sytuacja 

geopolityczna kraju.

Partner merytoryczny:
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O to, w jakiej kondycji jest rynek nieruchomości i jakie są prognozy na najbliższy czas, 

zapytaliśmy pośredników nieruchomości: Joannę Lebiedź, ekspertkę Polskiej Federacji 

Rynku Nieruchomości, oraz Zbigniewa Kubińskiego, honorowego prezydenta Federacji 

Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, a także ekspertów: dr hab. Bogusława 

Półtoraka, prof. UEW oraz dr. Jacka Furgę, prezesa zarządu Centrum Prawa Bankowego

i Informacji.

Okiem ekonomistów
W opinii ekonomistów to, co pozytywnie wpłynęło 
na rynek w 2021 roku, to boom na rynku 
kredytów hipotecznych i duża liczba transakcji
na rynku pierwotnym i wtórnym, co ożywiło rynek
i pozwoliło wielu Polakom zrealizować cele 
mieszkaniowe. To także boom budowlany 
napędzający gospodarkę i pandemiczna zmiana 
preferencji zakupowych niosąca ożywienie
w segmencie działek i domów.

– Rok 2021 zakończył się ogromnym sukcesem dla 
rynku hipotecznego – niespotykaną od lat liczbą 
nowo udzielonych kredytów – ponad 250 tys. sztuk 
na kwotę ponad 84 mld zł., których finansowanie 
dotyczy inwestycji mieszkaniowych na rynku 
pierwotnym i wtórnym. Analizując dane z systemu 
AMRON i SARFiN płynące z banków, widać już, że 
dynamika maleje – IV kwartał 2021 r. był słabszy 
pod kątem liczby zaciąganych kredytów nie tylko od 
III kw., ale też od II kw. przez podwyżki stóp
procentowych – komentuje dr Jacek Furga.

Na ochłodzenie się nastrojów ma również wpływ 
sytuacja gospodarcza i geopolityczna naszego 
kraju.

– Zagrożeniem jest przeobrażenie się inflacji
w stagflację, czyli dalsze wzrosty cen dóbr i usług 
przy jednoczesnym wzroście bezrobocia 
w przypadku problemów finansowych firm w związku
z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności
czy osłabianiem się złotówki na arenie
międzynarodowej. 

Na ochłodzenie się nastrojów ma również wpływ 
sytuacja geopolityczna.  Działania zbrojne na 
Ukrainie, która jest jednym z kluczowych dostawców 
drewna dla Polski, mogą zachwiać rynkiem
nieruchomości, chociażby pod kątem ciągłości 
dostaw materiałów budowlanych. Za to rosnąca 
inflacja działa dwojako na rynek – ochładza popyt, 
ale też popycha do „ucieczki” z gotówką w zakup 
nieruchomości i inwestowanie w najbardziej
chodliwe nieruchomości, jakimi są kawalerki – 
dodaje prof. Bogusław Półtorak.

– Z mojej perspektywy wartość udzielanych 
kredytów w 2022 roku będzie rosła, jednak liczba 
kredytów nie przekroczy liczby z 2021 roku. Biorąc 
pod uwagę wzrosty stóp, inflację i niepewności 
wynikające z Polskiego Ładu, nowy poziom
organicznego zadłużenia może się kształtować – 
jeśli nie będzie nadzwyczajnych sytuacji, czy to 
zdrowotnych, politycznych czy zbrojnych –  na 
poziomie ok. 200 tys. kredytów, co da ich wartość
na poziomie ok. 60 do 75 mld zł. Jest to
optymistyczna prognoza dla rynku – podsumowuje 
Furga.

Spotkanie online
z ekspertami

IV kwartał 2021
INPON

Obejrzyj

Na ochłodzenie się nastrojów ma również wpływ 
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drewna dla Polski, mogą zachwiać rynkiem
nieruchomości, chociażby pod kątem ciągłości 
dostaw materiałów budowlanych. Za to rosnąca 
inflacja działa dwojako na rynek – ochładza popyt, 
ale też popycha do „ucieczki” z gotówką w zakup 
nieruchomości i inwestowanie w najbardziej
chodliwe nieruchomości, jakimi są kawalerki – 
dodaje prof. Bogusław Półtorak.

– Z mojej perspektywy wartość udzielanych 
kredytów w 2022 roku będzie rosła, jednak liczba 
kredytów nie przekroczy liczby z 2021 roku. Biorąc 
pod uwagę wzrosty stóp, inflację i niepewności 
wynikające z Polskiego Ładu, nowy poziom
organicznego zadłużenia może się kształtować – 
jeśli nie będzie nadzwyczajnych sytuacji, czy to 
zdrowotnych, politycznych czy zbrojnych –  na 
poziomie ok. 200 tys. kredytów, co da ich wartość
na poziomie ok. 60 do 75 mld zł. Jest to
optymistyczna prognoza dla rynku – podsumowuje 
Furga.

Okiem pośredników
Joanna Lebiedź, opierając swoją wiedzę na
długoletniej pracy w zawodzie, podkreśla,
że rynek nieruchomości jest rynkiem o dużej 
bezwładności, z długim czasem reakcji
na zmianę trendu, np. zmianę cen:

– Bez wątpienia do końca 2021 roku byliśmy
w momencie boomu na rynku, szaleńczego pędu po 
nieruchomości, który wybuchł wraz z początkiem 
pandemii. Obecnie widzimy już pewne
wyhamowywanie, głównie popytu. Coraz mniej
jest na rynku inwestorów, którzy już zdążyli
zainwestować w nieruchomości zgromadzone 
oszczędności, rynek nasycił się już także
w segmencie sprzedaży domków i działek
rekreacyjnych.

Obecnie wyciszanie rynku jest wzmacniane 
trudnością z uzyskaniem finansowania, wzrostem 
kosztów kredytu i kosztów utrzymania
nieruchomości, jednak symptomów spadku
cen – w ocenie specjalistów – nie ma.

– Analizując sytuację gospodarczą, nie obawiałbym 
się o przyszłość i kondycję branży. Jednak istnieją 
obecnie zagrożenia, które mogą drastycznie wpłynąć 
na gospodarkę wolnorynkową. W obliczu konfliktu 
zbrojnego czy emigracji z krajów dotkniętych wojną 
rynek zmieni się diametralnie – komentuje 
Zbigniew Kubiński.

Bez względu na sytuację na rynku zawód
pośrednika jest zawsze potrzebny – z tym 
jednogłośnie zgadzają się przedstawiciele 
środowiska.

– Przy zmieniających się potrzebach rynku
w zależności od poziomu popytu i podaży,
profesjonalista skupi się na obsłudze albo
kupujących, albo sprzedających. Również
w przypadku, kiedy przy nasileniu działań 
wojennych do Polski przybędą setki tysięcy
uchodźców z Ukrainy, będzie to oznaczało rozwój 
segmentu najmu i sprzedaży mieszkań, które 
to transakcje będzie również wspierał i zabezpieczał 
pośrednik w obrocie nieruchomościami 
– podsumowuje Zbigniew Kubiński.

Weź udział w cokwartalnym
badaniu nastrojów pośredników

Oceń swój lokalny rynek nieruchomości. Wypełnij ankietę,
którą każdy agent i biuro otrzymają w marcu br. na zarejestrowany
w portalu Nieruchomosci-online.pl adres e-mail.

I kwartał 2022
INPON

https://www.youtube.com/watch?v=8N5eXAy1DW4
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ale też popycha do „ucieczki” z gotówką w zakup 
nieruchomości i inwestowanie w najbardziej
chodliwe nieruchomości, jakimi są kawalerki – 
dodaje prof. Bogusław Półtorak.

– Z mojej perspektywy wartość udzielanych 
kredytów w 2022 roku będzie rosła, jednak liczba 
kredytów nie przekroczy liczby z 2021 roku. Biorąc 
pod uwagę wzrosty stóp, inflację i niepewności 
wynikające z Polskiego Ładu, nowy poziom
organicznego zadłużenia może się kształtować – 
jeśli nie będzie nadzwyczajnych sytuacji, czy to 
zdrowotnych, politycznych czy zbrojnych –  na 
poziomie ok. 200 tys. kredytów, co da ich wartość
na poziomie ok. 60 do 75 mld zł. Jest to
optymistyczna prognoza dla rynku – podsumowuje 
Furga.

Okiem pośredników
Joanna Lebiedź, opierając swoją wiedzę na
długoletniej pracy w zawodzie, podkreśla,
że rynek nieruchomości jest rynkiem o dużej 
bezwładności, z długim czasem reakcji
na zmianę trendu, np. zmianę cen:

– Bez wątpienia do końca 2021 roku byliśmy
w momencie boomu na rynku, szaleńczego pędu po 
nieruchomości, który wybuchł wraz z początkiem 
pandemii. Obecnie widzimy już pewne
wyhamowywanie, głównie popytu. Coraz mniej
jest na rynku inwestorów, którzy już zdążyli
zainwestować w nieruchomości zgromadzone 
oszczędności, rynek nasycił się już także
w segmencie sprzedaży domków i działek
rekreacyjnych.

Obecnie wyciszanie rynku jest wzmacniane 
trudnością z uzyskaniem finansowania, wzrostem 
kosztów kredytu i kosztów utrzymania
nieruchomości, jednak symptomów spadku
cen – w ocenie specjalistów – nie ma.

– Analizując sytuację gospodarczą, nie obawiałbym 
się o przyszłość i kondycję branży. Jednak istnieją 
obecnie zagrożenia, które mogą drastycznie wpłynąć 
na gospodarkę wolnorynkową. W obliczu konfliktu 
zbrojnego czy emigracji z krajów dotkniętych wojną 
rynek zmieni się diametralnie – komentuje 
Zbigniew Kubiński.

Bez względu na sytuację na rynku zawód
pośrednika jest zawsze potrzebny – z tym 
jednogłośnie zgadzają się przedstawiciele 
środowiska.

– Przy zmieniających się potrzebach rynku
w zależności od poziomu popytu i podaży,
profesjonalista skupi się na obsłudze albo
kupujących, albo sprzedających. Również
w przypadku, kiedy przy nasileniu działań 
wojennych do Polski przybędą setki tysięcy
uchodźców z Ukrainy, będzie to oznaczało rozwój 
segmentu najmu i sprzedaży mieszkań, które 
to transakcje będzie również wspierał i zabezpieczał 
pośrednik w obrocie nieruchomościami 
– podsumowuje Zbigniew Kubiński.

Weź udział w cokwartalnym
badaniu nastrojów pośredników

Oceń swój lokalny rynek nieruchomości. Wypełnij ankietę,
którą każdy agent i biuro otrzymają w marcu br. na zarejestrowany
w portalu Nieruchomosci-online.pl adres e-mail.

I kwartał 2022
INPON
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 Rozmowa z Jolantą Starnawską 

cenić się
to znać swoją wartość

rozmawia
Dominika Mikulska

fot. Lidia Skuza

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Czy pośrednicy rzeczywiście cenią swoją 
pracę, znają jej wartość?

Od razu kij w mrowisko (śmiech). Z mojego do-
świadczenia w kontaktach z agentami – z racji, 
jestem warsztatowcem i trenerem mentalnym 
głównie dla naszej branży –  wynika, że jest to 
dość duży problem. Polega on na tym, że z jednej 
strony chwalimy się wynagrodzeniami na różnych 
konferencjach, potrafimy je pokazać wymiernie 
w social mediach, natomiast jak się w to wejdzie 
od kuchni, to przestaje być tak kolorowo. Mówi się, 
że pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest 
branżą, w której wynagrodzenia są bardzo duże, 
za mało się mówi natomiast o tym, że ryzyko, jakie 
ponosimy z racji wykonywanego zawodu, i poziom 
zaangażowania są równie wysokie i na pewno war-
te tych pieniędzy. I o ile klienci mogą tak mówić, 
bo – najczęściej korzystając z usług pośrednika 
po raz pierwszy – nie mają pojęcia, o tyle my – za-

wodowcy – powinniśmy być o tej wartości  
w 100 procentach przekonani.

A za przekonaniami powinny iść argumenty 
i brak kłopotów z klientem, który ma to 
właściwe wynagrodzenie zapłacić.

Słowo „właściwe” wydaje się tu być kluczowe. 
Pamiętam jeden z Recampów, pierwszy na którym 
byłam – numer 6. Prowadziłam warsztat z wynagro-
dzeń. Zadałam uczestnikom, którzy byli z różnych 
regionów Polski, pytanie: „Jakie bierzecie wyna-
grodzenie?” i wspólnie wypisaliśmy na flipcharcie 
kwoty i procenty – od 1000 zł do 10%. Niby dobrze, 
że jest taka elastyczność, bo to by świadczyło o tym, 
że mamy pewną świadomość – negocjujemy z klien-
tami swoje wynagrodzenie. Okazało się jednak, że nie 
do końca tak jest, bo określanie wynagrodzenia to tro-
chę strzelanie ślepakami. To pewne utarte schematy, 
które się przyjęły na danym rynku czy w danej firmie.

Wynagrodzenie pośrednika jest niewielkim kosztem w obliczu zobowiązań 
i strat, jakie może ponieść klient w trakcie transakcji, ale także w obliczu 
korzyści, jakie zyskuje, korzystając z profesjonalnej pomocy. O ile 
pośrednicy w intuicyjny sposób mają świadomość wartości swojej pracy, 
o tyle jest to wartość na tyle abstrakcyjna, że najłatwiej jest im przyjąć 
wynagrodzenie za nią w formie premii za sukces, czyli prowizji od kwoty 
na umowie przyrzeczonej. 

O wynagrodzeniu pośrednika rozmawiam z Jolantą Starnawską – 
aktywną pośredniczką, współwłaścicielką biura Starnawska&Boleńska 
Nieruchomości, menedżerem, trenerem mentalnym i autorką książki 
Mentalna strona agenta nieruchomości.
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To wydaje się wygodne, ale czy ostatecznie 
jest opłacalne?

Samoświadomość i samowycena niestety są słabe. 
A im mniej pewni jesteśmy, z czego wynika na-
sze wynagrodzenie, tym ono jest proporcjonalnie 
mniejsze. Nie mamy argumentów dla klienta, dla-
czego to powinno kosztować tyle i tyle.

Definiowanie wynagrodzenia to jeden z najtrud-
niejszych elementów naszej pracy. Często spoty-
kam się z agentami, którzy mówią: „Ja biorę kwotę 
lub procent X, bo... jestem pośrednikiem i biorę 
za to pieniądze”. Nic konkretnego za tym nie stoi, 
a przecież wykonujemy mnóstwo czynności, które 
nam się wydają oczywiste, na tyle oczywiste, 
że nawet nie mówimy o nich klientowi. A w nich 
między innymi kryje się ta wartość. W nich trzeba 
wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę. Ja 
to zresztą cały czas moim ludziom powtarzam: 
„Pamiętajcie, my nie sprzedajemy nieruchomo-
ści, my zarabiamy na informacji. Przeniesienie 
własności jest wisienką na torcie, wieńczy efekt 
naszej pracy.”

Nasze myślenie o wynagrodzeniu to taka pułap-
ka, którą sami na siebie zastawiamy i sami w nią 
wpadamy. Po pierwsze – oczekujemy, że klient 
zapłaci, ale sami często nie wierzymy, że zgodzi 

się tyle zapłacić, a po dru-
gie – nie wiemy, dlaczego 
ma akurat tyle zapłacić.

Dlaczego pośrednicy mają problem z wyceną 
swojej pracy?

To chyba nie tak, że my, pośrednicy, mamy ten 
problem. My, Polacy, go mamy. Mamy taką men-
talność, że nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach. 
Co więcej, cały czas gdzieś w nas tkwi poczucie, 
że mówienie o tym, że za daną pracę chcę dokład-
nie taką kwotę, jest niewłaściwe, nieeleganckie, 
obcesowe. Nie umiemy tego nawet nazwać, ale 
to głęboko w nas siedzi. To jest ta bariera ludzka, 
dopóki jej nie przełamiemy, to będzie problem.

Wczoraj negocjowałam popisanie umowy pośred-
nictwa w wynajmie mieszkania. Pani w zasadzie 
się zdecydowała, ale poprosiła o draft umowy, 
bo jeszcze mąż, prawnik, chciał zerknąć. W od-
powiedzi dostałam propozycję zmiany w jednym 
z paragrafów – gdzie mowa była o moim wy-
nagrodzeniu – na zapis, w którym próbowano 
zrzucić na mnie ryzyko sytuacji, gdyby najemca 
zaproponowany przeze mnie w ciągu pół roku od 
podpisania umowy zrezygnował z najmu. W tej 
sytuacji miałabym obowiązek ponownie znaleźć 
najemcę, jednak bez wynagrodzenia. Taki case to 
nie rzadkość. Klienci próbują na różne sposoby 
negocjować nasze wynagrodzenie, taki wątek 
wypływa na każdych warsztatach. W odpowiedzi 
na moje pytanie: „I co wtedy zrobiłeś?”, słyszę: „No, 
zgodziłem się. Zależało mi na tym kliencie, na tym, 
żeby mieć ofertę”. Pytam wtedy: „A co by się stało, 
jakbyś tej oferty nie przyjął?”, odpowiedź: „Nie 
miałbym wynagrodzenia”.

Ale skąd pewność, że będzie je miał?

No właśnie… Dotyczy to szczególnie agentów, 
którzy stosunkowo niedługo pracują w zawodzie 
albo pracują na dość konkretnych targetach i biorą 
udział w wyścigu. Ta determinacja jest tak silna, 
że są gotowi popełnić każdy błąd, nieświadomie 
i świadomie, by podpisać umowę.

 Nasze myślenie  
 o wynagrodzeniu to 
 pułapka, którą sami na 
 siebie  zastawiamy i sami  
 w nią wpadamy. 

fot. John's Drones
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Co zatem mógłby zrobić?

Odpowiem, wracając do mojego case'u. Złapałam 
za telefon i zadałam klientce pytanie, czy według 
niej, jeśli jedna ze stron umowy (której ja stroną 
nie będę) zerwie ją z jakiejkolwiek przyczyny, to ja 
mam ponieść odpowiedzialność i w konsekwencji 
pracować za darmo. W toku rozmowy okazało się, 
że bólem moich przyszłych klientów była obawa, 
że jeśli zawarta na rok umowa się skróci, to ich 

plany związane z dochodami z najmu, mogą runąć. 
Doszliśmy do konsensusu, że oni nie chcą ode 
mnie usługi za darmo, ale chcą się zabezpieczyć 
na okoliczność takiej sytuacji.

Tylko może niekoniecznie Twoim kosztem…

Oczywiście. Wręcz im powiedziałam, że od tego 
mają mnie – zawodowca, żebym im w umowie 
najmu zawarła takie narzędzia, które ich zabezpie-

fot. Katarzyna Krajewska-Turyczyn KKT Studio
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czą. Mogą one być różne – większa kaucja czy kary 
umowne z tytułu przedwczesnego rozwiązania 
umowy, które stanowić będą rekompensatę (nota 
bene to też świetny filtr najemców).

Co warto podkreślić – nie negowałam, nie ocenia-
łam klientów, ale na szali położyłam moje wiedzę, 
doświadczenie i czas, które przeważyły nad ich 
obawami. W odpowiedzi usłyszałam: „Pani Jolu, 
dokładnie o to nam chodziło, dziękuję”.

Konsekwencje przyjęcia złej oferty są dużo 
gorsze niż konsekwencje jej nieprzyjęcia?

Gdyby to wydarzyło się 20 lat temu, gdy zaczy-
nałam pracę, to pewnie taką ofertę bym przy-
jęła. I przyjmowałam, nie raz, nie dwa. Bywało, 
że kończyło się to katastrofą, bo faktycznie 
klient korzystał z takich nieopłacalnych dla mnie 
zapisów, a ja musiałam pracować za darmo, 
bo się na to zgodziłam. Czasem pracowałam tak 
i kilka miesięcy. W takiej sytuacji nagle zdaje-
my sobie sprawę, że choć bardzo chcemy być 
zawodowcami, to czas nam na to nie pozwala 
i zaczynamy pracować nie tak, jak należy. A fru-
stracja narasta.

Trzeba na to patrzeć perspektywicznie. Jeśli 
ktoś nie wiąże z tym zawodem swojej przyszło-
ści, zakłada, że wejdzie na dwa lata, zrobi kilka 
dużych dealów, a na potem ma jakiś inny plan, 
to nie zależy mu na długofalowości i budowaniu 
portfela. Ja natomiast zakładam, że większość 
z nas jest w tym miejscu, by się rozwijać i praco-
wać w zawodzie do emerytury.

Ten case pokazuje, jak bardzo istotne jest, żeby 
wejść w dialog, dopytać i umieć wytłumaczyć 
klientowi, że nasza praca kosztuje. Żeby to 
umieć, to najpierw trzeba mieć własne głębokie 
przekonanie, mieć tę świadomość, że wykonu-
jemy pracę, która i tak przecież jest obarczona 
ryzykiem, bo finalnie może nie dojść do trans-

akcji. Klient musi o tym wiedzieć, a często jest 
tak, że my nie umiemy tego zdefiniować, boimy 
się w ogóle poruszyć temat pieniędzy. Bo na-
wet jeśli cenimy się, to przełożenie naszej pracy 
świadomie na wymiar pieniężny to coś zupeł-
nie innego.

Dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy. Cenienie 
się to czasem właśnie rezygnacja 
z wynagrodzenia, w ogóle z zawarcia umowy. 
Ale słowo „cenić” tylko przedrostek dzieli od 
„wycenić”, chciałabym więc dotknąć drugiej 
strony tego tematu, a mianowicie wyceniania 
swojej pracy. Przygotowując się do naszej 
rozmowy, wróciłam do notatek z prezentacji 
o wynagrodzeniach, którą prowadziłaś 
razem z mec. Piotrem Dobrowolskim podczas 
konferencji #TenRecamp (której zresztą 
wybrane wątki poruszyliśmy już w rozmowie 
z Piotrem w poprzednim numerze magazynu 
„ESTATE”), a także przejrzałam kilkadziesiąt 
stron internetowych biur nieruchomości 
z całej Polski w poszukiwaniu informacji 
o tym, jak informują one o swoim 
wynagrodzeniu, jak skonstruowane są ich 
oferta czy cennik usług*. Jeśli w ogóle udało 
mi się znaleźć jakąkolwiek informację, to 
w większości zatrzymywano się na podaniu 
stawki procentowej prowizji od sprzedaży. 
Zapewne zgodnie z tzw. przyjętą praktyką 
rynkową. Czy to najlepsze rozwiązanie?

I tu dotykasz kolejnego kluczowego problemu, 
z jakim stykam się na warsztatach od lat, a mia-
nowicie, że agenci szukają schematów. „Proszę 
mi dać rozwiązanie, punkt jeden-dwa-trzy, a ja 
już będę to sobie powielać”. A przecież nawet 
ustawodawca, definiując umowę pośrednictwa, 
narzucił, że jest to umowa indywidualnie nego-
cjowana. Skoro więc w założeniu jest personali-
zowana, to powinno to dotyczyć również warto-
ści usługi.

*Posiadanie i udostępnianie klientom cennika usług  (w miejscu świadczenia usługi) wynika wprost z litery prawa, o czym mówi par. 10 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług  (Dz.U. 2015 poz. 2121) – przyp. red.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002121
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I tu się znów powołam na przykład z mojej pracy. 
Zgłosił się do mnie z polecenia pan, który wraz ze 
swoim rodzeństwem (podkreślam, średnia wieku 
70+) pięć lat temu otrzymał spadek. Czas mija, 
a oni nie byli sobie w stanie poradzić – nie tyle 
skłóceni, co z różnymi poglądami – co i jak należy 
zrobić z tym majątkiem, w skład którego wchodzą 
dwie nieruchomości: mieszkanie i działka z domem. 
Z racji wieku część z nich niezbyt aktywnie zaj-
muje się tematem – choroby, brak czasu, a część 
widzi konflikt interesów. Mam więc siedmiu (TAK!) 
spadkobierców, dwie nieruchomości, które popa-
dają w ruinę, będąc nieużywane, niezamieszkane. 
Proponuję Panu zatem, byśmy zaczęli od ustalenia 
faktycznego stanu prawnego, proszę więc, by po-
dał mi numery ksiąg wieczystych. On mi na to, że... 
nie wie. Nie zna nawet adresu, wie mniej więcej, 
gdzie ten dom jest, bo on tam kilka lat temu był. 
Gdzieś na Kaszubach. Z kolei mieszkanie jest gdzieś 
na Siedlcach w Gdańsku, ale on nie zna dokładnego 
adresu. Ale się dowie…

Sam początek daje mi wyraźny sygnał, że będzie 
tyle pracy, że to się w głowie nie mieści. Gdybym 
w tej pierwszej rozmowie powiedziała klientowi, 
że biorę prowizję X, bo biorę tak od wszystkich, 
to nie do końca byłabym świadoma, ile warta jest 
moja praca.

Bo gdyby zgłosiło się do Ciebie 
małżeństwo, zgodne co do sprzedaży, 
z dokładnie takimi samymi 
nieruchomościami, to zaproponowałabyś im 
odmienne wynagrodzenie?

Oczywiście, że tak. Ale agenci bywają jednak 
tak ukierunkowani na wynagrodzenie za efekt 
(czy ono będzie w procentach czy kwocie, to 
już jest wtórne), że nie analizują, co czeka ich 
po drodze. Jak bardzo muszą się zaangażować, 
by zebrać dokumenty, ile tych dokumentów 
zdobyć, ile spotkań i mediacji odbyć, ile proce-
dur przeprowadzić.

Myślenie o tym, że każda transakcja tego samego 
typu nieruchomości, to te same czynności, więc 
możemy zaproponować tę samą stawkę prowi-
zyjną, oznacza, że pośrednik nie do końca wie, 
o co chodzi – albo nie rozumie tej różnicy, albo 
pracuje na schematach, bo tak jest łatwiej. Ale 
czy to się opłaca? Bo nawet jeśli – tak jak ja – 
podchodzisz do pracy jak do pasji, a pieniądze 
traktujesz jako konsekwencję tego, to jednak 
musisz to kalkulować – mając koszty i potrzeby.

Sprawa moich siedmiu spadkobierców jeszcze nie 
ma finału. Do tej pory nie podpisaliśmy umowy, 
bo nie spotkałam się ze wszystkimi zaintereso-
wanymi. Mają problem z ustaleniem wspólnego 
terminu. Jestem już po wizji lokalnej i sprawdze-
niu obu nieruchomości, jestem przygotowana do 
rozmowy z nimi, oceniłam prawdopodobny wkład 
czasu, wyceniłam to, ale... szczerze mówiąc, 
nadal nie jestem pewna, czy w ogóle to przyjąć. 
Z drugiej strony – w obliczu mojej wyceny – 
może być tak, że prawdopodobnie klienci się 
nie zdecydują na moją usługę. Będę musiała im 
zwerbalizować, dokładnie wytłumaczyć, z czego 
taka a nie inna prowizja od sprzedaży wynika.

Czy jeśli się zgodzą, to wtedy nakład Twojej 
pracy będzie już zabezpieczony?

A no nie. Przechodzimy do drugiej strony meda-
lu, czyli cennika poszczególnych usług. Cennik 
w praktyce nie jest miejscem dla nas agentów 
zarabiania tych właściwych pieniędzy. Pomaga 
nam jednak w zabezpieczeniu sytuacji, w której 
klient wypowiada nam umowę pośrednictwa 
(na wyłączność), a my wykonaliśmy już na jego 
rzecz konkretne czynności. Nie mamy w takiej 
sytuacji prawa do wynagrodzenia za sprzedaż, 
ponieważ nie została zawarta umowa przenie-
sienia własności (czy też umowa przedwstępna – 
zależy jak określony mamy w umowie moment 
„sukcesu”). Natomiast wykonane czynności mo-
żemy wyfakturować według cennika, w którym 
mieliśmy je wycenione.
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Czy wycena czynności nie stoi w sprzeczności 
do premii za sukces?

Te dwie rzeczy się nie wykluczają, ale uzupełniają. 
Cennik sam w sobie jest zabezpieczeniem w sytu-
acji, gdy klient nam wypowiada umowę.

Jest również narzędziem, które bardzo nam, agen-
tom, pomaga w ćwiczeniu samowyceny. Dajmy 
na to w sytuacji, gdy do biura przychodzi klient 
i prosi o zaopiniowanie czegoś. Jeszcze nie jest 
gotowy na sprzedaż (czy zakup), ale szuka po-
rady, dopiero się zastanawia. Co robią agenci? 

 Cennik nie jest miejscem 
 zarabiania tych 
 właściwych pieniędzy. Jest 
 naszym zabezpieczeniem, 
 narzędziem negocjacji  
 i treningu mentalnego. 

fot. Katarzyna Krajewska-Turyczyn KKT Studio
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Najczęściej tej porady udzielają bezpłatnie, licząc, 
że – gdy już będzie gotowy –  przyjdzie do nich. 
Nic bardziej naiwnego – klient dziękuje i wychodzi. 
Natomiast mając w biurze cennik – nie uważam, by 
na stronie internetowej było to konieczne, bo mamy 
swoje siedziby stacjonarne, choć pewnie nie zaszko-
dzi – możemy się nim łatwo posłużyć. „Proszę, tu 
jest cennik. Jeśli nie jest Pan zainteresowany powie-
rzeniem mi sprzedaży/kupna/najmu, to jakiej usługi 
Pan ode mnie oczekuje z tych, które mam do zaofe-
rowania?” I on wtedy wybiera jak z karty: „O, ja bym 
chciał, żeby mi Pani właśnie zrobiła analizę rynku, 
ale nie widziałem jak to nazwać”. „Dobrze, to kosz-
tuje od kwoty X zł wzwyż, w zależności pod kątem 
czego ta analiza ma być zrobiona”. Bo może być 

pod kątem sprzedaży jego konkretnego mieszkania 
położonego w takiej lokalizacji, o takich parame-
trach, ale też może być to analiza dla inwestora pt. 
trendy na trójmiejskim rynku. Siłą rzeczy nakład 
pracy i informacji, jakie trzeba pozyskać i przetwo-
rzyć, wykorzystując przy tym swoją nabytą wcze-
śniej ekspercką wiedzę, będzie zupełnie inny. Druga 
usługa nie może kosztować tyle, co pierwsza.

W jaki sposób  myśleć zatem o cenniku? 
To nie jest tak, że mamy cennik dla biura 
sztywny w kontekście kwot?

Cennik jest spisem czynności, jakie wykonujemy 
jako biuro w ramach usługi pośrednictwa i usług 

fot. Katarzyna Krajewska-Turyczyn KKT Studio
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dodatkowych. Kwota w cenniku jest jedynie wyj-
ściowa, może być sformułowana jako „od” albo 
jako przedział. Każdorazowo do każdej umowy 
pośrednictwa, w oparciu o analizę nieruchomości, 
jak i sytuacji zbywcy/nabywcy, odbywa się jego 
personalizacja – dostosowujemy kwoty. Niekiedy 
też wykreślamy niektóre pozycje, bo przecież nie 
będziemy robić np. sesji dronowej, podejmując się 
sprzedaży kawalerki.

Mamy więc cennik bazowy, który jest 
punktem wyjścia, projektem, i cennik 
docelowy, który stanowi załącznik do umowy 
pośrednictwa i jest zaadaptowany do sytuacji 
konkretnego klienta.

Dokładnie. Gdy siadamy z klientem i zawiera-
my umowę pośrednictwa (w przypadku naszego 
biura jest ona dosyć mocno spersonalizowana), 
omawiamy zarówno jej treść, jak i cennik, punkt 
po punkcie.

Cennik z jednej strony działa na agenta. Jest mu 
łatwiej zdefiniować to, co robi, a poprzez te wy-
pisane czynności jest w stanie przeprowadzić 
klienta przez cały proces. Z drugiej strony, klient 
dostaje czarno na białym listę około 30 czynno-
ści. Patrzy na to i mówi: „Wow, ile wy robicie!”. 
To jest działanie psychologiczne. Cennik zawiera 
wszystkie czynności, które mogą się wydarzyć, 
choć nie muszą. Agent jednak buduje na tym swoją 
pewność siebie w negocjacjach z klientem. Ma 
wsparcie, wszystko jest rozpisane w umowie, nikt 
mu nie musi wierzyć na piękne oczy. Pamiętajmy, 
że większość ludzi to wzrokowcy, wizualizacja jest 
więc ogromnie pomocna. Zawsze zalecam też takie 
narzędzie warsztatowe – rozmawiaj z klientem, 
w tym czasie notuj i pokazuj mu swoje notatki. 
Niegdyś często spotykane w salonach sieci tele-
komunikacyjnych. Co zawiera oferta, co i jak się ze 
sobą wiąże, z czego wynikają te kwoty, na czym 
są promocje. Strzałka, zakreślenie, plus… i wszyst-
ko staje się jasne. Często, gdy robię takie notatki, 
klient mi je potem zabiera.

Żeby mieć możliwość uzyskania 
wynagrodzenia za wykonane czynności, 
trzeba po pierwsze – mieć je wycenione 
i zaakceptowane w formie pisemnej przez 
klienta, a po drugie – trzeba je mieć 
odpowiednio udokumentowane.

Dokumentacja czynności jest niezbędna, aby 
można było skorzystać z cennika. Gdy dojdzie do 
sytuacji, w której klient wypowiada umowę, do 
której załącznikiem był cennik, należy mu przed-
stawić raport z wykonanych działań. Mamy coraz 
więcej narzędzi technologicznych, które nam uła-
twiają pracę, a koronnym z nich są CRM-y. Zamiast 
robić mnóstwo notatek w różnych miejscach, 
notatnikach, kalendarzach, plikach, wystarczy 
zaraz po dokonaniu czynności poświęcić minutę, 
na zarejestrowanie ich w CRM-ie. Ze wszystkich 
tych czynności możemy w dowolnym momencie 
wygenerować raport.

Wymaga to jednak wyrobienia sobie nawyku.

Dokładnie. Po każdej czynności otwieramy 
CRM. Spotkanie – notatka. Telefon – notatka. 
Prezentacja – notatka itd. Kiedy klient prosi 
o wskazanie wykonanych czynności, otrzymuje 
od nas mailem takie raport i wycenę, zgodnie 
z cennikiem. Ma to wiele plusów: oszczędzamy nie 
tylko czas, ale zmniejszamy koszty papieru i jest to 
bardziej ekologiczne. Ta technologia naprawdę jest 
nam przyjazna.

Oczywiście, zdarza się, że klient dyskutuje, żąda 
wyjaśnień i ma do tego prawo. Np. gdy w rapor-
cie pojawia się tzw. roboczogodzina. Klient pyta: 
„Ale Pani Jolu, a co to ta roboczogodzina?”. „Panie 
Kazimierzu, to są te dwa dni, kiedy Pan mnie 
prosił, żeby jednego dnia podjechać udostępnić 
mieszkanie hydraulikowi, a drugiego dnia wpuścić 
kominiarzy, bo był przegląd gazu. Musiałam poje-
chać, poczekać na nich, być. To są moje roboczo-
godziny”. I klient na to: „W porządku, rozumiem”. 
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Ale ta roboczogodzina też musi być zawarta 
w cenniku.

Co z perspektywy czasu uważasz za ważne 
podczas wprowadzenia cennika w biurze?

Zaangażowanie zespołu w tworzenie cennika jest 
kluczowe. To nie tak, że ze wspólniczką w zaciszu 
gabinetu usiadłyśmy i go wymyśliłyśmy, a po-
tem powiedziałyśmy: „Proszę, macie to wdrożyć”. 
Cennik powstał oddolnie i w tej swojej bazowej 
formie cały czas jest modyfikowany. Coś dochodzi, 
coś nas zaskakuje, więc ktoś mówi: „Hej, to trzeba 
zmienić!”. To tak, jak z umową pośrednictwa – 
przecież nie pracujemy na tych samych umowach 
przez kilka lat. Raz do roku, tak jak robię odświeże-
nie garderoby, tak samo zarządzam rewizję wzoru 
naszej umowy pośrednictwa wraz z załącznikami.

Etapu pracy zespołowej nad cennikiem nie można 
zaniedbać. Niestety, to prawda, że z braku cza-
su szukamy schematów. „Szybko daj mi gotowe 
rozwiązanie. Nie zastanawiajmy się nad tym”. 
Taka współczesna tendencja, ale też może tro-
chę lenistwo.

To też wynika z budowy naszego mózgu 
i z ogólnego pośpiechu, w jakim żyjemy.

Może i tak, ale to się potem na nas mści. Po pierw-
sze dlatego, że będziemy mieć opór w zespole. 
A potrzebne nam są akceptacja i dogłębne rozu-
mienie, po co nam ten cennik jest, że pomoże nam 
nie tylko otrzymywać (lepsze) wynagrodzenie, ale 
też lepiej szacować czas pracy i wykorzystywać 
go efektywniej.

Czasem pakujemy się w temat, który nas przerasta 
czasowo. Niedoszacowujemy, źle planujemy czas, 
powodujemy, że nie starcza go nam na wszystkie 
rzeczy, do których się zobowiązaliśmy. Słynna 
matryca Eisenhowera to jedno z najlepszych na-
rzędzi, które mogą nam pomóc w pracy. Widzimy, 
ile zadań mamy wpisanych w poszczególnych 
częściach matrycy (zwłaszcza w pilne-ważne, ale 

też oczywiście niepilne-ważne i ważne-niepilne), 
a to naprawdę pomaga podejmować decyzje.

A czasem nawet odmówić usługi?

Miałam niedawno pod opieką taką agentkę z wie-
loletnim doświadczeniem, no dziewczyna-petarda. 
Przyszła do mnie z tzw. wypaleniem zawodowym. 
W toku treningu doszłyśmy do wniosku, że to nie 
była kwestia tego, że ona już nie lubi tej pracy, 
ale tego, że zaczęła w niej wykonywać czynności, 
które nie były powiązane z umową pośrednictwa 
i nie brała za to pieniędzy. Miała więc ciągły defi-
cyt czasu! Pamiętam, jak po pierwszej sesji za-
dzwoniła, by opowiedzieć o takiej sytuacji: klient, 
z którym miała właśnie podpisać umowę pośred-
nictwa, zażądał od niej w ramach przygotowania 
mieszkania do sprzedaży, fizycznego odgracania tej 
nieruchomości. „Ja nie mam na to czasu, niech Pani 
to zrobi!” Zaproponowała mu za to odpowiednią 
kwotę. Najpierw odpowiedział, że chyba zwario-
wała. Na co ona mu odpowiedziała, że chyba on 
zwariował, że ona będzie za darmo robić rzeczy, 
które nie są związane z jej pracą. Więc odbieram 
telefon, a ona krzyczy z radością do słuchawki: 
„Udało się! To niemożliwe, że on się zgodził!”. 
Musiała przejść sesję treningu mentalnego, żeby 
się na to odważyć.

Nie można wpychać zadań w kalendarz tylko 
po to, by klienta zadowolić. Będzie to zadowolenie 
pozorne, bo przecież prędzej czy później się wy-
wrócimy. Nie dowieziemy na odpowiednim pozio-

mie ani jego zlecenia, ani 
może nawet zadań, których 
się wcześniej podjęliśmy.

 Ciągły deficyt czasu 
 może prowadzić 
 do wypalenia zawodowego. 
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Czyli jeszcze jedna ważna funkcja cennika, 
jako narzędzie treningu mentalnego 
dla agentów?

Absolutnie! Z tym cennikiem to jest trochę tak, 
jak z branżowym słownictwem. Gdy wchodzimy 
do zawodu, osłuchujemy się, oswajamy z nomen-
klaturą prawną w naszej branży, która jest nam 
niezbędna, żeby się w niej odnaleźć i skutecznie 
pracować. Dokładnie tak samo jest z cennikiem. 
Gdy zaczynamy z nim pracować, powoli przesią-
kamy jego filozofią. Zaczyna być dla nas czymś 
oczywistym. A skoro zaczyna być czymś oczy-
wistym, to nie mamy już problemu z rozmową 
z klientem o wartości naszej pracy i cenie  
naszego czasu.

Jeszcze raz wróćmy do tego, że my, Polacy, 
mamy problem z rozmową o pieniądzach, ale we 
właściwy sposób i we właściwym celu. Dla mnie 
celem w negocjowaniu wynagrodzenia nie jest 
to, żeby pokazywać klientowi, ile to ja zarabiam, 
gdzie jeżdżę na wakacje i jaką furą. Celem jest 
to, by pokazać, że jestem zawodowcem, który 
wykonuje naprawdę kawał roboty na jego rzecz. 
Epatowanie wysokim wynagrodzeniem, którego 
klient nie rozumie (a więc pewnie wewnętrz-
nie nie akceptuje), może się obrócić przeciwko 
pośrednikowi. Oczywiście, nie mówię tu o półce 
klienta premium, bo jego obsługa wymaga oczy-
wiście odpowiedniej oprawy i to jest bezdysku-
syjne. Jednak gdy obsługujemy różnorodny tar-
get klientów i tego przeciętnego „Kowalskiego”, 
to epatowanie „bogactwem” absolutnie szkodzi, 
a może wręcz odstraszyć klienta. Oczywiście, nie 
o to chodzi, żeby ubrać się w worek po ziem-
niakach i udawać św. Tomasza, nie popadajmy 
w skrajności. Tu potrzebne  są samoświado-
mość, intuicja i wyczucie. A to wszystko opiera 
się o zasadniczy element, niezwykle ważny dla 
każdego człowieka, a mianowicie o pewność 
siebie (nie mylić z arogancją). Ona dodaje nam 
niesamowitej energii i determinacji, daje też 
poczucie sprawczości.

A tego poczucia nam przez ostatnie dwa lata 
odrobinę brakowało…

Świat się zmienia. Pandemia to dobitnie pokaza-
ła. Ja jednak uważam, że pandemia bardzo dużo 
dobrego wniosła w nasz zawód, ale też w to, 
że jako ludzie trochę inaczej zaczęliśmy postrzegać 
świat. Zaczynamy się więcej zastanawiać nad tym, 
co robimy, jak robimy, dlaczego tak, czy warto. 
Zaczęliśmy bardziej cenić swój czas. Wartościujemy 
mentalnie swoje życie, również życie zawodo-
we agenta.

Dziękuję za rozmowę.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

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

Zbycie nieruchomości 
wydzielonej 
„pod warunkiem”
Przepisy, orzecznictwo, praktyka

 Lidia Blaszka 
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Obecnie – w toku intensywnego ruchu na rynku nieruchomości – 
właściciele coraz częściej decydują się na podziały nieruchomości, nawet 
w razie występowania obiektywnych przeszkód zarówno prawnych, jak 
i faktycznych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tj. z Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm., dalej: u.g.n.) podział nieruchomo-
ści może nastąpić jedynie przy spełnieniu okre-
ślonych warunków. Zostały one zawarte głównie 
w art. 93 u.g.n. i dotyczą w szczególności następu-
jących faktów:

 ■ przy zgodności z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego (dotyczy to zarówno 
przeznaczenia terenu, jak i możliwości zago-
spodarowania wydzielonych działek gruntu),

 ■ projektowane do wydzielenia działki gruntu 
muszą mieć dostęp do drogi publicznej,

 ■ przy podziale nieruchomości zabudowanej, gra-
nice projektowanych do wydzielenia działek mu-
szą przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, 
które tworzone są przez ściany oddzielenia prze-
ciwpożarowego usytuowane na całej wysokości 
budynku od fundamentu do przykrycia dachu.

Zgodnie z w/w przepisem, za dostęp do drogi 
publicznej uważa się również wydzielenie drogi 
wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej dro-
dze odpowiednich służebności dla wydzielonych 
działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek 
innych służebności drogowych. Ustawodawca 
uznał jednak, że samo ustanowienie służebności – 
dopóki nie stanie się faktem – jest okolicznością 
niepewną i nie gwarantuje wydzielanym działkom 
dostępu do drogi publicznej.

 WARUNKOWY PODZIAŁ 
 NIERUCHOMOŚCI 
Z tego powodu w art. 99 u.g.n. zawarto instytu-
cję warunkowego podziału nieruchomości ( jeżeli 
zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma pole-
gać na ustanowieniu służebności, o których mowa 
w art. 93 ust. 3, podziału nieruchomości dokonu-
je się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek 

Specjalistka prawa nieruchomości. Wspólnik Kancelarii Prawnej 
BLS z Poznania. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze 
branży nieruchomości, w tym rynku deweloperskiego oraz jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, postępowań sądowych i administracyjnych 
dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości oraz 
procesu budowlanego.

Lidia Blaszka

fot. Vova Krasilnikov / pexels.com

http://www.jakzrozumiecprawnika.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/lidia-blaszka/


27

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

wydzielonych w wyniku podziału zostaną one ustano-
wione. Za spełnienie warunku uważa się także sprze-
daż wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą 
udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę 
wewnętrzną). Zastrzeżenie o warunkowym podziale 
odbywa się w samej decyzji podziałowej. Z tym 
że – jak wskazano warunek ustanowienia służeb-
ności (dla działek bez bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej) – dotyczy chwili zbycia nierucho-
mości jako osobnej własności.

Sama decyzja jest formułowana przez organy 
w różny sposób. Najczęściej organ zamieszcza 
w decyzji sformułowanie „pod warunkiem”.

Na przykład: Prezydent Miasta X działając na pod-
stawie art. 93 ust. 1 , art. 96 ust. 1  i art. 99 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami, zatwierdza projekt podziału nierucho-
mości stanowiącej działkę o numerze ewidencyj-
nym X położonej przy ulicy X stanowiącej własność 
X, pod warunkiem ustanowienia służebności 
dojazdu do wydzielonych działek o numerach: X.

Pomimo iż decyzja jest warunkowa, jest ona jednak 
podstawą do dokonania zmian w ewidencji grun-
tów i budynków oraz księdze wieczystej (to jest 
ujawnienia podziału) – na podstawie art. 96 ust. 
4 u.g.n. Warunkowość jednak niejako aktualizuje 
się dopiero w momencie zbycia. Co to oznacza?

Przy zbyciu działki, której wydzielenie jest warunko-
wane ustanowieniem służebności w celu zapewnie-
nia dostępu do drogi publicznej, weryfikacji dostępu 
do drogi publicznej dokonuje notariusz. Badając do-
kumenty dotyczące nieruchomości, zobowiązany jest 
on zweryfikować także decyzję o podziale, a jeżeli 
uzna, iż brak jest dostępu, może odmówić dokonania 
czynności jako niezgodnej z przepisami. Zatem, do-
póki wydzielone działki pozostają własnością jedne-
go właściciela (tego samego, który składał wniosek 
o podział), dopóty – pomimo iż wydzielone – nie 
muszą posiadać dostępu do drogi publicznej. Jednak 
przy ich zbywaniu (na przykład w drodze sprzedaży, 
zamiany czy darowizny) obowiązek zapewnienia 
dostępu do drogi publicznej, który do tej pory był 
niejako „zawieszony”, staje się obowiązujący.

fot. Vova Krasilnikov / pexels.com

fot. urtimud.89 / pexels.com

 Za dostęp do drogi publicznej uważa się również 
 wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem 
 na tej drodze odpowiednich służebności dla 
 wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla 
 tych działek innych służebności drogowych. 
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 NIEBEZPIECZEŃSTWA 
A co jeżeli notariusz nie zweryfikuje dostępu do drogi 
publicznej w sposób prawidłowy? Orzecznictwo nie 
pozostawia tutaj wątpliwości – zgodnie z wyrokiem 
Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 
2016 r. (sygn. akt: I CSK 132/15): Nieważna jest umo-
wa przeniesienia własności wydzielonej działki bez speł-
nienia warunku ustanowienia przy jej zbyciu służebności 
zapewniającej dostęp do drogi publicznej. Podobnie 
w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca  
2009 r. (sygn. akt: III CZP 34/09) nie pozostawiono 
wątpliwości, iż: Jeżeli decyzja o podziale nieruchomo-
ści zawiera warunek, że przy zbywaniu wydzielonych 
działek zostaną ustanowione służebności drogowe 
zapewniające dostęp do drogi publicznej lub nastąpi 
sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej 
drogę wewnętrzną, umowa przeniesienia własności wy-
dzielonej działki zawarta bez spełnienia tego warunku 

jest nieważna (art. 58 § 1 KC w zw. z art. 99 i art. 93 ust. 
3 ustawy z 21.8.1997 r., o gospodarce nieruchomościami, 
t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). W uchwale 
tej Sąd Najwyższy wyjaśnił też, że celem wprowa-
dzenia tego przepisu jest zapobieganie podziałom 
nieruchomości bez jednoczesnego uregulowania 
kwestii dostępu do drogi publicznej, która utrudnia 
zagospodarowanie nieruchomości oraz powoduje 
spory sąsiedzkie.

Co ciekawe Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie Wielkopolskim (wyrok z dnia 24 maja 
2016 r., sygn. akt: II SA/Go 222/16) wypowiedział 
się na temat charakteru wydzielonej drogi w skutek 
podziału warunkowego i rozstrzygnął, że przepis  
art. 99 u.g.n. warunkuje podział nieruchomości koniecz-
nością ustanowienia przy zbywaniu nowopowstałych 
działek odpowiedniej służebności, wykluczając tym sa-
mym możliwość uznania, iż doszło do przejścia działek 
na rzecz podmiotu publicznego. W orzecznictwie wska-
zuje się, iż w sytuacji gdy doszło do podziału nierucho-
mości w oparciu o przepis art. 99 u.g.n. tj. pod warun-
kiem ustanowienia służebności nie budzi wątpliwości, 
że wydzielona w wyniku takiego podziału droga nie ma 
charakteru drogi publicznej.

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

fot. Godfrey Phiri / pexels.com

 Obowiązek zapewnienia 
 dostępu do drogi publicznej, 
 który do tej pory był niejako 
 „zawieszony”, staje się 
 obowiązujący w chwili zbycia. 

fot. cottonbro / pexels.com

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

Ustanie związku 
małżeńskiego
a obrót nieruchomościami 

fot. cottonbro / pexels.com

 Elżbieta Liberda 
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Gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólno-
ści majątkowej, co do zasady, bez zgody drugiej 
połówki nie możemy podejmować kluczowych 
decyzji dotyczących nieruchomości, takich jak np. 
sprzedaż czy obciążenie.

W przypadku ustania małżeństwa sytuacja dia-
metralnie się zmienia. Byli małżonkowie mają 
dużo większą swobodę w działaniu. Stając się 
w chwili ustania małżeństwa współwłaścicielami 
nieruchomości w częściach ułamkowych, mogą 
samodzielnie decydować w stosunku do posia-
danego udziału. W praktyce, niestety, nie bywa 
to takie proste  – interesy współwłaścicieli nie 
zawsze są zbieżne… Dodatkowo, sprawę może 
skomplikować fakt, że udziały we współwłasno-
ści nie zawsze muszą być równe.

 W jaki sposób dochodzi 
 do ustania wspólności 
 majątkowej małżeńskiej? 
Małżeńska wspólność majątkowa kończy się 
z chwilą ustania małżeństwa. Najczęstszą przy-
czyną jest rozwód. Prowadzi do tego również 
unieważnienie małżeństwa oraz śmierć jednego 
z małżonków.

Wspólność majątkowa między małżonkami może 
ustać także w czasie trwania małżeństwa. Skutek 
ten następuje w przypadku, gdy:

 ■ małżonkowie zawrą umowę znoszącą wspól-
ność i wprowadzą rozdzielność majątkową;

Przepisy prawa w wielu aspektach odmiennie regulują obrót 
nieruchomościami zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po  
jego ustaniu. 

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

Elżbieta Liberda

http://www.elzbietaliberda.com
http://www.elzbietaliberda.com
http://www.elzbietaliberda.com
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/elzbieta-liberda/
http://www.elzbietaliberda.com
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 ■ sąd ustanowi na żądanie jednego z małżon-
ków lub wierzyciela – w miejsce wspólności 
majątkowej – rozdzielność;

 ■ poprzez orzeczenie przez sąd separa-
cji małżonków;

 ■ jeden z małżonków zostanie  
ubezwłasnowolniony;

 ■ ogłoszono upadłość jednego z małżonków.

 Udziały w majątku wspólnym 
 po ustaniu wspólności 
Co do zasady, od chwili ustania wspólności ma-
jątkowej małżonkowie mają prawo do równych 
udziałów w majątku wspólnym.

W szczególnych okolicznościach dopuszczalny jest 
także podział majątku na udziały nierówne – uwzględ-
nia się wówczas stopień, w jakim każdy z małżonków 
przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Przy 
ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił 
się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się 

także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci 
i we wspólnym gospodarstwie domowym. Oczywiście, 
dotyczy to sytuacji, gdy w trakcie małżeństwa nie obo-
wiązywała rozdzielność majątkowa.

 Sprzedaż nieruchomości 
 po rozwodzie 
Kiedy byli małżonkowie zgodnie chcą dokonać 
sprzedaży nieruchomości, której są współwłaści-
cielami, nic nie stoi temu na przeszkodzie, oczywi-
ście, jeśli porozumieją się co do warunków. Jednak 
wówczas, gdy sprzedać chce tylko jedna strona – 
może  ona dysponować tylko własną częścią.

Problem sprowadza się jednak do tego, że mało 
kto zechce kupić tylko udział w nieruchomości. 
Kłopotliwy jest także fakt, że w skład majątku wspól-
nego z reguły wchodzi nie tylko przedmiotowa nieru-
chomość, ale i wiele innych składników.  Na skutek 
rozwodu każdemu z byłych małżonków przysługuje 
po 50%  całej tej masy majątkowej. Istnieje dodatko-
wo ryzyko, że jeden z małżonków będzie dochodził 
ustalenia nierównych udziałów w majątku.

fot. cottonbro / pexels.com
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 Podział majątku wspólnego 
Sytuacja najbardziej klarowna i bezpieczna – za-
równo dla sprzedawcy, jak i nabywcy – jest taka, 
kiedy po rozwodzie dokonano podziału majątku 
wspólnego. Podział taki przeprowadzić można po-
przez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego 
lub sądownie.

Umowny podział majątku jest możliwy wyłącz-
nie, jeżeli małżonkowie są w stanie porozumieć 
się w kwestii podziału. Co istotne, i wielokrotnie 
pomocne w kwestii sprzedaży nieruchomości, 
możliwe jest dokonanie podziału częściowego (np. 
dotyczące tylko nieruchomości).

W przypadku braku porozumienia pozostaje sądowy 
podział majątku, co może jednak trwać bardzo długo.

 Sprzedaż bez 
 podziału majątku 
Powstaje zatem pytanie, czy mając prawomocny 

wyrok rozwodowy, możemy 
sprzedać swój udział przed do-
konaniem podziału majątku?

Jak najbardziej, tak. Trzeba jednak mieć na wzglę-
dzie regulacje art. 46 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, art. 1036 Kodeksu cywilnego oraz 
aktualne orzecznictwo.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 czerwca 
2016 roku (I CSK 458/17) wyjaśnił, że – po usta-
niu wspólności ustawowej – rozporządzenie 
przez jednego z małżonków (byłych małżonków) 
udziałem w przedmiocie należącym do majątku 
wspólnego wymaga zgody byłego współmałżonka, 
a przy jej braku jest wobec niego bezskuteczne, 
jeżeli naruszałoby uprawnienia przysługujące temu 
małżonkowi na podstawie przepisów o podziale 
majątku wspólnego.

Dla bezskuteczności takiego rozporządzenia obo-
jętne jest, czy w chwili rozporządzenia w księdze 
wieczystej jako właściciele figurowali byli małżon-
kowie na zasadzie wspólności ustawowej, czy też 
wpisano już udziały ułamkowe.

Ale co najważniejsze: nabywca udziału – przypa-
dającego jednemu z małżonków w wyniku ustania 
wspólności – nie może powoływać się na rękojmię 
wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Co prawda, przepis art. 5 ustawy o księgach 
wieczystych chroni interesy osoby zawierającej 
umowę z nieuprawnionym, który ujawniony jest 
w księdze wieczystej, to jednak nabywca udziału 
przypadającego byłemu małżonkowi (co dotyczy 
także dalszych nabywców), zawierając umowę 
z osobą uprawnioną, powinien mieć świadomość, 
że zachodzi możliwość wydania na podstawie 
art. 43 § 2 k.r.o. orzeczenia kształtującego udzia-
ły byłych małżonków odmiennie, niż to wynika 
z zasady równości określonej w § 1 tego przepisu. 
Bezpieczeństwo obrotu dostatecznie zapewnia oko-
liczność, że wyrok rozwodowy opisany jest w księdze 
wieczystej jako podstawa wpisu. Nieznajomość prze-
pisów oraz treści art. 43 k.r.o. nie podlega ochronie.

I tu rodzą się kolejne wątpliwości.

Czy można zatem dokonać zmian w księdze wie-
czystej w oparciu jedynie o treść prawomocnego 
wyroku rozwodowego? A także – czy wina które-
goś z małżonków za rozkład pożycia ma wpływ 
na podział majątku wspólnego?

 Sprzedaż udziału  
 w nieruchomości jest  
 możliwa przed dokonaniem  
 podziału majątku. Obarczona  
 jest jednak ryzykiem. 

fot. cottonbro / pexels.com
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Do udzielenia odpowiedzi na powyższe zagadnie-
nia pomocne będzie orzecznictwo.

Prawomocny wyrok orzekający rozwód może być 
podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności 
w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków 
(uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 
21 czerwca 2001 r., III CZP 16/01).

Zgodnie natomiast z art. 34 ustawy o księgach 
wieczystych, który traktuje o ujawnianiu prawa 
dotkniętego wpisem: wpis może nastąpić, gdy osoba, 
której prawo ma być wpisem dotknięte, jest lub zostaje 
jednocześnie wpisana do księgi wieczystej jako upraw-
niona. Jednakże do ujawnienia właściciela wystarcza, 
aby następstwo prawne po osobie wpisanej jako wła-
ściciel zostało wykazane odpowiednimi dokumentami.

Jeśli zaś chodzi o kwestię zawinienia, orzecznic-
two w tym zakresie zmieniło się kilka lat temu. 
Aktualnie wskazuje się, że wina orzeczona w wyro-
ku rozwodowym powinna wpłynąć na podział ma-
jątku wspólnego, gdy była orzeczona z powodów 
mających wpływ na majątek wspólny małżonków. 
A są to np. hazard, hulaszczy tryb życia, trwonienie 
majątku, nałogi  – o ile miały wpływ na trwonienie 
lub powiększanie majątku wspólnego.

Jak widać, nabywca udziału w nieruchomości przed 
podziałem majątku na przedmiotowy aspekt po-

winien zwrócić uwagę i mieć świadomość konse-
kwencji takiej transakcji.

 Co z kredytem po rozwodzie? 
Kredyt hipoteczny wiąże silniej niż małżeństwo. 
Separacja czy rozwód nie zwalniają z solidarnego 
spłacania zobowiązania. Nawet dokonanie podzia-
łu majątku wspólnego nie oznacza, że każda ze 
stron zobowiązana jest tylko do płacenia połowy 
raty. Mało tego, przy podziale majątku wspólnego 
sąd, ustalając wartość domu, mieszkania, działki 
czy lokalu, nie uwzględnia wysokości hipoteki.

Jak widać, nawet po ustaniu małżeństwa okolicz-
ności transakcji mogą budzić wątpliwości, dlatego 
do każdej z nieruchomości należy zawsze podejść 
indywidualnie, a warunkiem powodzenia – tak 
sprzedaży, jak i inwestycji w zakup – jest rzetelny 
audyt prawny i faktyczny. 

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

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. cottonbro / pexels.com

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

 Rafał szczeponek 

Umowa pośrednika 
z fotografem
O CZYM KAŻDY PROFESJONALISTA  
POWINIEN PAMIĘTAĆ?
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Nikogo już nie dziwi korzystanie z pomocy home-
stagera, twórcy wirtualnych wizyt, operatora dro-
nów czy profesjonalnego fotografa. Usługa wykona-
na przez specjalistę jest zazwyczaj bardzo wysokiej 
jakości, a w całkowitym rozliczeniu jest często także 
tańsza niż samodzielne zajmowanie się przez po-
średnika każdym aspektem sprzedaży nieruchomo-
ści. Warto natomiast relacje z takimi podwykonaw-
cami ubrać w ramy umowy, która dokładnie opisze 
wzajemne oczekiwania i obowiązki, ale zapewni 
także bezpieczne w aspekcie prawnym korzystanie 
z efektów pracy takich profesjonalistów.

W artykule skupię się na problemach prawnych 
współpracy pośrednika z fotografem, gdyż mamy 
tutaj do czynienia ze zbiegiem wielu problemów 
prawnych, zwłaszcza na gruncie własności inte-
lektualnej, a tematyka ta nadal jest słabo znana 
na rynku pośrednictwa. Warto jednak zauważyć, 
że rozważania poniższe można prawie bezpośrednio 
przenieść na usługi świadczone z wykorzystaniem 

dronów lub polegające na tworzeniu wirtualnych 
wizyt w nieruchomościach. W praktyce zresztą te 
usługi są często łączone w pakiety i są świadczo-
ne przez te same podmioty. Jak zatem podpisać 
umowę z fotografem, aby zapewniała nam ona 
swobodę w dysponowaniu zdjęciami, nie narażała 
nas na dodatkowe roszczenia fotografa lub osób 
trzecich, zwłaszcza po zakończeniu współpra-

cy z danym fotografem, 
a jednocześnie dawała też 
bezpieczeństwo i komfort 
pracy fotografowi?

Rynek pośrednictwa w ostatnich latach uległ znacznym przemianom 
i profesjonalizacji. Jednym z jej przejawów jest odchodzenie od modelu 
samodzielnego wykonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem 
oferty nieruchomości na rzecz nowoczesnego zarządzania biznesem, w ramach 
którego coraz więcej usług potrzebnych do poprawnego wykonania usługi 
pośrednictwa jest zlecanych zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom.

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

Rafał Szczeponek

 Umowa powinna zapewniać 
 swobodę w dysponowaniu 
 zdjęciami oraz chronić przed 
 dodatkowymi roszczeniami 
 fotografa lub osób trzecich. 

http://adomo-consulting.myvod.io/
https://adomo-consulting.myvod.io/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/rafal-szczeponek
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 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  
 UMOWY 
Na początek musimy poczynić kilka założeń do 
treści umowy, które pozwolą nam uniknąć teore-
tycznych dywagacji oraz uproszczą proces nego-
cjowania i podpisania umowy. Zakładamy, że:

 ■ fotografie stworzone przez fotografa stanowią 
utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Pociąga 
to za sobą konsekwencje w zakresie formy i tre-
ści umowy. Jak stanowi ustawa z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (dalej ustawa Pr. Aut.): Art.1.1 Przedmiotem 
prawa  autorskiego jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).  
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskie-
go są utwory: 3) fotograficzne; 4. Ochrona przy-
sługuje twórcy niezależnie od  spełnienia jakich-
kolwiek formalności;

 ■ przyjmujemy model przeniesienia praw au-
torskich na wszelkich znanych polach eksplo-
atacji, a nie udzielenia licencji na korzystanie 
z utworu;

Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1)  
autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne 
osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie 
umowy; 2)  nabywca autorskich praw majątko-
wych może przenieść je na inne osoby, chyba 
że umowa stanowi inaczej. 2. Umowa  o prze-
niesienie  autorskich  praw  majątkowych  lub  
umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej 
„licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie 
w niej wymienione;

 ■ wynagrodzenie przyjęte w umowie stanowi ca-
łość rozliczeń z fotografem, obejmuje płatność 
za nabycie praw majątkowych na wszystkich 
polach eksploatacji oraz wykonywanie praw 
zależnych i jest świadczeniem jednorazowym.

 CO POWINNA REGULOWAĆ  
 UMOWA 
Typowa umowa z fotografem na rynku nierucho-
mości powinna zatem regulować następujące 
kwestie oraz zawierać postanowienia takie jak:

1. poprawne oznaczenie stron umowy; niezwy-
kle ważne jest, aby mieć pewność, że drugiej 
stronie przysługują prawa autorskie do zdjęć 
i jest ona uprawniona do rozporządzania nimi. 
Zawsze to weryfikujmy, zwłaszcza w umowach 
ze spółkami cywilnymi lub handlowymi, na ja-
kiej podstawie przysługują im prawa autorskie, 
pamiętając, że co do zasady utwór stworzony 
w ramach stosunku pracy należy do pracodawcy 
(art. 12. Ustawy Pr. Aut.).

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

3. rodzaj dyspozycji majątkowymi prawami au-
torskimi – czy dochodzi do przeniesienia praw 
autorskich czy tylko do udzielenia licencji. Dla 
pośrednika lepszym rozwiązaniem jest definity-
wne nabycie praw niż uzyskanie licencji, która 
co do zasady ma charakter zezwolenia czasowe-
go. Wyraźnie też wpiszmy prawo do dalszego 
rozporządzania tymi prawami, co może okazać 
się pomocne przy zmianie formy prawnej pro-
wadzenia działalności, przekształcaniu firmy 
lub jej sprzedaży;

4. w umowach prawnoautorskich musimy wskazać 
tzw. pola eksploatacji utworu. Art. 50 ustawy Pr. 
Aut. przewiduje, że odrębne pola eksploatacji 
stanowi w szczególności: w zakresie utrwala-
nia i zwielokrotniania utworu – wytwarza-
nie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub na-
jem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie 
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rozpowszechniania utworu w sposób inny niż 
określony powyżej – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w cza-
sie przez siebie wybranym. Pamiętajmy, że pola 
eksploatacji to nie to samo co sposób wykorzy-
stania. Sposobem korzystania jest np. wyko-
rzystanie zdjęcia na portalu ogłoszeniowym, 
profilu firmowym na Facebooku lub w folde-
rze prezentowanym podczas dnia otwartego 
na nieruchomości;

5. oprócz nabycia autorskich praw majątkowych 
musimy jeszcze uzyskać prawo do wykony-
wania tzw. praw zależnych, czyli do przerabiania 
zdjęcia, jego zmiany, np. kolorystyki zdjęcia, 
tworzenia kolaży, nanoszenia logo firmowego 
itd. (Art. 2. 1.  Opracowanie  cudzego  utworu,  
w szczególności  tłumaczenie, przeróbka, adap-
tacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez 
uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 
2. Rozporządzanie  i korzystanie  z opracowania  

zależy  od  zezwolenia twórcy utworu pierwot-
nego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa 
majątkowe do utworu pierwotnego  wygasły. 
(…) 5. Na  egzemplarzach  opracowania  należy  
wymienić  twórcę  i tytuł  utworu pierwotnego;

6. dokładne opisanie utworu, co nabywamy, 
jak ma być wykonana sesja, ile zdjęć finalnie 
otrzymamy, czy będą to zdjęcia już obrobione, 
w jakim standardzie, czy otrzymamy także 
„surowe” pliki, w jakim terminie otrzymamy 
finalny produkt; czy fotograf wymaga naszej 
asysty podczas sesji, umówienia spotkania 
z właścicielem czy też przekażemy mu tylko 
dane kontaktowe i resztę czynności fotograf 
wykonuje samodzielnie;

7. nie można przenieść praw osobistych (np. 
prawa do oznaczenia utworu imieniem i na-
zwiskiem lub pseudonimem). Warto natomiast 
uzyskać zgodę na rozpowszechnianie zdjęć bez 
oznaczania ich autorstwa. Zazwyczaj bowiem 
pośrednik nie opisuje każdego zdjęcia wysta-
wianego w witrynie lub na portalu imieniem 
i nazwiskiem fotografa;

fot. George Milton / pexels.com
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8. fotografowi może zależeć, mimo sprzedaży 
praw majątkowych, na wykorzystaniu zdjęć we 
własnym portfolio lub na stronie internetowej. 
Jak najbardziej można się na to zgodzić bez 
uszczerbku dla interesów pośrednika;

9. umowa powinna określać, że wynagrodzenie, 
które otrzyma fotograf, stanowi całkowite 
rozliczenie finansowe pomiędzy stronami 
i obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie 
praw majątkowych, za wykonywanie praw 
zależnych i za wszelkie zgody udzielone 
przez fotografa np. na rozpowszechnia-
nie zdjęć lub ich przeróbek bez oznacze-
nia autorstwa;

10. fotograf podczas wykonywania sesji nie 
powinien naruszać praw osób trzecich, np. 
do wykorzystania wizerunku lub kwestii 
związanych z ochroną danych osobow-
ych, prawa do prywatności, np. podc-
zas fotografowania okolicy, sąsiedztwa 
(art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga 
zezwolenia osoby na nim przedstawionej. 
W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie 
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała 
umówioną zapłatę za pozowanie. 2. Zezwole-
nia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek 
wykonano w związku z pełnieniem przez nią 
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 
społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej 
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impreza);

11. okres obowiązywania umowy – czy umowa to 
jednorazowe zlecenie czy też podpisujemy tzw. 
umowę ramową, która ogólnie i na dłuższy 
okres określa wzajemne prawa i obowiązki, 
a następnie sukcesywnie uzupełniamy ją 
konkretnymi zleceniami; przesłanki, terminy 
i sposoby wypowiedzenia;

12. inne postanowienia: ewentualne kary umowne 
za nieprawidłowe wykonywanie poszczegól-
nych obowiązków, klauzule poufności, ochrony 
przekazanych danych osobowych.

 FORMA UMOWY 
Musimy się jeszcze pochylić nad formą umo-
wy. Jeśli decydujemy się na model przeniesienia 
praw autorskich, to umowa taka musi być zawar-
ta w formie pisemnej pod rygorem nieważno-
ści (art. 53 ustawy Pr. Aut.). Analogiczny skutek 
osiągniemy, używając kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego i dopełniając wymogów formy 
elektronicznej (art. 78(1) kodeksu cywilnego).  Nie 
wystarczy tutaj zatem umowa zawarta mailowo 

lub poprzez formularz za-
mówienia na firmowej stro-
nie internetowej fotografa.

Pewnym rozwiązaniem może być zawarcie ogólnej 
umowy ramowej i uzupełnianie jej pojedynczymi 
zleceniami. Jakkolwiek istnieje tutaj pewne ryzyko 
wynikające z ustawy Pr. Aut. – art. 41. 3. Nieważna  
jest  umowa  w części  dotyczącej  wszystkich  utwo-
rów  lub wszystkich  utworów  określonego  rodzaju  
tego  samego  twórcy  mających  powstać w przyszło-
ści oraz  z przepisów kodeksu cywilnego o formie 
czynności prawnych: art. 77. § 1.  Uzupełnienie  lub  
zmiana  umowy  wymaga  zachowania  takiej for-
my, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej 
zawarcia.  Optymalnym rozwiązaniem jest zatem 
uzależnienie zapłaty wynagrodzenia od dostarcze-
nia przez fotografa, np. w postaci odpowiedniej 
wzmianki na fakturze, potwierdzenia w formie 
pisemnej, że kolejna partia zdjęć jest objęta pier-
wotną umową ramową i przenosi do nich prawa 
majątkowe. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie 

 Warunkiem skutecznego 
 przeniesienia praw 
 autorskich jest umowa 
 w formie pisemnej pod 
 rygorem nieważności. 
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fot. JESHOOTS.com / pexels.com

wdrożenie przez strony umowy kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych, które znacznie ułatwią 
i przyśpieszą podpisywanie umów lub nowych 
zleceń na sesje fotograficzne, a jednocześnie 
czynią zadość wymogom formalnym.  Poza pro-
pozycjami wskazanymi przeze mnie mamy sporą 
swobodę w kształtowaniu treści relacji prawnej 
z fotografem, gdyż umowa taka ma charakter pro-
fesjonalny i nie jesteśmy związani ograniczeniami 
prawa konsumenckiego.

 UMOWA JEST NA ZŁY CZAS 
Można zatem pokusić się o konkluzję, że umo-
wa z fotografem nie jest umową o zamówienie 
prostej usługi, lecz do jej stworzenia wymagana 
jest szersza wiedza nie tylko z prawa cywilnego, 
ale przede wszystkim z prawa autorskiego, które 
stawia takiej umowie szereg wymagań co do treści 
i co do formy.  Jak pośrednik ma dochodzić rosz-
czeń od innego pośrednika, który przywłaszcza 

sobie zdjęcia z ofert, jeśli nie jest w stanie wyka-
zać tytułu prawnego do tych zdjęć? Jak pośrednik 
chce się bronić przed roszczeniami klienta lub 
fotografa, kiedy sam nie zadbał o prawa autorskie 
do wykorzystywanych w działalności zdjęć lub 
filmów? Być może część pośredników po lekturze 
tego artykułu zrewiduje swoje dotychczasowe 
praktyki zamawiania usług fotograficznych ma-
ilowo lub przez telefon i opieranie się na ustnych 
ustaleniach. Profesjonalny pośrednik musi dbać 
o bezpieczeństwo prawne swoje, klientów i kon-
trahentów biznesowych, jeśli profesjonalizm ma 
być immanentną cechą jego biznesu, a nie tylko 
marketingowym frazesem.

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

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

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

 Agnieszka Rosolińska 

Finanse biura 
Nieruchomości
CZĘŚĆ 3. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI BIURA NIERUCHOMOŚCI
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Właśnie temu poświęcona jest trzecia część cyklu 
„Finanse w biurze nieruchomości”, w której opo-
wiem – od ogółu do szczegółu – jak zbudować 
świadomość o kosztach krok po kroku.

Aby móc właściwie przygotować się do bieżącej, 
świadomej pracy w obszarze zarządzania kosztami 
biura nieruchomości, warto rozważyć kilka ogól-
nych kwestii, które pomogą uporządkować tę sferę 
funkcjonowania firmy.

 Podstawowe rozważania, 
 które zrobią różnicę 

 ■ Zaakceptuj fakt, iż podejmowanie decyzji kosz-
towych nierozerwalnie wiąże się z podejmowa-
niem ryzyka. 

Prowadząc firmę, naturalnie zyskujesz coraz 
większą pewność, że to co robisz, ma pewien 
(rosnący) ładunek przewidywalności. Im bar-
dziej czujesz swój biznes, tym bardziej świa-
dome decyzje podejmujesz. A trafione decyzje 
w obszarze kosztów wymagają niewątpliwie 
dużej świadomości swojego biznesu. Zanim to 
jednak nastąpi, zdarzają się również te nietra-
fione, które paradoksalnie bywają także po-
trzebne. Wszystkie są jednak wpisane w funk-
cjonowanie firmy. Dlatego daj sobie przestrzeń 
do popełniania błędów. Gdy ich doświadczysz, 
będziesz wiedział, co poprawić na przyszłość. 
Pozwalaj sobie przyznać przed samym sobą: 
„Wiem, czego nie wiem”. Bo gdy uświadomisz 
sobie, że to konsekwencja rozwoju firmy, 
zabezpieczysz odpowiednie środki finansowe 
na dochodzenie do etapu „już wiem”. Koszty, 
nawet nieefektywnie poniesione, nie powinny 

W poprzednich częściach cyklu zachęcałam do takiego patrzenia 
na finanse biura nieruchomości, które koncentruje się wokół szukania 
możliwości rynkowych – w celu zwiększania potencjału generowania 
przychodów – a nie tylko skupia się na cięciu kosztów. Co jednak 
oczywiste, aby firma mogła generować przychody, wymaga świadomych 
inwestycji we wszystkich obszarach funkcjonowania, a zatem 
podejmowania takich decyzji kosztowych, które zagwarantują realizację 
satysfakcjonujących przychodów.

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

Agnieszka Rosolińska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/agnieszka-rosolinska/
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być źródłem frustracji. Ważne, by je zidentyfi-
kować i wykorzystać tę wiedzę na przyszłość, 
aby działać efektywniej.

 ■ Dla właściwych decyzji kosztowych niezbędna 
jest szersza perspektywa.

Zacznij od obserwacji rynku, dostępnych 
benchmarków branżowych, wskaźników, któ-
re wypracowała konkurencja. Pytaj, szukaj, 
dociekaj. Taka postawa to przejaw świado-
mości, ale i – niezbędnej w mojej ocenie 
w biznesie – pokory.

Monitoruj rozwiązania przyjęte przez inne fir-
my działające w obszarze pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Przyjęte  rozwiązania 
mogą dotyczyć:

 − formy współpracy z kluczowymi (współ-) 
pracownikami, tj. agentami,

 − kształtowania wysokości ich wynagro-
dzenia (istotne informacje dla proce-
su rekrutacji),

 − zasad współpracy z dostawcami kluczo-
wych usług (np. koszty przygotowania 
i promocji ofert),

 − samej operacyjnej organizacji pracy biura 
nieruchomości (np. na jakim etapie rozwoju 
firmy optymalne jest zatrudnienie wsparcia 
administracyjnego biura).

 ■ Podstawą trafionych decyzji kosztowych jest 
rzetelna inwentaryzacja posiadanych zasobów.

Określ wszystkie dostępne zasoby w Twojej 
firmie. Zasoby to przede wszystkim… Ty, każdy 
członek zespołu, z którym współpracujesz, po-
siadane know-how, zaplecze lokalowe i sprzę-
towe, cała dostępna infrastruktura zabezpie-
czająca bieżące funkcjonowanie, aż po katalog 
zawartych umów o współpracy, które czynią 
Twój biznes kompletnym. Przeanalizuj, czy – 
i w jakim stopniu – te zasoby przyczyniają się 
do budowania Twojego biznesu. Na bieżąco 
analizuj, czy w pełni efektywnie je wykorzystu-
jesz, i rozważaj alternatywy. Przykład? Zasoby 
własne vs. outsourcing. Zatrudnić własnego fo-
tografa, czy jednak podpisać umowę o współ-
pracy z zewnętrzną agencją, która obciąża 
nas fakturą za swoje rzeczywiście wykonane 
usługi? Taka decyzja z pewnością mogłaby być 
motywowana m.in. skalą działania (ile i jakich 
nieruchomości w ciągu miesiąca Twoje biuro 
pozyskuje, ile z nich wymaga profesjonal-
nej fotografii).

 ■ Traktuj koszty jako niezbędne inwestycje.

Prowadząc firmę, podejmujesz szereg decyzji 
inwestycyjnych, skutkujących wielomiesięczny-
mi zobowiązaniami ponoszonymi w oczekiwa-
niu na pierwsze zyski. Tym samym nastawiasz 
się na pewien okres zwrotu z tych nakładów.

fot. vedanti / pexels.com
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Daj sobie niezbędny czas na rozwój. 
Niezależnie od tego, na jakim etapie funkcjo-
nowania firmy jesteś,  zachęcam, byś myślał 
o kosztach swojej firmy jako  o takich, które 
mają służyć realizacji konkretnych celów,  
tj. osiągnięciu oczekiwanych przychodów. 
A także temu, by – nawet jeśli z pewnym odro-
czeniem – podjęte decyzje w obszarze kosztów 
przyczyniły się do wzrostu Twojej firmy.

 ■ Myśl o kosztach w kategoriach zasadności ich 
poniesienia i realnej konwersji na przychody.

Każdorazowo zadaj sobie pytanie, czy dany 
koszt przyczyni się do uzyskania oczekiwane-
go przychodu.

 ■ Jasno definiuj cele, które chcesz zrealizować.

Zadawaj sobie każdorazowo pytanie, jaki cel 
chcesz osiągnąć, decydując się na konkretny 
koszt. Przykładowo, inwestycja w reklamę 
banerową nie musi wprost przekładać się 
na wzrost sprzedaży, a może być elementem 
działania wizerunkowego. Czy to budowania 
świadomości marki, czy np. wzrostu morale 
zespołu, który – idąc na spotkanie handlowe – 
zyskuje większą wiarygodność w rozmowie 
z klientem z uwagi na fakt, że firma w której 
pracuje, „widoczna jest w mieście/kraju”.

 ■ Rozważ i porównaj optymalne źródła finanso-
wania działalności.

Wkład własny, kredyt, pożyczka, udział w pro-
jektach unijnych czy może inne źródła finan-
sowania/dofinansowania? Podejmując decyzje 
inwestycyjne, każdorazowo kalkuluj dostępne 
warianty finansowania, mając na uwadze nie 
tylko rzeczywiste koszty, ale i optymalne 
wykorzystanie posiadanych już zasobów. Takie 
decyzje mogą dotyczyć Twojego biznesu jako 
całości, ale również inwestycji w poszczególne 
składniki majątku (zakup ze środków własnych, 
leasing, najem i inne).

 ■ Zwróć uwagę na właściwe wartości (i relacje) 
analizowanych obciążeń.

Wprawdzie w niniejszym cyklu celowo pomi-
nięto szersze rozważania dotyczące skutków 
podatkowych podejmowanych decyzji, jednak-
że pamiętaj, iż koszty działalności ujmujemy 
w ewidencji księgowej w wartościach netto 
w przypadku vatowców (dla nievatowców 
wartości brutto), z zastrzeżeniem wynagrodzeń 
pracowników, które to prezentujemy w warto-
ściach brutto brutto. To istotny czynnik mający 
bezpośrednie przełożenie na właściwe wnioski 
z analiz dotyczące m.in. rzeczywistych kosztów 
Twojej firmy.

fot. Yan Krukov / pexels.com
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 Kosztami da się na 
 bieżąco zarządzać 
Ale jak się do tego zabrać? Najlepszą praktyką 
bieżącego zarządzania kosztami jest rzetelne przy-
gotowanie listy kosztów działalności w układzie 
miesięcznym/kwartalnym/rocznym.

Mając w pamięci model finansowy biura nieru-
chomości, który omawiałam w pierwszej części 
niniejszego cyklu oraz wprowadzone tam pojęcia 
czy rozróżnienie pomiędzy kategoriami kosztów 
stałych i zmiennych, skorzystaj z poniższych wska-
zówek, aby zarządzać kosztami firmy w modelu 
„krok po kroku”.

 Uporządkuj i zabezpiecz 
 koszty stałe 

 ■ Z listy kosztów Twojego biznesu, wyodręb-
nij miesięczne koszty stałe, czyli takie, które 
ponosisz niezależnie od wielkości generowa-
nego przychodu. Dlaczego jest to tak ważne? 
Ponieważ ich skala w każdym miesiącu pokaże 
Ci minimalny miesięczny przychód, jaki musisz 
osiągnąć, by je pokryć. Bądź też – wskaże po-
ziom niezbędnych oszczędności, które będziesz 
musiał przeznaczyć na ich pokrycie, gdy w da-
nym miesiącu nie osiągniesz przychodów ze 
sprzedaży w co najmniej takiej wysokości.

 ■ Po drugie, przeanalizuj umowy, które zobowią-
zują Cię do ponoszenia stałych kosztów (umo-
wy najmu, umowy z pracownikami, inne umo-
wy na usługi stałe, które mają rygor okresu 
wypowiedzenia), aby możliwe były odpowied-
nie czasowe reakcje w przypadku konieczności 
rozwiązania którejkolwiek umowy.

 ■ Po trzecie, wyodrębnij listę kosztów stałych, 
które ponosisz w układzie rocznym/kwartal-
nym, a nie miesięcznym. Będą to m.in. składki 
OC, podatek od nieruchomości, prenumeraty 

roczne. Zabezpiecz odpowiednie środki, w od-
powiednich miesiącach roku, na ich pokrycie.

 ■ Wreszcie, jeśli posiadasz zawarte umowy 
zlecenia, które na przykład określasz godzino-
wo, ustal i monitoruj liczbę godzin miesięcz-
nie, które rozliczasz w ramach tych umów, 
aby – w przypadku konieczności waloryzacji 
kosztu 1 godziny (czy to w wyniku ustaleń 
indywidualnych, czy zmian przepisów prawa) – 
móc sprawnie przeliczyć ewentualny skutek 
w zwiększeniu obciążeń dla Twojej działal-
ności. Dotyczy to także umów ryczałtowych 
(które de facto także odnoszą się do liczby 
godzin i minimalnych ustawowych stawek, któ-
re winny być respektowane). Na przykład, jeśli 
podjąłeś współpracę z fotografem w ramach 
umowy zlecenia, a ten fotograf ma równole-
gle zawartą umowę o pracę w wysokości co 
najmniej minimalnego wynagrodzenia, to taka 
umowa będzie dodatkowo obciążona w Twojej 
firmie składką zdrowotną. Po ewentualnym 
„ozusowaniu” umów cywilnoprawnych koszt 
takiej współpracy dość istotnie wzrośnie.

Specyfika biura nieruchomości pokazuje, że w prak-
tyce nie można w pełni  uzależnić/zabezpieczyć 
pokrycia kosztów stałych osiąganymi stałymi przy-
chodami. Przychody biura pośredniczącego w ob-
rocie nieruchomościami bowiem – mimo iż mają 
pewien ładunek przewidywalności – nie wynikają 
ze stałych zawartych umów o współpracy (np. kon-
kretnych abonamentów), które mogą gwarantować 
obrót na pewnym poziomie. Świadomość tego, przy 
jednoczesnej pełnej wiedzy o kosztach stałych, po-
zwoli Ci odpowiedzialnie zabezpieczyć Twój biznes.

 Zaplanuj i monitoruj koszty 
 zmienne w ścisłej relacji 
 z budżetem sprzedaży 
W poprzedniej części cyklu, opracowałam szereg 
wskazówek dotyczących zarządzania obszarem 
przychodów biura nieruchomości. Sygnalizowałam, 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-biura-nieruchomosci-czesc-1-wprowadzenie-i-podstawowe-pojecia-czyli-czego-nie-mozesz-nie-wiedziec-16741.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-w-biurze-nieruchomosci-czesc-2-jak-zaplanowac-i-zabezpieczyc-przychody-biura-nieruchomosci-18391.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-w-biurze-nieruchomosci-czesc-2-jak-zaplanowac-i-zabezpieczyc-przychody-biura-nieruchomosci-18391.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-biura-nieruchomosci-czesc-1-wprowadzenie-i-podstawowe-pojecia-czyli-czego-nie-mozesz-nie-wiedziec-16741.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-biura-nieruchomosci-czesc-1-wprowadzenie-i-podstawowe-pojecia-czyli-czego-nie-mozesz-nie-wiedziec-16741.html
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 Niezwykle istotnym 
 elementem zarządzania 
 finansami biura jest 
 świadomość uzależnienia 
 szeregu kosztów zmiennych 
 od przychodu. 

iż niezwykle istotnym elementem zarządzania 
finansami biura jest świadomość uzależnienia 
szeregu kosztów zmiennych od przychodu. Im 
większa wiedza, jak te zależności się kształtują, 
tym jesteś bliżej efektywnego zarządzania tym 
obszarem. Warto uświadomić sobie, że to Ty je 
kształtujesz, podejmując decyzje kosztowe, w tym 
m.in. na jakich warunkach podejmujesz współpra-
cę z agentami, ile kosztów ponosisz na promocję 
ofert itd. Koszty zmienne są naturalną konsekwen-
cją obrotu, a – jak pokazuje praktyka – największa 
ich pula dotyczy wynagrodzeń agentów, których 

prowizja najczęściej procen-
towo uzależniona jest od 
wygenerowanych przez nich 
przychodów na rzecz biura.

W obszarze kosztów zmiennych możliwe jest 
zatem uchwycenie – pewnych właściwych dla 
branży i firmy – relacji, które pokazują efektyw-
ność funkcjonowania i są wskazówką, jak właści-
wie i optymalnie zabezpieczyć koszty zależne od 
wysokości sprzedaży. Poniżej przedstawiam szereg 
wskazówek, które mogą okazać się pomocne 
w bieżącej pracy.

 ■ Ustal akceptowalne warunki wynagradza-
nia agentów

Kwestia wynagrodzeń agentów jest najistot-
niejszym elementem działalności biura, ponie-
waż wprost wpływa zarówno na jego kondycję 

fot. cottonbro / pexels.com
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finansową, jak i kulturę organizacyjną. Dlatego 
tak ważne jest, aby wynagrodzeniom poświę-
cić należytą uwagę, mając na względzie kilka 
czynników:

 − uwzględnij realia rynkowe i Twoje możliwo-
ści finansowe w zakresie ustalenia optymal-
nej formy rozliczenia;

 − analizuj oczekiwania rynku, tj. jakie wyna-
grodzenia oferuje rynek;

 − przyjmij optymalne dla siebie rozwiązanie: 
wynagrodzenie w oparciu o umowę współ-
pracy (B2B?), gwarantujące podstawę nieza-
leżnie od obrotu i prowizję za zrealizowaną 
sprzedaż, czy też określ to wynagrodzenie, 
wyłącznie uzależniając je od efektywności 
działania (prowizja bez podstawy?);

 − przyjęty model przelicz w oparciu o bu-
dżet sprzedaży, gdyż ta kategoria kosztów 
zmiennych stanowi w praktyce najistotniej-
szą pozycję kosztów Twojej działalności.

 ■ Opracuj wewnętrzne wskaźniki w obszarze 
kosztów, które będziesz monitorował i na ich 
podstawie podejmował decyzje w zakresie 
przyszłych nakładów.

Te wskaźniki to przykładowo oszacowana 
kwota kosztów, jakie ponosisz na promocję 
ofert w relacji do przychodów. Ustal ich gra-
niczne, akceptowalne wartości, by możliwe 
było ich monitorowanie. Opracowanie takich 
wskaźników (nawet jeśli nie będzie łatwo 
uzyskać porównanie, jak w tym obszarze 
działa konkurencja), może okazać się cenne, 
by porównywać efektywność własnego dzia-
łania na przestrzeni miesięcy, kwartałów, lat. 
Ułatwią one planowanie budżetu sprzedaży 
i kosztów oraz mogą stanowić podstawę do 
bieżących decyzji kosztowych. Przykład? Jak 
wzrost kosztów ponoszonych na promocję 
ofert (np. poprzez włączenie do pracy z ofertą 
dodatkowych elementów prezentacji, dających 
pełniejsze i bardziej kosztowne wizualizacje) 
wpłynął na rentowność sprzedaży.

fot. cottonbro / pexels.com
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 ■ Monitoruj terminy trwania umów (założenie: 
umowy na wyłączność) i oszacuj akcepto-
walne pełne koszty związane z daną umową. 
Tym samym uwzględnij wszystkie dodatkowe 
nakłady na wynagrodzenie związane z daną 
ofertą, np. na jej promocję. Warto tu rozważyć 
wewnętrzne wskaźniki kosztów do przychodu 
z oferty, których nie chcesz przekroczyć. Pamiętaj,  
im krótszy okres trwania umowy z klientem, 
tym mniejsza powinna być skłonność do pono-
szenia wyższych kosztów. Jak to może wyglądać 
w praktyce? Posłużę się przykładem: przygoto-
wując ofertę sprzedaży mieszkania, wykonujesz 
na początku szereg czynności zgodnych z zasada-
mi pracy w Twoim biurze. Masz jasno określone 
wynagrodzenie Twojego agenta za tę sprzedaż 
(np. 50%), zaangażowałeś środki na fotografię, 
home staging, wypromowałeś ofertę w serwi-
sach. Z doświadczenia wiesz jednak, że w przy-
padku tej oferty warto by zaangażować dodatko-
we środki. I o ile na początku trwania umowy, gdy 
masz jeszcze kilka miesięcy na sprzedaż, decyzja 
o dodatkowych nakładach (jak np. zakup i mon-
taż meblościanki na mało ustawną antresolę) 
ma sens, bo może zwiększyć szansę na sprzedaż 
(uwidaczniając rzeczywisty potencjał miejsca), 
o tyle taka decyzja tuż przed zakończeniem 
trwania umowy byłaby już obarczona większym 
ryzykiem, że kosztów tych możesz nie odzyskać.

 ■ Opłacaj swoje zobowiązania na bieżąco,  
tj. respektując terminy płatności za zakupione 
usługi/towary

Pamiętaj, że Twój biznes to Twoja odpowiedzial-
ność. Nie można ryzyka prowadzonej działalności 
przenosić na podmioty zewnętrzne (pracow-
ników, współpracowników, dostawców usług, 
banki i inne podmioty). Będąc wiarygodnym dla 
pracowników i partnerów biznesowych, zabez-
pieczasz sobie nie tylko wizerunek, ale i potencjał 
finansowania (np. banki analizują terminowość 
regulowania zobowiązań) czy też sprawność 
bieżącego działania (lepsze warunki terminowe 
i finansowe dotyczące dostępu do szeregu usług 
w oparciu o dobre relacje biznesowe).

 ■ Rozważ takie zapisy w umowach z agentami, 
które określają wypłatę wynagrodzenia agen-
tom dopiero po uzyskaniu wpływów z fak-
tur sprzedaży

Zabezpieczysz płynność finansową, ale i natu-
ralnie włączysz agentów w proces ewentualnej 
windykacji należności.

 ■ W celu kontrolowania płynności finansowej 
miej na uwadze, że nie wszystkie koszty są wy-
datkami i odwrotnie – nie wszystkie wydatki 
stanowią koszt w Twojej działalności

Dla przykładu, amortyzacja jako koszt niebę-
dący wydatkiem czy rata kredytowa stano-
wiąca wydatek, jednak nie koszt działalności. 
Świadomość skali tego typu obciążeń pozwoli 
w pełniejszy sposób kontrolować koszty.

Już tylko te wybrane wskazówki dotyczące kształ-
towania kosztów biura wskazują, że jest to obszar, 
z którym nie tylko da się świadomie pracować 
na bieżąco, ale i go planować. Oczywiście, pod wa-
runkiem właściwej diagnozy biznesu, w oparciu 
o prawidłowo zabezpieczone zasoby i respektując 
uwarunkowania rynku oraz ograniczenia przestrze-
ni regulacji prawnych.

 Po nowemu w Polskim Ładzie 
Zamykając rozważania o kosztach działalności, nie 
można nie przypomnieć o przepisach narzucających 
limity gotówkowe w obrocie pomiędzy przedsiębior-
cami (B2B). Jeszcze w tym roku koszty ponoszone 
w gotówce powyżej kwoty 15 tys. zł nie będą stano-
wiły kosztu uzyskania przychodu, ale – uwzględnia-
jąc regulacje Polskiego Ładu dotyczące tej kwestii 
(ostatnio odroczone do 2023 roku) – należy mieć 
w świadomości, że limit ten zostanie zmniejszony do 
kwoty 8 tys. zł. Równolegle, Polski Ład wprowadza 
dodatkowo ograniczenia dla obrotu gotówkowego 
w transakcjach z konsumentem (B2C). W tym przy-
padku limit wyniesie 20 tys. zł. Na uwadze miej rów-
nież restrykcje ustawy o GIIF/AML określające górny 
limit obrotu gotówkowego w wysokości 15 tys. euro.
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Chciałabym szczególnie podkreślić, że w niniejszym 
cyklu pominęłam szereg kwestii, o których – cho-
ciażby hasłowo – warto wspomnieć, gdyż wszystkie 
one dotykają finansów firmy. Świadome zarządzanie 
finansami to także m.in. kwestie rzetelnych rozli-
czeń podatkowych, respektowanie rygoru przepisów 
prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (który 
to obszar ściśle wiąże się z pojęciami płynności i wy-
płacalności) czy też umiejętne korzystanie z informa-
cji finansowych dostępnych w zależności od różnych 
form prowadzenia ewidencji podatkowej i księgowej 
(m.in. możliwość zastosowania szeregu narzędzi 
rachunkowości zarządczej). Każdej z tych przestrzeni 
można byłoby poświęcić odrębny materiał.

Na zakończenie pragnę podzielić się ogólną 
refleksją dotyczącą funkcjonowania przed-
siębiorców w trudnej i – w obliczu Polskiego 
Ładu – wyjątkowo zawiłej przestrzeni 
prawno-podatkowo-gospodarczej.

Nie podejmuj gwałtownych decyzji w oparciu 
o niepełne informacje. Dobre decyzje biznesowe, 
szczególnie te, dotyczące podstawowego statu-
su funkcjonowania Twojego biznesu (m.in. forma 
prawna, podatki, zatrudnienie, udział w zysku) wy-
magają odpowiedniej oprawy informacyjnej i wni-
kliwej analizy. Rozwiązania dobre dla jednej firmy, 
nawet działającej pozornie tak samo, nie zawsze 
mogą okazać się korzystne dla Twojego biznesu. 
Sytuację każdej firmy należy rozpatrywać indywi-
dualnie i kompleksowo. Analizując szereg czynni-
ków, część z nich może skutkować w inny sposób 

dla na pozór identycznych 
firm, a jednak różnych ze 
względu na pozornie nie-
istotne niuanse.

Załóż, że w każdy biznes wpisane jest ryzyko, 
ale to Ty zdecyduj, jaki jego poziom jesteś gotów 
zaakceptować i  rób to świadomie. Daj sobie prze-
strzeń do błędów i nietrafionych decyzji, gdyż te, 
naturalnie towarzyszą rozwojowi. Zdobytą wiedzę 
wykorzystaj, by działać sprawniej. Bądź uważny 
i obserwuj rynek. Analizuj dostępne informacje, 
a jeśli nie masz pewności pełnej wiedzy – sięgaj 
po nią na zewnątrz. Dociekaj, by z jeszcze większą 
pewnością podejmować świadome decyzje, prze-
kładające się na finanse Twojej firmy, a w konse-
kwencji na wzrost jej wartości. Powodzenia!

Cykl „Finanse w biurze 
nieruchomości”  
jest realizowany we współpracy 

portalu Nieruchomosci-online.pl 

z marką Freedom Nieruchomości 

 Dobre decyzje biznesowe 
 wymagają odpowiedniej 
 oprawy informacyjnej 
 i wnikliwej analizy. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Zadbaj o kompletność swoich ogłoszeń,
aby osoby poszukujące łatwiej mogły na nie traać

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

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

nie na nich nie na nich Twoich ofert.

01. Konto Agenta

Zaproś Agentów
do założenia osobistego

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

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

Agenta to możliwość pełnej kontroli nad
przypisanymi ogłoszeniami, zarządzania

wyróżnieniami i monitorowania efektów promocji.

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

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

Koniecznie uzupełnij podstawowe informacje,
aby każda Twoja oferta nieruchomości wyświetlała

się posię poszukującym.

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

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

zaizainteresowania.

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

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

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

i poi poszukują usługi pośrednictwa.

Upewnij się,
że wszystkie Twoje

ogłoszenia są aktywne

Zwiększ zasięg
dzięki dodatkowej

promocji

Wykreuj pozytywny
wizerunek dzięki

wizytówce

Zaloguj się do
Nieruchomosci-online.pl

Bezkosztowo
zwiększ widoczność

swoich ofert

04. Wyróżnienia na puli

02. Ogłoszenia nieaktywne

05. Prezentacja agenta biura Logowanie

03. Kompletność ogłoszeń

moje.nieruchomosci-online.pl

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

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

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

http://moje.nieruchomosci-online.pl
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Sprzedaż 
i negocjacje
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Wyłączność  
nie dla każdego

fot. Mikhail Nilov / pexels.com

 Paweł Sobociński 
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Pracując na rynku nieruchomości oraz wdrażając 
agentów, zastanawiałem się nad tym, co wpływa 
na skuteczność zdobywania klientów na wyłącz-
ność. Od razu zaznaczę, że nie mam tu na myśli 
umowy zawieranej na miesiąc i na niski procent, 
tylko model współpracy, w którym pośrednik 
ma zagwarantowane bardzo dobre wynagro-
dzenie i adekwatny czas na wykonanie pracy 
oraz wykorzystuje różne narzędzia, aby sprze-
dać nieruchomość.

Analizowałem swoje spotkania z klientami oraz 
spotkania pośredników, z którymi pracowałem nad 
ich rozwojem. Po pierwsze, doszedłem do wnio-
sku, że nawet najlepsze działania marketingowe 

firmy nie są w stanie z góry przekonać klienta do 
wyłączności. Oczywiście, rozpoznawalna marka 
i odpowiednio przygotowane materiały pomaga-
ją, jednak to bezpośrednia rozmowa pośrednika 
z właścicielem nieruchomości ostatecznie decy-
duje o tym, czy dojdzie do współpracy. Po drugie, 
poziom posiadanej wiedzy branżowej również nie 
decyduje o finalnym sukcesie. Wielokrotnie obser-
wowałem pośredników znających bardzo dobrze 
lokalny rynek i swobodnie poruszających się 
w zagadnieniach prawnych i technicznych, a mimo 
to nie mogących przekonać klienta do współpra-
cy na dobrych warunkach. Z drugiej strony, znam 
sporo agentów, którzy – mimo niezbyt dużego 
doświadczenia i dysponowania tylko podstawową 

Wielu pośredników ma dość pracy na umowach otwartych. Zwłaszcza 
pozyskiwania dużej liczby ofert na słabych warunkach i prezentowania 
nieruchomości na zawołanie klienta. Mimo usilnych starań nie jest w stanie 
wyskoczyć z tego trybu i nie wie, co jest tego powodem. Z drugiej strony, 
jest coraz więcej pośredników, którzy podpisują tylko wyłączności i to na 
bardzo dobrych warunkach. Pracują komfortowo i nie wyobrażają sobie 
współpracy na innych zasadach. Co konkretnie różni jednych od drugich? 
Co zmienić w swoich działaniach, aby pozyskiwać więcej wyłączności 
i uzyskiwać dobre prowizje, i to z zimnych telefonów, a nie poleceń?

Doświadczony sprzedawca, trener oraz wdrożeniowiec. Z rynkiem 
nieruchomości związany od 2012 roku. Jako trener wewnętrzny 
w ogólnopolskiej sieci biur odpowiadał za system wdrażania 
menedżerów i agentów. Obecnie trener i konsultant w firmie 
Sandler Training oraz pośrednik w olsztyńskiej agencji Domy 
na Warmii i Mazurach.

Paweł Sobociński

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/pawel-sobocinski/
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wiedzą prawną – byli w stanie podpisywać wy-
łączności z dobrymi prowizjami.

Nasuwa się zatem pytanie: Co rzeczywiście wpły-
wa na skuteczność zdobywania nieruchomości 
na wyłączność? Bazując na własnych obserwa-
cjach, jestem w stanie stwierdzić, że są to odpo-
wiednia postawa oraz umiejętności sprzedażowe. 
Widzę trzy konkretne elementy, których wpro-
wadzenie w życie pozwala przejść na współpracę 
opartą tylko na umowach wyłącznego pośrednic-
twa nawet początkującemu agentowi, który nie 
ma poleceń. Te fundamenty wchodzące w skład 
triady wyłączności to: kwalifikowanie klientów, 
prezentowanie wyłączności jako antidotum oraz 
budowanie partnerskich relacji. Wytłumaczę, co 
konkretnie kryje się pod każdym z tych pojęć oraz 
jak wprowadzić je do spotkań z klientami, zaczyna-
jąc od kwalifikacji.

 KWALIFIKACJA NIERUCHOMOŚCI 
 ORAZ KLIENTA 
Należy pamiętać, że podpisanie każdej umowy 
wyłącznego pośrednictwa to wejście z właści-
cielem nieruchomości w biznes. Mamy wspólny 
cel, którym jest zbycie nieruchomości. Aby ten 
cel osiągnąć, ja – jako agent – muszę ponieść 

inwestycje, takie jak: przygotowanie produktu do 
sprzedaży, wypromowanie produktu, prezento-
wanie, finalizowanie transakcji. Do tego trzeba 
też doliczyć aktualizowanie i poszerzanie swojej 
wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności – to 
przecież również robimy z myślą o naszych klien-
tach. To wszystko pochłania czas oraz konkretne 
środki finansowe, które zwracają się tylko w mo-
mencie sprzedaży. Oczywiście, wyłączność daje mi 
gwarancję wynagrodzenia, ale to wynagrodzenie 
dostanę tylko w przypadku znalezienia klienta 
kupującego, z którym sprzedający zawrze umowę. 
Przyjmując ofertę na wyłączność, muszę być zatem 
przekonany, że jest to dobra inwestycja – mam 
duże szanse na odzyskanie włożonego wkładu 
i uzyskanie satysfakcjonującego wynagrodzenia. 
Tylko wówczas mam też odpowiednią motywację, 
żeby zaangażować swój czas i swoje pieniądze 
w sprzedaż. Jeżeli z góry wiem, że dana nierucho-
mość na narzuconych przez właściciela warunkach 
się nie sprzeda, nie mam chęci robienia niczego 

poza niezbędnym minimum. 
Nierealny cel nie motywuje 
do aktywnego działania.

 NIEREALNY CEL NIE MOTYWUJE 
 DO AKTYWNEGO DZIAŁANIA. 

fot. Mikhail Nilov / pexels.com
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Przyjmowanie każdej oferty zwyczajnie nie ma 
więc sensu. Taka strategia, która być może spraw-
dza się w pracy na umowach otwartych, tutaj nie 
przyniesie żadnych korzyści. Nie tylko mi – agen-
towi, ale także – i przede wszystkim – właścicie-
lowi nieruchomości. Posiadając kilkadziesiąt ofert 
na wyłączność, nie jestem w stanie w rzetelny 
sposób zająć się sprzedażą każdej z nich.
Pamiętajmy przy tym, że sprzedaż nieruchomo-
ści to dla naszych klientów tylko środek do celu. 
Ludzie sprzedają lokale lub działki, bo chcą bar-
dzo często zrealizować konkretne marzenie lub 
uniknąć (czy też pozbyć się) jakiegoś problemu. 
Przyjmując ofertę na wyłączność, biorę na siebie 
sporą odpowiedzialność, a do tego komunikuję 
klientowi, że jestem w stanie pomóc mu osiągnąć 
jego cel. Jeżeli nie sprzedam nieruchomości, mogę 
mieć niezadowolonego klienta, od którego nie 
otrzymam ani zapłaty, ani poleceń. Dlatego trzeba 
dokładnie zbadać sytuację klienta i nieruchomość, 
zanim sami zdecydujemy się na pozyskanie oferty 
na wyłączność.

 CZEGO WARTO DOWIEDZIEĆ SIĘ, 
 ZANIM PODPISZEMY UMOWĘ? 
Po pierwsze, trzeba zbadać stan prawny i finan-
sowy nieruchomości. Wydaje się to banalne, ale 
niestety obserwuję jeszcze sytuacje, w których 
pośrednik wykonuje to dopiero w momencie zna-
lezienia klienta kupującego. A wtedy może być już 
zdecydowanie za późno… Może na przykład okazać 
się, że wartość zadłużenia jest większa niż obecna 
wartość nieruchomości lub możemy wykryć samo-
wolę budowlaną itp. Wszystko to wpływa na czas 
trwania procesu sprzedaży, może wręcz nawet 
blokować zbycie nieruchomości.

Po drugie, należy zweryfikować oczekiwania 
klienta i poznać jego rzeczywistą motywację do 
sprzedaży. Czasem klient chce przeznaczyć środki 
ze sprzedaży na konkretny cel. Na przykład chce 
sprzedać starszy dom na wsi i za uzyskane środki 
kupić dwa spore mieszkania w mieście. Oceniając 

fot. Mikhail Nilov / pexels.com
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wartość nieruchomości, stwierdzamy, że to nierealne. 
Może kupić jedną, ale kupno dwóch byłoby cudem. 
Oczywiście, mógłbym się tym nie przejmować i spo-
kojnie doprowadzić do sprzedaży domu. Niech się 
potem klient sam martwi co dalej. Myślę jednak dłu-
gofalowo, zamierzam działać na rynku jeszcze długo 
i zdobywać polecenia. Chcę mieć zatem zadowolo-
nego klienta, a nie klienta z problemem na głowie 
i pretensjami, że to przeze mnie. W takich przypad-
kach trzeba powiedzieć klientowi, jak realnie kształ-
tuje się sytuacja. Jeżeli nie zmieni własnych oczeki-
wań, nie podejmuję się tematu. Nawet jeżeli wiem, 
że klient zaakceptowałby warunki wyłączności.

Właściciel nieruchomości musi mieć dostatecznie 
silną motywację do sprzedaży, a nie zawsze tak jest. 
Zdarzają się przecież sytuacje, kiedy klient wystawia 
nieruchomość na sprzedaż, by wysondować rynek. Do 
transakcji dojdzie tylko wówczas, kiedy kupujący zgodzi 
się na określone (często wygórowane) warunki. Jeżeli 
nie znajdzie takiego klienta w określonym czasie, np. 
dwóch miesięcy wakacyjnych, wówczas wycofa ofertę 
z rynku i wróci do wynajmu lokalu. Jeżeli klient nie 
ma innego powodu sprzedaży, nie odczuje żadnego 
dyskomfortu związanego z brakiem transakcji. Z takim 
klientem trudno będzie rozmawiać o rynkowych 
realiach, zwłaszcza w kontekście ustalenia właściwej 
ceny ofertowej. Poza tym, jeżeli przyjmiemy taką ofertę, 
będziemy mieli tylko dwa miesiące na sprzedaż. Później 
wprowadzą się lokatorzy, którzy raczej będą sabotować 
sprzedaż. W takiej sytuacji warto zastanowić się, czy 
jest realna szansa na sprzedaż i próbować zdobyć ofer-
tę na wyłączność, czy lepiej pozwolić klientowi działać 
samodzielnie lub z innymi biurami na umowie otwartej.

Warto poznać także rzeczywisty motywator klienta 
do sprzedaży. Nie chodzi tu o sam cel sprzedaży, ale 
bardziej o dyskomfort związany z obecną sytuacją 
lub przyszłością. Klient nie chce sprzedać kawalerki, 
bo chce kupić coś większego, ale dlatego że ma dość 
mieszkania z dwójką dzieci w jednym pokoju. Klient 
nie sprzedaje domu, bo chce się przenieść do czegoś 
mniejszego. Sprzedaje, bo np. popadł w długi, nie 
stać go na opłaty i raty kredytowe, chce wyjść z tej 
sytuacji, póki nie jest jeszcze za późno. Do tego do-
chodzą bolączki klientów związane z samym proce-
sem sprzedaży. Sporo osób obawia się, że ktoś może 
ich oszukać lub trafią na niewypłacalnego klienta. 
Inni mają na przykład dość długotrwałej sprzedaży 
i ciągłych wycieczek po swojej nieruchomości, z któ-
rych nic nie wynika.

Jeżeli chcę podpisywać dobre umowy wyłącznego 
pośrednictwa i skutecznie sprzedawać nieruchomo-
ści, powinienem poznać dokładnie sytuację klien-
ta – od stanu prawnego i finansowego, przez historię 
sprzedaży i oczekiwania, po rzeczywiste motywatory. 
Muszę przede wszystkim zdiagnozować wszystkie 
bolesne miejsca. Dzięki temu nie tylko będę w stanie 
ocenić czy osoba, z którą rozmawiam jest dla mnie 
dobrym klientem, ale także łatwiej przekonam ją do 
wyłączności. Moja usługa pośrednictwa nie będzie 
tylko pomocą przy sprzedaży nieruchomości, ale 
stanie się rozwiązaniem konkretnego problemu, 
pozbyciem się odczuwalnego dyskomfortu lub 
realnych obaw. Na tym właśnie zależy właścicielom 
nieruchomości najbardziej i za to są w stanie dobrze 
zapłacić. Warto pamiętać, że im większy ból klienta, 
tym mniejsze negocjacje warunków umowy.

 IM WIĘKSZY BÓL KLIENTA, TYM MNIEJSZE 
 NEGOCJACJE WARUNKÓW UMOWY. 

fot. Mikhail Nilov / pexels.com

fot. George Milton / pexels.com
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 JAK POZNAĆ SYTUACJĘ 
 KLIENTA I DZIĘKI TEMU 
 DOKONAĆ KWALIFIKACJI? 
Odpowiedź może wydawać się  banalna, ale wbrew 
pozorom nie jest to łatwe – chodzi o zadawanie 
dobrych pytań. Zanim przejdę do prezentowania 
swojej usługi i narzędzi, dzięki którym sprzedaję 
nieruchomości szybko i po wysokich cenach, od-
daję głos drugiej stronie. Skupiam się w pierwszej 
kolejności na kliencie, zadając wnikliwe pytania 
i aktywnie słuchając.
Poniżej przykładowe pytania, które warto na tym 
etapie zadać:

1. Jak długo sprzedaje nieruchomość?

2. Co się w tym czasie wydarzyło?

3. Dlaczego się jeszcze nie sprzedało?

4. Co by zmienił w dotychczasowych działaniach?

5. Czego się obawia w całym procesie sprzedaży?

6. Jakie ma plany po sprzedaży nieruchomości?

7. Co się stanie, jak się nie sprzeda?

8. Co straci, jak się nie sprzeda?

Oczywiście, poruszony jednym pytaniem temat 
drążę mocniej, aż uzyskam konkretne informacje 
pozwalające poznać sytuację klienta i jego nie-
ruchomości. To staje się podstawą oceny, a w jej 
wyniku decyzji, czy warto pozyskać daną ofertę. 
Jeżeli odpowiem sobie tak, idę dalej do sprze-
daży mojej usługi pośrednictwa na wyłączność. 
Jeżeli nie – nie tracę czasu i rezygnuję z „i tak nie 
mojego” klienta. Na pewno nie proponuję żadnej 
umowy otwartej. To właśnie wyróżnia najlepszych 
agentów na rynku. Nie mają alternatywy, nie pra-
cują na innych umowach niż wyłączności i przede 
wszystkim potrafią powiedzieć klientowi „nie”. Bo 
wyłączność nie jest dla każdego… klienta.

5
4
3

8
7
6

2
1

fot. Mikhail Nilov / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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PRZYGOTOWANIE 
DO NEGOCJACJI
JAKO JEDEN Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW 
PROCESU SPRZEDAŻY

fot. AlphaTradeZone / pexels.com

 Bogdan Sosnowski 
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Kiedy już stworzymy dobrą bazę klientów, a potem 
dobrze rozpoczniemy kontakt z tym jednym kon-
kretnym –  zbudujemy z nim prawidłowo relację, 
wreszcie zaczynamy omawiać swoją ofertę.

Podstawą dobrego przygotowania do tej rozmowy 
jest opracowanie pytań otwartych i pogłębiających 
w celu zebrania informacji, które pomogą nam 
w dalszej części procesu sprzedaży – dostarcze-
niu klientowi najbardziej korzystnego rozwiązania 
jego potrzeb.

Oczywiście, rozmowa powinna być możliwie natu-
ralną sekwencją zadawanych pytań i odpowiedzi, 
szablon pytań należy więc traktować elastycznie. 
Z mojej praktyki konsultanta wynika, że bardzo 
często doradcy są słabo przygotowani i działają 
chaotycznie, bez świadomego planu.

A istnieje przecież konkretny zestaw informacji, 
które chcemy od klienta do analizy przedstawionej 
oferty uzyskać. Pierwszą rzeczą jest założenie celu 
bądź celów rozmowy. Mogą nimi być: nawiązanie 

relacji, określenie potrzeb, umówienie spotkania 
z klientem.

Można do tego użyć przykładowych pytań, które 
są dobrym przygotowaniem podstawy pod kolej-
ne działania:

 ■ Jakie mieszkanie chce Pani/Pan kupić/sprze-
dać? – zebranie parametrów

 ■ Co jest dla Pani/Pana najważniejsze przy zaku-
pie/sprzedaży? – warunki dodatkowe

 ■ Jaki jest stan prawny nieruchomości? – doku-
menty jakich potrzebujemy

 ■ W jakim czasie chce Pani/Pan kupić/
sprzedać? – czas

 ■ Jakie są Pani/Pana oczekiwania względem 
ceny? – kwoty

 ■ W jaki sposób ustalił(-a) Pani/Pan cenę? Jakie 
narzędzia pomogły Pani/Panu w analizie ceny?

 ■ Jakie są atuty tej nieruchomości według Pani/
Pana?

Kiedy zaczynają się negocjacje? W branży nieruchomości najczęściej 
już podczas rozmowy telefonicznej i dotyczą prowizji doradcy, ceny 
nieruchomości albo warunków przyszłej transakcji.

Specjalizuje się w strategii i wdrażaniu zmian, rozwoju liderów
i budowaniu zespołów w oparciu o kompetencje przyszłości. 
Doradza firmom MŚP, szkoli zespoły managerów, liderów, 
sprzedawców i konsultantów.  11 lat budował od podstaw 
kanał Doradców B2B PLAY. Występuje na scenach
Brian Tracy International, Sales Angels, National Sales Congress,
I Love Sales&Marketing, Przedsiębiorczość Kobiet, Zafirmowani –
Alior Bank, Forum Inteligentnego Rozwoju.
Skontaktuj się z autorem przez jego profil na LinkedIn

Bogdan Sosnowski

https://www.linkedin.com/in/bogdansosnowski/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/bogdan-sosnowski/
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 ■ Co jeszcze brać pod uwagę przy transakcji?

 ■ Co już Pani/Pan zrobił(-a) w tym kierunku?

 ■ Jakie są Pani/Pana doświadczenia w tym 
zakresie? 

 ■ Co jeszcze możemy pokazać w ofercie?

Te przykładowe pytania (można ich oczywiście wy-
pisać znacznie więcej) pozwalają również pokazać 
zalety Twojej usługi, możesz tutaj zapytać klienta, 
jak rozwiązują one jego potrzeby.

Podczas przystąpienia do negocjacji podstawą jest 
przygotowanie. Po pierwsze, zapisanie wszystkich 
informacji, jakie posiadamy na temat nieruchomo-
ści (karta nieruchomości), i potrzeb (karta klienta). 
System zapisywania jest nam pomocny przy każdej 
kolejnej rozmowie i każdym spotkaniu. Jeżeli trans-
akcja przesuwa się w czasie, część z informacji zwy-
czajnie przecież może ulecieć z ludzkiej pamięci.

Przygotowując się do spotkania, do określenia 
warunków zbieramy dane ze stron internetowych, 
opracowań rynkowych, analiz, czasopism, wskaź-
ników, opinii. Określamy tzw. BATNA (ang. best 
alternative to a negotiated agrement) – najlepszą 
alternatywę negocjowanego rozwiązania, któ-

ra powinna być punktem odniesienia. Może ona 
wskazywać na moment odstąpienia od negocjacji 
lub ich przerwania. W przypadku nieruchomości 
może to być poszukiwanie innej nieruchomości lub 
czasowego rozwiązania, np. wynajmu.

W trakcie spotkania dobrze jest zestawić oczeki-
wania stron i o nich opowiedzieć. Tu mogą pojawić 
się informacje, które zmienią planowany przebieg 
rozmowy. Określić cele negocjacji, ich hierarchię. 
Przedstawić korzyści wynikające z porozumienia 
i rozwiązania alternatywne.

Dobrze jest także określić zasady współpracy, np.: 
uczciwość, zaufanie, bezpieczeństwo, szukanie 
wspólnych rozwiązań i inne wynikające z potrzeb 
osób uczestniczących w rozmowach. Ten tzw. kon-
trakt to punkt bardzo często pomijany w rozmo-
wach z klientami i traktowany jako mało naturalny 
(przypomnij sobie, przy ilu transakcjach ustalałeś 
zasady?). Uważam, że jest to również jeden z punk-
tów, które mogą odróżnić Twoje usługi od coraz 
bardziej rosnącej konkurencji w branży. Negocjacje 
oparte na zasadach to przeciwieństwo negocjacji 
pozycyjnych. Szukanie rozwiązań to co innego niż 
przeciąganie liny pomiędzy wartościami ( np. ja 
dam 90, Ty chcesz 100, szukajmy czegoś pośrodku).

fot. Skitterphoto / pexels.com
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Doradca powinien założyć różne zachowania stron 
transakcji i być na nie przygotowany. Siła, agresja, 
odrzucenie, obrażanie – to metody, które nazy-
wane są technikami manipulacji lub perswazji. 
Kiedy pojawią się niekontrolowane emocje, tracimy 
możliwość racjonalnego myślenia, a uczestnik ne-
gocjacji, który widzi naszą reakcję, ustawia własne 
zasady gry. Znajomość tych technik pozwala wy-
pracować zachowania systemowe i powstrzymać 
się przed jakże częstą reakcją emocjonalną.

Przy negocjacjach warto obserwować i nauczyć się 
czytać zmiany w zachowaniu rozmówców.  Często  
mówią one więcej niż słowa. Mowa ciała jest waż-
nym komunikatem i bardzo szeroką dziedziną na-
uki wspomagającą profesjonalnych doradców przy 
negocjacjach. Zmiana tempa mówienia, tonu głosu, 
używanych słów jest również cenną wskazówką 
na temat stanu emocjonalnego rozmówców.

Pamiętaj – doceniaj rozmówcę. On również może 
mieć taką samą wiedzę co Ty lub większą. Kiedy 
rozmawiamy o dużych pieniądzach (a takie naj-
częściej pojawiają się w branży nieruchomości), 
KAŻDY element rozmowy się liczy.

W negocjacje możesz włączyć również kolejną 
osobę, przecież często po stronie kupujących czy 
sprzedających również uczestniczą dwie osoby. 
Powinno to być jednak wcześniej przygotowane 

i omówione z partnerem, którego wprowadzasz. 
Takie działanie może być przydatne, kiedy widzisz, 
że negocjacje zmierzają w kierunku braku porozu-
mienia, konfliktu bądź wycofania jednej ze stron. 
Taka osoba może brać czynny udział w rozmowach, 
możesz także wykorzystać ją jako obserwatora 
prowadzonych przez Ciebie negocjacji i popro-
sić o rejestrowanie Twoich zachowań. To cenna 
wiedza na przyszłość, a z dystansu widać znacznie 
więcej, niż kiedy sam jesteś zaangażowany w roz-
mowę z klientem.

Retrospekcja z przebiegu jednej transakcji jest 
przygotowaniem się do kolejnej. Po negocjacjach 
przeanalizuj proces, oceń swoje przygotowanie, 
skuteczność zastosowanych technik, oszacuj, co 
spowodowało zysk lub stratę. Określ swoje ob-
szary do rozwoju. Potraktuj to jako kolejną lekcję 
i udoskonalaj swój proces sprzedaży.

Powyższe informacje są szczytem góry lodowej, 
która pływa w oceanie wiadomości na temat 
procesu sprzedaży. Liczę jednak, że dadzą bodziec 
do refleksji na temat prowadzonych przez Ciebie  
negocjacji oraz rozmów. Szczególnie w zakresie 
przygotowania do nich oraz działania w dalszym 
pozyskiwaniu wiedzy na tak ważny sprzedażo-
wo temat.

Powodzenia!

fot. AlphaTradeZone / pexels.com
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 Dominika Dąbrowska 

Agent 
nieruchomości  
na freelansie
JAK DOBRZE SIĘ ZORGANIZOWAĆ? 

fot. George Milton / pexels.com
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Gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami decyduje się na samodzielne 
działanie jako tzw. freelancer, w głowie rodzi się wiele pytań, a wiele zadań 
administracyjnych, którymi do tej pory zajmowało się biuro, z którym 
współpracował, spada bezpośrednio na agenta. Jak to sobie wszystko 
poukładać i zorganizować, by już po chwili nie żałować?

 KIM JESTEM A KIM CHCĘ BYĆ? 
Nim zaczniesz drukować wizytówki i ogłaszać 
w social mediach swoją nową zawodową ścieżkę, 
warto odpowiedzieć sobie na kluczowe pyta-
nia. Czy będziesz robić wszystko dla wszystkich, 
a może jednak wybierzesz jakąś specjalizację, 
typ nieruchomości czy grupę klientów, dla której 
chcesz pracować? Może do tej pory byłeś świetny 
w sprzedaży mieszkań w centrum miasta? Albo 
bardzo dobrze szła Ci praca z klientem kupującym? 
A może jednak wolisz skupić się na rejonie, dziel-
nicy, gminie, które dobrze znasz i chcesz tam być 
rozpoznawalnym specjalistą?

Ta cześć analizy bywa najtrudniejsza. Bo albo nie 
wiemy, w czym jesteśmy wyjątkowo dobrzy, albo 
boimy się „zaszufladkowania”. A już najbardziej 

tego, że dokonamy niewłaściwego wyboru. Jeśli 
nie umiemy go podjąć, może to jeszcze nie czas 
na samotny rejs.

Gdy już jednak podejmiesz ten niełatwy wybór, 
pozwoli Ci on stworzyć konkretny plan na siebie. 
Masz zatem, na swojej nowej ścieżce freelan-
cera, niebywałą okazję, by spróbować znaleźć 
swój wyróżnik.

Podam Ci mój przykład. Gdy sama decydowałam 
się na własną ścieżkę, moim wyborem była spe-
cjalizacja „domy, rezydencje i XIX-wieczne dwory”. 
Zerknij na moją www i zobacz, co mam w ofercie. 
Czy nie ma tam innych nieruchomości? Oczywiście, 
że są. Jednak większość portfolio stanowi ta grupa, 
którą wybrałam. Mam tam także nieruchomo-
ści moich klientów, którzy po udanej sprzedaży 
domu poprosili, bym zajęła się wynajmem ich 

Specjalistka transakcji sprzedaży i kupna domów oraz 
XIX-wiecznych dworów. Autorka licznych publikacji, 
uczestniczka oraz prelegentka międzynarodowych 
wydarzeń branżowych. Trenerka autorskich szkoleń 
z zakresu marketingu i sprzedaży nieruchomości. 
Fotografka i podróżniczka, od Chile po Australię.

Dominika Dąbrowska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-dabrowska/
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mieszkania. Moi klienci jednak doskonale wiedzą, 
że mają mnie polecać swoim znajomym, którzy 
będą sprzedawać lub kupować dom, a ten najem 
jest wyjątkiem dla stałych klientów.

Wybraną specjalizację oczywiście możesz zmienić 
za jakiś czas. Ważne byś umiał zakomunikować to 
w jasny sposób rynkowi.

Dobrą praktyką jest też nawiązanie współpracy 
z innymi agentami, specjalistami w innych typach 
nieruchomości. Wtedy wiesz doskonale, do kogo 
zadzwonić, gdy masz klienta z działką komercyj-
ną czy lokalem usługowym na sprzedaż. Kto jest 
specjalistą od sprzedaży mieszkań w Katowicach, 
a kto w Warszawie.

 WIZUALNA STRONA 
 MARKI AGENTA 
Gdy wiesz już, kim jesteś i co chcesz komuniko-
wać rynkowi, warto zająć się adekwatną oprawą. 
Podjąć współpracę z dobrym grafikiem, który 
zaprojektuje Ci logo, wizytówki, teczki na umowy 
i wszystko, co wiąże się z tzw. identyfikacją wizu-

alną. Jej nieodzownym elementem są kolory. Jakie 
barwy widzisz, jak słyszysz słowo „luksus”, a jakie 
jak „rodzina”? Prawda, że inne? Właściwy wybór 
towarzyszących Twojej komunikacji kolorów będzie 
wspomagał Twój wizerunek w wybranej grupie 
klientów, a niewłaściwy może go podkopywać, 
powodując dysonans.

Zainwestuj też w profesjonalną wizerunkową sesję 
zdjęciową – odtąd głównie na własnej twarzy, 
a nie na logotypie, będziesz budować swój kapitał.

Masz już wszystko, by stworzyć własną stronę 
www. Gdy już wiesz, co chcesz komunikować 
klientom, łatwiej będzie Ci wytłumaczyć webma-
sterowi, co ma być na stronie. Zacznij od prostej 

strony wizytówki, a potem 
rozbudujesz ją o kolej-
ne elementy.

 Skoro zaczynasz działać na 
 własną rękę, rób wszystko 
 dobrze od początku. 

fot. Thirdman / pexels.com



64

sprzedaż i negocjacje

EST   TEEST   TE

 DOBRY PRAWNIK 
Dobre umowy to podstawa pracy agenta nieru-
chomości. Nawet nie wyobrażam sobie, że można 
bazować na umowach znalezionych w internecie 
albo na umowach z biura, w którym wcześniej 
pracowaliśmy. To drugie jest zarówno nieetyczne, 
jak i zagrożone karą finansową.

Skoro zaczynasz działać na własną rękę, zrób wszyst-
ko dobrze od początku. Przemyśl, jakie umowy są Ci 
potrzebne. Czy tylko pośrednictwo w sprzedaży, czy 
może też w kupnie i najmie. Umów się na konsultację 
z prawnikiem, który specjalizuje się w branży nieru-
chomości. Omów z nim szczegółowo, jak będziesz 
pracować (umowy zwykłe czy umowy na wyłączność), 
jaki zakres czynności będziesz świadczyć oraz w jakim 
modelu wynagrodzenia będziesz pracować. Dobry 
prawnik zadba też o dodatkowe kwestie, takie jak: 
RODO, odstąpienie od umowy czy procedury AML.

Współpraca z prawnikiem przyda się też długoter-
minowo. Po przygotowaniu „pakietu startowego”, 
ustal stawkę za konsultacje, a nawet abonament 
na stałą współpracę. Na pewno skorzystasz.

 WIEDZA I SZKOLENIA 
Zrób sobie rachunek sumienia. Przeanalizuj, co już 
wiesz i umiesz, a jaką wiedzę potrzebujesz zgłębić. 
Ważna jest wiedza branżowa, ale też umiejętności 
sprzedażowe i miękkie. Monitoruj zmiany w prawie. 
Zarówno dla podnoszenia własnych kompetencji, 
jak i dla bezpieczeństwa swojego oraz klientów.

Zainteresuj się konferencjami, które są zarówno 
świetnym zastrzykiem wiedzy, jak i okazją do 
poznania pośredników z całej Polski – to dobra 
okazja do wymiany doświadczeń.

A może warto podszkolić się z angielskiego czy 
innego przydatnego w wybranym przez Ciebie 
segmencie języka… np. ukraińskiego?

fot.Olya Kobruseva / pexels.com
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Podnoszenie kompetencji to coś, na co musisz zna-
leźć czas i teraz będziesz musiał sam o to dbać.

 BIURKO CZY BIURO? 
Do tej pory korzystałeś z firmowego biura, warto 
zatem zastanowić się nad organizacją przestrzeni 
do pracy. Działając jako freelancer będziesz mieć 
tak samo dużo dokumentacji, potrzebna zatem bę-
dzie na to zorganizowana (i bezpieczna) przestrzeń. 

Zastanów się, czy dobrze pracuje Ci się z własnego 
domu i to tu wygospodarujesz miejsce czy nawet 
pokój do pracy. Czy też może wygodniejszym 
rozwiązaniem będzie wynajęcie miejsca w biurze 
coworkingowym. A może warto zastanowić się nad 
własnym lokalem? Wszystko zależy od tego, jak 
planujesz swoją zawodową przyszłość. Czy wiesz, 
że na ten moment będziesz pracować sam i wy-
starczy Ci spokojna domowa przestrzeń. A może 
jesteś już pewien, że część pracy chcesz scedować 
na kogoś i... zatrudnić asystentkę?

Jeśli nawet, na ten moment decydujesz się 
na pracę z domu, pomyśl o miejscu na spotkania 
z klientami. Najczęściej, gdy zajmujesz się tylko 
sprzedażą, spotkania odbywają się w ich domach. 
Ale sytuacja się zmienia, gdy np. zechcesz zorgani-
zować większe spotkanie albo pracujesz z klien-
tami kupującymi. Czasem wystarczy spotkanie 
w niezatłoczonej kawiarni, a innym razem warto 
pomyśleć o wynajmie niewielkiej sali konferencyj-
nej. Przemyśl to odpowiednio wcześnie, by – gdy 
już dojdzie do takiej sytuacji – nie biegać po mie-
ście w poszukiwaniu adekwatnego miejsca.

 NARZĘDZIA PRACY POŚREDNIKA 
CRM, MLS, portale i social media… Jedni decydują 
się na wszystkie od razu, inni robią badanie ryn-
ku. Ja zaczęłam od wyboru programu do eksportu 
ofert. Miałam doświadczenie w pracy z jednym 
i początkowo wydawał mi się oczywistym wybo-
rem. Po analizie okazało się jednak, że inny daje 

mi większe możliwości. Ważne było dla mnie to, by 
raz wprowadzona oferta trafiała zarówno do mnie 
na www, jak i do MLS oraz na wybrane przeze 
mnie portale.

Przy wyborze portali kierowałam się doświad-
czeniem, jak i ich skutecznością. Różne portale 
różnie działają na różnych typach ofert. Z jed-
nych będziemy mieć więcej zapytań na ogłosze-
nia najmów, a gdzie indziej opublikujemy ofertę 
rezydencji na sprzedaż. Po dokonanym wyborze 
warto też monitorować skuteczność. Portale dają 
możliwość korzystania z rozmaitych wyróżnień 
oferty. Wydawaj na to pieniądze w sposób mądry, 
a nie przypadkowy.

Zadbaj o jakość ogłoszeń (na uwagę zasługują 
systemy ocen jakości oferty), a także uzupełnij 
osobiste wizytówki na portalach.

 WSPÓŁPRACA 
 Z PODWYKONAWCAMI 
 I PARTNERAMI BIZNESOWYMI 
Z pewnością wiele relacji nawiązałeś wcześniej 
w toku swojej pracy, jednak zmiana modelu dzia-
łania to też dobry czas, by przeanalizować dotych-
czasową współpracę i zastanowić się, jakie nowe 
relacje nawiązać. Kogo zatem potrzebujesz?

Poza prawnikiem potrzebni są jeszcze: doradca 
kredytowy, rzeczoznawca majątkowy i notariusz, 
a może nawet kilku. Na etapie analizy nierucho-
mości przed zakupem czasem niezbędna jest też 
opinia geodety czy inspektora budowlanego. Do 
tego przyda się kontakt do architekta, kominiarza, 
elektryka i speca od przeglądów piecyków i kotłów 
gazowych. Dobra firma przeprowadzkowa, ekipa 
remontowa czy firma sprzątająca to kolejne cen-
ne relacje.

Dalej – fotograf i home stager. Czasem pracują 
w zespołach i decydując się na fotografa, home 

fot. cottonbro / pexels.com
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staging mamy w pakiecie. Fotograf też nie jedno 
ma imię. Osobiście robienie zdjęć wnętrz zlecam 
innej osobie, a innego fotografa mam od zdjęć 
z drona. Do tego dochodzi specjalista od wirtual-
nych spacerów czy też dobry filmowiec.

Warto zastanowić się też, czy będziesz sam zajmo-
wać się przygotowywaniem ogłoszeń i ich reklamą 
na grupach w social media. Polecam tu skorzysta-
nie z usługi tzw. wirtualnej asystentki, która czę-
ścią pracy może się zająć za Ciebie. Kolejnym eta-
pem będzie osobista asystentka czy administrator 
biura, jeśli zdecydujesz się na rozbudowę zespołu.

 WŚRÓD LUDZI RAŹNIEJ 
To, co najbardziej może doskwierać w byciu free-
lancerem, to brak osób, z którymi można porozma-
wiać o pojawiających się wyzwaniach. Tu ogromną 
wartością mogą być inni pośrednicy, nie tylko 
freelancerzy. Pamiętajmy, że jako grupa zawodo-
wa mamy tę cudowną możliwość, że – będąc dla 

siebie konkurencją – możemy jednocześnie współ-
pracować i wspólnie zamykać transakcje.

Taka idea przyświecała mi w marcu 2015 roku, gdy 
zorganizowałam pierwsze śniadanie krakowskich 
pośredników nieruchomości. Kilkuosobowa wtedy 
grupa zaczęła spotykać się regularnie i tak dzisiaj 
tworzymy społeczność ponad 240 osób! Mamy 
zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie wymieniamy 
się ofertami nieruchomości „spod lady”, szukamy 
rady, a raz w miesiącu spotykamy się na śniadaniu 
pośredników. Za nami wiele wspólnych transak-
cji,  są wśród nas osoby, które po poznaniu się 
„na placu boju” zdecydowały się na współpracę czy 
nawet stworzenie wspólnego biura. Obserwujemy 
swój rozwój, kibicujemy sobie nawzajem, a przede 
wszystkim współpracujemy. Czego życzę zarówno 
pośrednikom freelancerom, jak i biurom nierucho-
mości w całej Polsce. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Canva Studio / pexels.com

 Jako grupa zawodowa mamy 
 tę cudowną możliwość, 
 że – będąc dla siebie 
 konkurencją – możemy 
 Jednocześnie współpracować 
 i wspólnie zamykać transakcje. 
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 Rozmowa z dr Joanną Heidtman i Dawidem Mareckim 

fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz

Anatomia 
(nie)skuteczności

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Przełom roku to zwykle trudny czas. Nawet jeśli nie odczuwamy 
wewnętrznej potrzeby robienia podsumowań i formułowania 
noworocznych postanowień, to – w obliczu natłoku komunikatów 
z mediów, social mediów czy reklam – czujemy presję, że jednak coś 
powinniśmy. Ocenić, przewartościować, zaplanować, ustalić targety, 
zmotywować się, a potem wystrzelić jak petarda… Tymczasem kończy 
się pierwszy kwartał i nawet jeśli część udało nam się zrealizować, to tak 
w głębi siebie, być może, czujemy się w tym nie do końca wygodnie.

Z dwójką wyjątkowych gości: dr Joanną Heidtman, psychologiem 
i socjologiem, wykładowcą, doradcą i trenerem biznesu, autorką książek 
i niezliczonych publikacji o tematyce psychologicznej, oraz Dawidem 
Mareckim, trenerem narzędziowym, konsultantem i menedżerem, 
znanym już doskonale branży nieruchomości i czytelnikom magazynu 
„ESTATE”, rozmawiam o tym, jak stawiać sobie ważne pytania, 
kwestionować znane prawdy i  poszukiwać własnych odpowiedzi, aby 
odnaleźć solidny fundament do budowy swojej zawodowej roli i – 
pozostając w niej wolnym – być w niej ponadprzeciętnie skutecznym.

Niezmiernie się cieszę, że w tym składzie 
przyjęliście moje zaproszenie, ponieważ 
z połączenia światów i dziedzin, które 
stanowią obszary Waszego zawodowego 
zainteresowania i działania, spodziewam 
się w tej rozmowie nie tylko gładkich słów, 
ale przede wszystkim rzucenia naszym 
czytelnikom wyzwania… Zanim jednak do 
tego przejdziemy, proszę, powiedzcie coś 
o sobie… nawzajem.

Dawid Marecki: Kilka lat temu mieliśmy okazję 
odświeżyć naszą znajomość, występując razem 
na pewnym kongresie w Warszawie. Joanna była 
tuż po premierze swojej książki Sensotwórczość,  

ja rozpoczynałem tworzenie marki szkole-
niowej IMDM. Zaczęło się oczywiście od: „Co 
u Ciebie słychać?” i… szybko połączył nas te-
mat nieruchomości.

Joanna Heidtman: Tak naprawdę połączył nas temat 
rozwoju zawodowego i osobistego, choć rzeczywi-
ście specjalizacja Dawida bardzo mnie zaciekawiła. 
A zwłaszcza specyfika branży oraz to, jak wiele 
można zrobić w zakresie rozwoju osób pracujących 
w tym obszarze. Przyznam, że w tamtym momen-
cie – zajmując się głównie rozwojem liderów i ze-
społów w najróżniejszych dziedzinach biznesu – nie 
zdawałam sobie sprawy z tego, że właśnie tu – dla 
pośredników w obrocie  nieruchomościami – war-
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to tworzyć autorski i precyzyjnie wycelowany, 
a w przypadku Dawida wyjątkowo ambitny, pro-
gram wsparcia szkoleniowego. Dawid, sam mając 
doświadczenie w tej branży, doskonale wiedział, co 
będzie nie tylko ważne i ciekawe, ale praktyczne 
do zastosowania i – co z mojego punktu widzenia 
najważniejsze – prowadzące do prawdziwego do-
skonalenia i uzyskiwania lepszych wyników.

DM: To, co dla mnie było i wciąż jest fascynujące 
w sposobie pracy Joanny, to m.in. jej interdyscy-
plinarność, a co za tym idzie głęboki, czerpiący 
z wielu źródeł wgląd. Narzędzia, systemy, a – 
w efekcie ich zastosowania – także rozwiązania, 
jakie proponuje, cechuje wysoka przyswajalność 
i skuteczność. Jej obecność wydaje mi się nieraz 
wręcz koniecznością, ponieważ trenując z drugim 

człowiekiem, zdarza mi się napotykać trudności, 
którym nie potrafię sprostać, nie będąc terapeu-
tą. Konsultując w biznesie, prowadząc mentoring, 
trening narzędziowy czy pracując jako psychote-
rapeuta, Joanna wnosi istotny wkład wynikający 
z ogromnego i wielostronnego doświadczenia.

JH: To jest zarazem i przewaga, i wyzwanie. Są to 
różne aktywności, różne narzędzia i służą różnym 
celom (szkolenie, terapia, rozwój osobisty). Ale 
cenię sobie to, że mogę postrzegać człowieka, 
z którym pracuję, wielowymiarowo. W pracy z nim 
mogę odwoływać się tak do samych jego kompe-
tencji, jak i do wartości, przekonań, cech osobowo-
ści, stylów zachowania itd. To pozwala na pracę 
bardziej dopasowaną indywidualnie, nawet wtedy, 
gdy pracuje się z grupą.

fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz
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fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz

Agenci słyszą o wchodzeniu w buty klienta, 
namierzaniu i rozbrajaniu jego osobistych 
punktów bólu. Z drugiej strony, szkoleni 
w grupie rzadko sami doświadczają tak 
indywidualnego podejścia, raczej otrzymują 
wiedzę i trenują umiejętności w ten 
sam sposób.

DM: Podczas treningów, zwłaszcza w ostatnim 
czasie, coraz częściej spotykam osoby, których za-
wodowy wynik jest sabotowany w głównej mierze 
przez wysoki poziom stresu albo szereg niewspie-
rających osobistych przekonań, a niekoniecznie 
przez brak wiedzy lub niedostatek umiejętności. 
Mimo ciężkiej pracy nie potrafią one pójść dalej.

JH: To absolutnie prawda. W modelu, w którym pracuję, 
przyjmuje się, że umiejętności są „wtórne” wobec prze-
konań. Gdy uczę kompetencji w zarządzaniu zespołem 
osobę, która po raz pierwszy w życiu objęła stano-
wisko menedżerskie, to jej/jego (i mój – jako trenera 
lub coacha) sukces nie zależy tylko od jego zdolności 
i szybkości uczenia się. W dużej mierze będzie on 
warunkowany tym, jak postrzega siebie w tej nowej 
roli, jaki jest jego stosunek do ludzi, którzy stali się jego 
podwładnymi, jak postrzega autorytety w ogóle, jakie 
są jego najlepsze i najgorsze doświadczenia z własny-
mi przełożonymi w dotychczasowej karierze itd.

Brak takiej diagnozy przed zastosowaniem 
strategii szkoleniowej będzie mocno 
rzutował na osiągane efekty?

DM:  Przypomina to sytuację, w której trener po-
kazuje zawodnikowi, jak zmylić bramkarza i zdo-
być gola podczas wykonywania rzutów karnych. 
Zawodnik ma wszystkie fizyczne atrybuty potrzeb-
ne, aby wykształcić tę umiejętność: ma dwie nogi, 
dysponuje odpowiednią szybkością, zwinnością, 
siłą uderzenia oraz rozumie technikę, którą ob-
jaśnia i pokazuje trener. Jednocześnie twierdzi 
jednak, że boi się uderzać szybkie i mocne piłki, 
bo jeśli nie trafi w bramkę, to kibice go wyśmieją. 
Woli zatem uderzać wolne i słabe piłki, pewnie 
trafiając w światło bramki. 

 Zawodowy wynik bywa 
 sabotowany przez wysoki 
 poziom stresu albo szereg 
 niewspierających osobistych 
 przekonań, a nie brak wiedzy 
 lub umiejętności. 

fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz
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Pomimo że jest spore prawdopodobieństwo, 
że bramkarz obroni słaby strzał?

DM: Tak, bo w razie niepowodzenia zawodnik 
będzie mógł powiedzieć, że to nie on był kiep-
ski, tylko bramkarz dobry. Tym samym uniknie 
ośmieszenia. Odnosząc to teraz do negocjowania 
wysokich prowizji: moją rolą jako trenera jest 
wspierać agenta, aby wygrywał w handlowej 
grze, stosując trudne emocjonalnie techniki, a nie 
przegrywał, notując odmowy w bezpiecznej dla 
niego atmosferze.

JH: Zdiagnozowanie tych „barier” jest już samo 
w sobie zadaniem, a co dopiero zmiana właśnie 
w obszarze przekonań, tożsamości. Mamy potrzeby 
i ambicje, ale mamy też swoje lęki i ogranicze-
nia. Wchodząc na ścieżkę rozwoju, na pewno się 
na nie natkniemy.

Stąd powiedzenie, że rozwój jest bolesny, 
bo odbywa się poza strefą komfortu. 
Jaka będzie jednak jego skuteczność 
w obliczu takiego wewnętrznego 
nieprzepracowanego oporu?

DM: Porównując efektywność treningu osób 
w dobrej kondycji psychicznej z osobami, które są 
znacznie osłabione mentalnie, jasno widać, że ci 
pierwsi uczą się i nabywają umiejętności szybciej 
i łatwiej w stosunku do drugich.

JH: Powiedziałabym bardziej o osłabieniu emocjo-
nalnym niż mentalnym. Uczenie się odbywa się 
szybciej i w bardziej trwały sposób, kiedy jesteśmy 
pobudzeni, ale pozytywnymi emocjami. Z tym 
wiąże się ciekawość, optymalny poziom stresu 
podczas uczenia się (czyli taki, który mobilizuje, 
ale nie paraliżuje), poczucie bezpieczeństwa w gru-
pie. Jeśli jednak u kogoś jest wysoki poziom lęku, 
niepewności, a dodatkowo jest w stresie nega-
tywnym (czyli dawno przekroczył swoje optimum 
reagowania na stres), to po prostu nie ma moż-
liwości, by szybko przetwarzać nowe informacje 

i doświadczenia, eksperymentować z nowymi dla 
siebie zachowaniami.

DM: Równolegle istnieje szereg aspektów, któ-
re mogą działać wspierająco lub sabotująco 
pod kątem efektywności w tej roli. Mamy na nie 
ograniczony wpływ lub nie zdajemy sobie nawet 
z nich sprawy. Główne z nich to: poczucie własnej 
wartości, poziom odwagi oraz asertywna postawa. 
W znacznym stopniu wykształciły się one w dzie-
ciństwie. Jako dorośli możemy mieć na nie wpływ, 
a będzie nam łatwiej, jeśli skorzystamy ze wsparcia 
właściwej osoby.

Na czym będzie polegać ta praca – 
na budowaniu mindsetu, pewnych nawyków 
myślowych, wzorców reakcji i zachowania?

DM: Nie chcę generalizować, ale niektórym wciąż 
wydaje się, że reakcje człowieka zależą od bodź-
ców i że wobec tego wystarczy zadbać o bodźce, 
aby wywołać pożądane reakcje, i że to załatwia 
sprawę. Tego typu podejście zwalnia nas z odpo-
wiedzialności, odbiera decyzyjność i tym samym 
trochę odczłowiecza. Zależność bodziec-reakcja 
to bardzo ogólny obraz. W rzeczywistości łańcuch 
zależności jest znacznie bardziej złożony: reakcje 
zależą od decyzji, decyzje zależą od wyobrażeń 
decyzji, wyobrażenia decyzji zależą od reflek-
sji, refleksje zależą od emocji, emocje zależą od 
wyobrażeń bodźców, wyobrażenia bodźców zależą 
od wrażeń, a dopiero wrażenia zależą od bodźców. 
Trudno mi sobie wyobrazić możliwość trwałej, 
korzystnej zmiany w obszarze zachowań, przeko-
nań czy emocji bez wsparcia kogoś, kto nie tylko 
doskonale rozumie te procesy, ale także potrafi 
na nich pracować, ponieważ ma np. doświadczenie 
kliniczne, stąd sięgam po wsparcie Joanny.

JH: Powiem więcej, czasem nie trzeba żadnych 
bodźców. Z badań wynika, że 80% odczuwanego 
fizjologicznie przez nas stresu to tzw. autostres, 
czyli autentyczna reakcja stresowa organizmu spo-
wodowana bodźcem wyobrażonym! Mózg zasadni-
czo nie odróżnia tego, co dzieje się naprawdę, a co 

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
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-nieruchomosci-odwaga-11300.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mindset-skutecznego-agenta-asertywnosc-12692.html
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 Człowiek nie ma pełnej 
 kontroli, ale jest 
 zdolny do wybierania 
 sposobu własnej reakcji. 

jest wyobrażone. Wyobrażenia lub wspomnienia 
trudnych czy przykrych dla nas bodźców (sytuacji, 
ludzi, słów, zachowań) potrafią w naszym organi-
zmie wywołać reakcję taką, jakby działo się to „tu 
i teraz” naprawdę. To dlatego pracuję sporo nad 
stylem wyjaśniania niepowodzeń. Człowiek nie ma 
pełnej kontroli nad tym, co się wydarza, a nie-
powodzenia są częścią każdego sukcesu. Jednak 
to człowiek jest zdolny do wybierania sposobu 
własnej reakcji. Tutaj właśnie praca na wewnętrz-

nym monologu, nawykach 
mentalnych, przekonaniach 
jest bardzo ważna.

Czy jednak takie „wybieranie sposobu 
reakcji”, który będzie wydawał się agentowi 
oczekiwany w środowisku, nie będzie 
skutkowało innego rodzaju kosztami 
emocjonalnymi, poczuciem rezygnowania 
z siebie, „poświęcaniem się”?  Zwłaszcza 
w sytuacji, gdy pojawi się rozdźwięk 
pomiędzy kulturą organizacji i metodami 
pracy w biurze, a wartościami agenta 
jako osoby…

DM: Problem w tym, że żyjąc w kulcie tzw. wol-
ności, słysząc hasła typu: „najważniejsze to być 
sobą, nikogo nie udawać, mówić co się myśli” etc., 
można niekiedy – bez głębszej refleksji  – dać się 
im uwieść i nadmiarowo skupić na sobie (swoich 
potrzebach, pragnieniach, swoim świecie). Traci 
się z oczu nie tylko „horyzont zdarzeń”, ale często 
tego, kto znajduje się tuż obok: drugiego człowie-
ka – np. klienta i jego świat, a czasem współpra-
cowników, podwładnych, przełożonych.

fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz
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JH: Zapominamy o tym, że jesteśmy istotami 
społecznymi i to „bycie sobą” to coś, co wydarza 
się w relacji z innymi. To także sposób, w jaki 
„zarządzamy” tymi relacjami, jaki „klimat emo-
cjonalny” tworzymy.

Wywieramy wpływ na innych, czy 
tego chcemy czy nie. Obrażanie się 
na to nie ma za bardzo sensu, trzeba wziąć 
za to odpowiedzialność.

DM: Integralną częścią prawdziwej wolności są 
(paradoksalnie) wewnętrzne ograniczenia, jakie 
człowiek może sobie, najlepiej świadomie, na-
rzucić. Te hamulce odróżniają nas od zwierząt 
i nie pozwalają na kompulsywne, instynktow-
ne realizowanie swoich egoistycznych potrzeb 
i pragnień. Takimi hamulcami mogą być np. te 
wynikające z kultury – osobistej, organizacyjnej, 
społecznej. W tak pojmowanym świecie, agent 

który wcisnął nieuczciwą umowę, zmanipulował 
klienta, jest po prostu człowiekiem o zasadniczo 
innej kulturze niż agent, który zdecydował się 
tego nie robić.

JH: Osobiście byłabym ciekawa, jaki zestaw prze-
konań oraz wizerunek samego siebie towarzyszy 
temu pierwszemu. Mam przekonanie, że hamulce 
same w sobie są ważne, ale jednak jest nam i ła-
twiej, i lepiej, kiedy jesteśmy wewnętrznie spójni. 
Gdy nie robimy czegoś, albo robimy coś, bo jeste-
śmy do tego przekonani. Zresztą tak zazwyczaj 
działamy. W przeciwnym razie budzi się w nas dy-
sonans lub też musimy się bardzo „trzymać”, żeby 
powstrzymać impuls. Są jeszcze kwestie osobowo-
ściowe. By postępować odważnie i jednocześnie 
uczciwie, trzeba mieć też rozwiniętą pewną dojrza-
łość oraz rozumieć długodystansowe konsekwen-
cje naszych działań. Przypomniał mi się teraz taki 
dość świeży film pt. „O wszystko zadbam”.

fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz
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fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz

Bohaterka zdecydowanie działa tam 
z pozycji siły, niekoniecznie uczciwości. 
Jednak w końcu napotyka na zdecydowane 
hamulce zewnętrzne…

DM: Przykładem takiego ograniczenia jest np. 
litera prawa, niedoskonała, aczkolwiek bez 
wątpienia konieczna, i dedykowana głównie 
tym, którzy nie posiadają wspomnianych wcze-
śniej hamulców wewnętrznych. W pewnej sta-
rej bajce wieśniacy utłukli wilka nie dlatego, 
że był drapieżny, ale dlatego, że im owcę po-
żarł. Rozliczono go za faktyczne postępowanie 
w obliczu złamania norm. Może gdyby akurat 
trwał okres ochronny owiec, a wilk – pomimo 
drapieżności – byłby legalistą,  to przerzuciłby 
się na humus.

JH: Nie przerzuciłby się, bo taka jest natura wilka 
(śmiech). A serio, stworzyliśmy ramy – jakimi są 
zasady i prawo – także po to, by mieć pewną 
transparentność i stałe punkty odniesienia, tak 
w życiu, jak i w biznesie. Nie zawsze bowiem – 
albo my, albo druga strona – mamy wystarczają-
co dużo zaufania (w socjologii mówi się o „ogól-
nym zaufaniu” skierowanym generalnie do ludzi, 
a nie np. do ludzi, których dobrze znamy i wiemy, 
czego się po nich spodziewać).

DM: Warto zyskać głębszy wgląd w siebie i zadać 
pytanie: Które hamulce są dla mnie istotniejsze? 
Czy to, że mam prawo, że mi wolno, oznacza, 
że zawsze mogę? Jak to wpłynie na innych i jak 
będę się z tym czuł? Odpowiedź ma znaczenie 
choćby dlatego, aby budując swoją zawodową 
rolę (np. agenta nieruchomości), uniknąć w niej 
rozczarowań i zasadniczych emocjonalnych kosz-
tów, a jednocześnie osiągać wyznaczone cele.

JH: Świetny temat na otwartą dyskusję (np. 
w grupie podczas zajęć czy coachingu zespoło-
wego). Nie żeby po prostu sobie porozmawiać, 
ale by ujawniły się nasze potrzeby, przekonania, 
lęki. Funkcjonujemy zazwyczaj w sprzecznościach 
i wielu konfliktach wewnętrznych (np. „mieć i być”, 

„zadania i relacje”, „jednostkowe i wspólnotowe” 
itd.). Rzecz w tym, by te konflikty wewnętrzne roz-
wiązywać tak, żeby uzyskać wewnętrzną spójność 
(a wraz z nią siłę oddziaływania) oraz względną 

harmonię z otoczeniem 
społecznym (dobre relacje). 
Dużo tu ciekawej pracy.

By ceną za osiągnięcie sukcesu nie stało się 
ograniczanie wolności w budowaniu swojej 
zawodowej roli?

DM:  W tym znaczeniu bycie wolnym człowiekiem 
wydaje się być warunkiem koniecznym do odnie-
sienia sukcesu, pojmowanego w taki sposób, że ten 
sukces co prawda kosztuje to, co da się obiektyw-
nie zmierzyć i nadać temu wagę (np. czas, pienią-
dze). A jednocześnie nie kosztuje tego, co niewy-
mierne, trudne do zmierzenia (potencjalne, więc 
bezcenne) – czyli wartości. Tego, w co wierzymy, 
że jest istotne.

JH: O tym już w zasadzie mówiłam wcześniej. 
Jeśli rozjedziemy się wewnętrznie, czyli stracimy 
całkowicie spójność pomiędzy tym, jak postrzega-
my siebie, naszymi wartościami i zachowaniami, 
napotkamy na kłopoty. A przede wszystkim utra-
cimy siłę i energię, bo wszystko co w nas niespój-
ne wymaga ogromnej energii, by to utrzymać tej 
umownej całości.

Jak odnaleźć zdrowy balans, dotrzeć do 
sedna swoich wartości, przepracować 
niewspierające przekonania?

DM: Z moich obserwacji wynika, że wątki, które 
poruszyliśmy w tej rozmowie, stanowią dla wielu 

 Funkcjonujemy zazwyczaj 
 w sprzecznościach i w wielu 
 konfliktach wewnętrznych. 
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w naszej branży istotne wyzwania. W nadchodzą-
cych miesiącach będziemy mieli okazję do kilku 
spotkań z czytelnikami, w ramach webinarowego 
cyklu, nad którym pracujemy z Joanną.

JH: Nie będę tu niczego wymyślać, powiem to, 
o czym wiem, że jest skuteczne. Praca z coachem 
(a czasem z terapeutą, choć to zupełnie inny rodzaj 
pracy) jest w tym niezwykle pomocna. Coach 
pomaga swojemu klientowi przyjrzeć się temu, co 
dla klienta nie zawsze jest widoczne – potrzebom, 
lękom, wartościom, a nawet strukturze osobowo-
ści. Wychodzę z założenia, że już sama świado-

mość jest pierwszym krokiem do zmiany. „Możesz 
zarządzać tym, czego jesteś świadom. To czego nie 
jesteś świadomy/świadoma zarządza tobą”.

Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz
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fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz

fot. materiały prasowe Grupa Helion | Onepress oraz monstera z Pexels

umysł 
NIEWZRUSZONY

Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Dążenie do ciszy i niewzruszenia, panowania nad 
emocjami i umiejętności skupienia myśli jest trudne. 
Według Seneki (i bliskich mu szkół filozofii Wschodu 
i Zachodu), jeśli człowiek zdoła wykształcić w sa-
mym sobie wewnętrzny spokój, to cały świat może 
być pogrążony w wojnie, lecz ten właśnie człowiek 
nadal jest w stanie sprawnie myśleć, wydajnie 
pracować i mieć się dobrze. Czy to nie jest to, czego 
pragniemy? Ta dyscyplina, koncentracja. Umieć 
wyłączyć nasze otoczenie i mieć dostęp do wła-

snych zdolności w dowolnym 
momencie, w każdym miejscu 
i czasie, pomimo doświadcza-
nych trudności?

Wezwanie do tego, by być nieporuszonym, jest ciche. 
W przeciwieństwie do współczesnego świata, pełnego 

szumu informacyjnego, rozpraszających powiado-
mień o rzeczach nieistotnych, zgiełku i drobnych 
potyczek. Nasze sprawy osobiste i zawodowe bywają 
przytłaczające. Konkurenci wdzierają się do naszej 
branży, biurka uginają się pod ciężarem dokumentów. 
Wymaga się od nas ciągłej dostępności. Jesteśmy 
przebodźcowani, przeciążeni zadaniami, permanent-
nie zestresowani, przekarmieni i nieodżywieni jedno-
cześnie. Kiedy mamy chwilę na autorefleksję, często 
dociera do naszej świadomości, że najważniejsze 
sprawy przeciekają nam przez palce, a mimo że jeste-
śmy ciągle zapracowani, to nasze życie nie podąża w 
kierunku, którego byśmy dla siebie pragnęli. 

Autor książki, Ryan Holiday, jest myślicielem, strate-
giem, rozchwytywanym mówcą i autorem bestselle-
rów. Zajmuje się starożytną filozofią i jej miejscem w 
życiu codziennym współczesnego człowieka, a także 
samoświadomością i rozwojem osobistym. W jego 
książce znajdziesz mistrzowską syntezę kilku koncep-
cji filozoficznych, składających się na proste przesła-
nie: niezależnie od tego, kim jesteś i co Cię spotyka, 
by iść dalej, musisz pozostać niewzruszony. Dzięki 
wskazówkom zawartym w tej książce wyostrzysz spoj-
rzenie, odzyskasz siłę i oprzesz się pokusom. Staniesz 
się osobą niepodatną na zewnętrzne opinie, pewną 
swojego zdania i skupioną, taką, która zwycięża. 

Jak zachować koncentrację i obecność umysłu pośród nierzadko 
przytłaczających konfliktów i kłopotów życia? Jak oczyścić umysł  
i odzyskać moc? W książce Ryana Holidaya Umysł niewzruszony. W szkole 
mistrzów nie znajdziemy rad. Znajdziemy mądrość.  

uwaga, konkurs!

Mamy dla Was 3 egzemplarze książki Ryana Holidaya
pt. Umysł niewzruszony. W szkole mistrzów.

Wystarczy, że odpowiecie na pytanie:

JAKI MASZ SPOSÓB, BY W SYTUACJI STRESOWEJ WYCISZYĆ EMOCJE  
I POWRÓCIĆ DO SKUPIENIA?

Na odpowiedzi czekamy od 23 do 31 marca 2022 r. pod postem  
konkursowym na fanpage’u magazynu „ESTATE”. Warto go śledzić! 
Rozwiązanie konkursu już 1 kwietnia 2022 r.!

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

 Zdolność do bycia wewnętrznie 
 skoncentrowanym 
 i niewzruszonym jest 
 współcześnie ważniejsza niż 
 kiedykolwiek dotąd. 

https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
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Zapraszamy Cię do publikowania artykułów i analiz
na blogu Nieruchomosci-online.pl w działach:

Kupno Wynajem Rynek
pierwotnySprzedaż

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

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

Napisz do nas redakcja@nieruchomosci-online.pl

Zostań
ekspertem na blogu
Nieruchomosci-online.pl
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Jak budować markę 
i rozwijać firmę?
Dylemat dostępności i dyferencjacji

fot. Yash Dhongade / pexels.com

 Maciej Sznitowski 
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Podział nie jest co prawda równy, bo większość 
strategów i marketerów podąża za tym kilku-
dziesięcioletnim hasłem autorstwa Jacka Trouta. 
Można powiedzieć, że na tym założeniu opiera się 
większość współczesnego marketingu. Nie trzeba 
mieć specjalistycznej wiedzy, aby stwierdzić, że ma 
to sens. Wszystkie firmy na świecie walczą o jed-
no – uwagę odbiorców. Chodzi o to, aby klienci nas 
zauważyli. Rynek jest przepełniony, więc najlep-
szym sposobem na zwrócenie na siebie uwagi 
jest wyróżnienie się z tłumu. Differentiate or Die... 
Oczywiste, prawda?

Niekoniecznie, bo nie wszyscy się z tym zgadzają. 
Po drugiej stronie sporu stoi niejaki Byron Sharp 
i nie bierze jeńców. Nie bazuje na intuicji ani teo-
riach, tylko na twardych liczbach. Jego podejście 
jest bezkompromisowe, bo dane, którymi dyspo-
nuje, wskazują jasno, że nie opłaca się zbytnio 
dążyć do odróżniania marki. Nie opłaca się konku-
rowanie ani ceną, ani jakością produktu czy usługi. 
A już na pewno nie opłaca się wyróżniać komuni-
kacją marketingową.

 Strategia dostępności 
Zdaniem Sharpa ludzie nie wybierają marek ze 
względu na ich wyjątkowość – wybierają te, które są 
najłatwiej dostępne. Dlatego najlepszą strategią jest 
przygotować ofertę zupełnie taką, jaką mają wszyscy 
inni konkurenci, ale zadbać o dwie rzeczy: dostęp-
ność fizyczną i mentalną. Dostępność fizyczna ozna-
cza, że łatwo będzie nas znaleźć (w świecie rzeczywi-
stym oraz internecie). Dostępność mentalna oznacza 

natomiast, że ludzie będą 
o nas pamiętali, kiedy znaj-
dą się w sytuacji decyzyjnej.

Jak to osiągnąć? Musimy stworzyć charakterystycz-
ne aktywa marki (brand assets), takie jak: nazwa, 

Jedno z najbardziej znanych haseł marketingu głosi: „Wyróżnij się albo zgiń!”. 
Ale świat marketingu jest podzielony w ocenie wartości tej rady.

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

Maciej Sznitowski

 Ludzie wybierają te marki, 
 które są najłatwiej dostępne. 

http://sznitowski.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/maciej-sznitowski/
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logo, kolorystyka i styl wizualny, po których klient 
będzie mógł nas rozpoznać. Musimy też – tylko 
i aż – nie przestawać się reklamować, aby klient 
najpierw się o nas dowiedział, a potem o nas nie 
zapomniał. Zdaniem Sharpa, marka nie musi posia-
dać wyjątkowego przekazu, ani głębokiego znacze-
nia, wystarczą charakterystyczne (dystynktywne) 
elementy, które utrwalą się w głowach klientów 
(Be Distinctive, not Different). Musimy po prostu być 
wszędzie i przez cały czas. Tak jak w ćwiczeniach 
fizycznych, liczy się liczba powtórzeń. Mamy wbić 
się do głowy naszych klientów. Hotel? Trivago!

 Strategia dyferencjacji 
Wspomniana we wstępie strategia odróżnienia się 
(dyferencjacji) – ta bardziej popularna w marke-
tingu – mówi jednak o tym, że nie da się wejść do 
głowy klienta, jeśli nie mamy jakiegoś emocjonal-
nego wyróżnika. To podejście znajduje potwierdze-
nie nie tyle w danych liczbowych, co naukowych. 
Ludzka pamięć jest skojarzeniowa (asocjacyjna), 
a to oznacza, że nowe elementy zapisują się w niej 
poprzez skojarzenie z tymi, które już tam są. 
Dlatego najlepszym sposobem na zapisanie marki 

w pamięci klientów jest skojarzenie jej z jakimś 
pojęciem (najlepiej pojęciem emocjonalnym, 
bo te mają największą siłę). Robert Cialdini, znany 
ekspert od wywierania wpływu, mówi, że „skoja-
rzenia są budulcem myśli”. Aby takie skojarzenie 
mogło skutecznie budować czyjeś myśli, to musi 
być wyraziste. Dlatego nie może to być „wyso-
ka jakość” czy „świetna obsługa klienta”, bo te 
hasła – po pierwsze – znaczą i wszystko, i nic, 
a po drugie – są wykorzystywane przez wszyst-
kich. Musimy znaleźć coś wyjątkowego, bo chcemy 
tym skojarzeniem zawładnąć. Ma być tylko nasze!

Mówimy tutaj o pozycjonowaniu marki, czyli zajęciu 
jakiejś pozycji w świadomości klientów. Wybraniu 
jakiegoś obszaru ich myśli i wbiciu tam swojej flagi. 
Wspomniany Jack Trout oraz jego partner Al Ries 
zdefiniowali już kilkadziesiąt lat temu 22 niezmien-
ne prawa marketingu, które dla wielu wciąż sta-
nowią podstawę tej branży. Piąte z nich – Prawo 
Koncentracji – mówi o tym, że „najważniejszą spra-
wą w marketingu jest zawładnięcie jakimś słowem 
w świadomości klientów”. Dobrze widać to w branży 
motoryzacyjnej: Volvo zawładnęło bezpieczeństwem, 
Toyota niezawodnością, Mercedes prestiżem itd.

fot. Gustavo Fring / pexels.com
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fot. Thuan Pham / unsplash.com

Co ważne – wybrane skojarzenie musi być dobrze 
dopasowane do potrzeb idealnego odbiorcy marki, 
bo zwróci jego uwagę tylko wtedy, gdy będzie 
dla niego naprawdę istotne. Jeśli komuś zależy 
bardziej na bezpieczeństwie rodziny niż prestiżu, 
to wybierze Volvo, a nie Mercedesa. Nawet jeśli 
oba auta będą w podobnej cenie i będą oferowa-
ły podobny komfort oraz osiągi. Gdy spojrzymy 
na to racjonalnie, to zapewne będą też oferowa-
ły podobny poziom bezpieczeństwa. Volvo daje 
po prostu większe poczucie bezpieczeństwa, 
bo w ten sposób zapisało się w naszej świadomo-
ści. Konsekwentna komunikacja marki sprawiła, 
że kojarzy się nam z bezpieczeństwem, choć pew-
nie nigdy nawet tego nie weryfikowaliśmy.

 Strategia marki 
 a wzrost firmy 
Dyferencjacja marki poprzez wyraziste skojarzenie 
oznacza podejmowanie trudnych decyzji, bo aby 
zająć konkretną pozycję w umyśle klienta, trzeba 
odpuścić sobie wszystkie pozostałe. Volvo mogło-

by mówić o niezawodności, a Toyota o bezpieczeń-
stwie, ale wybrały jednak swoje skojarzenia – swo-
ją specjalizację – i konsekwentnie się ich trzymają. 
Czy oznacza to, że w pewien sposób zawężają gru-
pę potencjalnych klientów? Tak, i właśnie dlatego, 
mimo że wielu marketerów się z tym podejściem 
zgadza, to niewiele firm naprawdę je wdraża.
Z tego samego powodu podejście Sharpa ma twar-
de dane na swoją obronę i zyskuje zwolenników – 
budowanie marki dla wszystkich daje po prostu 
większy potencjał wzrostu. Wymaga, co prawda, 
znacznych inwestycji na zbudowanie dostępności 
fizycznej i mentalnej, ale umożliwia dynamicz-
ne skalowanie biznesu. Wybierając specjalizację, 
łatwiej jest się przebić na starcie, ale rozmiar rynku 

w pewnym momencie unie-
możliwi rozwój marki.

 Strategia dostępności opiera 
 się na sile mięśni, a strategia 
 dyferencjacji na sile pomysłu. 

fot. Yan Krukov / pexels.com
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 Jak to może wyglądać 
 w praktyce? 
Przykładowo, budowanie marki biura nierucho-
mości w podejściu Byrona Sharpa oznaczałoby, 
że mamy lokal w najlepszym punkcie miasta (do-
stępność fizyczna offline), nasza strona wyskakuje 
na czołowych pozycjach w Google (dostępność fi-
zyczna online), nasi agenci są widoczni na każdym 
rogu, a nasze reklamy pojawiają się w najbardziej 
popularnych gazetach, stacjach radiowych i porta-
lach (dostępność mentalna). Jak taka marka może 
urosnąć? To proste – więcej biur, więcej agentów, 
więcej reklam itd. Proste, ale niezupełnie łatwe. 
A na pewno kosztowne.

Biuro nieruchomości w podejściu specjalistycz-
nym (strategii dyferencjacji) to na przykład takie, 
które pomaga firmom (czyli model b2b) znaleźć 
mieszkania na wynajem dla swoich pracowników. 
Budując taką markę, możemy łatwiej dotrzeć 
do idealnego klienta, bo wybieramy firmy, które 

ściągają pracowników z całego kraju na krótkie 
kontrakty i muszą zapewnić im mieszkanie. Nie 
ma ich aż tak wiele, możemy więc do nich dotrzeć 
bezpośrednio. Albo wybrać specjalistyczne media, 
w których reklama jest tańsza. Dokładnie znamy 
problemy i potrzeby tej grupy klientów, więc nasza 
oferta i komunikacja w punkt adresują właśnie te 
kwestie, które są dla nich istotne. Zaufanie do nas 
jest większe, bo jesteśmy ekspertami w tej kon-
kretnej dziedzinie. Z tego samego powodu możemy 
stosować wyższe prowizje, bo klient dostrzega 
i docenia dodatkową wartość. I nie mamy dużej, 
a może żadnej, konkurencji, więc jeśli ktoś szuka 
takiego rozwiązania, to prawdopodobnie sam do 
nas trafi (nawet jeśli nie będziemy mieli biura przy 
głównej ulicy). A wypozycjonowanie naszej strony 
w Google będzie tanie i szybkie, bo skupimy się 
na frazach, o które nikt inny nie walczy.

Czy taki pomysł ma szansę istnienia? Nie wiem, 
ale wydaje się łatwiejszą drogą, jeśli dopiero 
startujesz i nie masz ogromnych środków do za-
inwestowania. I co najważniejsze, szybko można 
to przetestować.

fot. SHVETS production / pexels.com
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 Czy duży może 
 być wyrazisty? 
Jeśli budowanie takiej marki brzmi atrakcyjnie, 
to pewnie zastanawiasz się, czy można zbudo-
wać markę masową, która ma wyraziste pozycjo-
nowanie? Byron Sharp powiedziałby, że skalowa-
nie wyklucza specjalizację, jego zdaniem trzeba 
zrezygnować z wyjątkowości, aby osiągać duże 
wzrosty. Ale przecież wspomniane firmy moto-
ryzacyjne zawładnęły konkretnymi skojarzenia-
mi, a są gigantami rynku, to jak tego dokonały? 
Warto pamiętać, że Mercedes, Volvo czy Toyota 
budują swoje marki od około stu lat! Pewnie nie 
myślisz o rozwoju marki w takiej perspektywie 
czasowej, prawda?

Co gorsze, te stuletnie marki konkurują dzisiaj 
na rynku (i często przegrywają) z Teslą, która ma 
niecałe dwadzieścia lat. Dlaczego? Bo Tesla jest 
marką specjalistyczną, wyrazistą, odróżnialną, 
inną niż pozostałe. Tesla tworzy tylko auta elek-
tryczne i oferuje aktualnie tylko cztery modele, 
dlatego łatwiej było jej się przebić. Gdyby Elon 
Musk słuchał porad Byrona Sharpa (odpuścił 
dyferencjację na rzecz dostępności), to pewnie 
takiego sukcesu by nie odniósł. Na strategię do-
stępności mogą sobie pozwolić tylko duże firmy, 
bo tylko one mogą w ten sposób urosnąć jesz-
cze bardziej.

 Paradoks początkującego 
W przypadku niedużego biznesu, wyjście na rynek 
ze specjalistyczną ofertą jest łatwiejszym roz-
wiązaniem, bo wymaga mniejszych inwestycji. 
Dokładnie tak robią start-upy technologiczne. Ale 
w bardziej tradycyjnych branżach, jak nieruchomo-
ści, początkujące firmy najczęściej nie mają odwagi 
na dyferencjację. Nie dość, że boją się odróżniać, 
to często wręcz naśladują większych konkuren-
tów. Może brakuje im pomysłu, a może małe firmy 
boją się odrzucić jakiegokolwiek klienta, starają 

się łapać wszystkich. Ale jeśli nie masz możliwości 
być wszędzie (i zawsze), to nie dasz rady złapać 

wszystkich, po prostu.

Co zatem może zrobić startująca marka, która ma 
ambicje dużego wzrostu? Czy można dynamicznie 
rozwijać biznes, wybierając markę odróżniającą się 
od innych? Można. Pamiętajmy tylko, że marka to 
nie to samo co firma! Twoja firma może posiadać 
kilka marek specjalistycznych, a rozwój biznesu 
może polegać na tworzeniu kolejnych marek dedy-
kowanych dla różnych nisz rynku. Możesz wykorzy-
stać siłę strategii dyferencjacji i zachować poten-
cjał wzrostu. Obserwując rynek, widzimy jednak 
niewiele takich przykładów. Dlaczego? Może jakąś 
rolę odgrywa tutaj ego właściciela – przedsiębiorcy 
chcą budować duże i znane marki, które staną się 
liderami rynku. A może po prostu nikt nie pokazał 
im innej drogi, nie sprowokował ich do przemy-
ślenia tego tematu? Jeśli tak, to mam nadzieję, 
że choć trochę mi się to udało.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Wyjście na rynek ze 
 specjalistyczną ofertą 
 wymaga mniejszych 
 inwestycji, ale za 
 to sporo odwagi. 
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https://www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html
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Jak Cię Widzą, 
tak… sprzedajesz
 Mariola Kędzierska 

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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Masz swój zestaw przekonań i wartości, doświad-
czenie, talenty, swoje słownictwo, procedury 
działania. Zawsze, gdy kontaktujesz się ze świa-
tem zewnętrznym, komunikujesz je: pośrednio lub 
bezpośrednio. Jeśli Twoja marka jest przemyślana, 
robisz to świadomie i spójnie. Jeśli nie jest – wy-
syłasz sprzeczne lub nieprofesjonalne komunikaty, 
niechcący podkopując swoją skuteczność.

 Wpływ pandemii 
 na komunikację 
W czasach przed pandemią, gdy klient znacznie 
chętniej kontaktował się osobiście, brak prze-
myślanej marki osobistej był nieco mniejszym 
grzechem. Teraz może decydować o Twoim być 
albo nie być. Może wydawać Ci się pewną sprzecz-
nością, że z jednej strony marka osobista, która 
jest pewną kreacją, przez pryzmat której będziesz 
postrzegany, jednocześnie wymaga też auten-
tyczności – by być trwale i prawdziwie skuteczną. 

Tak to jednak działa i zapewniam Cię, że można 
to połączyć.

Pandemia przekierowała ludzi na rozwiązywanie 
problemów w sieci. Czy szukają nowej pralki, czy 
kupują mieszkanie – internet jest ich domyślnym 
źródłem wiedzy. Wystarczy, że dasz im się zna-
leźć. Co to oznacza? Musisz solidnie przemyśleć: 
kim jesteś i jakie standardy chcesz prezentować, 
a także wybrać grupę klientów, którzy zdają się 
być tymi idealnymi dla Ciebie. Z jednej strony 
wymaga to określenia niszy, z drugiej wyłuskania 
z niej tych klientów, z którymi po prostu najlepiej 
Ci się pracuje.

 Poznaj zastosowanie 
 archetypów marki 
I tutaj prostą ścieżką idziemy do tzw. archetypów 
marki. Czym one są? Archetypy marki to wzor-
ce, jakich możesz użyć, by nadać Twojej marce 

Działając jako ekspert, chcąc nie chcąc, świadomie lub wręcz przeciwnie, 
budujesz swoją markę osobistą. Robisz to przy każdym kontakcie 
z klientem, przy każdej publikacji ogłoszenia w internecie, przy 
wysłaniu oferty.

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

Mariola Kędzierska

https://makeitfly.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/mariola-kedzierska/
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wartość emocjonalną. Są jasne, klarowne i wspól-
ne dla całej ludzkości. Zwykle stykając się z marką, 
która za pomocą archetypu funkcjonuje, nie masz 
problemu, by określić jej cechy. Czy to pomaga? 
Owszem, bardzo. Dzięki temu mówi nie tylko o roz-
wiązaniu konkretnego problemu (co w zrozumiały 

sposób interesuje klienta), 
ale mówi o tym w konkretny 
sposób. Charakterystyczny.

Dam Ci przykład. Jest mnóstwo osób tworzących 
strony internetowe – takich jak ja. Te osoby róż-
nią się od siebie. Nawet jeśli dla tego przykładu 

założymy, że na dziesięć analizowanych przez 
Ciebie osób wszystkie mają identyczne umiejęt-
ności, to i tak nie będzie Ci obojętne, kogo z nich 
wybierzesz na swojego wykonawcę. Dlaczego?

Osoba pierwsza lubi konkrety. Daje Ci do wypeł-
nienia kwestionariusz, odpisuje monosylabami, 
sama zrobi całą pracę, a Tobie pozostanie ewentu-
alnie przesunięcie logo i dodanie przecinka. Może 
Ci to odpowiadać albo nie.

Druga osoba stawia na relacje i dopasowanie 
efektu pracy do Ciebie. Pyta o szczegóły, chce wie-
dzieć, co lubisz, strona powstaje w procesie, który 
obserwujesz i możesz weryfikować. Tym samym 
wymaga zaangażowania. Może Ci to odpowiadać 
albo nie.

Trzecia osoba najskuteczniejsza jest w pracy ze 
„świeżakami”, którzy potrzebują wiedzy i pomocy. 
Otula ich swoim doświadczeniem, cierpliwie tłu-
maczy wszystko co jest do wytłumaczenia po dro-
dze i dobrze sprawdza się w roli opiekuna. Może Ci 
to odpowiadać albo nie.

fot. Ekrulila / pexels.com

 Stykając się z marką, 
 która funkcjonuje 
 za pomocą archetypu, nie 
 masz problemu, by określić 
 jej cechy. 
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Ponieważ jest aż 12 podstawowych archetypów 
(na dodatek rzadko reprezentujemy tylko jeden 
w czystej postaci), sam widzisz, że chcąc zamówić 
stronę internetową (lub jakąkolwiek inną usługę), 
możesz spotkać na swojej drodze bardzo różne 
osoby. I tak samo będzie, gdy będziesz oferować 
własne usługi. Dlatego warto zastanowić się nad 
własnym archetypem, a obecnie, chcąc pozyskać 
tę „tajemną” wiedzę, nie musisz już sięgać do 
anglojęzycznego tytułu The Hero and the Outlaw: 
Building Extraordinary Brands Through the Power 
of Archetypes autorstwa Margaret Mark i Carol 
S. Pearson, zawierającego fundamenty koncepcji 
archetypów w komunikacji międzyludzkiej. Wiedzy 
online na ten temat jest mnóstwo, zachęcam 
Cię również do zrobienia testu badającego Twój 
domyślny archetyp marki, dostępnego w zaso-
bach mojej strony internetowej. Wszyscy w coraz 
większym stopniu używamy internetu. Czy chcemy 
czy nie, ten proces postępuje. W sieci spędzamy 
średnio 2 godziny i 57 minut dziennie (wg bada-
nia Hootsuite ze stycznia 2021), a niektórzy z nas 

znacznie więcej. Szkoda nie 
wykorzystać tego potencjału 
we właściwy sposób.

 Bądź sobą… u siebie 
Jeśli prowadząc swoją firmę, bazujesz na ekspo-
zycji w samych tylko darmowych, cudzych miej-
scach – typu fanpage w social mediach – stąpasz 

po kruchym lodzie. Tak się bowiem składa, 
że rywalizujesz tam nie tylko z konkurencją 
w Twojej branży. Twoim przeciwnikiem są rów-
nież algorytmy tychże social mediów, które – to 
chyba jasne – pracują dla nich,  nie dla Ciebie. Te 
algorytmy mogą sprawić, że w jednej chwili znik-
niesz z miejsc, które już zaczęły Ci się sprawdzać. 
Możesz też zostać po prostu zablokowany, tracąc 
dostęp definitywnie, co może mieć fatalne skutki 
dla Twojego biznesu.

Takie sytuacje nie są rzadkością. By się na nie 
przygotować, wszystkim osobom traktującym 
zarabianie pieniędzy poważnie, zalecam po-
stawienie na… własne miejsce w sieci. Czyli 
własną stronę internetową  na opłacanym 
corocznie hostingu. Miejsce, z którego nikt 
Cię nie wyrzuci. Miejsce, gdzie obowiązują 
Twoje zasady.

Dlaczego to ważne? Gdy korzystamy z social 
mediów, nie jesteśmy tak naprawdę u siebie. 
Nawet, gdy w swój fanpage włożyłeś wiele 
pracy. To platforma decyduje, kto zobaczy to, 
co piszesz i ocenia, czy robisz to z właści-
wą częstotliwością.

Kiedy zapraszasz ludzi na własną stronę interne-
tową, masz szansę przejąć inicjatywę we wza-
jemnych kontaktach. W tym celu wystarczy  
(np. za pomocą interesującego cyfrowego pre-
zentu) nakłonić odwiedzających do zapisu 
na newsletter – i już Twoja sytuacja zmienia się 
diametralnie. Gdy ludzie zostawiają Ci swój adres 
e-mail ze zgodą na kontakt, tak naprawdę wręcz 
go oczekują – o ile tylko masz coś przydatnego 
do powiedzenia. Czy czujesz różnicę?

Z jednej strony, social media, w których Twoje 
wpływy są mocno ograniczone. Twój komuni-
kat dotrze do określonej liczby osób i nie masz 
żadnej pewności, że trafi do nich we właściwym 
momencie – a nie na przykład sekundę przed 
wejściem do autobusu, by po chwili zostać zapo-
mnianym na zawsze.

 W sieci spędzamy średnio  
 2 godziny i 57 minut dziennie 
 (Hootsuite, 01.2021). 
 Szkoda nie wykorzystać 
 tego potencjału 
 we właściwy sposób. 
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Z drugiej strony, skrzynka mailowa i osobiste przy-
zwolenie na kontakt. Dodaj do tego fakt, że czyta-
nie maili odbywa się najczęściej w spokojniejszych 
okolicznościach niż scrollowanie social mediów. 
A nawet, gdy tak nie jest – za jakiś czas ta osoba 
znów zajrzy do swojej skrzynki, gdzie ponownie 
ma szansę zobaczyć Twoją wiadomość.

Nie zrozum mnie źle. Social media są świetnym 
miejscem do nawiązywania kontaktów. Nigdzie 
nie spotkasz w jednym miejscu tylu ludzi.  Jednak 
nawet najlepsze rzeczy, jeśli nie masz na nie 
wpływu, nie mogą stanowić Twojego fundamentu. 
Wykorzystuj je i ściągaj ludzi do siebie, kontaktuj 
się w sposób, który daje Ci przewagę. Dawaj war-
tościowe treści, angażuj, buduj relację – to wszyst-
ko jest ważne. Dzięki temu od czasu do czasu 
możesz pozwolić sobie na wezwanie do działania, 
które pozwoli Ci sprzedawać i zarabiać pieniądze!

Czy to proste? W swoim założeniu, jak najbardziej. 
Ale czy łatwe? Nie do końca, gdyż diabeł zawsze 
tkwi w szczegółach. I właśnie dlatego tak ważne 
są wspomniane wcześniej: marka osobista, wizeru-
nek i emocje, które przekazujemy.

Coraz większe znaczenie ma spójność, bo na niej 
buduje się zaufanie.

Mam nadzieję, że przekonałam Cię, że profesjo-
nalizm i postawienie na własną infrastrukturę, 
przyniesie Ci wartość. W nadchodzących latach 
coraz większe znaczenie będą mieć spójność 
i zaufanie, które wzbudzisz. Strona internetowa 
może zaoszczędzić Ci ogrom czasu – ludzie, którzy 
tam trafią, nie tylko dowiedzą się tego, co powin-
ni – na danym etapie transakcji, przez którą ich 
prowadzisz  – ale zyskają szansę poznania i polu-
bienia Cię, co zwiększy szansę na bezproblemo-
wą transakcję.

Nie daj się wyprzedzić.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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Zakamarki  
po bardziej i mniej znanych 
funkcjonalnościach portalu 
nieruchomosci-online.pl

oprowadza Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Osoby poszukujące nieruchomości w Google trafia-
ją bezpośrednio na ogłoszenia lub na listy w por-
talu. Znaczna część z nich korzysta wówczas z wy-
szukiwarki, filtrując listy wedle swoich kryteriów.

W Nieruchomosci-online.pl dostarczamy informacji 
o kryteriach, jakie poszukujący wpisał w wyszuki-
warkę, zanim trafił na to konkretne ogłoszenie. To 
rozwiązanie jest unikatowym źródłem informacji 
o preferencjach poszukującego.

Dzięki temu – jeszcze przed rozpoczęciem pierw-
szej rozmowy – wiesz, czego użytkownik szuka 
i w jakim stopniu sprecyzowane są jego poszuki-
wania. Czy ważna jest dla niego oddzielna kuchnia, 
winda, a może szuka mieszkań 2-poziomowych czy 
tylko na parterze. Sięgając po słuchawkę, jesteś już 

dobrze przygotowany, a nawet możesz mieć dla 
klienta alternatywną propozycję w zanadrzu.

Co więcej – dowiesz się także, gdy poszukujący 
zadeklaruje, że zakup jest powiązany ze sprzedażą 
aktualnie posiadanej nieruchomości.

Posiadanie takich informacji sprawia, że nawet za-
pytanie dotyczące ogłoszenia archiwalnego niesie 
ze sobą wartość i może przyczynić się do finalizacji 
transakcji, tyle że na innej nieruchomości.

Szczegółowe kryteria wyszukiwania znajdziesz 
w zakładce Zapytania i telefony, pod treścią zapy-
tań wysłanych z formularza (Zobacz, czego poszu-
kuje ten użytkownik).

 Zapytania bogatsze o preferencje poszukującego 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/zrodlo-kontaktow-do-sprzedajacych-7878.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/zapytania-klientow.html
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 Przypominamy o nieodczytanych zapytaniach 

Napakowany spotkaniami dzień? Krótki urlop? 
Święta? Weekend z dala od laptopa i maila? Jest 
wiele powodów, dla których masz prawo przeoczyć 
wiadomość z zapytaniem od klienta. Tu z odsieczą 
wkracza Nieruchomosci-online.pl!

Poszukujący nie zasypiają jednak gruszek w po-
piele. Twój czas wolny, to dla nich często czas 
intensywnych poszukiwań interesujących ich ofert. 
Gdy nie miejsce i nie pora na kontakt telefoniczny, 
wysyłają zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Pilnujemy, byś nie przeoczył żadnego zapytania.
Jeśli nie odczytujesz zapytania przez dwie doby 
(na koncie biura lub na Koncie Agenta), wysyła-
my Ci automatycznie maila z przypomnieniem 

i linkiem do zapytania. Wymagamy w nich zarówno 
podania adresu e-mail do kontaktu, jak i numeru 
telefonu, możesz więc natychmiast skontaktować 
się z zainteresowanym.

Chcesz jeszcze skuteczniej przekuwać zapytania 
w sprzedaż? Jak to zrobić, czytaj w artykule Jak 
z kontaktów zrobić leady, które skonwertują.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kontaktow-zrobic-leady-ktore-skonwertuja-3505.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kontaktow-zrobic-leady-ktore-skonwertuja-3505.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kontaktow-zrobic-leady-ktore-skonwertuja-3505.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kontaktow-zrobic-leady-ktore-skonwertuja-3505.html


96

MARKETING

EST   TE

 Text search log, czyli dlaczego opisy nieruchomości warto pisać 
 także z myślą o wyszukiwarce 

Marketing internetowy to ważny element działań po-
średnika nieruchomości. Bez wątpienia jednym z istot-
nych jego elementów jest copywriting, a właściwie 
należałoby rzec – web copywriting i seo copywiting.

Pisanie tekstów, a w tym przypadku – opisów nie-
ruchomości, to obligatoryjna część przygotowania 
oferty. Najczęstszą wskazówką, jaką się przy tym 
kierujemy, jest używanie takich technik, by oferta 
przemawiała nie tylko do rozumu, ale też do serca 
i wyobraźni. Odkrywamy zatem cechy nierucho-
mości i przewidujemy, na jakie potrzeby przyszłego 
posiadacza dane cechy mogą odpowiadać.

Przeznaczenie tekstu na stronę internetową wymu-
sza większe zwrócenie uwagi na organizację treści, 
z naciskiem na łatwą przyswajalność i czytelność 
tekstu. Długość paragrafów, nagłówki, uporządkowa-
nie logiczne od ogółu do szczegółu, od cech ogólnych 
poprzez poszczególne pomieszczenia na atutach 
lokalizacji kończąc. Wszystko po to, by nawet osoba 
pobieżnie przeglądająca ofertę (internauci bardziej 
skanują, niż naprawdę czytają), zarejestrowała jak naj-
więcej informacji.

Jeśli chodzi o ogłoszenia, to kluczowym czynnikiem 
sukcesu jest to, by potencjalny klient w ogóle na nie 

trafił. Ba! By trafił na tę właśnie idealną dla niego 
nieruchomość, która jest w Twojej ofercie. A jak to 
może się stać? Oczywiście poprzez wyszukiwanie, 
czy to w wyszukiwarce Google, czy wyszukiwarce 
portalowej. Optymalizowanie treści pod silnik wy-
szukiwarki może bezkosztowo zwiększyć widocz-
ność ogłoszeń.

Zadbanie o kompletne wypełnienie kluczowych pól 
oferty to jedno. Ale coraz większy odsetek użytkowni-
ków portalu zaczyna wpisywać informację o własnych 
potrzebach w okno wyszukiwarki portalowej „Szukaj 
w opisach ogłoszeń”, dokładnie tak samo, jak wyko-
rzystuje wyszukiwarkę Google. Tu pierwsze skrzypce 
zaczyna grać treść opisu. Poszukujący wpisywać 
potrafią w nie bowiem frazy niespecjalnie popularne, 
ale – jak się okazuje – niezmiernie dla nich ważne.

Znajomość zachowań i schematów myślowych inter-
nauty poszukującego nieruchomości może znacznie 
poprawić potencjał wyszukiwawczy Twoich ofert.

Zatem, zerknijmy na listę najpopularniejszych fraz 
wpisywanych w pole „Szukaj w opisach ogłoszeń” do-
stępne w wyszukiwarce zaawansowanej.
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Mieszkanie
na sprzedaż

Mieszkanie
na wynajem

Dom
na sprzedaż

DZIAŁKA  
na SPRZEDAŻ

| 425 | umeblowane 
| 392 | spółdzielcze  

           własnościowe 

| 335 | po remoncie 

| 210 | Metro 
| 210 | widok na morze 
| 198 | Do remontu 

| 196 | kamienica 

| 160 | Poddasze 

| 160 | spółdzielcze 

| 150 | do zamieszkania 

| 140 | ogródek 
| 136 | garaż 

| 133 | taras 

| 131 | Antresola 
| 125 | centrum 

| 114 | aneks kuchenny 

| 111 | Wykończone 

| 106 | Kawalerka 

| 104 | syndyk 
| 101 | kominek 

| 98 | Stare miasto 

| 94 | Bezczynszowe 
| 92 | własnościowe 

| 91 | z widokiem na morze 
| 88 | ostatnie piętro 
| 84 | Ogrzewanie miejskie 

| 82 | Morze 
| 78 | Ogród 

| 75 | Pod klucz 

| 72 | ciche 

| 68 | Nad morzem 

| 62 | Winda 

| 59 | Wanna 

| 54 | Blisko morza 
| 52 | PKP 
| 52 | Basen 
| 50 | ogrzewanie z sieci 

| 48 | miejsce parkingowe 
| 42 | Tbs 

| 40 | Zamiana 

| 39 | Własność 

| 38 | Garderoba 

| 33 | Wysoki standard 

| 491 | zwierzęta 
| 456 | Wanna 

| 198 | Taras 

| 72 | dwupoziomowe 

| 69 | Antresola 
| 67 | parking 
| 57 | miejsce parkingowe 

| 56 | kawalerka 

| 53 | Stare miasto 

| 53 | Zmywarka 

| 50 | Rozkładowe 

| 46 | ogródek 

| 40 | garaż 

| 33 | Długoterminowy 

| 32 | Wysoki standard 

| 32 | od zaraz 

| 31 | klimatyzacja 

| 30 | Przyjazne zwierzętom 
| 29 | bezczynszowe 

| 26 | umeblowane 
| 24 | gazowe 

| 23 | Metro 
| 20 | Poddasze 
| 19 | zwierząt 
| 19 | Internet 

| 18 | Wysoki 

| 17 | kominek 

| 17 | Loft 
| 15 | Basen 

| 14 | Centrum 

| 14 | Przy metrze 
| 14 | Aquapark 

| 14 | śródmieście 

| 13 | aneks kuchenny 

| 12 | kamienica 

| 12 | Poziomowy

| 12 | Garderoba
| 12 | dla studentów
| 11 | ogrzewanie z sieci 

| 11 | Promenady 

| 11 | Zwierzeta akceptowane 

| 1688 | Garaż 
| 580 | basen 
| 460 | kamienica 
| 381 | Parterowy 

| 377 | Blizniak 

| 363 | garaż dwustanowiskowy 
| 356 | staw 
| 259 | Linia brzegowa 
| 255 | Szeregowy 

| 254 | nad jeziorem 

| 240 | Las 

| 235 | Dworek 
| 199 | siedlisko 
| 191 | Jezioro 

| 188 | Do remontu 

| 182 | gospodarstwo 

| 170 | do zamieszkania 

| 165 | Stan deweloperski 

| 162 | letniskowy 

| 160 | Z bali 

| 157 | deweloperski 

| 145 | rzeka 

| 140 | Dom drewniany 

| 138 | linia brzegowa jeziora 

| 133 | Góry 

| 88 | drewniany 

| 83 | nad morzem 

| 81 | Pompa ciepła 

| 76 | brzegowa 

| 74 | Morze 

| 67 | Pkp 

| 61 | kominek 

| 61 | Widok 

| 56 | Nowoczesny 

| 55 | Syndyk 
| 54 | Gabinet 

| 54 | pałac 

| 54 | Willa 

| 41 | Stajnia 
| 41 | Wykończony 

| 37 | stan surowy 

| 37 | widok na gory 

| 36 | Szkoła 

| 734 | las 
| 355 | Staw 

| 282 | linia brzegowa 
| 194 | Góry 

| 190 | widokowa 
| 162 | jezioro 

| 138 | PKP 
| 103 | widok 

| 101 | Leśna 

| 101 | Gospodarstwo 

| 96 | morze 

| 91 | rzeka 

| 88 | Usługowa 

| 82 | Dom 
| 81 | pozwolenie 
| 67 | Budowlana 

| 64 | kanalizacja 

| 62 | Siedlisko 

| 60 | Rod 
| 59 | nad jeziorem 

| 57 | Rolna 

| 55 | Z linią brzegową 

| 54 | nad morzem 

| 53 | Rolno-budowlana 

| 46 | Wielorodzinna 

| 45 | Stodoła 
| 41 | przy jeziorze 

| 41 | internet 

| 41 | Wkd 

| 39 | Światłowód 
| 37 | Widok na góry 

| 36 | Przetarg 

| 35 | Rekreacyjna 

| 35 | Gaz 

| 30 | Tatry 

| 29 | Morza 

| 28 | Z lasem 

| 24 | sad 

| 23 | Lesie 

| 23 | zabudowana 

| 23 | Brzegowa 

| 21 | Nieużytki 

| 20 | Jezioro las 

Źródło: Text search log, użycie słów kluczowych w polu tekstowym wyszukiwarki portalu Nieruchomosci-online.pl, grudzień 2021-luty 2022
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Na co zwrócić uwagę,  
przygotowując opis?
Nawet jeśli niektóre informacje wypełniane są 
w predefiniowanych polach podczas dodawania czy 
edycji ogłoszenia lub wysyłane są w polach impor-
tera, warto je powtórzyć w treści w innej odmianie 
językowej oraz dodatkowo z użyciem synonimów.

 ■ Poszukujący używają zdrobnień, np. domek, 
rzeczka, lub sformułowań potocznych,  
np. szeregówka.

 ■ Podczas gdy w ogłoszeniach spotykamy uogól-
nione pojęcia np. „w pobliżu zaplecze handlo-
wo-usługowe” albo „sklepy, punkty usługowe”, 
poszukujący wpisuje konkretne marki sklepów, 
takie jak: Żabka, Lidl czy Biedronka.

 ■ Gdy poszukujący nie ma sprecyzowanej loka-
lizacji, zwłaszcza w przypadku nieruchomości 
inwestycyjnych i wakacyjnych, używa słów 
opisujących lokalizację.

 ■ W przypadku najmów w wyszukiwaniach 
pojawiają się słowa dotyczące nie tyle samej 
nieruchomości, co poszukującego, np. student, 
zwierzęta.

Ogłoszenie ma szansę częściej pojawić się na li-
stach wyszukiwania, jeżeli będzie miało pożąda-
ne informacje!

satysfakcja@nieruchomosci-online.pl

EST   TE

mailto:satysfakcja%40nieruchomosci-online.pl?subject=
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https://m.me/zuzanna.osowska.399 
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O elastyczności  
i adaptacyjności 
w branży nieruchomości 
czyli jak nieruchomości stają się ruchomościami

fot. Ivan Samkov / pexels.com

 Piotr Wasyluk 
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Dynamika i zakres zmian pokazują, że prawdo-
podobnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak 
będzie wyglądał świat w ciągu kolejnych lat (a na-
wet miesięcy). Nieprzewidywalność i niepewność 
stanowią jedne z większych wyzwań, które stoją 
przed branżą nieruchomości. Dotychczasowy model 
jej funkcjonowania coraz częściej konfrontowany 
jest z nowymi oczekiwaniami i potrzebami klien-
tów. Jedno jest pewne, okresy stabilizacji na rynku 
nieruchomości nie będą trwałe (o ile w ogóle będą).

Jednym ze sposobów radzenia sobie z brakiem 
stabilności jest zrozumienie kontekstu, w którym 
się funkcjonuje oraz umiejętność dostosowania się 

do ciągle zmieniającego się 
otoczenia. Najlepszą odpo-
wiedzią na niepewność jest 
więc elastyczność.

Elastycznego podejścia będzie wymagało zrozu-
mienie pewnej dość wyraźnej transformacji, która 
zachodzi na rynku nieruchomości. Wiele sygna-
łów wskazuje, że nasze dotychczasowe myślenie 
o nieruchomości jako czymś trwałym i stabilnie 
związanym z zajmowaną przestrzenią, będzie 
musiało się zmienić. Od kilku lat widoczna jest 
bowiem tendencja do traktowania nieruchomo-
ści jako ruchomości. Współczesne nieruchomości 
podlegają wielu architektonicznym eksperymen-
tom, których głównym uzasadnieniem jest adapta-
cja przestrzenna.

Procesy urbanizacyjne, które powodują deficyt 
gruntów miejskich pod budowę domów i mieszkań, 
pojawianie się hybrydowych modeli pracy, które 
sprawiają, że pracownik przestał być przywiązany 
do miejsca pracy, czy zwiększona mobilność ludzi 
charakterystyczna dla nowych strategii życio-
wych i form wypoczynku stanowią inspirację dla 
pojawienia się nowych trendów, które wymuszają 
konieczność przedefiniowania zarówno przestrzeni 
mieszkalnych, jak i użytkowych. Współczesne nie-
ruchomości są rozbudowywane, przebudowywane, 

Branża nieruchomości zmienia się nieustannie. Ostatnie miesiące pokazały 
wyraźnie, że zmiany te przyspieszają, a ich akceleratorem są zjawiska, 
z którymi, lepiej lub gorzej, mierzymy się od jakiegoś czasu. Pandemia 
COVID-19, zamieszanie na globalnych rynkach, przyspieszenie transformacji 
cyfrowej wyznaczają kierunki rozwoju wielu branż. Decydują też o kondycji 
branży nieruchomości.

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

Piotr Wasyluk

 Najlepszą odpowiedzią 
 na niepewność 
 jest elastyczność. 

https://www.facebook.com/people/Dragonfly-perspective/100057143992206/
https://www.facebook.com/robieprojekt
https://www.facebook.com/WasylukProjektowanieKreatywne
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/piotr-wasyluk/
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przenoszone i transformowane w zależności od 
potrzeb i oczekiwań nabywców czy najemców. 
Nieruchomości dostosowują się do zmian zacho-
dzących w otoczeniu lub do stylu życia miesz-
kańców, poprawiając jego jakość. Coraz bardziej 
powszechne staje się zjawisko budownictwa ela-
stycznego, które definiuje się jako projektowanie 
dostosowane do wymogów użytku społecznego 
i budowlanego.

Patrząc na współczesne trendy w tym obszarze, 
można zauważyć dwie dominujące tendencje. 
Pierwszą można określić mianem trendu noma-
dycznego. Spowodowany jest on wzrostem popu-
larności domów, które można łatwo przemieszczać 
lub transformować. Domy mobilne, stanowiące 
świetną alternatywę dla tradycyjnego budownic-
twa, coraz częściej wybierane są przez tych, którzy 
lubią ciągłe zmiany miejsca zamieszkania, a jedno-
cześnie cenią sobie wysoki komfort, oszczędność 
oraz dbałość o środowisko. W trendzie nomadycz-
nym mieszczą się również nieruchomości modu-
łowe, które mogą zmieniać swoją funkcjonalność 
i kubaturę w zależności od potrzeb i oczekiwań 
użytkowników. Nieruchomości modułowe to swo-
ista „architektura w architekturze”, elastyczne po-
dejście do przestrzeni mieszkalnych i użytkowych, 
które umożliwia szybkie i tanie przystosowanie do 
potrzeb (nieruchomości modułowe przeszły pozy-
tywny test m.in. na początku pandemii jako szpita-
le tymczasowe). Inna odmianą trendu nomadycz-
nego są przestrzenie typu pop-up. Nieruchomości 

typu pop-up to przestrzenie tymczasowe, które 
zmieniają formę użytkowania nieruchomości 
stacjonarnych (w szczególności przestrzeni skle-
powych). To nieruchomości, które użytkuje się 
w zależności od potrzeb – coraz bardziej popular-
ny przykład uelastycznienia form najmu (zastąpie-
nie najmu długoterminowego krótkoterminowym), 
a jednocześnie sposób na wykorzystanie niewyko-
rzystanych przestrzeni.

Drugą tendencję można nazwać trendem kine-
tycznym. Polega on na ciągłym eksperymento-
waniu z wewnętrzną architekturą nieruchomości. 
Jednym z charakterystycznych przejawów trendu 
kinetycznego są przestrzenie hybrydowe, któ-
rych popularność wzrosła w trakcie pandemii 
COVID-19. Ograniczenie mobilności spowodowane 
restrykcjami sanitarnymi spowodowało, że miesz-
kania przekształciły się w biura, siłownie, a nawet 
warsztaty. Transformacji uległy niemal wszystkie 
pomieszczenia domów i mieszkań, stając się prze-
strzeniami wielofunkcyjnymi (takiej transformacji 
podlegały również przestrzenie użytkowe, takie 
jak sklepy czy magazyny). Inną ciekawą manife-
stacją trendu kinetycznego są domy na całe życie. 
Zainteresowanie tego rodzaju domami wzrosło 
dzięki upowszechnianiu się idei zrównoważonego 
rozwoju oraz popularności koncepcji projektowania 
uniwersalnego. Domy na całe życie to nieruchomo-
ści, które przekształcają się razem z mieszkańcami. 
To inteligentne nieruchomości, które dostoso-
wują się do cyklu (bądź cykli) życia mieszkańców 

fot. Vecislavas Popa / pexels.com



104

analizy i trendy

EST   TEEST   TE

i zmieniają się w zależności od potrzeb, oczekiwań 
i możliwości użytkowników. Za przykład tenden-
cji kinetycznej można również uznać architekturę 
rozszerzoną, której głównym zadaniem jest zwięk-
szanie funkcjonalności istniejących przestrzeni 
przez dodanie do nich nowych funkcji lub dodat-
kowej przestrzeni. Doskonałym przykładem tego 
typu rozwiązań mogą być biblioteki na świeżym 

powietrzu lub zwykłe bal-
kony, które w wielu przy-
padkach stały się przedłuże-
niem mieszkań.

Nomadyczny i kinetyczny charakter nieruchomości 
pokazuje, że rynek nieruchomości stopniowo się 
zmienia. Dostosowując się do nowych wyzwań, 
zmusza do redefinicji wielu dotychczasowych 
pojęć i zjawisk. Być może zjawisko stopniowej 
„transformacji nieruchomości w ruchomości” 
w przyszłości wpłynie na kierunek rozwoju branży 
nieruchomości. Może na przykład doprowadzi do 
zmiany przepisów prawa (np. w obszarze zawie-
ranych umów sprzedaży nieruchomości), może 
spowoduje obniżenie kosztów zakupu i wynajmu 
nieruchomości, może w większym zakresie sper-
sonalizuje podejście do obrotu nieruchomościami, 
a może pozwoli branży nieruchomości skuteczniej 
realizować zasady zrównoważonego rozwoju? Jeśli 
to nastąpi, pewnie niedługo się o tym przekonamy.

fot. Pavel Danilyuk / pexels.com

 Rynek nieruchomości 
 dostosowując się do 
 nowych wyzwań, zmusza do 
 redefinicji wielu dotychczas 
 stosowanych pojęć i zjawisk. WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 

Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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MIXED-USE  
W PIGUŁCE

fot. David Skyrius / pexels.com

 Tomasz Bojęć 
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 Jak rozumieć mixed-use? 
Projekty mixed-use, określane też jako założenia 
wielofunkcyjne lub o funkcji mieszanej, nie do-
czekały się jednej i powszechnie akceptowanej 
definicji. Kompleksowość założeń wielofunkcyj-
nych sprawia, że kryteria wykorzystywane do ich 
definiowania uzależnione są od punktu widzenia 
obserwatora – inaczej rozumieją je architekci 
i urbaniści, inaczej deweloperzy, jeszcze inne 
podejście przyjmują samorządy. Po przeanalizo-
waniu ponad stu realizacji tego typu określiliśmy 
w ThinkCo następującą definicję mixed-use:

 ■ Mixed-use to projekt celowo integrujący 
kilka funkcji, istotnych w skali założenia 
oraz współzależnych.

 ■ Może stanowić pojedynczy obiekt, kompleks 
budynków lub cały obszar miasta.

 ■ Co najmniej dwie funkcje muszą być dość istot-
ne, by odpowiadać na potrzeby niezależnych 
grup użytkowników.

 ■ Posiada instytucjonalny charakter planowania, 
finansowania i zarządzania.

 ■ Maksymalizuje wykorzystanie terenu i tworzy 
spójny wyraz przestrzenny i architektoniczny.

 ■ Profesjonalne zarządzanie umożliwia zunifiko-
waną komunikację i budowanie marki miejsca.

W zrozumieniu projektów wielofunkcyjnych po-
mocne jest rozróżnienie projektów mixed- oraz 
multi-use. Te drugie zawierają co prawda kilka 
funkcji, jednak brakuje w nich elementów integru-
jących – połączeń pieszych, wspólnej marki, celo-
wej współzależności. Większość dużych inwestycji 
jest multifunkcyjna – osiedla mieszkaniowe uzu-
pełnione są usługami w parterach, a w biurowcach 
znajdziemy siłownie i restauracje. Są to jednak 

Kompleksy wielofunkcyjne w polskich miastach stają się coraz liczniejsze, 
a termin mixed-use przewija się przez rynek nieruchomości częściej niż 
kiedykolwiek. Tłumaczymy, na czym polega ten typ inwestycji i co buduje 
jego wartość – w oczach użytkowników i inwestorów.

Architekt i strateg wizerunkowy. Specjalista w obszarze wpływu 
ekonomii współdzielenia na rynek nieruchomości, w szczególności 
w przestrzeniach pracy i usług. Współzałożyciel ThinkCo, firmy 
doradczej specjalizującej się w analizie rynku oraz tworzeniu 
strategii nowych inwestycji. Wiceprezes Fundacji Rynku Najmu, 
organizacji powstałej w celu profesjonalizacji i tworzenia 
standardów najmu w Polsce.

Tomasz Bojęć

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/tomasz-bojec/


107

analizy i trendy

EST   TEEST   TE

funkcje uzupełniające, pozostające uzależnione od 
tych kluczowych. Uczynienie danego obszaru mul-
tifunkcyjnym jest zatem jedynie jednym z elemen-
tów stworzenia udanego mixed-use, czyli projektu 
wymieszanego, zgodnie z wiernym tłumaczeniem 
z języka angielskiego.

Największe powierzchniowo i najbardziej docho-
dowe funkcje występujące w ramach projektów 
mixed-use to mieszkania, biura i handel, które 
wspierane są szeregiem funkcji uzupełniających. 
Jednak to właśnie do tych ostatnich zaliczyć moż-
na element występujący w niemal każdym, nawet 
najmniejszym kompleksie mieszanym – gastro-
nomię. Tak duża popularność restauracji, kawiar-
ni i barów wynika z ich otwartego charakteru, 
zróżnicowanej oferty cenowej i lifestylowej oraz 
przede wszystkim z wysokiego poziomu synergii 
z innymi funkcjami. Przy wyborze szeregu funkcji 

uzupełniających – kulturalnych, edukacyjnych, 
hotelowych i innych – należy bowiem pamiętać, 
że konsekwencje społeczne i finansowe projektów 
mixed-use nie są jedynie sumą oferowanych usług. 

Ich relacja może rodzić 
synergię i przenosić się 
na wzrost atrakcyjności po-
szczególnych składowych.

SYNERGIA Mieszkania Biura Handel 
i rozrywka

Gastrono-
mia Hotele Kultura Sport  

i rekreacja Edukacja Logistyka 
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 Obiekty mixed-use nie są 
 jedynie sumą oferowanych 
 usług. Ich relacja może 
 rodzić synergię i przenosić 
 się na wzrost atrakcyjności 
 poszczególnych składowych. 
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 Wielowymiarowa 
 dywersyfikacja 
Bogata oferta usług przyciąga szeroką grupę użyt-
kowników, zróżnicowaną pod względem wieku, 
zamożności i zachowań konsumenckich. Napędza 
to aktywne funkcjonowanie kompleksu mixed-use 
o różnych porach dnia i nocy. Różnorodna społecz-
ność dodaje miejscom witalności oraz ułatwia im 
wtopienie się w złożony obraz miasta i jego miesz-
kańców. Jednocześnie stawia wymagania, przede 
wszystkim: przyjaznej, dostosowanej do indywidu-
alnych potrzeb przestrzeni i utrzymania zróżnico-
wanej cenowo oferty.

Wzrost różnorodności użytkowników jest wspiera-
ny przez sięgającą głębiej dywersyfikację produk-
tów. Funkcja mieszkaniowa może składać się z sze-
regu elementów: mieszkań własnościowych, najmu 
długo- i krótkoterminowego, najmu komercyjnego 
i społecznego, budownictwa senioralnego, domów 
studenckich, przestrzeni colivingowych i innych. 
Miejsca handlowe mogą być tworzone zarówno 
w formule wielkich galerii i supermarketów, ale 
również jako targowiska, pasaże handlowe czy nie-
zależne sklepy dostępne z ulicy. Dywersyfikować 
można również rodzaje zieleni lub przestrzeni pu-
blicznych. Wszystko to w celu zapewnienia jeszcze 
większej elastyczności i długoterminowej stabilno-
ści założenia.

Jedną z głównych długofalowych korzyści inwe-
stowania w projekty wielofunkcyjne jest dywersy-
fikacja portfela inwestycyjnego. To duża wartość 
na rynku nieruchomości, którego poszczególne 
segmenty przechodzą inne cykle koniunkturalne 
i co jakiś czas padają ofiarą kryzysów. Pokazała 
nam to pandemia koronawirusa, podczas której 
pogłębiły się problemy przestrzeni retailowych 
i odwróciła dobra passa gastronomii i rozrywki. 
Jednocześnie ceny mieszkań wyhamowały jedynie 
chwilowo, a magazyny biły kolejne rekordy popu-
larności. W przypadku zbalansowanych projektów 

mixed-use, dobre czasy dla jednych funkcji pozwa-
lają inwestorom zminimalizować całkowity wpływ 
złych aktywów i zapewnić im środki na zrównowa-
żenie strat.

 Program funkcjonalny 
Kontekst otoczenia jest kluczowy dla określenia 
funkcji pożądanych w danym miejscu. W przypad-
ku inwestycji w gęsto zabudowanych obszarach 
(w pobliżu istniejących udogodnień, takich jak 
szkoły, biblioteki i parki) dobór funkcji w ramach 
kompleksu jest całkowicie inny niż dla lokaliza-
cji podmiejskich. Ważne jest przemyślenie relacji 
pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Inaczej 
na okolicę będą zapatrywali się najemcy mieszkań, 
którzy wybierają daną okolicę w uwagi na licz-
ne sklepy i restauracje. Inne oczekiwania będą 
mieli właściciele mieszkań, którym może zależeć 
na spokojnej okolicy i łatwym dostępie do miejsc 
parkingowych (nawet jeśli początkowo wybrali 
lokalizację z uwagi na liczną gastronomię i usłu-
gi). Podobne napięcia mogą pojawić się w relacji 
z pracownikami, klientami części komercyjnych czy 
gośćmi restauracji.

Chociaż większość mieszkańców zdaje sobie 
sprawę, że mieszkają w ruchliwym środowisku 
miejskim, co oznacza, że     wokoło będzie głośniej 
niż w domu na przedmieściach, to jednak per-
cepcja i oczekiwania ludzi zmieniają się w czasie. 
Problemy, jakie mogą się pojawić, to kwestia ha-
łasu, zapachów, wywozu śmieci lub dużego ruchu 
w przyziemiu. Wszystkie elementy, które tworzą 
żywą okolicę, są potencjalnym źródłem później-
szych konfliktów. Dlatego horyzontalny i wertykal-
ny rozkład funkcji ma bardzo duże znaczenie dla 
przyszłego zarządcy nieruchomości.

Tam gdzie to możliwe, projekty wielofunkcyjne 
chętnie sięgają do lokalnych tożsamości – historii, 
osobowości, specyficznych charakterystyk zacho-
wań i przestrzeni. Jest to szczególnie widoczne 
w kompleksach powstałych na terenach postin-
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dustrialnych. Ułatwia to budowanie unikalnego 
klimatu miejsca oraz buduje ramy polityki wizerun-
kowej. W interesie inwestorów i operatorów pozo-
staje bowiem postrzeganie kompleksu mixed-use 
jako integralnego i wyróżniającego się z otoczenia, 
pomimo dobrych połączeń z sąsiedztwem. Dużą 
rolę odgrywa w tym miejscu architektura, któ-
rej jakość i spójność decydują w znacznej mierze 
o rozpoznawalności projektu.

 Oferta: dobrze dobrana 
 i elastyczna 
Odpowiednia mieszanka najemców może pomóc 
w rozwijaniu poczucia wspólnoty wokół obiektów 
mixed-use. Tworzenie aktywnych społeczności, 
w ramach których ludzie mogą pracować, odpo-
czywać i bawić się, sprawia też, że popyt na ofero-
wane usługi utrzymuje się na wysokim poziomie, 
nawet w sytuacji niepowodzenia biznesowego 
niektórych elementów założenia.

W projektach mixed-use pojawia się zatem potrze-
ba strategicznego doboru usługodawców. Odnosi 
się to do samego rodzaju oferowanych usług i ich 
poziomu cenowego, jak również charakteru sto-
jącego za nimi biznesu. Choć najbardziej stabil-
nymi najemcami wydają się klienci korporacyjni, 

wzbogacenie kompleksu mixed-use o lokalne 
marki i drobnych przedsiębiorców wspiera proces 
budowania tożsamości miejsca. Strategiczny dobór 
najemców jest istotny również dla uniknięcia 
potencjalnych konfliktów funkcjonalnych z sąsied-
nimi elementami projektu. Różnorodny charakter 
i wielkość lokali, elastyczne umowy, preferen-
cyjne czynsze dla pożądanych przedsiębiorców – 
wszystko to pozwala na sterowanie charakterem 
i atrakcyjnością miejsca.

Co ważne, zainteresowanie kompleksem może 
wzrastać dzięki zmianom funkcji w czasie. Ten sam 
plac może pełnić rolę sceny latem, targu jesienią 
i lodowiska zimą. Podobnie budynki mogą dzielić 
funkcje w ciągu tygodnia czy nawet doby – np. 
szkoły z odpowiednio rozbudowaną infrastruk-
turą mogą wieczorami przejmować rolę centrum 
sportowego czy kulturalnego. Możliwość adapta-
cji budynków w czasie jest również wskazana ze 
względu na zmienne cykle koniunkturalne na ryn-
ku nieruchomości.

 Dostępność piesza się opłaca 
Małe odległości pomiędzy funkcjami sprawiają, 
że wielu mieszkańców, pracowników i gości może 
w tej samej okolicy zjeść, zrobić zakupy lub od-
począć. To z kolei zwiększa udział ruchu pieszego 
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i sprawia, że ulice, przestrzenie publiczne i sklepy 
w parterach mogą stać się miejscami spotkań lu-
dzi. Zwiększenie znaczenia ruchu pieszego i rowe-
rowego zmniejsza potrzebę polegania wyłącznie 
na samochodzie, co prowadzi do mniejszego ruchu 
na drogach w okolicy, ograniczenia zanieczysz-
czeń oraz poprawienia poczucia bezpieczeństwa. 
Mieszane użytkowanie gruntów zapewnia również 
bardziej zróżnicowaną grupę odbiorców oraz bazę 
handlowo-usługową. Gęstość zaludnienia zwiększa 
z kolei opłacalność transportu publicznego, który 
może być fundamentem dobrze skomunikowa-
nych lokalizacji.

Amerykanie szybko zaczęli liczyć zależność pomię-
dzy wskaźnikiem przyjazności przestrzeni i stopnia 
jej zrównoważonego rozwoju, czyli walkability, 
a poziomem cen nieruchomości na lokalnym rynku. 
Pracownicy brokera RedFin pokazali, że wzrost 
wartości wskaźnika „Walk Score” mierzącego 
poziom walkability już o jeden punkt daje pod-
wyżkę ceny transakcji o 0,9%. Ta zależność działa 
również w przypadku nieruchomości komercyj-
nych. Christopher Leinberger pracujący dla Center 
for Real Estate and Urban Analysis przy George 
Washington University przekonuje, że najemcy 
za możliwość pracy w dobrze zaprojektowanej 
i przyjaznej ludziom przestrzeni są w stanie za-
płacić więcej – w szczególnych przypadkach cena 
może wzrosnąć nawet o połowę.

 Przestrzenie publiczne 
 to element obowiązkowy 
Ulice, place i skwery są spoiwami różnorodnych 
funkcji i esencją projektów mixed-use. Od ich 
atrakcyjności zależy w dużej mierze powodzenie 
projektu, jego rozpoznawalności i odbiór w oczach 
zarówno mieszkańców, jak i gości z zewnątrz. 
Przestrzenie publiczne generują obecność wie-
lu ludzi w jednym miejscu i czasie, a to z kolei 
przyciąga kawiarnie, restauracje i najlepsze punk-
ty usługowe.

Na dobrostan użytkowników wpływa również wy-
soki udział zieleni, której obecność jest szczególnie 
ważna dla mieszkańców i pracowników. Parki, zie-
leńce i szpalery drzew uzupełniają ofertę prze-
strzeni otwartych, tworzą przyjazny mikroklimat 
oraz dają szansę na chwilę odpoczynku i wytchnie-
nia. Dodatkowo, wspierają komfort termalny latem, 
wyciszają hałas oraz częściowo blokują ekspozycję 
na światło lamp nocą.

Komfort użytkowania przestrzeni może być za-
pewniany przez szereg rozwiązań z zakresu pro-
jektowania uniwersalnego, które eliminują bariery 
architektoniczne zwiększając przez to dostępność 
dla matek z dziećmi, niepełnosprawnych i osób 
starszych. Dodatkowo atrakcyjność przestrzeni 
wspierają liczne miejsca do siedzenia i zadaszenia 
pozwalające z jednej strony odpocząć, a z drugiej 
tworzące naturalne miejsca spotkań i przypadko-
wych interakcji.

Więcej o zagadnieniach związanych 
z projektami o funkcji mieszanej  
znajdziecie w publikacji ThinkCo

Wielofunkcyjne. 
Charakterystyka inwestycji mixed-use 

w Polsce i na świecie 

https://thinkco.pl/wielofunkcyjne-raport-mixed-use/
https://thinkco.pl/wielofunkcyjne-raport-mixed-use/
https://thinkco.pl/wielofunkcyjne-raport-mixed-use/
https://thinkco.pl/wielofunkcyjne-raport-mixed-use/
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Jak pokazują cokwartalne dane z Nieruchomosci-online.pl, 
w segmencie mieszkań z drugiej ręki w ostatnim kwartale 2021 r. 
obserwowaliśmy dalsze wzrosty średnich cen ofertowych niemal 
we wszystkich miastach wojewódzkich kraju. Największe wzrosty – 
nawet dwucyfrowe – dotyczyły mieszkań 4-pokojowych oraz
kawalerek. W największych miastach w Polsce, takich jak 
Warszawa, Kraków czy Wrocław dynamika wzrostu była najniższa
i wyniosła ok. 3 proc.

Najwyższe wzrosty cen w porównaniu do 
III kw. ub.r. wystąpiły w Zielonej Górze (o 11,3 proc.), 
Koszalinie (o 10 proc.) oraz Sopocie
(o 9,4  proc.). Dla przykładu w innych wybranych
miastach wzrosty średnich cen za mkw. bez 
podziału na wielkość mieszkania wyniosły
w Warszawie 2,7 proc., Wrocławiu – 3,1 proc., 
Poznaniu – 6,2 proc. Na liście miast, które 
w IV kw. ub.r. zanotowały spadek lub brak zmian 
średnich cen za mkw., znajdują się: Opole
(−0,5 proc.) oraz Kraków (0,6 proc.). Najwyższe 
ceny za metr kwadratowy zanotowano
w Sopocie (16,9–17,8 tys. zł/mkw.), Warszawie 
(12,4–14 tys. zł/mkw.), Krakowie (11–12,5 tys. 
zł/mkw.) i Gdańsku (11,2–12,6 tys. zł/mkw.). Dla 
porównania tańsze o prawie połowę  mieszkania 
znajdziemy w Gorzowie Wielkopolskim 
(5,3–6,4 tys. zł/mkw.), Częstochowie (5,4–5,8 tys. zł/mkw.)
czy Opolu (6,1–6,9 tys. zł/mkw.) W porównaniu 
do III kwartału 2021 r. nie zmienił się także
udział dostępnych na sprzedaż  mieszkań 
w zależności od stanu nieruchomości.

Wciąż najwięcej mieszkań było w stanie 
bardzo dobrym (29 proc.) i dobrym (24 proc.) 
oraz w wysokim standardzie (21 proc.),
natomiast 23 proc. wymagało remontu czy 
odświeżenia.

Alicja Palińska
Nieruchomosci-online.pl

Zobacz raport
Ceny ofertowe mieszkań na rynku
wtórnym w III kwartale 2021 roku

SPRAWDŹ 

Przegląd
RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
W POLSCE IV kw. 2021 r.CENY OFERTOWE
MIESzKAŃ Z RYNKU
WTÓRNEGO
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Jak pokazują cokwartalne dane z Nieruchomosci-online.pl, 
w segmencie mieszkań z drugiej ręki w ostatnim kwartale 2021 r. 
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(−0,5 proc.) oraz Kraków (0,6 proc.). Najwyższe 
ceny za metr kwadratowy zanotowano
w Sopocie (16,9–17,8 tys. zł/mkw.), Warszawie 
(12,4–14 tys. zł/mkw.), Krakowie (11–12,5 tys. 
zł/mkw.) i Gdańsku (11,2–12,6 tys. zł/mkw.). Dla 
porównania tańsze o prawie połowę  mieszkania 
znajdziemy w Gorzowie Wielkopolskim 
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Nieruchomosci-online.pl

Zobacz raport
Ceny ofertowe mieszkań na rynku
wtórnym w III kwartale 2021 roku

SPRAWDŹ 

Przegląd
RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
W POLSCE IV kw. 2021 r.CENY OFERTOWE
MIESzKAŃ Z RYNKU
WTÓRNEGO

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/przeglad-rynku-nieruchomosci-w-polsce-ceny-ofertowe-mieszkan-z-rynku-wtornego-3-kw-2021-17866.html
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Miasta

Białystok

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gorzów Wielkopolski

Katowice

Kielce

Koszalin

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Sopot

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

8473

7327

6703

5657

12626

12409

6433

7505

7235

6925

12495

8783

7146

7643

6919

9722

9373

17467

8939

7634

14032

10695

7583

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mKW.) a ilość pokoi – IV kwartał 2021 r.

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy. Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Zmiana ceny w porównaniu z III kwartałem 2021 r.

Wielkość 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje
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6419

5803

11452

10893

5277

6988

7027

6438

10963

7713

6923

6818
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7240

17804

7708

7236

12681

9044
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(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)
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(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)Miasta

Do odświeżenia Do remontu Do wykończenia Dobry Bardzo dobry Wysoki standard

cena udział % cena udział % cena udział % cena udział % cena udział % cena udział %

7001

6429

6008

5403

10411

8955

5359

6381

6454

6031

10604

7836

6464

6319

5865

8129

7691

13462

7309

6716

12075

9206

5791

Białystok

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gorzów Wlk.

Katowice

Kielce

Koszalin

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Sopot

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

11,0

17,8

11,9

16,2

5,3

6,1

4,2
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17,9

11,8

11,0

7,2

13,7

16,0
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11,8

12,3

8160

6434
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5778

12095

11863

5228
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5584

11658

8099

7744

8034

6041

9219

7815

0

8923

7603

13434

9305

7427

4,4

9,2

2,9

4,4

2,1

0,8

2,5

11,8

4,0

0,9

4,6

1,1

3,0

3,2

4,9

5,4

10,6

0,0

1,4

0,3

2,5

2,5

2,6
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6837

6426

5610

10571

9620

5172

6918

6971

5992

11160

8027

6824

6799

6351

8164

7849

16000

7702

7242

12689

9293

6100

18,8

23,7

26,9

30,9

18,5

22,4

16,7

19,3

28,1

27,0

19,8

22,3

27,0

23,4

22,8

19,6

17,0

20,6

24,7

25,7

30,2

20,1

24,6

8402

6799

6841

6151

11863

11365

5565

7364

7284

7324

11944

8581
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7539

6788

9135

8286

17854

8579

7631

13595

9939

7310

33,1

21,7

42,9

11,5

45,8

42,3

23,8

18,7

22,9

43,5

34,0

22,6

19,3

35,1

23,5

27,3

19,6

55,7

12,6

31,0

22,5

32,6

36,8

8521

7075

6779

5911

12653

11475

5738

7268

7441

8286

12196

9061

7409

7807

7055

9531

8458

17674

8574

8131

13793

10088

7842

12,6

3,9

4,6

14,3

17,7

16,9

46,7

19,6

10,1

9,6

23,1

23,2

16,1

14,4

16,0

29,5

36,0

12,4

40,9

17,9

21,4

24,4

15,8

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mKW.) a stan mieszkania – IV kwartał 2021 r.

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy. Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Udział mieszkań wg stanu w danym mieście.

Stan
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Miasta

Białystok

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gorzów Wielkopolski

Katowice

Kielce

Koszalin

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn
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Poznań

Rzeszów

Sopot

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

8473

7327

6703

5657

12626

12409

6433

7505

7235

6925

12495

8783

7146

7643

6919

9722

9373

17467

8939

7634

14032

10695

7583

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mKW.) a ilość pokoi – IV kwartał 2021 r.

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy. Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Zmiana ceny w porównaniu z III kwartałem 2021 r.
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5,8%
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0,6%
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-0,8%
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17,4%
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(kw./kw.)
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(kw./kw.)
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(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)
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Do odświeżenia Do remontu Do wykończenia Dobry Bardzo dobry Wysoki standard

cena udział % cena udział % cena udział % cena udział % cena udział % cena udział %

7001

6429

6008

5403

10411

8955

5359

6381

6454

6031

10604

7836

6464

6319

5865

8129

7691

13462

7309

6716

12075

9206

5791

Białystok

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gorzów Wlk.

Katowice

Kielce

Koszalin

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Sopot

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

11,0

17,8

11,9

16,2

5,3

6,1

4,2

11,2

13,5

12,2

8,9

9,6

11,7

12,6

14,8

6,5

5,7

4,1

6,8

9,1

6,8

8,6

7,9

6751

6067

5919

5056

10569

9130

4584

6057

5903

5637

10111

7320

6162

6011

5929

7737

7614

16878

7168

6653

11797

8681

5632

20,1

23,7

10,9

22,8

10,6

11,4

6,3

19,3

21,4

7,0

9,6

21,2

22,9

11,3

17,9

11,8

11,0

7,2

13,7

16,0

16,5

11,8

12,3

8160

6434

6099

5778

12095

11863

5228

7880

6499

5584

11658

8099

7744

8034

6041

9219

7815

0

8923

7603

13434

9305

7427

4,4

9,2

2,9

4,4

2,1

0,8

2,5

11,8

4,0

0,9

4,6

1,1

3,0

3,2

4,9

5,4

10,6

0,0

1,4

0,3

2,5

2,5

2,6

7512

6837

6426

5610

10571

9620

5172

6918

6971

5992

11160

8027

6824

6799

6351

8164

7849

16000

7702

7242

12689

9293

6100

18,8

23,7

26,9

30,9

18,5

22,4

16,7

19,3

28,1

27,0

19,8

22,3

27,0

23,4

22,8

19,6

17,0

20,6

24,7

25,7

30,2

20,1

24,6

8402

6799

6841

6151

11863

11365

5565

7364

7284

7324

11944

8581

7106

7539

6788

9135

8286

17854

8579

7631

13595

9939

7310

33,1

21,7

42,9

11,5

45,8

42,3

23,8

18,7

22,9

43,5

34,0

22,6

19,3

35,1

23,5

27,3

19,6

55,7

12,6

31,0

22,5

32,6

36,8

8521

7075

6779

5911

12653

11475

5738

7268

7441

8286

12196

9061

7409

7807

7055

9531

8458

17674

8574

8131

13793

10088

7842

12,6

3,9

4,6

14,3

17,7

16,9

46,7

19,6

10,1

9,6

23,1

23,2

16,1

14,4

16,0

29,5

36,0

12,4

40,9

17,9

21,4

24,4

15,8

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mKW.) a stan mieszkania – IV kwartał 2021 r.

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy. Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Udział mieszkań wg stanu w danym mieście.

Stan
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