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W Nieruchomosci-online.pl realizuje 
projekty w sferze komunikacji  
i rozwoju produktu.

Magazyn „ESTATE” ukazuje się pod patronatem merytorycznym Zbigniewa Kubińskiego, 
Honorowego Prezydenta Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Agent lekki na wspomnienie
Twoim marzeniem jest, by na hasło „nieruchomo-
ści” być pierwszą myślą klienta? By pojawiać się 
naturalnie i być antidotum na jego problemy?

Mamy czas wysokiego zapotrzebowania na rze-
telne doradztwo. Rok 2022, na którego półmetku 
już jesteśmy, pokazał, że pośrednik w obrocie 
nieruchomościami to prawdziwie zawód z misją 
i ogromnymi możliwościami pomocy ludziom. Jak, 
w tym trudnym pod wieloma względami czasie,  
dawać klientom oparcie, poczucie bezpieczeń-
stwa i dobre rozwiązania, pozostając jednocześnie 
w zgodzie ze sobą?

Przed Wami gorący wakacyjny numer magazy-
nu „ESTATE”. Zaczynamy tytułowym wywiadem 
z Arturem Nowakiem-Gocławskim, w którym 
stawiamy pytania, na które współcześnie po-
winien szukać odpowiedzi każdy odpowiedzial-
ny przedsiębiorca.

Dalej przechodzimy do wyzwań, jakie ogromna 
migracja uchodźców postawiła obsługującymi ry-
nek najmu. Z Piotrem Dobrowolskim rozmawiamy 
o czarnych snach najemców i procedurze eksmi-
sji w świetle aktualnych przepisów. Agnieszka 
i Michał Łukaszewscy dokładają do tego garść 
informacji o najmie okazjonalnym i jego zaletach, 
a Grzegorz Grabowski podpowiada, jak rozliczyć 
różne formy najmu obywatelom Ukrainy. Oliwia 
Walentynowicz podpowiada, jak bez problemów 
sprzedać (i kupić) lokal z najemcą.

Zmienność sytuacji na rynkach nieruchomości i fi-
nansowym wymaga sięgania po nowe rozwiązania. 

Dawid Marecki podpowiada strategie na skutecz-
ne pośrednictwo w czasie malejącego popytu. 
Jak wykorzystać zasady improwizacji, by płynniej 
sunąć po biznesowych falach, zdradza Robert 
Fertała. Argumentowanie wyłączności jako antido-
tum na problemy klienta zaleca Paweł Sobociński, 
a Michał Rorbach podpowiada zwrócenie uwagi 
na rosnący potencjał współpracy z deweloperami. 
Łukasz Wydrowski przekonuje, że nad przejściem 
na swoje warto się aktualnie dwa razy zastanowić.

Podsumowujemy także, jak schłodziły się nastroje 
pośredników na rynku nieruchomości oraz jak nowe 
realia wpłynęły na preferencje poszukujących. Jak 
komunikować markę w wojennej rzeczywistości, 
podpowiadają ekspertki z WordsmithPR, a Michał 
Stanek zwraca uwagę, co może nie działać już w so-
cial mediach.

Ewa Klos-Rychter odsłania kulisy orzecznictwa w pro-
cesach kredytobiorców frankowych, a na koniec – 
niezastąpiona Anna Urbańska podpowiada, jak w tym 
wszystkim zachować równowagę i spokój ducha.

Wszystkim ekspertom za dzielenie się wiedzą i re-
fleksjami na łamach „ESTATE” serdecznie dziękuję. 
Wspólnymi siłami dostarczamy Państwu numer 
magazynu jak zawsze przebogaty w wartościowe 
i aktualne treści.

Zapraszam do lektury. 
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Rynek okiem

branży

Chłodne spojrzenie na nastroje

w I kwartale 2022 r. 

Jak wynika z badania nastrojów pośredników, które cokwartalnie przeprowadza portal 

Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we 

Wrocławiu, w I kwartale 2022 r. obserwujemy dalsze ochłodzenie entuzjazmu, na które 

wpłynęły: wojna w Ukrainie, gwałtownie rosnące stopy procentowe

i malejąca podaż.
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Nastroje na rynku nieruchomości po I kwartale 2022 roku pozostają przede wszystkim 

pod presją informacji o inwazji rosyjskiej w Ukrainie. Działania wojenne doprowadziły 

do migracji milionów uchodźców, co miało wpływ na wzrost stawek czynszowych 

wynajmu mieszkań. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wzrost zainteresowania 

najmem o tak dużej skali może mieć charakter krótko- lub średnioterminowy.

W I kwartale 2022 r. wartość Indeksu nastrojów 

pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) 

wyniosła ÚØ,ØÓ na Ó00 pkt., co oznacza wciąż 

pozytywną ocenę rynku (wartość poniżej Ì0 pkt.  

wskazuje na negatywne nastroje). Porównując

I kwartał 2022 r. do IV kwartału 2021 r. – korekta 

jest niewielka i wynosi jedynie 0,27 pkt., jednak 

spadek wartości indeksu INPON byłby bardziej 

znaczący, gdyby nie fakt, że segment rynku najmu 

mieszkań osiągnął duży wzrost, co było efektem 

olbrzymiego napływu uchodźców. Oznacza to

także utrzymanie tendencji z poprzednich trzech 

kwartałów, z niewielkim osłabieniem.

Rynek krajowy pozostaje też pod silną presją 

restrykcyjnej polityki pieniężnej i wzrostu stóp 

procentowych, co oznacza z jednej strony – dla 

dotychczasowych kredytobiorców – wzrost rat

o kilkadziesiąt procent, a z drugiej – dla nowych 

kredytobiorców – gwałtowny spadek dost#pności 

kredytów hipotecznych. W tych warunkach można 

spodziewać si# powrotu pozytywnego sentymentu 

na rynku inwestycji mieszkaniowych na wynajem, 

ale z rosnącą aktywnością funduszy 

inwestycyjnych.
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Aż w sześciu na osiem subindeksów składających się na INPON

w I kw. br. widoczne jest mocne spowolnienie, choć o zróżnicowanym 

nasileniu. Największy spadek, w porównaniu z IV kw. 2021 r., 

odnotowano w segmencie sprzedaży mieszkań (spadek o 8,9 pkt.)

i niewiele mniejszy – w segmencie sprzedaży domów (spadek

o 8,z pkt.). Oba subindeksy osiągnęły wartości ponad granicą 50 pktv

(ponad 52 pkt.). Wyższą wartość osiągnął subindeks sprzedaży 

kawalerek (59,2 pkt. ze spadkiem o 4 pkt.), co świadczy o tym, że

małe nieruchomości cieszą się większym zainteresowaniem 

kupujących, zapewne głównie w celach inwestycyjnychu

Wzrosło natomiast zdecydowanie (i będzie wzrastać w kolejnym 

kwartale) zainteresowanie segmentami najmu mieszkań większyck

(d5 pkt.� wzrost o 18,2 pkt.) i najmu kawalerek

(d�,1 pkt.� wzrost o 15,8 pkt.).

Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Badanie nastrojów wśród pośredników

w obrocie nieruchomościami w I kwartale 2022 r. (n=647)
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Pobierz raport

W jakiej kondycji jest rynek nieruchomości? Czy aktualna sytuacja to dobry moment na 

sprzedaż nieruchomości? Czy warto odważnie inwestować w najem? Co z segmentem 

działek? Ile może potrwać seria podwyżek stóp procentowych? Jakie są rekomendacje 

dla kredytobiorców? Na te pytania odpowiadali pośrednicy� �nansiści i ekonomiści 

zaproszeni do debaty przez Nieruchomosci-online.pl.

W opinii ekonomistów etap wzmożonego popytu 

na nieruchomości mamy już za sobą. Wielu 

Polaków zmuszonych było szybko zweryfkować 

i zmienić swoje plany mieszkaniowe. Polityka 

pieniężna krajuo prowadzona przez Radę Polityki 

Pieniężnej w reakcji na szybko rosnącą in�acjęo 

zafundowała kredytobiorcom prawdziwy 

rollercoastero który niestety nadal nie zwalnia.

Sytuację skomentował dla nas Jacek Furga – 

doktor ekonomiio ekspert rynku fnansowegoo 

prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego 

i Informacji przy Związku Banków Polskich 

odpowiedzialny za rozwój Systemu

Analiz  i Monitorowania Rynku Nieruchomości 

(AMRON).

– W mojej  ocenie czeka nas okres co najmniej 

półtora roku z wysokimi stopami procentowymi. 

Potem wszystko będzie zależało od tego, co się 

będzie działo w Ukrainie, a także u nas w kraju 

pod względem politycznym.

Ekonomista zwraca także uwagę na reakcję 

banków:

– Podniesienie podstawowych stóp procentowych 

to wzrost kosztów obsługi kredytu. W związku 

z olbrzymim wzrostem pierwsze ruchy wykonały 

już banki, które zaczęły obniżać marże dla nowych 

kredytów. Bankom zależy na tym, żeby akcja 

kredytowa się nie załamała.

Niestety, takiego ruchu nie wykonała Komisja 

Nadzoru Finansowego, która - nie w tym momencie 

co trzeba - wprowadziła nową rekomendację S, żeby 

do analizy zdolności kredytowej dodać bufor 

bezpieczeństwa wynoszący 5 pp. To już szaleństwo. 

WIBOR na poziomie 5,7-6 proc. oraz 5 proc. buforu 

(plus marża banku – red.) oznaczają, że musimy 

badać zdolność dla kredytu, który miałby kosztować 

około 12 proc. Mało kto będzie w stanie spełnić takie 

oczekiwania.

Zdaniem Jacka Furgi mówienie o załamaniu rynku 

kredytowego jest jednak przedwczesne:

– Myślę, że nie powinniśmy tak mówić, ponieważ 

musielibyśmy zdeifniować, czym jest katastrof�

w akcji kredytowej. Zmienność akcji w ostatnich 

pięciu latach była spora. Gdy  popatrzymy na rok 

2019 i 2021, to mamy wzrost z poziomu 190 tys. 

umów kredytowych rocznie do 256 tys. I teraz 

pytanie: czy jeśli teraz zejdziemy z wysokiego 

poziomu 256 tys. umów do 190-195 tys.� to będzie 

załamanie rynku? Uważam, że nie. Jako centrum 

AMRON ustaliliśmy poziom organicznego poziomu 

akcji kredytowej.  Z analiz prowadzanych przez 

kilkanaście lat wynika, że niezależnie od tego, czy 

polski rząd oferuje taki czy inny program 

mieszkaniowy, zawsze znajdowaliśmy chętnych do 

nabycia mieszkań. Był to poziom około 1�0 tys. 

umów rocznie, przy różnych poziomach stóp 

procentowych i inlfacji. A przypomnę, że stopy 

procentowe przez lata nie były tak niskie, jak jeszcze 

pół roku temu.

Okiem ekonomisty

https://www.nieruchomosci-online.pl/indeks-nastrojow-posrednikow/
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Analiz  i Monitorowania Rynku Nieruchomości 

(AMRON).

– W mojej  ocenie czeka nas okres co najmniej 

półtora roku z wysokimi stopami procentowymi. 

Potem wszystko będzie zależało od tego, co się 

będzie działo w Ukrainie, a także u nas w kraju 

pod względem politycznym.

Ekonomista zwraca także uwagę na reakcję 

banków:

– Podniesienie podstawowych stóp procentowych 

to wzrost kosztów obsługi kredytu. W związku 

z olbrzymim wzrostem pierwsze ruchy wykonały 

już banki, które zaczęły obniżać marże dla nowych 

kredytów. Bankom zależy na tym, żeby akcja 

kredytowa się nie załamała.

Niestety, takiego ruchu nie wykonała Komisja 

Nadzoru Finansowego, która - nie w tym momencie 

co trzeba - wprowadziła nową rekomendację S, żeby 

do analizy zdolności kredytowej dodać bufor 

bezpieczeństwa wynoszący 5 pp. To już szaleństwo. 

WIBOR na poziomie 5,7-6 proc. oraz 5 proc. buforu 

(plus marża banku – red.) oznaczają, że musimy 

badać zdolność dla kredytu, który miałby kosztować 

około 12 proc. Mało kto będzie w stanie spełnić takie 

oczekiwania.

Zdaniem Jacka Furgi mówienie o załamaniu rynku 

kredytowego jest jednak przedwczesne:

– Myślę, że nie powinniśmy tak mówić, ponieważ 

musielibyśmy zdeifniować, czym jest katastrof�

w akcji kredytowej. Zmienność akcji w ostatnich 

pięciu latach była spora. Gdy  popatrzymy na rok 

2019 i 2021, to mamy wzrost z poziomu 190 tys. 

umów kredytowych rocznie do 256 tys. I teraz 

pytanie: czy jeśli teraz zejdziemy z wysokiego 

poziomu 256 tys. umów do 190-195 tys.� to będzie 

załamanie rynku? Uważam, że nie. Jako centrum 

AMRON ustaliliśmy poziom organicznego poziomu 

akcji kredytowej.  Z analiz prowadzanych przez 

kilkanaście lat wynika, że niezależnie od tego, czy 

polski rząd oferuje taki czy inny program 

mieszkaniowy, zawsze znajdowaliśmy chętnych do 

nabycia mieszkań. Był to poziom około 1�0 tys. 

umów rocznie, przy różnych poziomach stóp 

procentowych i inlfacji. A przypomnę, że stopy 

procentowe przez lata nie były tak niskie, jak jeszcze 

pół roku temu.

Okiem ekonomisty



Okiem doradcy kredytowego

O rekomendacje dla przyszłych i obecnych 

kredytobiorców zapytaliśmy Marcina Błażejczyka, 

eksperta kredytowego Grupy ANG. Specjalista 

odniósł się do pytania, które zadaje dziś sobie 

wielu kredytobiorców: czy zmieniać 

oprocentowanie zmienne na stałe� 

– Pamiętajmy, że jest to oprocentowanie okresowo 

stałe. Nie na cały okres spłaty kredytu, tylko na 

5, 7 lub 10 lat, bo tyle oferują dziś banki. Takie 

oprocentowanie wynosi obecnie około 8 proc. Oferta 

stałego oprocentowania zmienia się dynamicznie. 

Jeśli rozważamy aneksowanie umowy, czyli zmianę 

oprocentowania zmiennego na stałe czy też 

refnansowanie kredytu na nowy z niższą marżąą

i stałą stopą procentową, to nie warto czekać. 

Szczególnie, że spodziewane są kolejne wzrosty stóp 

procentowych, co znajdzie odzwierciedlenie zarówno 

w wysokości raty kredytu ze zmiennym 

oprocentowaniem, jak oferowanym oprocentowaniu 

stałym. Co możemy zrobić w takiej sytuacjiT Najlepiej 

poprosić doradcę banku, w którym mamy kredyt, 

lub też eksperta kredytowego o przygotowanie 

formularza informacyjnego. Daje on 14-dniową 

gwarancję niezmienności oferty i w tym czasie 

trzeba złożyć wniosek o aneks, dołączając stosowne 

dokumenty. 

Wśród rekomendacji dla osób, których raty 

znacząco wzrosły, wymieniono też wspomniane 

refnansowanie kredytu, a więc przeniesienie go do 

innego banku w celu obniżenia kosztów. – Jest taka 

możliwość, by obecny kredyt refnansować nowym. 

Natomiast warto zacząć od tego, żeby zapytać 

w swoim banku, �aka �est możliwość negoc�owania 

marży, którą mamy. Choć często padają odmowy, to 

warto spróbować, bo nic nas nie kosztuje złożenie 

wniosku o obniżenie marży. Eiększość ekspertów 

kredytowych dysponuje szablonem, z którego można 

skorzystać, dopisując do niego swoje uzasadnienie. 

Dzięki temu proces przebiega szybciej i po uzyskaniu 

decyzji banku – czy to na tak, czy na nie – łatwiej jest 

podjąć konkretne działania – dodaje �arcin 

Błażejczyk.

– Jeśli nie mamy alternatywy inwestycyjnej, 

gdzie możemy pomnożyć oszczędności, osiągając 

przynajmniej taką stopę zwrotu jak oprocentowanie 

kredytu, wtedy rekomendujemy nadpłatę. E sytuacji 

wysokich stóp procentowych jest to jak najbardziej 

sensowne. Do podjęcia pozostaje decyzja, czy 

efektem te� nadpłaty ma być skrócenie okresu 

kredytowania, czy obniżenie raty. Myślę, że dzisiejsza 

sytuacja rynkowa mimo wszystko będzie skłaniać do 

tego, żeby okres spłaty kredytu pozostał ten sam, 

a zmniejszyła się rata – mówi ekspert Grupy ANG, 

zwracając też uwagę, że oszczędności można 

znaleźć również  w pozornie małych rzeczach, jak 

chociażby optymalizacji kosztów ubezpieczenia na 

życie czy nieruchomości

.

Przy poważnych trudnościach ze spłatą kredytu 

alternatywą jest skorzystanie z Funduszu Wsparcia 

Kredytobiorców, chociaż nie będzie to rozwiązanie 

dla każdego. Przypomnijmy, że dla rodzin, które nie 

mogą spłacać rat kredytu, przewiduje się dopłaty 

do 2 tys. zł miesięcznie na okres do 3 lat. Jest to 

łącznie zwrotne wsparcie do 72 tys. zł, z czeg
o

do 22 tys. zł może zostać umorzone. Jednak, aby 

skorzystać z dopłat, trzeba spełnić jeden 

z warunków: co najmniej jeden z kredytobiorców 

posiada status bezrobotnego; miesięczne koszty 

obsługi kredytu przekraczają 50 proc. osiąganych 

dochodów; miesięczny dochód po odjęciu kosztów 

kredytu nie przekracza 1552 zł/os. 

w gospodarstwach jednoosobowych i 1200 zł/os. 

w gospodarstwach wieloosobowych.

Spotkanie online

z ekspertami

I kwartał 2022

INPON

Obejrzyj

https://youtu.be/vAPiXRNKPqs?t=591
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Okiem pośredników

Ewa Klos-Rychter z Klos Kancelaria Prawna 

Nieruchomości zwraca uwagę, że wysoki popyt na 

rynku nadal jest odczuwalny, ale zmieniły się 

przesłanki, dla których Polacy kupują 

nieruchomości: 

– W 2021 r. mieliśmy do czynienia z sytuacją, że 

mieszkania, które miały pewną cechę atrakcyjności, 

były natychmiast kupowane. Niektórzy wręcz 

licytowali ceny. W tej chwili strona kupująca wpada 

w panikę, ponieważ boi się utraty zdolności 

kredytowej. Podaż - moim zdaniem - będzie wzrastać, 

co pokaże nam końcówka 2022 r. W 2020 i 2021 r. 

mieliśmy åhurazakupy¢.  lienci mieli zdolność 

kredytową i kupowali marzenia. �e marzenia 

podlegają teraz weryfkacji, ponieważ wzrastają raty 

kredytów.  �tąd na rynku pojawią się mieszkania, na 

których spłatę klientów po prostu nie będzie stać.

Pośrednicy analizowali również bezprecedensową 

sytuację na rynku najmu, spowodowaną napływem 

uchodźców. Z powodu gigantycznego popytu 

oferta jest już bardzo mała, dlatego wiele osób 

wciąż rozważa inwestowanie właśnie 

w mieszkania. Zalecana jest jednak ostrożność.

Iwona Wieczorek z agencji RE/MAX Capital 

Warszawa Nieruchomości:  – Dużo nieruchomości 

zostało wynajętych, natomiast trzeba zadać sobie 

pytanie, czy osoby wynajmujące są zadowolone ze 

stopy zwrotu. Przy obecnych cenach zakupu 

nieruchomości te stopy uległy pogorszeniu. Ocena 

popytu na najem tylko pod kątem uchod�ców 

z :krainy może być obarczona dużym błędem. Biorąc 

pod uwagę, że na rynek wchodzą także /undusze 

inwestycyjne, nie można oczekiwać, że stopy zwrotu 

będą wyższe. 

Polacy nauczyli się traktować najem jako rozwiązanie 

przejściowego problemu  z zamieszkaniem, natomiast 

docelowo większość planuje zakup nieruchomości 

zgodnie ze swoimi możliwościami fnansowymi.

– Wska�nik wzrostu czynszów jest tymczasowyW

Nie należy się do niego przyzwyczajać i absolutnie 

nie należy liczyć przyszłej stopy zwrotu na podstawie 

aktualnej wysokości czynszów. Boom na rynku najmu 

zapewne minie. Część uchod�ców oczywiście zostanie 

w Polsce, ale sytuacja zacznie się normalizować. 

Chociaż w tej chwili rzeczywiście wynajmujący rządzą 

rynkiem. Jest bardzo duży popyt na najem, tylko nie 

ma o/ert – dodaje Ewa Klos-Rychter. 

Gdzie zatem lokować środki? Jak mówi Ewa

Klos-Rychter, wciąż pojawiają się klienci 

gotówkowi pytający, co kupować, co jest 

najbezpieczniejsze. t Nieruchomości gruntowe 

niezabudowane często kupowane są przez klientów 

po to, żeby czekały przez najbliższe lata i kiedyś 

zostały sprzedane z zyskiem. Czasami chodzi też 

o zamrożenie gotówki.

– Działki nie wymagają tak dużych inwestycji jak 

w przypadku innych nieruchomości, jednak na 

lokalnym rynku konieczna jest doskonała znajomość 

miejscowych planów zagospodarowania oraz 

tendencji, które w ostatnich latach rzutowały tam na 

ceny. �ynek nieruchomości gruntowych jest dużo 

trudniejszy dla inwestorów prywatnych, ponieważ jest 

obarczony dużą liczbą czynników , na które kupujący 

nie ma wpływu. siczenie na gigantyczne zyski 

w przyszłości przy dalszych lokalizacjach jest 

obarczone dużym błędem t podkreśla 4wona 

Wieczorek.

Weź udział w cokwartalnym badaniu

nastrojów pośredników

Oceń swój lokalny rynek nieruchomości. Wypełnij ankietę,  którą każdy agent i każde biuro

otrzymają w czerwcu br. na zarejestrowany  w portalu Nieruchomosci-online.pl adres e-mail.

INPON
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 Rozmowa z Piotrem Dobrowolskim 

Czarne sny 
wynajmujących
czyli o eksmisji słów kilka
fot. materiały prasowe Piotra Dobrowolskiego

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Zniesienie zakazu oznacza powrót do 
rozwiązań funkcjonujących przed pandemią 
COVID-19. Jest to ruch w pozytywnym – dla 
właścicieli mieszkań na wynajem – kierunku. 
Jednak czy faktycznie oznacza, że sytuacja 
będzie dobra? Jaki jest nadal najczarniejszy 
sen właściciela lokalu?

Tych snów jest kilka. W pierwszym najemca nie 
płaci czynszu i innych należności. W drugim dewa-
stuje lokal. W trzecim robi to wszystko naraz, a do 
tego nie wyprowadza się po zakończeniu umowy.

Co w takiej sytuacji może 
zrobić wynajmujący?

Co do zasady, musi podjąć działania w celu od-
zyskania lokalu. Te zaś będą zależały od tego, 
na jakim etapie „współpracy” z najemcą jest – czy 
umowa najmu nadal trwa, czy też już się zakoń-

czyła. Jeśli umowa trwa, należy podjąć czynności 
zmierzające do jej zakończenia.

Zacznijmy od tej najbardziej palącej 
okoliczności, kiedy mienie wynajmującego 
ulega zniszczeniu. Od czego powinien zacząć 
właściciel, gdy najemca dewastuje lokal?

Procedura wypowiadania umowy na wypadek 
nieprawidłowego zachowania najemcy opisana 
jest w art. 11 ust. 2 pkt. 1–3 ustawy o ochronie 
praw lokatorów.

Jeśli lokator używa lokalu w sposób sprzeczny 
z umową (np. z umowy wynika zakaz palenia ty-
toniu czy innych używek, a lokator go nie respek-
tuje) lub niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. 
w lokalu mieszkalnym lokator prowadzi działal-
ność gospodarczą) lub zaniedbuje obowiązki (np. 
wbrew ustawie nie dba o należyty stan sanitarny 

Pandemiczny zakaz eksmisji został uchylony 15 kwietnia 2022 r. Miał 
on negatywny wpływ nie tylko na rynek najmu. Przepisy zakazujące 
eksmisji w czasie trwania pandemii koronawirusa były też problematyczne 
dla nabywców domów i mieszkań z rynku wtórnego, a także dla osób 
kupujących nieruchomości na licytacjach komorniczych. Tacy nabywcy 
lokali oraz domów obawiali się komplikacji w razie problemów 
z wyprowadzką poprzedniego właściciela. Ten rok przyniósł nam nowe 
wyzwanie – masowe kwaterowanie uchodźców na terenie Polski.

W rozmowie z Piotrem Dobrowolskim – radcą prawnym specjalizującym 
się w rynku nieruchomości – dokonujemy przeglądu przepisów 
dotyczących wypowiadania umowy najmu i zasad eksmisji, które 
w obecnej sytuacji powinien odświeżyć sobie każdy pośrednik obsługujący 
rynek najmu.
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lokalu), dopuszczając do powstania szkód, lub 
niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego 
korzystania przez mieszkańców (np. dewastuje 
klatki schodowe, windy) albo wykracza w sposób 
rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi do-
mowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych 
lokali (np. urządza awantury, głośne imprezy), 
wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę 
najmu. Nim to zrobi, musi wezwać lokatora na pi-
śmie do zaprzestania tych zachowań. Jest to o tyle 
ważne, że dla skuteczności wypowiedzenia, takie 
upomnienie musi się pojawić. Należy w nim opisać 
zachowanie lokatora, którego zaprzestania właści-
ciel domaga się. Jeśli po otrzymaniu upomnienia 
lokator dopuści się innego nagannego działania 
(np. zaprzestał urządzania głośnych imprez w lo-
kalu, ale zaczął dewastować klatkę schodową), ko-
nieczne będzie nowe upomnienie. Jeśli zaś lokator 
nie zaprzestał nagannego zachowania, właściciel 
ma prawo wypowiedzieć mu umowę z zachowa-
niem 1–miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
Co ważne, wypowiedzenie takie musi nastąpić 
na piśmie (SMS czy e-mail nie spełniają kryterium 
pisemności) i określać przyczynę wypowiedze-

nia – zawierać wskazanie działań, których najem-
ca nie zaprzestał, pomimo upomnienia.

A co, gdy najemca nie płaci na czas bądź nie 
płaci w ogóle?

W przypadku ziszczenia się drugiego z czarnych 
scenariuszy – braku zapłaty należności z tytułu 
najmu – konieczne będzie przejście procedury opi-
sanej w art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Zakłada ona, 
że – aby uruchomić proces wypowiadania umo-
wy – konieczna jest zaległość za trzy pełne okresy 
płatności. Praktyką rynkową jest, że okres płatno-
ści wynosi miesiąc. Nie oznacza to jednak, że stro-
ny nie mogą w umowie najmu określić płatności 
czynszu w krótszych odstępach czasu, np. tygo-
dniowych. Zaległość za trzy pełne okresy płatności 
nie musi dotyczyć kolejnych, następujących po so-
bie miesięcy. Jeśli miesięczny czynsz najmu wynosi 
2000 zł, to zaległość ma wynosić 6000 zł, nieza-
leżnie od tego, których miesięcy dotyczy. Zaległość 
w zapłacie może dotyczyć również innych opłat 
za używanie lokalu (czyt. innych niż czynsz opłat 
wynikających z umowy) lub opłat niezależnych od 
właściciela (zgodnie z ustawą to opłaty za dostawy 

fot. Paola Roxanna Nemek / pexels.com
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do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, 
odpadów i nieczystości ciekłych).

Kolejnym krokiem jest wysłanie do najemcy wezwa-
nia do zapłaty zaległych i bieżących należności wraz 
z pouczeniem o zamiarze wypowiedzenia umowy. 
To pouczenie jest niezwykle istotne, jako że jego 
brak czyni procedurę wypowiedzenia bezskuteczną. 
Należy zatem wskazać najemcy, z jaką kwotą tytułem 
jakich należności zalega, wyznaczyć mu miesięczny 
okres na zapłatę wszystkich zaległych i bieżących na-
leżności. Po upływie tego okresu saldo rozliczeń z na-
jemcą musi liczyć zero. Jeśli wpłaci niepełną kwotę, 
upoważnia to właściciela do wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie, podobnie jak w poprzednim 
przypadku, należy złożyć lokatorowi na piśmie 
z podaniem przyczyny – wskazać, że jest nią 
nieuregulowanie zaległości pomimo uprzedzenia 
o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia 
dodatkowego miesiąca na zapłatę.

Ta procedura sprawia wrażenie długotrwałej. 
Czy istnieje szansa na jej skrócenie? Gdy 
zliczyć wszystkie wspomniane okresy, okaże 
się, że skuteczne wypowiedzenie umowy 
dłużnikowi zajmie nawet pięć miesięcy.

Możemy zaingerować jedynie w jeden parametr – 
okres płatności. Jak wspominałem wcześniej, nie 
musi on wynosić miesiąc. Czynsz możemy pobierać 
nawet w okresach tygodniowych. W takiej sytuacji 
procedurę możemy uruchomić już po trzech tygo-
dniach zaległości. Pozostałe dwa terminy – dodat-
kowy miesiąc na zapłatę zaległości i miesięczny 
okres wypowiedzenia nie podlegają skróceniu.

A jeśli najemca zgodzi się na ich skrócenie 
i podpisze tak przygotowaną umowę? Np. 
damy mu tylko tydzień na zapłatę, a jeśli jej 
nie dokona, to będziemy mogli wypowiedzieć 
umowę w trybie natychmiastowym?

W takiej sytuacji wypowiedzenie dokonane 
na podstawie skróconych okresów upomnienia 

czy wypowiedzenia będzie wadliwie. Umowa 
będzie zatem trwać nadal, a właściciel nie 
będzie miał podstawy do wszczęcia procedu-
ry eksmisyjnej.

Ustawa przewiduje również inne przypadki 
wypowiadania najmu. W umowie najmu oka-
zjonalnego czy instytucjonalnego strony mogą 
samodzielnie ukształtować zasady wypowiadania 
umowy. Celowo skupiam się jednak na dwóch 
stanowiących najczęstszą przyczynę konfliktu 
z najemcą.

Mamy zatem wypowiedzianą umowę. 
Co dalej?

To będzie zależało od typu umowy, jaką zawar-
liśmy z najemcą. Inaczej bowiem postępowanie 
eksmisyjne będzie wyglądało w przypadku zwykłej 
umowy najmu, a inaczej w przypadku najmu oka-
zjonalnego czy instytucjonalnego.

Zacznijmy zatem od najmu okazjonalnego.

Jeśli mimo wypowiedzenia umowy najemca nie 
opuścił dobrowolnie lokalu, wynajmujący musi do-
ręczyć mu żądanie opróżnienia lokalu, sporządzo-
ne na piśmie i opatrzone urzędowo poświadczo-
nym podpisem. W praktyce, podpis ten poświadcza 
notariusz. Wezwanie to jest sformalizowane, musi 
zawierać określone elementy:

1. oznaczenie właściciela oraz najemcy;

2. wskazanie umowy najmu okazjonalnego 
lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej 
wynikającego (np. umowa najmu okazjonalnego 
z dnia 14 sierpnia 2021 r., która zakończyła się 
na skutek wypowiedzenia złożonego w dniu  
30 kwietnia 2022 r.);

3. termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
żądania najemcy, w którym najemca i osoby 
z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
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Brak któregokolwiek z ww. elementów spowoduje 
oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalno-
ści na dalszym etapie.

Wezwanie takie doręczamy najemcy osobiście 
(w takim przypadku należy zadbać, by potwierdził 
fakt jego otrzymania) lub wysyłamy listem poleco-
nym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Co jeżeli wezwanie do opróżnienia lokalu nie 
odniesie skutku, najemca w wyznaczonym 
czasie go nie opuści?

Musimy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wyko-
nalności aktowi notarialnemu, w którym najemca 
poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnie-
nia i wydania lokalu. Zakładam przy tym, że takie 
oświadczenie od najemcy otrzymaliśmy przy 
zawieraniu umowy najmu.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności kieruje-
my do właściwego sądu, uiszczając opłatę sądową 

w wysokości 50 zł. Należy w nim wskazać, iż najem 
wygasł, oraz dołączyć:

1. tytuł egzekucyjny – akt notarialny, w którym 
najemca poddał się egzekucji;

2. żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowo-
dem jego doręczenia najemcy albo dowodem 
wysłania go przesyłką poleconą;

3. dokument potwierdzający przysługujący 
właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego 
opróżnienia dotyczy żądanie właściciela – np. 
odpis księgi wieczystej;

4. potwierdzenie zgłoszenia najmu okazjonalnego 
naczelnikowi urzędu skarbowego – stąd niezwy-
kle istotnym jest, by na etapie rozpoczynania 
najmu zadbać, by takie zgłoszenie zostało doko-
nane w terminie 14 dni oraz by dysponować 
potwierdzeniem tego faktu.

Po nadaniu klauzuli wykonalności dysponuje-
my tytułem wykonawczym, upoważniającym 

fot. Pixabay / pexels.com
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nas do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. 
Właściwym komornikiem będzie ten, w którego 
rewirze znajduje się zajmowana przez najem-
cę nieruchomości.

Komornik podejmie najpierw próbę skłonie-
nia naszego byłego najemcy do dobrowolne-
go opuszczenia lokalu. W tym celu wyśle mu 
stosowne wezwanie, pouczając jednoczenie, 
że po upływie wskazanego w nim terminu, przy-
stąpi do czynności egzekucyjnych – wyprowa-
dzenia najemcy (i osób z nim zamieszkujących) 
do lokalu wskazanego przy zawieraniu umowy.

A co, jeśli takiego lokalu już nie ma, 
np. został sprzedany? Albo właściciel 
zmienił zdanie i odwołał zgodę 
na przyjęcie najemcy?

Ten problem spędza sen z powiek wynajmu-
jącym. Niektórzy twierdzą wręcz, że jest to 
sytuacja stawiająca pod znakiem zapytania 
sensowność zawierania umów najmu okazjo-
nalnego. Nie wnikając w historyczne dywagacje 
(w różnych okresach kwestia ta była regulowana 
odmiennie) należy powiedzieć – nie taki dia-
beł straszny…

Zacząć należy od tego, że w razie utraty prawa 
do lokalu, do którego ma nastąpić eksmisja, 
najemca powinien znaleźć inny lokal i w ciągu 
21 dni dostarczyć wynajmującemu nowe oświad-
czenie oraz zgodę właściciela takiego lokalu (lub 
osoby mającej do niego inny tytuł prawny). Jeśli 
tego nie zrobi, wynajmujący ma prawo wypowie-
dzieć najem z zachowaniem co najmniej 7-dnio-
wego okresu wypowiedzenia. Ustawodawca 
nałożył zatem na najemcę obowiązek zapewnie-
nia sobie lokalu, w którym będzie mógł zamiesz-
kać na wypadek eksmisji. Sęk w tym, że najemcy 
niekoniecznie się z tego obowiązku wywiązują. 
O braku lokalu wynajmujący dowiaduje się zwy-
kle od komornika, ten zaś od osoby, która pier-
wotnie złożyła oświadczenie, iż naszego najem-
cę przyjmie na wypadek wykonania eksmisji.

I co w takiej sytuacji? Wygląda to 
tak, że w tym miejscu cała procedura 
staje w miejscu. Jaki sens ma zatem 
najem okazjonalny?

Jeśli lokal, do którego ma zostać wykonana eks-
misja, nie istnieje, bądź jego właściciel odwołał 
udzieloną wcześniej zgodę, komornik co do zasady 
powinien wstrzymać się z egzekucją do czasu, gdy 
gmina właściwa ze względu na miejsce położenia 
lokalu podlegającego opróżnieniu – na wniosek 
komornika – wskaże dłużnikowi tymczasowe 
pomieszczenie. Gminy mają jednak ograniczony 
zasób takich lokali i faktycznie, egzekucja mogłaby 
utknąć w miejscu.

Szczęśliwe, z art. 25d pkt. 2 ustawy o ochronie 
praw lokatorów wynika, że prawo do pomiesz-
czenia tymczasowego nie przysługuje byłemu 
najemcy, który korzystał z lokalu na podstawie 
umowy najmu okazjonalnego. Skoro tak, przepis 
art. 1046 § 51 kpc nakazuje, by komornik usunął 
byłego najemcę do noclegowni, schroniska lub 
innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, 
wskazanej na wniosek komornika przez gminę 
właściwą ze względu na miejsce położenia loka-
lu podlegającego opróżnieniu. Co więcej, przepis 
art. 1046 § 5 kpc zakłada, że komornik nie może 
wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli 
właściciel, sam najemca albo osoba trzecia wskaże 
pomieszczenie odpowiadające wymogom tymcza-
sowego pomieszczenia. Te zaś nie są wygórowane. 
Takie pomieszczenie musi nadawać się do zamiesz-
kania, posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia 
w wodę i do ustępu (które nie muszą znajdować 
się w tym samym, co lokal, budynku) posiadać 
oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość 
ogrzewania, niezawilgocone przegrody ściany oraz 
zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia 
do gotowania posiłków. Powierzchnia pomiesz-
czenia tymczasowego przypadająca na jedną 
osobę to co najmniej 5 mkw. Lokal ten ma w miarę 
możności znajdować się w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały 
osoby przekwaterowywane.
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A kto ocenia, czy dany lokal spełnia wymogi 
stawiane pomieszczeniom tymczasowym?

Robi to komornik.

Czy właściciel nieruchomości może jakoś 
zadziałać, by zapobiec sytuacji, w której 
wskazany przy zawieraniu umowy najmu 
okazjonalnego lokal staje się „nieaktualny”?

Jest na to stosunkowo prosty sposób – należy 
znaleźć taki lokal, którego właściciel nie bę-
dzie miał powodów, by się rozmyślić. Działają 
w Polsce podmioty, które świadczą usługi 
w zakresie wskazywania takich lokali. Składają 
oświadczenia opatrzone podpisem notarialnie 
poświadczonym, że na wypadek wykonania eks-
misji przyjmą do siebie byłego najemcę. Takie 
rozwiązanie wydaje się wykluczać ewentualną 
ingerencję najemcy, w którego interesie mogła-
by być dezaktualizacja lokalu.

Czy eksmisja w przypadku najmu 
instytucjonalnego różni się od 
najmu okazjonalnego?

Zasadnicza różnica polega na tym, że do umowy 
najmu instytucjonalnego załącznikiem jest tylko 
jedno oświadczenie, w którym najemca poddał 
się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia 
i wydania lokalu. Co więcej, z oświadczenia 
tego wynika jego świadomość, iż na wypadek 
wykonania eksmisji, nie przysługuje mu prawo 
do najmu socjalnego ani pomieszczenia tym-
czasowego. Taka eksmisja odbędzie się zatem 
na takich samych zasadach, jak w przypadku 
najmu okazjonalnego, w którym doszło do „zde-
aktualizowania” się lokalu, w którym najemca 
ma zamieszkać po opuszczeniu najmowane-
go mieszkania.

Podobnie, jak w najmie okazjonalnym, jeżeli 
po zakończeniu umowy najemca nie zamierza 
dobrowolnie opuścić lokalu, należy doręczyć mu 

fot. materiały prasowe Piotra Dobrowolskiego
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wezwanie opatrzone podpisem urzędowo po-
świadczonym, wskazując w nim:

1. strony umowy najmu – wynajmującego 
i najemcę;

2. umowę najmu instytucjonalnego i przyczynę 
jej zakończenia;

3. termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia 
doręczenia żądania najemcy, w którym na-
jemca i osoby z nim zamieszkujące mają 
opróżnić lokal.

Jak widać, różnica polega na terminie. W najmie 
okazjonalnym wynosi on co najmniej 7 dni, w naj-
mie instytucjonalnym – co najmniej 14 dni.

Jeżeli wezwanie to nie poskutkuje, składamy wnio-
sek o nadanie klauzuli wykonalności, jak w przy-
padku najmu okazjonalnego. Nie dołączamy do 
niego jednak faktu zgłoszenia rozpoczęcia najmu 

naczelnikowi urzędu skarbowego, jako że najem 
instytucjonalny nie przewiduje takiej okoliczności.

Samo postępowanie egzekucyjne będzie wygląda-
ło podobnie. Komornik – na wniosek o wszczęcie 
egzekucji – wezwie byłego najemcę do dobro-
wolnego opuszczenia lokalu i wyznaczy w tym 
celu odpowiedni termin. Jeśli ten upłynie bezsku-
tecznie, przystąpi do czynności. Ponieważ byłemu 
najemcy – z istoty najmu instytucjonalnego – nie 
przysługuje prawo do pomieszczenia tymczaso-
wego, komornik usunie go do  noclegowni, schro-
niska lub innej placówki zapewniającej miej-
sca noclegowe.

Z jakimi kosztami musi liczyć się właściciel 
mieszkania, chcąc przeprowadzić eksmisję?

Jak wspomniałem, wniosek o nadanie klauzu-
li wykonalności aktowi notarialnemu to 50 zł. 
Poświadczenie podpisu pod wezwaniem do do-

fot. Anastasia Shuraeva / pexels.com
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browolnego opuszczenia lokalu to kilkadziesiąt 
złotych. Wniosek o wszczęcie egzekucji składany 
komornikowi należy zaś opłacić kwotą 1500 zł.

Przejdźmy zatem do eksmisji w przypadku 
„zwykłej” umowy najmu? Czy ta procedura 
jest znacznie bardziej skomplikowana?

Zdecydowanie tak! Zacznijmy od tego, że w przy-
padku zwykłej umowy najmu wynajmujący nie 
dysponuje zwykle tytułem wykonawczym – aktem 
notarialnym, w którym najemca poddał się egze-
kucji co do opróżnienia lokalu. Nie można jednak 
wykluczyć, że takie oświadczenie mogłoby zostać 
sporządzone i dla tego typu umowy. Jeśli nim nie 
dysponujemy, musimy skierować do sądu pozew 
w nakazanie opuszczenia, opróżnienia i wydania 
lokalu, który – upraszczając – nazywamy po-
zwem eksmisyjnym.

To zwiastuje długie miesiące, nim 
odzyskamy lokal… Jeśli właściciel musi 
łożyć na utrzymanie lokalu, a dodatkowo – 
w obecnej niestabilnej sytuacji 
na rynku pieniężnym – spłaca raty kredytu 
hipotecznego, tak długi okres może być dla 
niego niebezpieczny…

Niestety, tak… I nie mam tu dobrej wiadomości – 
w aktualnych realiach sądowych są to nawet lata. 
Dość powiedzieć, że – składając pozew o eksmi-
sję do jednego z warszawskich sądów w styczniu 
2021 r. – wyrok eksmisyjny w pierwszej instancji 
uzyskałem w maju 2022 r. I to poniekąd dzięki bier-
nej postawie najemcy. Gdyby trafić na wyeduko-
waną jednostkę, postępowanie mogłoby potrwać 
znacznie dłużej. Bardzo trudno jest wytłumaczyć 
klientowi, że na odzyskanie swojego lokalu musi 
poczekać kilka lat, nie otrzymując zań czynszu…

Obowiązek wydania lokalu, po zakończonej umo-
wie najmu, wynika z przepisu art. 675 § 1 Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym po zakończeniu 
najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz 
w stanie niepogorszonym. Podstawą powództwa 

eksmisyjnego jest zaś przepis art. 222 § 1 kc, 
wedle którego właściciel może żądać od osoby, 
która włada faktycznie jego rzeczą, żeby rzecz 
została mu wydana, chyba że osobie tej przysłu-
guje skuteczne względem właściciela uprawnienie 
do władania rzeczą. Jak widać, w pozwie takim 
musimy wskazać kilka istotnych okoliczności. 
Po pierwsze, fakt przysługującego nam prawa wła-
sności do lokalu. Następnie fakt władania lokalem 
przez byłego najemcę oraz brak tytułu prawnego 
do lokalu – wygaśnięcie umowy najmu na skutek 
upływu czasu, na jaki została zawarta, bądź jej 
wypowiedzenia. Co istotne, pozew należy złożyć 
przeciwko wszystkim osobom zajmującym lokal, 
nawet jeśli są to małoletnie dzieci.

Obligatoryjnym elementem postępowania eksmi-
syjnego jest badanie przez sąd, czy pozwanemu 
przysługuje prawo do najmu socjalnego. W tym 
celu sąd ustali sytuację materialną i rodzinną 
byłych lokatorów. Istnieje jednak szereg kategorii 
osób, którym co do zasady nie można odmówić 
prawa do najmu socjalnego. Są to: kobiety w ciąży, 
małoletni, osoby niepełnosprawne, osoby ubez-
własnowolnione od osoby sprawującej nad nimi 
opiekę i wspólnie z nią zamieszkujące, obłożnie 
chorzy, emeryci lub renciści, bezrobotni oraz osoby 
spełniające przesłanki określone przez radę gminy 
w drodze uchwały.

Najem socjalny nie będzie im jednak przysługiwał, 
jeśli osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż 
dotychczas używany lub ich sytuacja materialna 
pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
we własnym zakresie.

Według najnowszych dostępnych danych 
GUS, w związku z realizacją wyroku 
eksmisyjnego pod koniec 2020 r. czekało 
na lokal socjalny aż 43 406 gospodarstw 
domowych. A jeśli jednak sąd zdecyduje 
o przyznaniu im lokalu socjalnego?

Jeżeli sąd orzeknie, iż naszemu byłemu lokatorowi 
przysługuje prawo do najmu socjalnego, nakaże 
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jednocześnie wstrzymanie wykonania eksmisji do 
czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy 
najmu socjalnego lokalu.

I w tym miejscu pojawia się dramatyczny wątek 
tematyki eksmisji. Gminy tych lokali nie mają bądź 
mają takie w stanie nienadającym się do zamiesz-
kania, nie dysponując jednocześnie określonym 
budżetem na ich remonty. W niektórych miastach 
oczekiwanie na lokal socjalny sięga 10 lat. Stąd też 
i ta liczba oczekujących.

Czy lokal socjalny musi spełniać jakieś 
specjalne wymogi?

Tak, lokal socjalny musi spełniać określone w usta-
wie wymogi: nadawać się do zamieszkania ze 
względu na wyposażenie i stan techniczny, posiadać 
powierzchnię pokoi co najmniej 5 mkw. na jed-
nego członka gospodarstwa domowego najemcy, 
a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 
domowego 10 mkw. Lokal taki może mieć jednak 
obniżony standard.

A co z opłatami? Czy taki były lokator może 
nadal nic nie płacić?

Teoretycznie nie może. Zgodnie z ustawą ma obo-
wiązek opłacać czynsz taki, jaki płaciłby na podsta-
wie umowy najmu socjalnego lokalu. W praktyce 
takie osoby często nie płacą nic. W takiej sytuacji 
właściciel może skierować roszczenie odszkodowaw-
cze pod adresem gminy, która zobowiązana była do 
dostarczenia lokalu socjalnego. Oznacza to jednak 
kolejny proces przed sądem i koszty z nim związane.

A jeśli sąd nie przyzna prawa do 
najmu socjalnego?

Po uprawomocnieniu się wyroku eksmisyjnego skła-
damy wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności 
i kierujemy do komornika wniosek o wszczęcie eg-
zekucji. Podobnie jak w przypadku najmu okazjonal-
nego i instytucjonalnego komornik wezwie byłego 
lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Jeśli 

pozostanie ono bezskuteczne, przystąpi do przepro-
wadzenia czynności.

W pierwszej kolejności komornik ustali, czy byłemu 
lokatorowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu 
lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać. Takim 
lokalem może być dom czy mieszkanie, którego jest 
właścicielem. Może to być również lokal, którego były 
lokator jest najemcą, dożywotnikiem itd. Jeśli takiego 
lokalu nie ma, komornik będzie musiał wstrzymać się 
z eksmisją do czasu, gdy gmina właściwa ze wzglę-
du na miejsce położenia lokalu wskaże tymczasowe 
pomieszczenie. Ponieważ sytuacja ta może trwać 
w nieskończoność, inicjatywę może przejąć właści-
ciel lokalu. Zgodnie bowiem ze wspomnianym już 
art. 1046 § 5 kpc, komornik nie może wstrzymać się 
z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel lub dłużnik 
albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiada-
jące wymogom tymczasowego pomieszczenia. Zatem 
eksmisja zostanie przeprowadzona, gdy właściciel 
lokalu na własną rękę zorganizuje pomieszcze-
nie tymczasowe.

A czy przepisy określają, na jaki okres takie 
pomieszczenie tymczasowe właściciel 
powinien zapewnić?

Tak, kwestię tę reguluje art. 25b ustawy o ochronie 
praw lokatorów. Zapewnia się je na czas oznaczony, 
nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Na skutek sytuacji za naszą wschodnią 
granicą, popyt na najem w Polsce 
zwiększył się znacznie w dużych miastach. 
Specyficzne warunki najmu uchodźcom 
określa Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Przepisy eksmisyjne nie będą 
dotyczyć ich w takim samym zakresie jak 
polskich najemców. Na czym polegają różnice?

Różnice dotyczą zawierania umów użyczenia 
i umów najmu okazjonalnego. Zacznijmy jednak od 
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tego, że ustawa zakreśla pewien krąg podmiotów 
nią objętych, a co za tym idzie, odmienne zasady 
oddawania lokali do używania dotyczyć będą nie 
każdego obywatela Ukrainy, a takiego, który:

1. przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa;

2. posiada Kartę Polaka i wraz z najbliższą rodziną 
z działań wojennych przybył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Ustawę stosujemy również do nieposiadającego 
obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywa-
tela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi i nie jest 
obywatelem polskim.

Podejmując zatem decyzję o wynajęciu mieszkania 
obywatelom Ukrainy, musimy ustalić, czy są to oso-
by mieszkające w Polsce przed 24 lutego 2022 r., 

czy też są uchodźcami i spełniają ww. kryteria. Dla 
jasności, w dalszej części rozmowy, takich najem-
ców będę nazywał uchodźcami.

Jeśli mam zamiar zawrzeć z uchodźcą umowę 
najmu okazjonalnego, specustawa pomocowa 
ogranicza formalności do złożenia przez niego 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do 
opróżnienia lokalu. Ustawodawca wyszedł z za-
łożenia, że osoby takie nie będą w stanie wska-
zać innego lokalu, w którym mogłyby zamieszkać 
na wypadek eksmisji, zatem wyłączył ten obo-
wiązek. Co za tym idzie, do umowy nie dołącza-
my również oświadczenia właściciela takiego 
lokalu o wyrażeniu zgody na przyjęcie najemcy 
na wypadek eksmisji.

Procedura postępowania na wypadek odmowy 
dobrowolnego opuszczenia lokalu przez uchodź-
ców będzie przebiegać zatem analogicznie jak 
w przypadku klasycznego najmu okazjonalnego. 
Musimy poprzedzić ją sformalizowanym we-
zwaniem do opróżnienia lokalu, złożyć wniosek 

fot. Lucas Pezeta / pexels.com
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o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarial-
nemu, aż wreszcie wniosek o wszczęcie egzekucji 
u właściwego komornika. Skoro zaś najemcom 
nie będzie przysługiwało prawo do innego 
lokalu, w którym mogą zamieszkać na wypadek 
eksmisji, będą oni traktowani jak osoby, którym 
nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymcza-
sowego. Komornik powinien usunąć zatem takie 
osoby do noclegowni.

Właściciele nieruchomości często 
decydowali się na udostepnienie 
swoich lokali uchodźcom na zasadach 
nieodpłatnego użyczenia. Jaką procedurę 
zastosować w tym przypadku, gdy goście 
po upływie umówionego czasu nie będą 
chcieli się wyprowadzić?

Dla umów użyczenia lokali przewidziano jesz-
cze inny reżim. Otóż, jeśli oddajemy do nieod-
płatnego używania uchodźcy budynek lub jego 
część (ustawodawca nie posłużył się tym razem 
pojęciem lokalu) w celu tymczasowego zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych, nie stosujemy 
w ogóle ustawy o ochronie praw lokatorów. To, 
co zwraca uwagę, to nowe pojęcie, dotychczas 
nieznane w naszym prawie lokalowym – tym-
czasowe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. 
Ustawa o ochronie praw lokatorów posługiwała 
się bowiem dwoma kategoriami – najem w celu 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i pobyt 
krótkotrwały. Ustawą „pomocową” dodano zatem 
kolejne pojęcie – zaspokajanie potrzeb mieszka-
niowych, które ma mieć jednak charakter przej-
ściowy, a nie trwały.

Należy mieć na uwadze, że użyczenie w swojej 
istocie polega na oddaniu lokalu do używania 
nieodpłatnie. Jeśli zaś umówimy się z uchodź-
cą, że w zamian za korzystanie z lokalu będzie 
np. sprzątał nasz dom czy biuro, to taka umowa 
może zostać zakwalifikowana jako umowa naj-
mu. Czynsz bowiem może być płacony nie tylko 
w pieniądzu, ale i świadczeniach innego rodzaju.

By odzyskać użyczony lokal, będziemy musieli 
przeprowadzić postępowanie eksmisyjne, na za-
sadach, o których pisałem wcześniej. Oczywistą 
różnicą, wynikającą z niestosowania ustawy 
o ochronie praw lokatorów, będzie jednak brak 
badania podstaw do przyznania prawa do naj-
mu socjalnego. Na wypadek uzyskania wyroku 
eksmisyjnego, komornik prowadzący eksmisję 
przeniesie uchodźcę do pomieszczenia tymcza-
sowego, które wskazać będzie musiała gmina. 
Do czasu wskazania go, komornik obowiązany 
będzie wstrzymać się z eksmisją, chyba że wła-
ściciel lokalu sam takie pomieszczenie zapewni.

Jak widać zatem, sam fakt niestosowania usta-
wy o ochronie praw lokatorów nie przyczyni się 
w sposób radykalny do szybkiego opróżnienia 
lokalu z kłopotliwego najemcy. Właściciel i tak 
będzie musiał przejść całą drogę przed sądem 
w postępowaniu eksmisyjnym, a to może ozna-
czać lata.

Chciałbym przypomnieć, że do najmu dla uchodź-
ców należy stosować wszystkie zasady, jakie obo-
wiązują w przypadku najmu dla cudzoziemców.

Dziękuję za rozmowę.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/umowa-najmu-cudzoziemcem-4539.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/umowa-najmu-cudzoziemcem-4539.html
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Bądź na bieżąco z nowościami
w serwisie i w kontakcie
z #TeamNO

Dołącz do grupy na Facebooku

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

Nieruchomosci-online.pl
dla profesjonalistów

https://www.facebook.com/groups/ogloszenia.no/
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fot. Karolina Grabowska / pexels.com

Kwestie podatkowe 
w użyczeniu i najmie 
obywatelom Ukrainy

 Grzegorz grabowski 
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W wyniku inwazji na Ukrainę w Polsce pojawiła się ogromna liczba ludzi 
szukających schronienia przed wojną. Podstawowym wsparciem i usługą,  
z których korzystają, jest tzw. „dach nad głową”.

W tym artykule opisuję kwestie podatkowe zwią-
zane z zapewnieniem tego „dachu nad głową” 
obywatelom Ukrainy. Nie będę natomiast anali-
zował kwestii prawnych, czyli np. czy i w jakim 
kształcie stosować prekarium, umowę użyczenia, 
umowę najmu, korzystania z najmu okazjonal-
nego i instytucjonalnego, a także zmian, które 
w tych obszarach wprowadziła Ustawa z 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(zwana dalej specustawą).

To zapewnienie „dachu nad głową” może odbywać 
się na kilka różnych sposobów:

 ■ użyczenia domu/mieszkania/pokoju lub łóż-
ka na krótki okres (od kilku do kilkudziesię-
ciu nocy),

 ■ użyczenia domu/mieszkania/pokoju lub łóż-    
ka długoterminowo na cele mieszkaniowe,

 ■ krótkotrwałego zakwaterowania (usłu-
ga odpłatna),

 ■ wynajmu długoterminowego na cele mieszka-
niowe (usługa odpłatna).

Poniżej omawiam kluczowe kwestie podatkowe 
związane właśnie z ww. czynnościami.

Uwzględniam również to, że odpłatne usługi (za-
kwaterowanie i wynajem) mogą być świadczone 
w obniżonych (nierynkowych) cenach.

 Użyczenie 
Zacznijmy od kwestii związanych z podatkiem 
dochodowym. Przypominam, że użyczenie z defi-
nicji jest bezpłatne. Jeśli pobieramy opłaty, nawet 
w niskiej wysokości, przestaje to być użyczenie, 
a zaczyna być najmem lub usługą zakwaterowania.

Założyciel i współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej 
Wynajmistrz.pl, wyspecjalizowanej w obsłudze klientów z branży 
nieruchomości, autor bloga Wynajmistrz.pl oraz książki o rozliczaniu 
najmu (podatekodwynajmu.pl), wydawca książek o nieruchomościach 
i podatkach. Prowadzi szkolenia, tworzy kursy online dla inwestorów 
oraz przedsiębiorców, sam inwestuje w nieruchomości.

Grzegorz Grabowski

https://wynajmistrz.pl/
https://podatekodwynajmu.pl/
https://wynajmistrz.pl/
https://podatekodwynajmu.pl/
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Niemniej, biorący do używania może ponosić 
zwykłe koszty utrzymania użyczonej mu nierucho-
mości (uwaga, za zwykłe koszty raczej nie można 
uznać kosztów obciążających oddającego w uży-
wanie, które istnieją niezależnie od umowy uży-
czenia, np. podatek od nieruchomości czy koszty 
kredytu). Zapiszmy to jednak odpowiednio w umo-
wie użyczenia. Umowa powinna jednoznacznie 
zobowiązywać korzystającego do ponoszenia okre-
ślonych kosztów związanych np. z zużyciem prze-
zeń mediów, a nie np. do wpłacania kwot na naszą 
rzecz, z których dopiero my będziemy opłacać 
koszty utrzymania nieruchomości. Odpowiednie 
sformułowanie w umowie zabezpieczy nas przed 
ryzykiem, że organy podatkowe uznają te kwoty 
za nasz przychód i zobowiążą do jego rozliczenia.

Ponoszenie kosztów utrzymania przez biorące-
go do używania nie wyklucza jednak opłacania 
tych kosztów za pośrednictwem użyczającego. 
Należy to jednak również odpowiednio sfor-
mułować w umowie użyczenia, np.: „biorący 

w używanie przekazuje ww. opłaty za pośrednic-
twem użyczającego”.

Zasadniczo, jeśli oddający w używanie ponosi 
jakieś wydatki związane z użyczoną nieruchomo-
ścią, to nie będą one u niego kosztami uzyskania 
przychodu (ponieważ nie są one poniesione w celu 
osiągnięcia przychodu). Podobnie będzie z amor-
tyzacją oddanego w nieodpłatne używanie mająt-
ku – odpisy nie będą kosztem uzyskania przychodu 
za miesiące, w których składniki majątku były od-
dane do nieodpłatnego używania. Ma to znaczenie 
dla podmiotów, które wykorzystują dany majątek 
do generowania przychodów np. poprzez najem, 
a w danym momencie zdecydowały się czasowo 
użyczyć go potrzebującym.

Art. 74 specustawy wprowadził wprawdzie do 
ustawy o PIT możliwość rozliczania kosztów daro-
wizn lub nieodpłatnych świadczeń dla pokrzyw-
dzonych działaniami wojennymi na Ukrainie do 
końca 2022 roku, ale katalog podmiotów, na rzecz 

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com
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których taka pomoc może być świadczona, jest 
ograniczony i nie ma w nim bezpośrednio wymie-
nionych obywateli Ukrainy.

Można więc powiedzieć, że użyczenie nie daje ko-
rzyści podatkowych osobie, która w ten sposób po-
maga. Pewnym pomysłem na poprawienie tej sy-
tuacji jest wynajem zamiast użyczenia, który może 
być świadczony za niższą od rynkowej stawkę.

O ile powyżej opisałem kwestie związane z po-
datkiem dochodowym dla użyczającego, to warto 
jeszcze wspomnieć, że biorący w użyczenie uzy-
skuje przychód z nieodpłatnych świadczeń (w wy-
sokości równowartości czynszu, gdyby zawrzeć 
rynkową umowę najmu), z którego należałoby się 
rozliczyć. Niemniej, art. 74 specustawy wprowadził 
zwolnienie z podatku dochodowego od pomocy 
humanitarnej otrzymanej przez obywateli Ukrainy 
w okresie do końca 2022 roku.

Analizując kwestie podatkowe związane z użycze-
niem, należałoby także pochylić się nad VAT-em. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT umo-
wa użyczenia może w niektórych przypadkach 
podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług. Tak będzie m.in. wtedy, gdy przysługi-
wało nam prawo do odliczenia VAT przy zakupie 
danej nieruchomości. Zgodnie z art. 29a ust. 
5 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest 
koszt świadczenia tych usług poniesiony przez 
podatnika, czyli, w przypadku nieruchomości, 
koszty utrzymania nieruchomości (uwaga, nie 
wystawiamy faktury).

Pojawiło się wprawdzie rozporządzenie, wprowa-
dzające 0% VAT-u dla dostaw towarów i świadcze-
nia usług na cele związane z pomocą ofiarom skut-
ków działań wojennych na terytorium Ukrainy do 
końca czerwca 2022 roku, ale katalog podmiotów, 
na rzecz których taka pomoc może być świadczo-
na, jest ograniczony i nie ma w nim bezpośrednio 
wymienionych obywateli Ukrainy.

Przejdźmy teraz do sytuacji, gdy nastąpi jakaś płat-
ność, tj. czynność traci cechy użyczenia.

fot. Godfrey Phiri / pexels.com

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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fot. Karolina Grabowska / pexels.com

 Różnica między 
 zakwaterowaniem i najmem 
Przede wszystkim należy zdecydować, czy usługa, 
którą świadczymy, to wynajem długoterminowy 
na cele mieszkaniowe czy też usługa krótkotrwałego 
zakwaterowania. Granica między tymi dwoma usłu-
gami nie jest jasno zdefiniowana i można by na ten 
temat napisać osobny artykuł, niemniej, w dużym 
uproszczeniu, można powiedzieć, że jeśli udostęp-
niamy lokal (także umeblowany) na dłuższy okres, 
tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym, to mamy do 
czynienia z wynajmem (PKD 68.20.Z). Natomiast gdy 
oferujemy noclegi, najczęściej w cyklu dziennym lub 
tygodniowym, w skład których wchodzą usługi typu: 
pościel, ręczniki, zaopatrzenie i wyposażenie kuchni, 
sprzątanie, to mamy do czynienia z usługą krótko-
trwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), czyli tzw. 
wynajmem krótkoterminowym. W zależności od tego, 
w którą szufladę wpadnie to, co robimy, różne będą 
konsekwencje podatkowe naszych działań.

 Najem 
Zacznijmy od prostszego przypadku, czyli gdy 
świadczymy usługę wynajmu. Taka usługa na rzecz 
obywateli Ukrainy – z punktu widzenia podatko-
wego – nie różni się niczym od wynajmu na rzecz 
Polaków czy innych nacji.

W zakresie podatku dochodowego mamy kilka 
możliwości jego rozliczania:

 ■ w ramach najmu prywatnego ryczałtem lub 
według skali podatkowej (od 2023 możliwe 
będzie rozliczenie tylko ryczałtem)

lub

 ■ w ramach działalności gospodarczej, która 
może być opodatkowana tzw. liniówką, według 
skali lub ryczałtem.

Jeśli właścicielem nieruchomości jest spółka, to 
wynajem rozlicza ona jak każdą inną usługę, któ-
rą świadczy.

Kwestia tego, czy podpiszemy umowę „zwykłą”, 
czy też umowę najmu okazjonalnego (którą pod-
pisujemy w ramach tzw. najmu prywatnego) lub 
instytucjonalnego (którą podpisuje firma), nie 
wpływa na sposób opodatkowania.

Wynajem nieruchomości mieszkalnej wyłącznie 
na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia 
przedmiotowego z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 36 usta-
wy o VAT) i to jest najczęstsza sytuacja w przy-
padku wynajmu obywatelom Ukrainy (jak również 
innym osobom). Jeśli nie możemy skorzystać z tego 
zwolnienia, bo np. wynajmujemy lokal niemiesz-
kalny albo także na inne cele niż mieszkaniowe, 
możemy jeszcze skorzystać ze zwolnienia ze 
względu na obrót do 200 tys. zł. Jeśli nie załapie-
my się na żadne zwolnienie, to w przypadku najmu 
naliczamy VAT według stawki podstawowej 23%.

Trzeba natomiast uważać w sytuacji, która akurat 
w kontekście obywateli Ukrainy często występuje, 
tj. gdy mieszkanie wynajmuje od nas firma na po-
trzeby swojego pracownika. Analizując interpreta-
cję ogólną ministra finansów z dn. 8 października 
2021 r., można stwierdzić, że nie skorzystamy wte-
dy ze zwolnienia przedmiotowego (ewentualnie ze 
zwolnienia ze względu na obrót).

 Zakwaterowanie 
Gdy w sposób zorganizowany i powtarzalny 
świadczymy usługę zakwaterowania, to w zakresie 
podatku dochodowego zasadniczo powinniśmy 
rozliczać ją w ramach działalności gospodarczej, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami, np. konieczno-
ścią rejestracji, prowadzeniem księgowości, skład-
kami ZUS itp. W przypadku, gdy nasze przychody 
nie przekroczą 50% wynagrodzenia minimalnego 
miesięcznie, pewną opcją może też być działal-
ność nierejestrowa.
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Jeśli jednak zrobimy to jednorazowo, w sposób 
okazjonalny, to – w mojej opinii – można taki przy-
chód z usługi krótkotrwałego udostępnienia nocle-
gu rozliczyć w ramach źródła „najem prywatny”.

Usługa zakwaterowania – niezależnie od tego, czy 
jest rozliczana w ramach działalności gospodar-
czej, spółki, działalności nierejestrowej, czy w inny 
sposób – opodatkowana jest obniżoną stawką VAT 
8%. Oczywiście, można także skorzystać z wyżej 
wspomnianego zwolnienia ze względu na obrót do 
200 tys. zł.

 Najem po obniżonej cenie 
Zaobserwowałem również przypadki, gdy wynaj-
mujący pomagali obywatelom Ukrainy, wynajmując 
im nieruchomości w niższej niż rynkowa cenie.

Powstaje pytanie, jakie będzie to miało kon-
sekwencje podatkowe dla wynajmującego 
i dla najemcy.

Po stronie wynajmującego, w zakresie podatku do-
chodowego wynajem w ramach działalności gospo-
darczej w cenie niższej niż rynkowa (z rabatem) gene-
ruje ryzyko, że organy stwierdzą, że przychód należy 
rozpoznać według ceny rynkowej, a nie tej obniżonej, 
jeśli wynajem poniżej ceny rynkowej nie miał racjo-
nalnego uzasadnienia. Wydaje się jednak, że obecna 
sytuacja będzie dobrym argumentem uzasadniają-
cym obniżenie czynszu, a dodatkowo można powołać 
się na fakt oferowania obniżonych stawek szerokie-
mu gronu odbiorców (a nie tylko wybranym osobom).

Jeśli zaś chodzi o VAT – w przypadku usługi wynajmu 
nieruchomości mieszkalnej wyłącznie na cele miesz-
kaniowe zastosowanie znajdzie wspomniane przeze 
mnie wyżej zwolnienie, obniżenie ceny wynajmu nie 
będzie więc miało konsekwencji w zakresie tego po-
datku. Gdybyśmy oferowali natomiast usługę zakwa-
terowania (opodatkowaną stawką 8%) w obniżonej 
cenie, to tutaj nie powinno być ryzyka, że organ na-
liczy podatek od ceny rynkowej, jeżeli ta obniżka ma 

uzasadnienie ekonomiczne i nie jest wykorzystywana 
do obejścia przepisów prawa czy też do unikania 
opodatkowania. Naliczenie podatku od ceny rynkowej 
może jednak nastąpić w przypadku relacji z podmio-
tami powiązanymi (art. 32 ustawy o VAT).

W przypadku, gdy dochodzi do sprzedaży usługi czę-
ściowo odpłatnej (czyli z dużymi rabatami), po stronie 
nabywcy (czyli naszego najemcy) powstanie przychód 
z nieodpłatnych świadczeń w postaci różnicy między 
ceną rynkową a obniżoną. Niemniej, art. 74 specusta-
wy wprowadził wspomniane już wcześniej zwolnienie 
z podatku dochodowego od pomocy humanitarnej 
otrzymanej przez obywateli Ukrainy w okresie do 
końca 2022 roku i wydaje się, że w tym przypadku to 
zwolnienie będzie miało zastosowanie.

 Pieniądze z tytułu  
 zakwaterowania i wyżywienia  
 obywateli Ukrainy 
Każdy podmiot – w szczególności osoby fizycz-
ne prowadzące gospodarstwo domowe – który 
zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywate-
lom Ukrainy przybywającym z terytorium Ukrainy 
z powodu działań wojennych, może otrzymać świad-
czenie pieniężne w kwocie 40 zł za każdy dzień 
udzielonego wsparcia (nie dłużej niż 60 dni). Analiza 
szczegółów tego świadczenia nie jest tematem tego 
artykułu. Wyjaśnię tylko kwestie podatkowe: ww. 
świadczenie jest zwolnione z podatku PIT lub CIT, 
nie trzeba go także wykazywać w zeznaniu rocznym.

Zagadnienia rozliczania usług najmu i zakwate-
rowania są dość obszerne, po więcej informacji 
na ten temat zapraszam na Wynajmistrz.pl.

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
https://wynajmistrz.pl/
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fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

 Ewa Klos-Rychter 

Frankowicze  
na start
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Nie ulega jednak wątpliwości, że większość kredy-
tobiorców, którzy spłacają tzw. kredyty frankowe, 
stoi przed dylematem, czy zwracać się do sądu 
w celu oceny zawartych umów, czy może renego-
cjować warunki kredytu i zgodzić się na zawarcie 
zaproponowanych przez bank warunków. W tym 
opracowaniu przybliżę problematykę związaną 
z kredytami frankowymi i możliwościami, jakie 
daje proces sądowy, jak również poddam ocenie 
propozycje ugodowe coraz częściej składane fran-
kowiczom przez poszczególne banki.

 KIM JEST FRANKOWICZ? 
Frankowicz to konsument, który zawarł z bankiem 
umowę kredytu hipotecznego we franku szwajcar-
skim. Uszczegóławiając pojęcie konsumenta w tym 
przypadku – to osoba fizyczna, która podpisała 
taką umowę najczęściej w celu realizacji własnych 
potrzeb mieszkaniowych.

 CO TO JEST KREDYT FRANKOWY? 
Mamy dwa rodzaje takich kredytów – indekso-
wane i denominowane do waluty obcej. Zarówno 
pierwszy, jak i drugi są dziś przedmiotem postępo-
wań sądowych.

Cechą kredytu indeksowanego było wyrażenie 
kwoty kredytu w walucie polskiej, która w momen-
cie wypłaty była przeliczana na walutę obcą.

Odwrotnie było w kredytach denominowanych. 
Tutaj kwota udzielonego kredytu była wyrażana 
np. we frankach szwajcarskich, a dopiero w mo-
mencie wypłaty kolejnych transz następowało jej 
przeliczenie na walutę polską według kursu kupna 
ustalanego przez bank.

Harmonogram spłaty w przypadku obydwu ro-
dzajów kredytu wyrażony był w walucie obcej, ale 

Pojęcie „frankowiczów” weszło już na stałe do terminologii nie tylko 
prawniczej. Jednym kojarzy się ono z osobami, które nieświadomie padły 
ofiarą niekorzystnych zapisów umownych, innym zaś z lawirantami, którzy 
– wszczynając procesy – próbują przechytrzyć banki, aby nie zapłacić za 
otrzymany kredyt.

Radca prawny, licencjonowany pośrednik, specjalistka w zakresie 
prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu 
Nieruchomościami KLOS. Doświadczony praktyk w zakresie procesów 
cywilnych, w tym spraw frankowych.

Ewa Klos-Rychter
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spłata rat dokonywana była w złotówkach wed-
ług obowiązujących w banku kursów sprzedaży 
(a nie kupna).

Gołym okiem widać, że ten proceder miał 
kilka słabych dla konsumentów punktów. 
Najboleśniejszym był absolutny brak wpływu, 
ale też i wiedzy na temat tabel kursowych narzu-
conych przez bank, według których następowały 
przeliczenia. Ponadto, przeliczenie uruchamia-
nego kredytu następowało według kursu kupna, 
a spłata rat według – zawsze wyższego – kursu 
sprzedaży. Był to czysty zysk dla banku – zaro-
bek na tzw. różnicach spreadowych.

Powyższe zasady wypłaty kredytu i spłaty rat 
opisane były w umowach za pomocą tzw. klauzul 
indeksacyjnych, które dziś są uznawane za niedo-
zwolone (abuzywne).

 KRÓTKA HISTORIA 
 KREDYTÓW FRANKOWYCH 
Największy popyt na ten typ kredytów nastąpił 
w latach 2005-2008. Niektórzy pośrednicy w ob-
rocie nieruchomościami pamiętają owe czasy – 
na rynku nieruchomości panowało istne szaleń-
stwo zakupowe, a kredyty były na wyciągnięcie 
ręki. O atrakcyjności kredytów frankowych zade-
cydował w szczególności wskaźnik LIBOR, zdecy-
dowanie niższy w porównaniu do ustalanego dla 
kredytów złotówkowych wskaźnika WIBOR, a tym 
samym mniejsze oprocentowanie. Ponieważ kurs 
franka był historycznie niski, to i wysokość rat 
była zachęcająca, a ocena zdolności kredytowej 
łagodna. Stąd liczba kredytów udzielanych we 
frankach szwajcarskich szybko rosła. W latach 
2005-2008 wynosiły one około 80% całej puli 
kredytów hipotecznych. Jednakże mało który 
klient wczytywał się w umowę zawieraną z ban-
kiem, a jeśli nawet to uczynił, nie znalazł w niej 
jasnego i czytelnego wyjaśnienia zasad ryzyka 
walutowego, które przecież brał na siebie.

Rynek nieruchomości załamał się w 2008 roku. 
Polska waluta uległa osłabieniu, a ceny fran-
ka szwajcarskiego zaczęły szybować w górę. 
Frankowicze z przerażeniem stwierdzali, że – 
mimo systematycznej spłaty – ich nominalne 
zadłużenie nie spadało, ale nawet wzrastało. Saldo 
zadłużenia ostatecznie niejednokrotnie przewyż-
szało kwote ̨ udzielonego kredytu, ale też ̇ i wartość 
kredytowanej nieruchomości.

Warto podkreślić, że kredyty frankowe są w rze-
czywistości kredytami złotowymi, a nie walutowy-
mi, albowiem kredytobiorcy nie mieli możliwości 
spłaty rat w walucie obcej. Tę sytuację zmieniła 
dopiero tzw. ustawa antyspreadowa z 2011 roku.

 CO MOGĄ ZROBIĆ FRANKOWICZE? 
Obserwując dalszy wzrost kursu franka szwajcar-
skiego, kredytobiorcy coraz częściej decydują się 
na drogę sądową. Nie wiedzą jednak, z jakim rosz-
czeniem mogą wystąpić i jakie konsekwencje wią-
żą się z uzyskaniem korzystnego dla nich wyroku.

Zaczniemy zatem od najdalej idącego żądania, 
czyli stwierdzenia nieważności umowy kredytu 
bankowego. Potem przejdziemy do łagodniejsze-
go roszczenia o tzw. „odfrankowienie” umowy. 
Wybór, z którego roszczenia skorzystać, zależy 
od decyzji kredytobiorcy opartej na analizie jego 
konkretnej sytuacji. Sprawy frankowe doczekały 
się bogatego i skomplikowanego dorobku orzecz-
niczego, tak w sądach polskich, jak i w Trybunale 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W tym 
zakresie, dla oceny kredytów powiązanych z fran-

 KLIENCI KREDYTÓW 
 FRANKOWYCH NIE BYLI ŚWIADOMI 
 RYZYKA WALUTOWEGO, JAKIE 
 BRALI NA SIEBIE. 
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kami w Polsce, najważniejsze znacznie ma wyrok 
z dnia 3.10.2019 roku w sprawie Dziubak oraz 
wyrok z dnia 29.04.2021 roku w sprawie I.W., R.W. 
przeciwko Bank BPH S.A.

Pierwszą czynnością powinna być precyzyjna 
analiza umowy zawartej z bankiem, stwierdzenie 
podstaw do wniesienia powództwa (w szczególno-
ści istnienie klauzul niedozwolonych tzw. klauzul 
indeksacyjnych), przeliczenie dokonanych spłat, 
a następnie wezwanie banku do oczekiwanego 
zachowania, często w trybie złożenia reklamacji 
lub prowadzonych mediacji.

 STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI 
 UMOWY KREDYTU BANKOWEGO 
Umowa kredytu frankowego może zostać unie-
ważniona. Stwierdzenie nieważności niesie za sobą 
dalekosiężne skutki. Umowa zostaje uznana za nie-
byłą, a jej strony powinny zwrócić sobie otrzyma-
ne świadczenia. Bank zatem będzie zobowiązany 

do zwrotu wpłaconych przez kredytobiorcę rat, 
prowizji i innych opłat, ale i frankowicz powinien 
zwrócić bankowi otrzymany kredyt.  W takiej sytu-
acji możliwe jest wzajemne potrącenie świadczeń. 
Sposoby rozliczeń między bankiem a kredytobiorcą 
są przedmiotem wielu orzeczeń.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że – w odpowiedzi 
na przegrane procesy – banki stosują obecnie 
metodę odstraszania, a mianowicie w razie unie-
ważnienia umowy występują z powództwami 
o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez 
okres, kiedy frankowicz posiadał w swojej dyspozy-
cji kredyt. Ponieważ jest to kwestia budząca duże 
kontrowersje, obecnie najbardziej wyczekiwanym 
jest orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, 
zawierające odpowiedź m.in. na pytanie dotyczące 
możliwości dochodzenia przez banki wynagrodze-
nia za korzystanie z kapitału (III CZP 25/22). Liczne 
sądy zawieszają postępowania do czasu jego 
opublikowania. Będzie to przełomowe zdarzenie 
w kwestiach frankowych, usuwające stan niepew-
ności kredytobiorców.

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?Search=III CZP 25/22
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 „ODFRANKOWIENIE” KREDYTU 
Często słyszę od swoich klientów, że nie zależy im 
na odebraniu bankowi możliwości zarobku na udzie-
lonym kredycie, chcą jedynie uczciwego rozliczenia 
dokonanych wpłat i kontynuacji umowy na przejrzy-
stych i sprawiedliwych zasadach. Wówczas opty-
malnym rozwiązaniem jest wniesienie powództwa 
o stwierdzenie bezskuteczności klauzul indeksa-
cyjnych, co będzie się wiązać z ich usunięciem przy 
dalszym obowiązywaniu umowy kredytu. Jest to 
o wiele bardziej bezpieczne rozwiązanie, niezmier-
nie korzystne dla frankowiczów. Skutkować będzie 
przyjęciem, że kredyt został udzielony w złotych, 
przy pozostawieniu oprocentowania opartego na ko-
rzystnej stawce LIBOR i ponownym przeliczeniu rat. 
Zazwyczaj powstaje z tego tytułu duża nadpłata, 
którą bank powinien zwrócić frankowiczowi.

 CZY ZAWIERAĆ PROPONOWANĄ 
 PRZEZ BANK UGODĘ? 
Z uwagi na fakt, że orzecznictwo sądowe – tak krajo-
we, jak i europejskie (TSUE) – sprzyja frankowiczom, 
banki – obawiając się przegranych procesów – wy-
stępują do swoich klientów z propozycjami ugód. 
Przedstawiają kredytobiorcom ofertę przekształcenia 
kredytu frankowego w kredyt złotówkowy, dołą-
czając zestawienie stanowiące podstawę ̨ustalenia 

pozostałej do spłaty kwoty 
kredytu w polskich złotych 
oraz stosowne symulacje.

Należy pamiętać, że w takiej propozycji kredyt 
zostaje tak przeliczony, jakby od momentu jego 

uruchomienia był kredytem złotówkowym, a zatem 
od chwili jego wypłaty oprocentowanie opiera się 
na stawce WIBOR (mniej korzystnej, aniżeli do-
tychczas obowiązujący frankowicza LIBOR). Warto 
ponegocjować z bankiem wysokość wyliczonego 
kapitału pozostałego do spłaty oraz wysokość za-
proponowanej marży, będącej jednym ze składni-
ków oprocentowania. Warto też sporządzić symula-
cję sądowego „odfrankowienia” kredytu, albowiem 
zawsze będzie ona bardziej korzystna od propo-
zycji ugodowych banku, nie mówiąc o benefitach 
płynących z unieważnienia umowy kredytu. Przy 
ocenie warunków proponowanej ugody powinny 
być również brane pod uwagę stale wzrastające 
stopy procentowe, a w ich konsekwencji wskaźnik 
WIBOR. Coraz częściej okazuje się bowiem, że wy-
sokość raty w proponowanej ugodzie jest wyższa 
od dotychczasowej „frankowej”, a przecież stopy 
procentowe będą jeszcze rosnąć.

Kredytobiorcy podpisują ugody wówczas, gdy 
pozostaje im do spłaty niewielka część kapitału 
bądź wtedy, gdy nie mają ochoty na postępowa-
nie sądowe.

 PROCESY SĄDOWE W POLSCE 
Obecnie w Polsce toczy sie ̨ ponad 70 tysie ̨cy 
frankowych spraw sądowych.  Miesięcznie skła-
danych jest około 5 tysięcy nowych pozwów. 
Najpopularniejszym sądem jest specjalnie utwo-
rzony Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie, 
uważany za najbardziej sprzyjający frankowiczom. 
Warto wspomnieć, że maksymalna opłata sądo-
wa, którą należy wnieść wraz z pozwem, wynosi 
1000 złotych.

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

 PROPONOWANĄ PRZEZ BANK 
 UGODĘ WARTO, A NAWET 
 NALEŻY, NEGOCJOWAĆ. 

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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Zbycie nieruchomości 
niemieszkalnej
będącej przedmiotem umowy najmu

fot. Maria Orlova / pexels.com

 oliwia walentynowicz 
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Kwestia zbycia nieruchomości będącej przedmio-
tem umowy najmu została uregulowana w kodek-
sie cywilnym (dalej KC). Artykuł 678 KC wskazuje, 
że w przypadku zbycia rzeczy najętej w czasie 
trwania umowy najmu nabywca wstępuje w stosu-
nek najmu na miejsce zbywcy (czyli dotychczaso-
wego wynajmującego).

Oznacza to, że nabywca staje się „nowym wynaj-
mującym” już w momencie podpisania aktu nota-
rialnego. Nie jest do tego wymagana żadna dodat-
kowa czynność którejkolwiek ze stron w formie np. 
aneksu do umowy czy dodatkowych porozumień 
pomiędzy zbywcą/nabywcą a najemcą. Co istot-
ne, nie jest również wymagana zgoda najemcy 
na sprzedaż nieruchomości (chyba że w umowie 
strony uzgodniły inaczej), a nawet jego wiedza 
na ten temat.

Warto jeszcze podkreślić, że nabywca jest zawsze 
związany umową najmu zawartą przez zbywcę, 
nawet w sytuacji, kiedy o istnieniu takiej umowy 
nie wiedział i nie mógł się wcześniej dowiedzieć. 
Między innymi z tego powodu – w celu ochrony 
interesów nabywcy –  ustawodawca zastrzegł 
na jego rzecz możliwość wypowiedzenia umowy 
najmu z zachowaniem ustawowych terminów wy-
powiedzenia. Zgodnie z art. 688 KC, w przypadku 

Właściciel nieruchomości, pomimo zawarcia umowy najmu, zawsze zachowuje 
pełne prawo do rozporządzania swoim mieniem, w tym do jego zbycia na 
rzecz osoby trzeciej. Kwestia zbycia nieruchomości mieszkalnej w trakcie 
trwania umowy najmu, jako budząca najwięcej emocji, doczekała się już wielu 
opracowań. Jak natomiast kształtuje się sytuacja w przypadku sprzedaży 
nieruchomości niemieszkalnej? Co należy wiedzieć, obsługując taką transakcję?

Prawnik, pośrednik nieruchomości, właścicielka biura View Estate. 
Wiedzę z zakresu prawa pogłębiała podczas studiów w Wielkiej Brytanii 
oraz Stanach Zjednoczonych. Od ponad 4 lat zajmuje się prawem 
nieruchomości, najpierw jako członek działu umów handlowych 
i nieruchomości w międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie 
jako prawnik w wewnętrznym dziale prawnym jednej z wiodących 
w Europie spółek z branży restauracyjnej.

Oliwia Walentynowicz

 DO WEJŚCIA NABYWCY LOKALU 
 W STOSUNEK NAJMU NIE JEST 
 WYMAGANA ŻADNA DODATKOWA 
 CZYNNOŚĆ PRAWNA. 
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najmu lokalu z czynszem płatnym miesięcznie, 
najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy 
miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzo-
wego – co stanowi wyjątek od zasady ogólnej 
z art. 673 ust. 2 KC.

Dla porządku jedynie wspomnę, że zatajenie przez 
zbywcę faktu, że nieruchomość jest przedmio-
tem umowy najmu, może stanowić wadę prawną 
nieruchomości i rodzi po stronie nabywcy okre-
ślone uprawnienia. Stąd – w przypadku wynikłych 
w związku z tym problemów – warto zarekomen-
dować klientowi konsultację z prawnikiem, który 
będzie w stanie udzielić mu dalszej pomocy.

 WYPOWIEDZENIE UMOWY 
Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, umowa naj-
mu zawarta na czas oznaczony może zostać wypo-
wiedziana jedynie na warunkach w niej wskazanych 
i za terminem wypowiedzenia w niej ustalonym. Ma 
to na celu zapewnienie obu stronom umowy poczu-
cia bezpieczeństwa oraz stabilności stosunku.

Jeśli zaś chodzi o umowę najmu zawartą na czas 
nieoznaczony, może ona zostać wypowiedziana 
przez każdą ze stron, bez podawania przyczyny, 
przy zachowaniu okresu wypowiedzenia uzgodnio-
nego w umowie (np. 3-miesięcznego, 6-miesięcz-
nego, rocznego itp.).

Skorzystanie przez nabywcę z trybu wypowiedze-
nia umowy przewidzianego w art. 678 KC zapew-
nia mu możliwość:

1. rozwiązania umowy najmu, nawet w sytuacji 
kiedy nie ziściła się żadna z przesłanek wska-
zanych w umowie (w przypadku umowy za-
wartej na czas oznaczony); 

2. ewentualnego skrócenia umownego okresu 
wypowiedzenia uregulowanego w umowie 
najmu na czas nieoznaczony (np. 6 miesięcy) 
do ustawowego – najczęściej 3-miesięcznego, 
ponieważ w większości przypadków czynsz 
płatny jest miesięcznie (art. 688 KC).

fot. cottonbro / pexels.com
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 KIEDY NABYWCA NIE MOŻE  
 WYPOWIEDZIEĆ UMOWY? 
Kodeksy uwielbiają wyjątki i tak jest również 
w tym przypadku. Mianowicie, uprawnienie do 
wypowiedzenia umowy najmu w trybie art. 678 KC 
nie przysługuje nabywcy, jeśli zostały łącznie speł-
nione warunki: umowa najmu była zawarta na czas 
oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i datą 
pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie inte-
resów najemcy. Datę pewną można uzyskać np. po-
przez okazanie dokumentu notariuszowi i uzyska-
nie na nim odpowiedniej wzmianki (art. 81 KC). Co 
jest przy tym istotne, datę pewną można uzyskać 
w każdym czasie, niezależnie od tego, kiedy była 
zawierana umowa najmu. Ważne, aby wskazywała 
na datę przed zawarciem umowy sprzedaży.

 O CZYM WARTO WIEDZIEĆ, 
 REPREZENTUJĄC 
 KLIENTA KUPUJĄCEGO? 
Najwięcej ewentualnych niespodzianek może 
w tym przypadku czyhać na stronę kupującą, stąd 
to od niej zacznijmy.

1. Weryfikacja umowy najmu zawartej pomiędzy 
zbywcą a najemcą. Jeszcze przed zawarciem 
umowy sprzedaży należy poprosić stronę 
sprzedającą o przedstawienie treści umowy 
najmu (oczywiście może być ona zanonimizo-
wana) i zwrócić uwagę na zapisy, w których znaj-
dziemy:

 ■ wysokość czynszu oraz – szczególnie 
w przypadku umów zawartych na dłuższe 
okresy – istnienie (i treść) lub brak klauzu-
li waloryzacyjnej;

fot. Maria Orlova / pexels.com
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 ■ czas na jaki umowa została zawarta – czy jest 
to czas oznaczony czy nieoznaczony, jaki jest 
okres wypowiedzenia, czy (i jakie) zostały za-
strzeżone warunki wypowiedzenia umowy;

 ■ zabezpieczenia – kaucja (jej wysokość, ewen-
tualne uzupełnienia w wyniku waloryzacji), 
dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie 
procedury cywilnej z art. 777 KPC oraz jego 
zakres (czy odnosi się jedynie do opróżnienia 
i wydania lokalu, czy również co do zapłaty 
sumy pieniężnej, a jeśli tak, to w jakiej wyso-
kości). Najlepiej poprosić również o możliwość 
wglądu w akt zawierający poddanie się egze-
kucji lub o jego zanonimizowaną kopię;

 ■ ustalenia dot. ewentualnych nakładów lub 
ulepszeń przedmiotu najmu przez najemcę 
i związanych z tym rozliczeń;

 ■ ewentualne „niestandardowe” ustalenia 
pomiędzy stronami oraz zakres zobowią-
zań wynajmującego.

2. Weryfikacja księgi wieczystej – co do zasady 
umowa najmu obowiązuje jedynie pomiędzy 
jej stronami, jednak wpis uprawnienia do 
księgi wieczystej rozszerza skuteczność 
umowy również w stosunku do osób trzecich 
(z uwagi na rękojmie wiary publicznej ksiąg 
wieczystych). W doktrynie przyjmuje się, że wpis 
uprawnienia wynikającego z umowy najmu do 
księgi wieczystej odnosi skutek analogiczny do 
daty pewnej – a co za tym idzie, nabywca jest 
uprawniony do wypowiedzenia umowy jedynie 
na warunkach zgodnych z umową, a tryb  
z art. 678 KC nie znajduje zastosowania. 

3. Po zawarciu umowy sprzedaży nabywca po-
winien poinformować najemcę o wstąpieniu 
z mocy prawa do umowy najmu na miejsce 
dotychczasowego wynajmującego. W powia-
domieniu powinien wskazać: swoje dane, adres 
korespondencyjny, numer konta do wpłaty 
czynszu oraz (w zależności od potrzeby) dane 
osoby kontaktowej. Zawiadomienie może 

zostać przesłane mailowo, najlepiej jednak 
przesłać je pocztą za potwierdzeniem odbioru 
lub przekazać je najemcy osobiście (również 

za potwierdzeniem odbioru 
na egzemplarzu nowe-
go właściciela).

Uwaga! Wielu pośredników doskonale radzi sobie 
z czytaniem umów najmu i wie, na co należy zwró-
cić uwagę. Jeśli jednak czujesz, że nie masz w tym 
zakresie wiedzy i/lub doświadczenia, ogranicz swoją 
pomoc do wytłumaczenia klientowi, dlaczego do-
kładne zapoznanie się z warunkami umowy najmu 
jest istotne przed zawarciem umowy (nabywca 
wstępuje w miejsce wynajmującego już w momencie 
podpisania aktu notarialnego – stąd po zakupie jest 
już za późno) i zarekomenduj konsultację z praw-
nikiem, który przeanalizuje dla niego treść umowy 
i wskaże ewentualne zagrożenia czy istotne kwestie, 
o których powinien wiedzieć.

 O CZYM WARTO WIEDZIEĆ,  
 REPREZENTUJĄC 
 KLIENTA SPRZEDAJĄCEGO? 
Reprezentując stronę sprzedającą, zacznij od usta-
lenia z jego najemcą – przez samego sprzedającego 
lub najlepiej podczas spotkania z Twoim uczestnic-
twem – jego dalszych planów związanych z lokalem. 
Czy jest zadowolony ze współpracy na aktualnych 
warunkach, czy planuje pozostać w lokalu itp. 
Jest to szczególnie istotne, jeśli nieruchomość jest 

 ZALEĆ KLIENTOWI DOKŁADNE 
 ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI 
 UMOWY NAJMU. JEST TO  
 ISTOTNE PRZED PODPISANIEM 
 AKTU NOTARIALNEGO. 
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atrakcyjna pod względem inwestycyjnym – w takiej 
sytuacji potencjalnego nabywcę będzie interesowało, 
czy najemca jest stabilny oraz chętny do kontynu-
owania współpracy. Warto również ustalić z najemcą 
wszelkie kwestie logistyczne związane ze sprzedażą, 
jak np. prowadzenie prezentacji. Należy pamiętać, 
że najemca nie ma obowiązku udostępniać wynaj-
mującemu lokalu (np. w częstotliwości kilku razy 
w tygodniu), a wynajmujący nie ma prawa zaburza-
nia normalnego funkcjonowania najemcy w loka-
lu. Pomijając powyższe kwestie, określenie zasad 
współpracy zwyczajnie ułatwi i umili Ci pracę.

Po sprzedaży pamiętaj o uregulowaniu kwestii 
związanych z wpłaconą przez najemcę kaucją. Może 
się to odbyć na dwa sposoby – poprzez zwrot kaucji 
najemcy lub przekazanie jej bezpośrednio nabywcy. 
Obowiązek zwrotu kaucji nie przechodzi automa-
tycznie na nabywcę, ponieważ przyjmuje się, że wy-
nika on z odrębnego od najmu stosunku prawnego.

Warto wspomnieć także o możliwości dochodze-
nia przez najemcę od zbywcy naprawienia szkody 
związanej z przedwczesnym wypowiedzeniem 
umowy przez nabywcę, co jest szczególnie istotne 
w przypadku umów zawartych na czas oznaczony. 
Może to wynikać np. z faktu, że strony – tj. najem-
ca i zbywca – wynegocjowały pomiędzy sobą okre-
ślone warunki najmu, w efekcie których najemca 
np. poniósł duże nakłady finansowe w celu dosto-
sowania lokalu pod swoją działalność (jak restaura-
cja, sklep, biura itp.), kalkulując działalność i zwrot 
z poniesionej inwestycji w oparciu o czas trwania 
umowy. Najemca ma w tej sytuacji prawo żądać 
od zbywcy naprawienia poniesionej przez siebie 
szkody, obejmującej zarówno stratę rzeczywistą, 
jak i utracone korzyści, co wynika z art. 679 KC.

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. Maria Orlova / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Najem okazjonalny 
Co każdy pośrednik wiedzieć powinien?
 Agnieszka i Michał Łukaszewscy 

fot. EKATERINA BOLOVTSOVA / pexels.com
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Jak zatem przygotować umowę najmu, aby w rów-
nym stopniu zabezpieczyć najemcę i właścicie-
la nieruchomości?

W 2010 roku pojawiło się światełko w tunelu dla 
właścicieli mieszkań przeznaczonych na wynajem. 
Ustawodawca wprowadził do Ustawy z dnia  
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego przepisy o wprowadzeniu tzw. najmu 
okazjonalnego. Czy dostatecznie dobrze chronią 
one interesy właściciela najmowanej nieruchomo-
ści? Przyjrzyjmy się im dokładnie i sprawdźmy to.

 KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELA 
Zawarcie umowy najmu okazjonalnego ma tę 
przewagę nad zwykłą umową najmu, że pozwala 
na szybsze przeprowadzenie eksmisji lokato-
ra, który po wygaśnięciu umowy nie chce opu-
ścić lokalu.

Nie dość, że szybsze, to przede wszystkim legalne. 
W praktyce wygląda to tak:

 ■ zawierając zwykłą umowę najmu, na wyrok 
eksmisyjny możesz czekać nawet kilka lat, 
a potem kolejnych kilka lat na lokal zastępczy;

 ■ zawierając umowę najmu okazjonalnego, 
korzystasz z trybu zaocznego rozpatrywania 
wniosku przez sąd (czekasz maksymalnie kilka 
tygodni, czasem wystarczy kilka dni), bowiem 
najemcy musieli poddać się egzekucji  
z art. 777 kpc. i zobowiązali się, że opróżnią 
i wydadzą mieszkanie.

 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ, 
 BY UMOWA MIAŁA MOC PRAWNĄ? 
Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta 
na piśmie pod rygorem nieważności.

Będąc pośrednikiem w obrocie nieruchomościami obsługującym rynek 
najmu, zapewne orientujesz się, że polskie prawo najemcę chroni o wiele 
bardziej niż właściciela. Dlatego dobrze skonstruowana i prawidłowo 
zawarta umowa najmu to marzenie każdego właściciela nieruchomości 
przeznaczonej na najem.

Z rynkiem nieruchomości związani od ponad 18 lat.  
Od 2008 właściciele Biura Pośrednictwa LCM NIERUCHOMOŚCI  
w Toruniu. Założyciele i właściciele spółki NAJEM OKAZJONALNY 
oraz marki www.okazjonalny.info

Agnieszka i Michał Łukaszewscy

http://www.okazjonalny.info
http://www.okazjonalny.info
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Oprócz dokładnych danych osobowych obu stron, 
powinna określać wszelkie zasady obowiązujące 
pomiędzy wynajmującym a najemcą, takie jak: 
okres obowiązywania umowy, wysokość czynszu, 
terminy jego regulowania oraz wysokość kau-
cji zabezpieczającej.

Najemcą może być jedynie osoba fizyczna, któ-
ra będzie najmować nieruchomość dla zaspokoje-
nia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta 
tylko na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Co niezwykle ważne, fakt podpisania umowy naj-
mu okazjonalnego wynajmujący powinien w ter-
minie 14 dni zgłosić właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego. Bez tego zgłoszenia zawarta 
umowa będzie traktowana jak zwykła umowa 
najmu, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.

Po podpisaniu umowy najmu, najemca musi złożyć 
oświadczenie u notariusza, w którym dobrowolnie 
poddaje się rygorowi egzekucji na podstawie  
art. 777 kpc., w którym zobowiązuje się do opróż-
nienia i wydania lokalu używanego na podstawie 
umowy najmu okazjonalnego.

W przypadku umowy najmu okazjonalnego na-
jemca musi także wskazać adres nieruchomości, 
w której będzie mógł zamieszkać w razie eksmisji. 
Jednocześnie właściciel wskazanej przez najemcę 

fot. Kelly L / pexels.com
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nieruchomości musi złożyć oświadczenie, w któ-
rym wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy 
w swoim lokalu w razie jego eksmisji z lokalu wy-
najmowanego. Dla uwiarygodnienia tego oświad-

czenia podpis właściciela może (choć nie musi) być 
poświadczony przez notariusza.

Zbierzmy i podsumujmy dotychczasowe informacje: 

Umowa najmu zwykłego Umowa najmu okazjonalnego

Kto może 
stosować

Osoba fizyczna lub prawna, będąca 
właścicielem mieszkania lub posiadająca 
inny tytuł do nieruchomości (podnajem)

Tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalno-
ści w zakresie wynajmu, będąca właścicielem 
mieszkania

Wymagana forma 
dla swej ważności

Pisemna lub ustna Wyłącznie pisemna pod rygorem nieważności

Czas zawarcia 
umowy

Oznaczony lub nieoznaczony Tylko oznaczony, maksymalnie na 10 lat

Obowiązkowe 
załączniki

Nie są wymagane ustawowo

1) Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialne-
go, w którym najemca poddał się egzekucji i zobo-
wiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używa-
nego na podstawie umowy najmu okazjonalnego;
2) Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w któ-
rym będzie mógł zamieszkać w przypadku wyko-
nania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu; 
3) Oświadczenie właściciela lokalu (lub osoby 
posiadającej tytuł prawny do lokalu) o wyraże-
niu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim 
zamieszkujących

Obowiązek zgło-
szenia do urzędu 
skarbowego

Tak

Tak, do 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu

Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek 
przedstawić potwierdzenie zgłoszenia

Procedura 
eksmisyjna

Jeżeli najemca nie opróżni lokalu, 
właściciel składa do sądu wniosek 
o eksmisję. Wniosek rozpatrywany jest 
w trybie procesu sądowego. Następnie 
właściciel składa do komornika wniosek 
o rozpoczęcie eksmisji. Jeśli najemca nie 
ma gdzie się przeprowadzić, komornik 
wstrzymuje eksmisję do czasu, aż na-
jemca uzyska od gminy lokal, w którym 
będzie mógł zamieszkać 

Jeżeli najemca nie opróżni lokalu po zakończeniu 
umowy najmu, właściciel składa do sądu wniosek 
o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarial-
nemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt. 1. 
Do wniosku załącza się: 
1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem 
jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania 
go przesyłką poleconą; 
2) dokument potwierdzający przysługujący właści-
cielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnie-
nia dotyczy żądanie właściciela; 
3) potwierdzenie zgłoszenia do urzędu skarbowego
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Wydawać by się mogło, że spełniając wszystkie 
powyższe warunki, właściciel nieruchomości 
na wynajem jest zabezpieczony przed nieuczciwym 
najemcą. Jednak…

 WYCOFANIE ZGODY 
Wskazany w oświadczeniu adres do eksmisji może 
przestać być aktualny. Właściciel nieruchomości 
wskazanej przez najemcę może przecież:

 ■ sprzedać swoją nieruchomość,

 ■ stracić do niej prawo, 

 ■ zwyczajnie się rozmyślić i wycofać zgodę,

 ■ umrzeć (zobowiązanie nie jest dziedziczone).

Czy Twoi klienci – właściciele nieruchomości 
na wynajem – są tego świadomi? Czy informujesz 
ich, że może dojść do takiej sytuacji?

Zgodnie z ustawą, w takiej sytuacji najemca ma 
21 dni na znalezienie innej osoby, która podpi-
sze nowe oświadczenie o przyjęciu go pod swój 
dach w razie eksmisji. Jeśli najemca tego nie zrobi, 
właściciel ma prawo rozwiązać umowę najmu 
z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
Jednak o sytuacji, w której najemca stracił moż-
liwość zamieszkania pod wskazanym wcześniej 
adresem, właściciel dowiaduje się zwykle na sa-
mym końcu, czyli w chwili, w której komornik nie 
może takiego nieuczciwego najemcy eksmitować 
z wynajmowanego mieszkania. Zwykle nieuczciwy 
najemca nie ma korzyści w tym, by informować 
właściciela o takiej sytuacji. Wtedy interesy stro-
ny wynajmującej, czyli właściciela nieruchomości 
na wynajem, przestają być chronione.
Jeśli komornik nie ma gdzie eksmitować najemcy, 
to proces eksmisyjny zostaje wstrzymany do czasu, 
aż taki lokal się znajdzie. Może to trwać latami.

Co zrobić, aby nie doszło do takiej sytuacji? 
Przepisy nie określają jednoznacznie, kto ma wska-
zać adres do eksmisji, dlatego taki adres właściciel 

może za radą pośrednika – Twoją radą – wskazać 
najemcy samodzielnie. Szczególnie jeśli wiesz, 
że jest to adres pewny, czyli taki, którego właści-
ciel nie wycofa się w trakcie trwania umowy.

 WSKAZANIE ADRESU 
 PRZEZ FIRMĘ 
Skąd mieć pewny adres – z gwarancją, że nie znik-
nie? Co w sytuacji, kiedy najemca w ogóle nie ma 
możliwości wskazania adresu do eksmisji, a wła-
ściciel mieszkania, które masz w ofercie, wymaga 
podpisania umowy najmu okazjonalnego? Jest 
na to rozwiązanie.

Na rynku istnieją firmy, które świadczą usługę 
polegającą na wskazaniu adresu do eksmisji spe-
cjalnie na potrzeby umów najmu okazjonalnego. Są 
one właścicielami nieruchomości, w której będzie 
mógł zamieszkać najemca, gdyby doszło do proce-
dury wykonania egzekucji opróżnienia i opuszcze-
nia lokalu mieszkalnego (eksmisji). Oświadczenie, 
w którym taka firma wyraża zgodę na zamieszka-
nie najemcy w swojej nieruchomości, zostaje spo-
rządzone z podpisem notarialnie poświadczonym.

 PODSUMOWANIE 
Chcąc dobrze zabezpieczyć interesy swojego 
klienta – właściciela nieruchomości na wyna-
jem – poinformuj go nie tylko o jasnych stronach 
rozwiązania, jakim jest najem okazjonalny. W razie 
problemów, poleć mu firmę, która świadczy usługę 
polegającą na wskazaniu adresu do umów naj-
mu okazjonalnego.

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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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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PODAJESZ CZY 
SPRZEDAJESZ? 
SKUTECZNE POŚREDNICTWO W CZASIE 
MALEJĄCEGO POPYTU

fot. Cátia Matos / pexels.com

 Dawid Marecki 
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Szereg czynników widocznych już w czwartym 
kwartale 2021 – począwszy od zmian stóp pro-
centowych, dostępności kredytów, spadku siły 
nabywczej, przez raporty opublikowane przez 
14 największych deweloperów notowanych na GPW, 
aż po malejący (już od marca 2021) popyt na kre-
dyty hipoteczne – jasno wskazywał, że wchodzi-
my w czas malejącego popytu w obrębie zakupów 
nieruchomości. Zwłaszcza informacje z BIK nie 
napawały optymizmem. Dość wspomnieć, że spa-
dek popytu na kredytach hipotecznych był na tyle 
gwałtowny, że na początku 2022 BIK zdecydo-
wał, by pokazywać dane nieco inaczej. Uważni 
wiedzą, o co chodzi, a pozostałym wyjaśnię. 
Wcześniejsze wykresy pokazywały stan wskaźnika 
uwzględniający wnioski o kredyty hipoteczne do 
1 mln złotych, zaś od stycznia 2022 – do 10 mln 
złotych. Poza faktem, że wykres wyglądał dzięki 
temu nieco mniej dramatycznie, to  uważni potra-
fili wyliczyć sobie, że spadek popytu na kredytach 
hipotecznych przekroczył 50% (!) w relacji marzec 
2022 do marca 2021.

Oczywiście, to nie wszystko. W tak zwanym między-
czasie wybuchła wojna w Ukrainie, której pokłosiem 
jest ponad 2,3 mln uchodźców (stan na koniec marca 
br.). W konsekwencji popyt wzrósł… ale na mieszkania 
do wynajęcia. Praktycznie każdy – z kilkudziesięciu 
konsultowanych przeze mnie szefów sprzedaży – 

wskazywał w pierwszym 
kwartale na malejącą liczbę 
zapytań popytowych w obrę-
bie „kupię”.

Opierając się na dostępnych (na chwilę pisania tego tekstu) danych, 
coraz wyraźniej rysuje się perspektywa, w ramach której z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można założyć, że rok 2022 będzie słabszy niż  
2021, jeśli chodzi o liczbę transakcji kupna-sprzedaży mieszkań. 
Szczególnie jeśli mówimy o mieszkaniach na rynku wtórnym.

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

Dawid Marecki

 TREND MALEJĄCEGO POPYTU 
 POWODUJĄ ROSNĄCE STOPY 
 PROCENTOWE, ZAOSTRZENIE 
 POLITYKI BADANIA ZDOLNOŚCI 
 KREDYTOWEJ I WYSOKA 
 NIEPEWNOŚĆ ROZWOJU 
 WYDARZEŃ NA WSCHODZIE. 

http://imdm.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dawid-marecki/
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Można liczyć (i oby tak się stało), że ziszczą się na-
dzieje pokładane chociażby w rządowym programie 
GKM planowanym na maj 2022 czy też, że wzrost 
cen (prognozowany wg PKO na 5% w 2022) w po-
łączeniu z rosnącą inflacją (10,9% – stan na koniec 
marca) będą w konkretny sposób wspierać decyzję 
klientów popytowych, aby – chroniąc kapitał – 
nadal lokować w nieruchomości. Czas pokaże, czy 
faktycznie odwróci to trend malejącego popytu, 
spowodowany głównie przez rosnące stopy procen-
towe, zaostrzenie polityki badania zdolności kredy-
towej i – dodatkowo – przez wysoką niepewność 
rozwoju wydarzeń na Wschodzie.

 ELASTYCZNI (JAK ZWYKLE)  
 WYGRAJĄ 
Pod koniec ub. roku komunikowałem w konsulta-
cjach szefowskich, że 2022 będzie mocno testował 
przychodowość biur nieruchomości, a mówiąc 
precyzyjniej, że przychodowość będzie testo-
wana głównie jakością procesów obsługi klien-
tów popytowych.

W przeciwieństwie do koniunktury, podczas której 
nieruchomości wyprzedawały się „na pniu”,wydaje 
się, że w okresie, gdy mniej ludzi jest gotowych za-
ciągać kredyty i kupować nieruchomości, opłaca się 
poszukiwać transakcji trochę inaczej, czyli przesta-
wić się z trybu podawania na tryb sprzedawania.

Widać – chociażby na przykładzie pewnego znane-
go stołecznego biura, które ogłosiło, że rezygnuje 
z modelu niepobierania prowizji od sprzedają-
cego – że opłaca się, szczególnie w tym czasie, 
poszukać prowizji u sprzedających, a zwłaszcza 
wyższych prowizji. W czasie malejącego popy-
tu, kiedy trudniej będzie sprzedać, nie zabraknie 
właścicieli, którzy z chęcią zapłacą więcej za sku-
teczne pośrednictwo. Łatwiej też będzie uzyski-
wać wyłączności.

Pełna półka to jednak jedno – z tym nie będzie 
problemu. Drugie, to wypracowanie drogi do 
wystarczającej liczby transakcji. A ta (podkreślam!) 
w dużej mierze zależeć będzie od tego, czy biu-
ra i agenci, którzy nie koncentrowali się dotąd 
na stronie popytowej, będą potrafili przestawić się 
i skutecznie obsługiwać właśnie tych klientów.

fot. kira schwarz / pexels.com
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 PO CZYM POZNAĆ PODAWANIE? 
Generalnie, w naszej branży strategia na podawa-
nie to strategia skoncentrowana na stronie poda-
żowej z jednoczesnym brakiem zaangażowania lub 
minimalnym zaangażowaniem w aspekt popytowy. 
Widać to wyraźnie po elementach poszczególnych 
procesów, dla przykładu:

 ■ niewystarczające dokumentowanie leadów 
popytowych lub jego brak, tj. nowych zapytań 
i zleceń w obsłudze (agent nie wie, ile osób 
z nim szuka, a statystyczny klient to Pan X, 
Pani Y itp.);

 ■ brak nadawania priorytetu leadom popyto-
wym (każdy poszukujący jest obsługiwany 
tak samo);

 ■ niewystarczające działania na leadzie popy-
towym lub ich brak (celowanych pozysków, 
wiedzy nt. potrzeb czy skupienia się na para-
metrach; niewysyłanie propozycji, brak regu-
larnego kontaktu z poszukującymi; brak wy-
miany informacji wewnątrz zespołu);

 ■ niewystarczające narzędzia do obsługi leadów 
popytowych lub ich brak.

 EKSPEDIENT VS. SPRZEDAWCA 

Nieprzesadnie miła Pani w osiedlowej Żabce właśnie 
kończyła kasować moje zakupy. Kiedy skończyła, 
powiedziała mi, ile płacę, po czym zamiast 
fundamentalnego pytania: „Kartą czy gotówką?” 
spojrzała mi hardo w oczy i tonem miejskiego 
strażnika, aczkolwiek z lekkim uśmiechem, rzuciła:

– A dodatkowo kupuje Pan sobie jeszcze batonik, 
aby nabrać energii, soczek w kartoniku oraz – 
tu się chwileczkę zastanowiła – …o! miętowe 
gumy do żucia, na pewno się przydadzą do tych 
papierosków – Mówiąc to, po kolei wyjmowała 
produkty z promocyjnego koszyka, który stał przy 
kasie, i kładła je na ladzie przede mną.

– Eeee… żartuje Pani, prawda? – rzuciłem zaskoczony.

– Lepiej niech Pan kupi, bo inaczej nie wygram 
konkursu! A jak nie wygram konkursu, to będę miała 
kiepski humor i wszyscy ucierpią: moi klienci, moje 
dzieci, a przede wszystkim mój mąż, który i tak ma 
ze mną piekło – powiedziała i nawet powieka jej 
nie drgnęła.

W duchu zgotowałem się ze śmiechu, ale 
postanowiłem grać twardego i rzuciłem równie 
poważnym tonem:

– Jest Pani najbardziej bezczelnym sprzedawcą, 
jakiego spotkałem w życiu, normalnie nie wierzę, co 
tu się wyprawia. Proszę w tej chwili książkę skarg 
i zażaleń! – odpowiedziałem, ale poważny ton chyba 
mi trochę nie wyszedł, bo szczery podziw i sympatia, 
jakie wzbudziła we mnie jej technika, walczyły 
o lepsze z zaskoczeniem, jakie wywołała we mnie 
cała ta sytuacja.

– Może Pan sobie pisać, co Pan chce, ale najpierw 
proszę kupić i zapłacić!

– To jest sprzedażowe wymuszenie, proszę 
Pani, normalnie skandal! – odparłem ze 
śmiechem, którego już nawet nie usiłowałem 
powstrzymywać. – Proszę w tej chwili dorzucić 
jeszcze 2 batony i czupaczupsa, ponieważ szczerze 
ich nienawidzę!

– Ależ proszę uprzejmie! – Rozpromieniła się. – 
Nasz klient, nasz pan! Karta czy gotówka?

Kiedy odchodziłem od kasy, rzuciła mi 
na do widzenia:

– Wpadnie Pan jutro? 

– Jasne – odparłem. – Właśnie się 
tu przeprowadziłem.

Tak, kilka lat temu, poznałem Panią Annę. Robiłem 
zakupy w tym sklepie przynajmniej raz dziennie. 
Wiadomo, poranne bułki albo popołudniowe 
zapominajki. W sklepie pracowały jeszcze trzy 
inne panie, ale tylko jeśli trafiałem na zmianę Pani 
Ani, graliśmy w naszą grę „Bezczelny sprzedawca, 
gburowaty klient”. Wszystko to trwało dobre dwa 
tygodnie, po czym konkurs się skończył [cdn.].
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 TRYB SPRZEDAWANIE 
Od razu zaznaczmy, że wejście w tryb sprzedawanie 
będzie o tyle trudniejsze, o ile większą wprawę 
(czytaj: nawyki) mamy w trybie podawanie.

Wymagać to będzie strategicznych decyzji i zmian 
na kilku poziomach:

 ■ przekonań,

 ■ strategii,

 ■ operacji,

 ■ taktyk.

Z przekonaniami jak zwykle bywa najtrudniej. Im 
bardziej towarzyszyć nam będą „kotwice” w stylu: 
„Nie zmuszę nikogo, aby kupił”, „Ludzie kupują to, 
co chcą – agent nie ma realnego wpływu na wy-
bór nieruchomości przez klienta” albo „Obsługa 
kupujących to strata czasu i brak pewności za-
robku” – tym gorzej. Oczywiście, tych kotwic jest 
znacznie więcej.

Rozprawmy się (dla przykładu) z pierwszą 
z brzegu, tj. „Ludzie kupują to, co chcą”. O ile 

mogę zrozumieć, gdy twierdzi tak niedoświad-
czony lub będący w kryzysie odpowiedzialno-
ści – czyli osłabiony emocjonalnie – agent, 
o tyle gdy słyszę takie teksty powtarzane 
bezrefleksyjnie przez niektórych „ekspertów 
z wieloletnim doświadczeniem”, to mam ochotę 
skazywać ich na publiczną chłostę na sprzeda-
żowej agorze. Załatwmy więc to raz na zawsze. 
Ludzie nie kupują tego, co chcą. Ludzie kupują 
to, co chcą, spośród tego, co zobaczą. To zasad-
nicza różnica.

A kto ma wpływ na to, co zobaczy klient? 
Pomyślmy… No właśnie! Stąd już krok, do następ-
nych pytań, np.: Co mogę ZROBIĆ – więcej/mniej/
zacząć/przestać/inaczej – aby mieć na to real-
ny wpływ?

Agent, który sprzedaje, ma zasadniczo inną per-
spektywę niż agent, który podaje. Strategicznych 
decyzji w obrębie działań i zaniechań jest do pod-
jęcia bardzo wiele, ale chcę wspomnieć o jednej, 
szczególnie kluczowej. W pewnym momencie jako 
agent zrozumiałem, że kompletnie nie ma znacze-
nia, co kupi klient, za ile kupi i kiedy kupi. Moja 
strategia pracy z klientem popytowym oparła się 
wtedy o prosty cel: KUP ZE MNĄ.

fot. Maria Orlova / pexels.com
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Jeżeli klient kupi z Tobą, to z pewnością zarobisz, 
zgadza się? Zatem strategicznie – strategia odpowia-
da na pytanie: DLACZEGO? Opłaca się więc zadawać 
pytanie: Dlaczego ten konkretny klient miałby chcieć 
kupić tylko z Tobą? i szukać na nie odpowiedzi. Co by 
się musiało wydarzyć w waszych wzajemnych inte-
rakcjach, aby on doszedł do prostego wniosku: Chcę 
kupić z tym agentem! Są co najmniej 3 powody, które 
identyfikuję jako konieczne. Jednym z nich jest: „Musi 
mi się opłacać” – to ważny, choć nie jedyny powód. 
I uwaga, niekoniecznie musi to oznaczać, że klient 
nie zapłaci prowizji.

Spójrzmy teraz na kwestię operacji. Operacje, czyli: 
KTO, KIM, CZYM. Jak wiemy, transakcje są z prezen-
tacji, które są z zapytań, które są z ofert. W czasie 
wysokiego popytu (podawania) notowaliśmy wy-
starczającą  liczbę zapytań na oferty – przynajmniej 
na tyle, że to podstawowe źródło zapytań mogło 
być (i najczęściej było) wystarczające. Obecnie, kiedy 
każde zapytanie popytowe staje się cenne, bazowa-
nie tylko i wyłącznie na klasycznych zapytaniach 
będzie brzemienne w skutkach. Szczególnie ważną 
kwestią staje się zidentyfikowanie alternatywnych 
źródeł popytowego leada, z czego – dla przykładu – 
chciałbym zwrócić uwagę na jedno z nich, jakim są 
dni otwarte. Otóż, dla agenta, który sprzedaje, dni 
otwarte nie służą do sprzedawania (sic!) nierucho-
mości. A przynajmniej nie tylko. Są bowiem dosko-
nałą okazją do gromadzenia popytowych leadów, 
takich niekoniecznie „na już”, ale przede wszystkim 
„na przyszłość”. Tak rozumiany dzień otwarty – 
w czasach malejącego popytu – przygotowuje się, 
prowadzi i domyka zupełnie inaczej. Temat rzeka…

No i jeszcze taktyki. Taktyka odpowiada na pytanie: 
JAK? Jak wypełnić założenia długofalowej strategii, 
działając tu i teraz? Z całej palety taktycznych dzia-
łań, wspomnę o dwóch kluczowych.

Po pierwsze, pamiętając, że ludzie nie kupują tego, 
co chcą, nie opłaca Ci się za bardzo przywiązywać do 
parametrów nieruchomości, jakie podają Ci klienci. 
Zwłaszcza jeżeli są na początku swojej drogi poszuki-
wania. Parametry to czubek góry lodowej, który lubi 

się zmieniać, bo topnieje. Interesujące jest to, czego 
nie widać, a czego szukający mieszkania wprost 
Ci nie powie. To potrzeby. Umiejętność zadawania 
właściwych pytań pozwoli Ci zrozumieć, czego tak 
naprawdę potrzebują Twoi klienci. Jeśli nie potrafisz 
przełożyć serwowanych Ci parametrów na potrzeby 
tak, aby mieć konkretne wyobrażenie nieruchomości, 
jakiej naprawdę potrzebuje Twój klient, to zawsze 
będziesz skazany na typowe: szukamy 3 pokoi, mi-
nimum 55 mkw., do wprowadzenia, bez parteru, bez 
wielkiej płyty, w dzielnicy…, do kwoty… itd. To droga 
do frustracji i agenta, i klienta.

Druga kwestia. Tryb sprzedawanie to tryb dla aktyw-
nych. Wymaga zaangażowania. Jeżeli masz zdeter-
minowanego kupca, którego nazywam hotem, to 
zaniechanie działań w celu wyszukania, znalezienia, 
pozyskania i zaprezentowania mu właściwych nieru-
chomości jest zwykłym brakiem szacunku do klienta. 
Pomijając już fakt, że zaniechanie Ci się po prostu nie 
opłaca.  Bo hot i tak kupi. I to szybko. Po prostu doko-
na zakupu bezpośrednio albo z innym agentem.

 UNHAPPY END 

Jakiś czas później, robiąc jak zwykle poranne zakupy, 
zauważyłem, że Pani Ania wygląda na naprawdę nie 
w sosie. Dla jasności, moim zdaniem raczej nigdy 
nie była typem sprzedawcy, która wita klientów 
z promiennym uśmiechem, ale tym razem widziałem, 
że jest naprawdę słabo.

– Co się stało, Pani Aniu? – spytałem. – Jakaś 
smutna Pani dzisiaj?

– Nie smutna, tylko wkurzona! – wycedziła 
z przekąsem.

– To ja poproszę jeszcze 50 kg batoników 
energetycznych! – Usiłowałem jakoś 
ratować sytuację.

– Nie... Już po konkursie. Przegraliśmy o głupie  
500 zł z inną franczyzą – odparła zrezygnowana.
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

– Przykro mi – odparłem i naprawdę było mi 
przykro, bo znam uczucie, jakie towarzyszy dobremu 
handlowcowi, gdy przegrywa.

– Tak naprawdę, to wkurza mnie co innego, tyle 
Panu powiem – Zagotowała się. – Bo widzi Pan, ja 
się starałam, stawałam na głowie, aby sprzedawać 
te promki. Pozostałe dziewczyny też jakoś, widać 
było, że coś robią, aby schodziło z tego koszyka, ale 
ta jedna najmłodsza, wie Pan, ta (tu pominę, bo Pani 
Ania użyła określenia, które dalece wykraczało 
za partykułę emocjonalną), ta to nic nie robiła!

– Jak to? Naprawdę nic nie sprzedała? – 
Zainteresowałem się uprzejmie.

– Mówimy jej wszystkie, co i jak, i że łatwo możemy 
zrobić wynik, bo mamy świetny punkt. Że tysiak 
premii wpadnie. A ona na to, że ona tutaj jest 
ekspedientką i nie po to kończyła studia, aby 
ludziom batoniki wciskać.

Bez komentarza. No może poza takim: jeżeli 
w swoim teamie, jesteś jedynym agentem, który 
sprzedaje (a reszta nadal podaje), to masz prawo 
czuć się jak ten człowiek, który jako jedyny wylewa 
wodę wiadrem z dziurawej łodzi, podczas gdy inni 
zagrzewają go do zwiększonego wysiłku, siedząc 
przy tym z założonymi rękami.

 EPILOG (A JEDNAK… HAPPY END!) 
Jak myślicie, co się stało z Panią Anią? Chciałbym móc 
Wam napisać, że jest teraz gwiazdą sprzedaży w branży 
pośrednictwa w nieruchomościach, ale nie jest. Jest 
za to gwiazdą w swojej branży! Objęła w ajencję własną 
Żabkę i jest to jeden z najlepszych punktów, jeśli chodzi 
o wyniki w Krakowie. Pracują u niej sprzedawcy, a nie 
podawacze towaru. Wszyscy wyglądają na zadowolo-
nych, choć czasami są naprawdę zmęczeni. To ostatnia 
z różnic pomiędzy podawaczami, a sprzedawcami.

Podkreślam dla uniknięcia niedomówień. W naszej 
branży strategia na podawanie jest dobra w pew-
nych warunkach. Tak samo jak strategia na sprze-
dawanie jest dobra w innych. Zdecyduj mądrze.

Dla elastycznego, rozsądnego i zaangażowanego 
agenta koniunktura na rynku ma niewielkie zna-
czenie. Mniejszy (czy większy) popyt (lub podaż) 
oznacza dla niego tylko tyle, że w pewnych oko-
licznościach łatwiej o wyłączności i wysoki pro-
cent od sprzedających, w innych trudniej, za to 
z kupującymi łatwiej się pracuje. Zmniejsza się 
sprzedaż – ale gdzie i czego? Maleje popyt, ale 
na co? A na co rośnie? Zwiększa się podaż, ale 
czego? Odpowiedź – kiedy podawać, kiedy sprze-
dawać, kiedy brać, od kogo, a kiedy nie – jest 
prostsza, jeżeli jest się gotowym być elastycznym 
i zaangażowanym.

Więcej o skutecznej obsłudze klientów popyto-
wych możecie dowiedzieć się podczas tegorocznej 
edycji Alfa Agent Masterclass. Stay tuned!

Owocnego dnia wszystkim wspaniałym i zaan-
gażowanym agentom nieruchomości! Owocnego 
dnia – Tobie! 

 DLA ELASTYCZNEGO, 
 ROZSĄDNEGO 
 I ZAANGAŻOWANEGO AGENTA 
 KONIUNKTURA NA RYNKU MA 
 NIEWIELKIE ZNACZENIE. 

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

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

 Paweł Sobociński 
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Załóżmy, że mamy przed sobą klienta, który ma 
rzeczywistą motywację do sprzedaży nieruchomo-
ści. Od kilku tygodni samodzielnie poszukuje kupca 
i przeprowadził już kilka prezentacji. Co prawda, nikt 
nie złożył konkretnej oferty, ale – zdaniem naszego 
rozmówcy – znalezienie dobrego klienta na dzisiej-
szym rynku to tylko kwestia czasu. Wierzy zatem 
we własne siły i raczej z dystansem podchodzi do 
współpracy z biurem nieruchomości. Można powie-
dzieć, że to dość typowy klient, który spotkał się 
z agentem po zimnej rozmowie telefonicznej. Nie 
trafił do niego z polecenia, nie ma bólu na wierzchu 
i nie prosi o pomoc w sprzedaży, bo nie wie, jak się 
za to zabrać. W poprzednim numerze magazynu pod-
powiedziałem, jakie informacje warto zebrać, zanim 
zdecydujemy się na współpracę z takim klientem.

Dziś podpowiem, jak te informacje dobrze wy-
korzystać, czyli jak zaprezentować usługę po-
średnictwa, aby przekonać właściciela nierucho-
mości do współpracy na wyłączność i dobrego 
wynagrodzenia. Przedstawię kilka zasad, których 
przestrzeganie może skutecznie pomóc – jemu 
i Tobie – w zapomnieniu o pracy na umo-
wach otwartych…

 Skuteczny plan sprzedaży 
Klienci bardzo często nie widzą sensu zatrud-
niana pośrednika, ponieważ wiele czynności 
zmierzających do znalezienia klienta są w stanie 
wykonać sami.

Większość agencji na rynku oferuje bardzo podobne usługi. Trudno 
zatem wyróżnić się na tle konkurencji. Do tego właściciele nieruchomości 
są w stanie samodzielnie wykonać działania, które należą do zadań 
pośrednika. Sesja fotograficzna, zdjęcia i film z drona czy wypromowanie 
oferty na portalach nie są już niczym nadzwyczajnym. Jak zatem w takiej 
sytuacji przekonać klienta do skorzystania z usługi pośrednictwa? 
Co zrobić, żeby podpisał wyłączność i to z bardzo dobrym dla 
pośrednika wynagrodzeniem?

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/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wylacznosc-nie-dla-kazdego-19204.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wylacznosc-nie-dla-kazdego-19204.html
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Mają przy tym mylne wyobrażenie o pracy po-
średnika lub wręcz złe doświadczenia. Dlatego 
w pierwszej kolejności musisz pokazać klientowi, 
że praca pośrednika nie polega tylko na zrobieniu 
lepszych zdjęć, wrzuceniu ofert na portale i cze-
kaniu, aż trafi się wymarzony kupiec. Klient musi 
wiedzieć, że Twoja usługa to nie przypadkowe 
działania, ale zaplanowany proces sprzedaży, który 
składa się z konkretnych elementów. I tylko skru-
pulatne wykonanie planu daje możliwość uzy-
skania sprzedaży w najlepszym czasie i w najlep-
szej cenie.

Jakie działania może zawierać usługa wyłącznego 
pośrednictwa? To na przykład analiza ceny nieru-
chomości, wykonanie sesji zdjęciowej, stworzenie 
wirtualnego spaceru, szeroka promocja oferty, 
współpraca z innymi biurami (wymiana ofert) czy 
organizacja dnia otwartego. Zaprezentowanie tych 
elementów jako całościowego procesu to podsta-
wa. Dzięki temu klient widzi, że jesteśmy przygo-
towani, mamy konkretny i logiczny plan działania, 
a co za tym idzie – może dojść do wniosku, że nie 
jest jednak w stanie wykonać tych wszystkich 
elementów samodzielnie. Czy przekona go to do 
nawiązania współpracy akurat z nami? Niestety, 
bardzo często to nie wystarcza.

 To mi się opłaca i warto 
 z tego skorzystać 
Obecnie sporo pośredników oferuje usługę skła-
dającą się ze wspomnianych elementów. Można 
powiedzieć, że to już standard na rynku pośred-
nictwa. Niektórzy  działania te wykonują na umo-
wach otwartych. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego 

fot. Yan Krukov / pexels.com

 Często we własnych 
 komunikatach 
 marketingowych sami 
 utwierdzamy klienta  
 w mylnych wyobrażeniach  
 o pracy pośrednika. 
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klient miałby z nami podpisywać wyłączność, 
skoro ktoś inny zrobi mu to na umowie otwartej 
i to za trzykrotnie mniejsze wynagrodzenie?

Przypomnę w tym miejscu, że klienci tak naprawdę 
nie chcą mieć „superusługi”. Kiedy słuchają – na-
wet świetnie przygotowanych – prezentacji sprze-
dażowych, w ich głowach bardzo często pojawia 
się myśl: „fajne to, ale chyba nie dla mnie”. W na-
szym przypadku to „nie dla mnie” należy rozumieć 
jako „nie za takie pieniądze i nie na wyłączność”.

Aby zmienić nastawienie klienta na: „to mi się 
opłaca i warto z tego skorzystać”, nie możemy 
skupiać się na samej usłudze i jej elementach 
w oderwaniu od sytuacji klienta. Bardzo ważne jest 
przywołanie odczuwanego dyskomfortu, dotych-
czasowych problemów związanych z nieruchomo-
ścią i sprzedażą oraz obaw klienta co do przyszło-
ści. Jeżeli pokażę klientowi, że dzięki mojej usłudze 
pozbędzie się bolączek, uniknie kosztownych 
błędów lub bolesnych konsekwencji niesfinalizo-
wania na czas sprzedaży nieruchomości, wówczas 
poczuje on potrzebę współpracy i będzie w stanie 
zaakceptować wyższe wynagrodzenie.

Nie ma zatem uniwersalnej prezentacji, która 
zadziała za każdym razem. Skuteczna prezenta-
cja powinna być dopasowana indywidualnie do 
każdego właściciela nieruchomości. Powinniśmy 
przedstawiać usługę pośrednictwa jako antidotum 
na bolączki klienta.

 Rozwiązuj problemy klienta 
Aby klient poczuł, że potrzebuje Twojej usługi, 
należy przede wszystkim odwoływać się do zebra-
nych wcześniej informacji. Na etapie kwalifikacji 
klienta poznaj dokładnie sytuację prawną i tech-
niczną nieruchomości oraz doświadczenia, ocze-
kiwania, trudności i obawy klienta. Dzięki temu 
ocenisz, czy współpraca z właścicielem nierucho-
mości jest możliwa i opłacalna.

Pozyskane informacje pozwolą Ci także sprzedać 
mu „wyłączność”. Kiedy znasz sytuację klienta 
i wiesz, jakie elementy Twojej usługi będą z jego 
punktu widzenia istotne, to na nich budujesz swoją 
prezentację. Na przykład, jeżeli prywatne ogłosze-
nie wzbudza zainteresowanie i właściciel nierucho-
mości miał już sporo prezentacji, ale na żadnej nie 
padła konkretna propozycja, to nie będziesz opo-
wiadał o superpromocji oferty, bo to w jego mnie-
maniu nic nie zmieni. Możesz skupić się na propo-
zycji rozwiązania, które pozwala w krótkim czasie 
uzyskać bardzo dobre oferty zakupu, czyli na dniu 
otwartym. Do tego należy jeszcze podkreślić, jaki 
problem zostanie rozwiązany u tego konkretnego 
klienta, dzięki takiej transakcji. Na przykład: Uzyska 
Pan najwyższą możliwą cenę na rynku, co pozwoli 
Panu na wykończenie nowego mieszkania, a przede 
wszystkim spłacenie zobowiązania w wysokości 
80 000 zł. Możesz też mieć inne informacje o sy-
tuacji klienta, np. że została już wcześniej zawarta 

 POWINNIŚMY PRZEDSTAWIAĆ 
 USŁUGĘ POŚREDNICTWA 
 JAKO  ANTIDOTUM NA  
 BOLĄCZKI KLIENTA. 

fot. Alex Green / pexels.com
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umowa przedwstępna, ale ostatecznie po trzech 
miesiącach czekania, kupujący nie dostał kredytu, 
a sprzedający został bez niczego, bo wstrzymał 
sprzedaż i musiał oddać zaliczkę. Wówczas skon-
centruj się na tym, jak zabezpieczasz transakcję, 
aby takie sytuacje nie miały miejsca.

 Jak najszybciej 
 o wyłączności 
Pokazałeś klientowi, że masz plan na sprzedaż 
jego nieruchomości. Zaprezentowałeś narzę-
dzia, dzięki którym zamierzasz zrealizować cel. 
Omówiłeś, jak one działają i dlaczego warto z nich 
skorzystać. Odwołując się przy tym do sytuacji 
klienta, uświadomiłeś mu, że Twoja usługa jest od-
powiedzią na jego dotychczasowe doświadczenia, 
trudności i obawy. Pozostaje jeszcze jedna – klu-
czowa dla naszego tematu kwestia – omówienie 
współpracy na zasadzie wyłączności. 

Nie jest to łatwe, ponieważ wielu właścicieli nie-
ruchomości nie chce w ogóle słyszeć o tego typu 
umowie. Dlaczego? Bo bardzo często mają na jej 
temat mylne wyobrażenia. Jak więc rozmawiać 
o wyłączności, aby klient się nie wycofał? 

Zacznę od tego, w jakim momencie rozmowy po-
ruszać ten drażliwy temat. Bardzo często agenci, 
ale i sprzedawcy w ogóle, zostawiają problema-
tyczne kwestie na koniec spotkania. Dzieje się tak 
z kilku powodów. Po pierwsze, mamy naturalną 
skłonność odkładania trudnych rzeczy na później. 
Po drugie, nie chcemy psuć relacji i dobrej at-
mosfery spotkania. Po trzecie, istnieje strategia, 
żeby najpierw mówić jak najwięcej o zaletach 
i korzyściach usługi, a dopiero kiedy klient usły-
szy, z jaką wspaniałą ofertą ma do czynienia, 
przejść do omówienia warunków. Podobno są one 
wtedy łatwiejsze do przełknięcia... W rzeczywi-
stości kończy się to często naszym ulubionym 
stwierdzeniem: „To ja się jeszcze zastanowię” 
albo „Muszę to skonsultować…”. Należy złamać 
ten dobrze znany klientom schemat. Kwestię 

fot. SHVETS production / pexels.com
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wyłączności trzeba omówić jak najszybciej, zanim 
jeszcze przejdziemy do szczegółowego omówie-
nia elementów naszej usługi. Powinien to być 

punkt wyjścia prezentacji 
naszej usługi, która na-
stępuje po zbadaniu sytu-
acji klienta.

 Taki model współpracy 
 to atut 
Jeżeli chcesz wprowadzić temat wyłączności 
w sposób komfortowy dla siebie i klienta, musisz 
przede wszystkim sam przestać traktować wy-
łączność jako coś problematycznego. Musisz mieć 
świadomość, że współpraca w takim modelu jest 
tak naprawdę Twoim wielkim atutem. Przecież 
tylko wyłączność daje Ci możliwość wykorzystania 
wszystkich narzędzi zmierzających do sprzedaży 
na najlepszych warunkach. Dla klienta taka współ-
praca to również m.in.:

 ■ jedna, dobrze odbierana przez kupujących 
i wyróżniająca się na rynku oferta;

 ■ jedna osoba odpowiedzialna za pro-
ces sprzedaży;

 ■ komfortowe i skuteczne prezentacje w syste-
mie dni otwartych;

 ■ współpraca z innymi biurami;

 ■ informacja zwrotna z całego rynku, która 
umożliwia szybkie wprowadzanie zmian w pro-
cesie sprzedaży;

 ■ wybór najlepszej oferty zakupu z rynku.

Jak widać, wyłączność daje klientowi wiele ko-
rzyści. Bez niej nie ma – moim zdaniem – pełnej 
usługi pośrednictwa. Nie ma pewności uzyskania 
najlepszych warunków transakcji. To usługa opar-
ta na takiej współpracy jest jedynym skutecznym 
środkiem do rozwiązania problemów klienta. Warto 
mieć tego świadomość i informować o tym klienta.

Wrócę do sedna i zaprezentuję, w jaki sposób moż-
na informować klienta o wyłączności. Na początku 
warto przypomnieć sytuację klienta, parafrazując 
jego wcześniejsze wypowiedzi  z wyeksponowa-
niem jego bolączek i obaw. Następnie powiedzieć 
wprost o wyłączności, tak jak by to było jedyne 
korzystne rozwiązanie i płynnie przejść do zapre-
zentowania usługi np.: W Pana sytuacji najlepszym 
rozwiązaniem jest współpraca na wyłączności. Wiem, 
że nie zakładał Pan takiej współpracy, ale dzięki niej 
mogę zastosować wszystkie niezbędne narzędzia 
i sprzedać mieszkanie w trzy miesiące, żeby nie stracił 
Pan zadatku w wysokości 50 000 zł i żeby nie uciekła 
Panu długo poszukiwana nieruchomość. Już tłumaczę, 
co konkretnie zamierzam zrobić...

Jak widać, bardzo ważne w przekonaniu klienta do 
wyłączności jest dokładnie poznanie jego sytuacji. 
Następnie przedstawienie wyłączności jako jedy-
nego środka do rozwiązania trudności, pozbycia się 
obaw czy spełnienia marzeń. Kolejnym elementem 
jest wyłożenie konkretnego planu sprzedaży oraz 
omówienie, w jaki sposób poszczególne działa-
nia pomagają właścicielowi nieruchomości. Takie 
zaprezentowanie usługi wyłącznego pośrednictwa 
zdecydowanie zwiększa szanse podpisania umowy 
na bardzo dobrych dla Ciebie warunkach.

 KWESTIĘ WYŁĄCZNOŚCI 
 TRZEBA OMÓWIĆ  
 JAK NAJSZYBCIEJ. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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 Michał Rorbach 

fot. Pixabay / pexels.com

IDEALNA PREZENTACJA 
NA RYNKU PIERWOTNYM 
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Jakie wyzwania czekają pośredników w 2022?  
No cóż – ilu specjalistów, tyle opinii…

Migracja uchodźców z Ukrainy, wywołana rosyj-
ską agresją na ich ojczyznę, miała bezpośred-
ni wpływ na naszą gospodarkę i nadal będzie 
na nią oddziaływać. W przeciągu niespełna mie-
siąca do naszego kraju przybyło ponad 2,26 mln 
Ukraińców1, którzy muszą gdzieś mieszkać. To 
musiało narobić zamieszania na naszym rynku.

W moim rodzimym Wrocławiu – w ciągu zale-
dwie dwóch tygodni – stawki najmu wzrosły 
średnio o 33%2. Cytując statystyczkę Janinę Bąk 
(aka Janina Daily): „Kiedy wychodzisz ze swoim 
psem na spacer, to średnio macie po trzy nogi3”. 
Niektórzy zachowali biznesową wstrzemięźli-
wość i nie podnosili swoich oczekiwań finanso-
wych wobec najemców. W innych przypadkach 
z kolei zaobserwowałem ich wzrost o po-
nad 50%...

Nie piszę tego po to, by oceniać – tak po pro-
stu jest. Prawo rynku – wzrost popytu przy 
spadku podaży zawsze powoduje wzrost cen 
produktu/usługi. I chociaż mógłbym się zarze-
kać, że mnie – jako osobę, która zawodowo ma 

niewiele wspólnego z najmami – niewiele to de 
facto interesuje, to nie jest to takie proste.

 FLUKTUACJE POPYTU 
Gwałtowny wzrost popytu na mieszkania na wy-
najem dostępne „na już”, połączony z równie 
gwałtownym spadkiem dostępnych lokali (we 
Wrocławiu o 65%) spowodował, że jak grzyby 
po deszczu zaczęli pojawiać się inwestorzy z go-
tówką, którzy kupują gotowe mieszkania z rynku 
wtórnego, żeby podnajmować je uchodźcom4.

Według części specjalistów, sytuacja związana z ro-
snącymi stopami procentowymi (przez co trudniej 
teraz o uzyskanie kredytu i jest on droższy, niż jesz-
cze niedawno był), ma ogólnie zmniejszyć liczbę 
kupowanych mieszkań na rzecz wynajmowanych.

Tyle faktów. Dalej będą już tylko spekulacje. 
Ponieważ nikt nie jest w stanie nic podać jako 
„pewnik”, możecie się więc z nimi nie zgadzać. Ale 
proponuję je jednak rozważyć. 

Przedsiębiorca, szef sprzedaży, licencjonowany 
pośrednik w obrocie nieruchomościami, konsultant 
Sandler Training Polska. Członek Międzynarodowej 
Mensy oraz DOSPON. Z nieruchomościami związany od 
2012 r. Hołduje powiedzeniu „Albo masz wyniki, albo 
masz wymówki”.

Michał Rorbach
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Skoro mniejsze mieszkania – na rynku wtórnym – 
zostaną wykupione przez inwestorów, to dla klien-
tów zaspokajających własne cele mieszkaniowe 
bardziej atrakcyjnym i dostępnym może się okazać 
zakup na rynku pierwotnym.

 CO Z OBSŁUGĄ PODAŻY 
 NA RYNKU PIERWOTNYM? 
Skoro więc możemy się spodziewać takiego 
ruchu na rynku, może warto zapoznać się z za-
sadami pracy na rynku pierwotnym już dziś, 
zamiast dostosowywać się ad hoc?  Zwłaszcza 
że znaczna część pośredników nie obsługuje ryn-
ku pierwotnego…

Dlaczego tak jest? To całkiem proste – wszyscy 
wolimy tańczyć do muzyki, którą znamy. Szkoląc 
biura nieruchomości, spotykam się z takimi stwier-
dzeniami, jak:

 ■ Jeśli całe życie z sukcesem obsługiwałem 
rynek wtórny, to po co mam się pochy-
lać nad – mniej dochodowym (?) – ryn-
kiem pierwotnym?

 ■ Nie chcę obsługiwać czegoś, na czym się 
nie znam.

 ■ Klienci zadają trudne pytania, nie chcę ich 
wprowadzić w błąd.

 ■ Nie mam zwyczajnie czasu usiąść i przeczytać 
ustawę deweloperską, a dbam o swój profesjo-
nalizm i nie chcę okazać się niekompetentny.

 ■ Nie mam pojęcia, jak sprzedać coś, co jeszcze 
nie istnieje.

 MYŚLENIE KONTEKSTEM 
 RYNKU PIERWOTNEGO 
Poniżej najważniejsze kwestie, które – uważam – 
warto mieć z tyłu głowy.

1. Sprzedaż wirtualnego produktu

Rzeczywiście, jest różnica w sprzedaży na obu 
rynkach. Na rynku wtórnym mamy fizycznie 
mieszkanie, które kupujemy. Znamy widok 
za oknem. Można podejść do sąsiadów i zapy-
tać, jak im się mieszka, podpytać o szczegóły.

Na rynku pierwotnym bardzo często budynku jesz-
cze nie ma. Kupno wiąże się więc z dużym zaufa-
niem, zarówno do dewelopera, jak i pośrednika.

Budowanie zaufania i relacji z klientem to 
olbrzymi temat, którego tutaj nie jestem w sta-
nie wyczerpać. Podsumuję to krótko: musisz 
rozumieć sytuację klienta, który kupuje coś 
na papierze i będzie przez to ostrożniejszy.

2. Hej, kliencie, zagrajmy w Simsy!

Pamiętasz kultową grę, w której budowałeś 
dom marzeń? Zabaw się w ten sposób! Rynek 
pierwotny – zarówno w trakcie prezentacji 
na papierze, gdzie dyskutujemy nad rzutem, 
jak w gotowym niewykończonym mieszkaniu – 
daje nam olbrzymie możliwości puszczenia wo-
dzy wyobraźni. Używane mieszkanie ma często 
narzucony kształt, kolorystykę czy styl.

 NA STRONIE POLSKIEGO ZWIĄZKU  
 FIRM DEWELOPERSKICH 
 mAMY PONAD 70 FIRM, 
 A NA NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL 
 WIDZIMY 459 INWESTYCJI 
 DEWELOPERSKICH5  
 I 59 998 MIESZKAŃ  
 Z RYNKU PIERWOTNEGO. 
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Będąc w pustym mieszkaniu, nie jesteśmy 
tym ograniczeni.

Zadaj klientowi pytanie: A jak by Państwo urządzili 
tutaj salon? A ta kuchnia – zmieścimy się ze wszyst-
kim? Zobaczysz, jak od postaw budują swoje miesz-
kanie marzeń, sami siebie przekonując do zakupu.

3. Smutny, szary beton

Prezentując mieszkanie w stanie deweloperskim 
(a bardzo często robimy to jeszcze na etapie bu-
dowy), musimy pamiętać, że nie jest ono piękne. 
W zasadzie to bardzo często wygląda jak pobojo-
wisko, jest składzikiem materiałów albo szatnią/
pomieszczeniem socjalnym (zdziwiony, że budow-
lańcy spędzają gdzieś przerwę, pijąc herbatę?).

Nie jest to jednak jedyne zaskoczenie podczas 
spotkania. Zarówno ściany, jak i podłoga, są 
w zbliżonym tonie koloru, a oko nie ma punktu 
zaczepienia (jak przy panelach/kaflach). Efektu 
dopełniają okna zabezpieczone folią (która 
przepuszcza siłą rzeczy mniej światła), a na ze-
wnątrz może stać rusztowanie, na którym wisi 

obrandowanie. W efekcie mieszkanie, w któ-
rym jesteśmy, wydaje się dużo mniejsze niż 
w rzeczywistości.

4. Łączenie i przerabianie mieszkań

Znaczna część mieszkań, które sprzedałem, 
ostatecznie różniła się w rozkładzie od propo-
zycji dewelopera. Dzisiaj buduje się w taki spo-
sób, że zazwyczaj wszystkie ścianki wewnątrz 
lokalu są działowymi, które można łatwo wy-
burzyć. Kupuje się więc tzw. „skorupę”, a roz-
kład wewnątrz można zmieniać (oczywiście 
przy zachowaniu norm budowlanych). Często 
też zdarzało mi się łączenie mieszkań (klient 
szuka apartamentu o powierzchni 150 mkw. 
i nie możesz nic znaleźć? Kombinuj!).

Oczywiście, możliwość i zakres przeprowadze-
nia tzw. zmian lokatorskich (czyli przerobienia 
mieszkania pod życzenie klienta) w dużej mie-
rze zależą od elastyczności inwestora, dewe-
lopera czy też etapu zaawansowania budowy. 
Jednak po odbiorze przerobienie ścian jest 
również bardzo proste i stosunkowo tanie.

fot. Pixabay / pexels.com



66

sprzedaż i negocjacje

EST   TEEST   TE

5. Pośrednik w kaloszach?

Niestety, specyfika rynku zmusza nas do zmiany 
przyzwyczajeń. Budowa działa najczęściej w go-
dzinach 8.00–16.00, a później często jest zbyt 
ciemno, by cokolwiek zobaczyć. Przepisy BHP nie 
pozwalają nam wejść z dziećmi czy zwierzętami, 
a teren dookoła inwestycji nie jest zbyt przyjazny 
dla naszych spodni czy obuwia. Warto więc za-
opatrzyć się w bardziej pragmatyczny outfit, żeby 
po prezentacji móc wrócić do normalnej pracy, 
nadal wyglądając reprezentacyjnie.

6. Samodzielny, ale ze wsparciem

Na początku, gdy przepisy nie są nam dobrze 
znane, warto wesprzeć się na kimś z większym 
doświadczeniem. Na prezentacje często przy-
chodzi także przedstawiciel dewelopera. Możesz 
umówić się z nim, by Cię wspomógł, np. w zakre-
sie wiedzy produktowej. Nigdy żaden deweloper 
mi tego nie odmówił! Ponadto, są także po-
średnicy dla pośredników, którzy rozpoczynając 
współpracę z nami, wdrażają nas w nowy rynek.

 NASZA TYTUŁOWA 
 IDEALNA PREZENTACJA 
Jak więc zaprezentować ofertę nieruchomości 
na budowie?

1. Kontrakt

Moim zdaniem, to najbardziej podstawowe 
i najbardziej zaniedbywane przez pośredników 
narzędzie. Klient musi wiedzieć, co go czeka, 
umówmy się więc z nim na przebieg spotkania.

„Szanowni Państwo – plan na dziś jest taki. 
Potrzebujemy około godziny na całe spotkanie. 
Najpierw opowiem Państwu trochę o miej-
scu, gdzie jesteśmy, potem o samej koncepcji 
osiedla. Następnie przejdziemy do wybranych 

przez nas lokali, a na koniec prośba o 5 minut, 
żeby na gorąco powiedzieć, co o tym myślicie. 

Możemy tak się umówić?”.

2. Od ogółu do szczegółu

Warto opowiedzieć, gdzie jesteśmy, jak wyglą-
da infrastruktura dookoła i jak wygląda plan 
osiedla. Deweloperzy służą tutaj tzw. „PZT” – 
Planem Zagospodarowania Terenu, na którym 
widzimy usytuowanie planowanych budynków, 
placów zabaw, miejsc parkingowych, wjazdów do 
garaży. Na tym etapie często skreślam z listy nie-
które planowane do obejrzenia mieszkania, gdy 
na żywo okazuje się, że coś jednak nie pasuje.

3. Przejdźmy do wybranych mieszkań

Teraz czas na pokazanie wybranych rozkładów. 
Często ten sam jest dostępny na innej kondygnacji 
czy w innej klatce, więc mamy możliwość wyboru 
widoku czy stron świata. Pamiętajmy, że poka-
zujemy tylko kilka rozkładów – jeśli zaprezen-
tujemy zbyt wiele, to klient nie będzie pamiętał, 
co zobaczył.

4. Rozpracujmy wnętrze

Prezentację zaczynamy od salonu. Dlaczego? Bo 
to największe pomieszczenie w mieszkaniu, a jak 
pisałem wcześniej – beton i folia na oknach 
mogą przytłaczać. Nie potęgujmy więc klaustro-
fobii. Po obejściu całego mieszkania wróć do 
salonu, żeby podsumować to, co właśnie zoba-
czyliśmy. Nie daj się osaczyć w łazience!

 „KONTRAKT” TO NAJBARDZIEJ
 PODSTAWOWE I SKUTECZNE (!) 
 NARZĘDZIE POŚREDNIKA. 
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5. Podążaj za klientem

W większości przypadków rzuty mieszkań przy-
gotowane przez dewelopera zawierają już propo-
zycje aranżacji pomieszczeń, ale nie oszukujmy 
się – papier wszystko przyjmie. Na żywo lokale 
mogą nie być tak ustawne, albo sama propozycja 
może odbiegać od wizji naszego klienta. Dlatego 
warto podążać za klientem, pytając o wizję i pla-
ny poukładania kuchni, salonu czy łazienki.

6. Wielki finał

Tak jak zakontraktowaliśmy z klientem, na ko-
niec spotkania jest czas na posumowanie. To 
ważny moment, warto z niego skorzystać. 
Zapytaj klienta o wrażenie odnośnie inwestycji 
czy samego rozkładu. Podkreślaj, że bardzo 
często problemy, które pojawiają się na rynku 
wtórnym, nie ma ją tu miejsca. Nie ta ekspo-
zycja? Prawdopodobnie ten sam bądź zbliżony 
rozkład jest dostępny w innej części budynku. 
Nie to piętro? To też nie będzie problemem. 
Zapytaj o to, jak się czuli w danym konkretnym 
mieszkaniu, a jeśli czegoś zabrakło, wspólnie 
poszukajcie tego w innym.

Jeśli będą już gotowi do rezerwacji, biuro 
sprzedaży pomoże Ci w papierkowej robocie. 
Po kilku transakcjach sam będziesz już wie-
dział, jak wygląda cały proces.

Oczywiście, wszystko wydaje się proste, gdy się 
o tym czyta. Jak każda kompetencja – tak samo 
sprzedaż rynku pierwotnego wymaga praktyki, 
żeby dojść do wprawy. Trzymam kciuki!
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Surfowanie 
na grzbietach 
okoliczności 
czyli po co nam improwizacja w biznesie

fot. Vladimir Kudinov / pexels.com

 Robert Fertała 
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Improwizacja, jak myślą niektórzy, nie jest zmyśla-
niem wypowiedzi wtedy, gdy nie wiemy, co powie-
dzieć. To nie komedia, chaotyczne dialogi, ani też 
bycie na siłę zabawnym. To wspieranie i łączenie. 
To budowanie przestrzeni, w której żyje kreatyw-
ność i rozkwitają pomysły. Improwizacja to sztuka 
bazowania na czymś, co już jest, i przekuwania 
tego w skuteczną komunikację. To sztuka mówie-
nia „Tak, i…”.

 Improwizacja i biznes 
Organizacje coraz częściej odkrywają, że impro-
wizacja jest cennym narzędziem w różnych sytu-
acjach w biznesie. To narzędzie, które w świado-
mych rękach napędza rozwój liderów, zespołów 
i całych firm.

Zrozumienie improwizacji oznacza, że nie zatrzy-
muje Cię „Tak, ale…”. Jesteś za to przygotowany do 
powiedzenia „Tak, i…”. Co to oznacza? To odważne 

stawanie na biznesowej scenie. Wolność w uwal-
nianiu indywidualnego potencjału i wspieranie 
innych uczestniczących w dyskusji, nawet jeśli się 
z nimi nie zgadzamy.

Posługiwanie się improwizacją w kontekście pracy 
w zespole otwiera ludzi na nowe sytuacje. Dzięki 
niej stają się oni bardziej aktywni, odważni i ela-
styczni. A to podstawa w biznesie. Improwizacja 
poprawia umiejętność komunikacji i swobodnego 
wyrażania siebie. W świecie sztucznych uśmie-
chów, sztywnego postrzegania innych i strachu 
przed oceną to wartość nie do przecenienia.

 Zmiana 
Jedyne, czego można być w życiu pewnym, to 
zmiana. Potwierdzają to między innymi ostatnie 
lata mojego zawodowego życia. Nie znając branży, 
ludzi z nią związanych ani rynku, postanowiłem 
zostać agentem nieruchomości. Ryzyko? Może… 

Co łączy mistrza gry aktorskiej, mistrza sztuki sprzedaży i dziecko 
wcielające się w postać wymyśloną podczas zabawy? Wolność i… 
znajomość sztuki improwizacji – czasem nawet zupełnie nieuświadomiona.

Dyrektor Oddziału Freedom Nieruchomości w Częstochowie. Buduje 
zgodny i silny zespół, szkoląc agentów poprzez inspirację. Praca 
rozwojowa to dla niego priorytet. Lubi uczucie głodu… wiedzy 
i doświadczeń. Działa nieszablonowo – szuka rozwiązań tam, gdzie 
inni ich nie dostrzegają. Improwizator.

Robert Fertała
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Ta decyzja pobudziła jednak moją uśpioną przez 
lata ciekawość świata i ludzi. Do każdego czło-
wieka i sytuacji podchodziłem tak, jakbym uczył 
się wszystkiego od nowa. Chciałem zrozumieć 
istotę – nie tylko sprawy. I co najważniejsze – ko-
munikowałem to wprost, bez ogródek. To kwinte-
sencja improwizacji.

Dzięki takiemu podejściu, w prosty i pełen dobrych 
emocji sposób, budowałem doświadczenie i wie-
dzę, które każdego dnia umacniały mnie w roli eks-
perta w branży. Eksperta, który jest zawsze na tak. 
Idzie naprzód, z wiatrem i pod wiatr.

 Wyzwanie 
Zawsze lubiłem panować nad sytuacją. Odkąd 
jednak podjąłem decyzję, że zmieniam cyferki 
i pracę w korporacji na własną firmę, słowo „panuj” 
nabrało zupełnie nowego znaczenia. Wiedziałem, 
że będę stawał się kimś, kogo lubię. I nad tym „sta-
waniem się” chciałem panować.

Dlatego każdego dnia sadzałem improwizację 
w wygodnym fotelu. Postanowiłem przyjrzeć się 
jej bliżej. Poznać. Odkryć, czy ów związek będzie 
zgodny, szczęśliwy i trwały. Dziś jest dobrze. 
Cementuję go każdego dnia.

Podczas jednego z pierwszych szkoleń branżowych 
ktoś mnie zapytał:

–  No ale jak? Tak od razu? Bez doświadczenia 
w branży? Bez nauki? Bez próby? Bez zespołu agen-
tów nieruchomości? 
– Tak. Po prostu. Postanowiłem! – odpowiedziałem.
– Podziwiam!

A ja słyszę podszept: „Trzy, dwa, jeden… impro!”.
Scena jest moja. I tak jest do dziś.

Improwizacja pomaga mi na co dzień patrzeć z sze-
rokiej perspektywy – dostrzegać korzyści i moż-
liwości dla każdej ze stron. Codziennie poszukuję 
i doświadczam, a na bazie tych doświadczeń 
podejmuję decyzje. Nie skupiam się na swoich 

fot. Siddharth Laheri / pexels.com

 IMPROWIZACJA TO SZTUKA 
 BAZOWANIA NA CZYMŚ, 
 CO JUŻ JEST, I PRZEKUWANIA TEGO 
 W SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ. 
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i cudzych błędach, nie rozkładam ich na czynniki 
pierwsze. Zamiast tego 
szybko wyciągam wnioski 
i akceptuję zmiany.

 Agent, zespół, lider 
Odkąd pamiętam, w moim postrzeganiu rzeczywi-
stości człowiek stał zawsze na pierwszym miej-
scu. Nie pieniądze, nie dobra materialne. Zawsze 
człowiek – zwierzę stadne. Dlatego, jeśli działać, 
to wyłącznie w grupie. Bo ludzie w moim życiu, to 
moje życie.

To ludzie tworzą firmę. Wszystko z nimi. Bez nich 
nic. Z ludźmi obcujemy, współżyjemy, współdzia-
łamy, współtworzymy… Moim celem było zbudo-
wanie zespołu ludzi, którzy podobnie postrzegają 
rzeczywistość. Z takimi było mi po drodze. Ja też 
chciałem być taki. Czy jestem? Niech ocenią inni. 
Lubię myśleć, że mi się udało. W końcu współpra-
cują ze mną wspaniali ludzie, którzy bez żadne-
go przymusu codziennie chcą ze mną pracować 
i zdobywać świat.  Mam z tego coraz więcej 
satysfakcji i radości.

Taki sposób patrzenia sprawia, że staję się głod-
ny. Głodny spotkań, nowych rozwiązań, szkoleń, 
warsztatów, wyzwań.

 Ocena i reguły gry 
Kreatywność w pracy i spontaniczność w życiu to 
motor, który uruchamia w nas twórczą machinę, 
pozbawia zahamowań i strachu przed oceną. Ten 
strach nigdy nie chciał mnie prześladować. Nie 
pozwalałem mu na to. W kontaktach z klientami – 

i nie tylko – od zawsze towarzyszył mi uśmiech. 
Codziennie wchodzę w rolę agenta i bawię się 
świetnie. Na swojej scenie nie potrzebuję żadnych 
rekwizytów, żadnych narzędzi ani konkretnego 
miejsca czy scenografii. Scena jest w głowie, cho-
ciaż nie zawsze jest kolorowo.

Warto pozbyć się tego strachu – to przyciąga dob-
re oceny klientów:

 ■ „miły, stały i bezproblemowy kontakt”,

 ■ „zasługujesz na więcej gwiazdek”,

 ■ „wiedziałam, że ten albo żaden inny”,

 ■ „intuicja i dyplomacja”,

 ■ „słowny i ma dobrą pamięć…”.

Dlaczego tak jest? Bo jeśli pracując nad sobą, 
oprzemy swoje działania o właściwe reguły, osią-
gniemy zamierzony cel.

A te reguły są bardzo proste.

 � Po pierwsze: bądź na tak!

 � Po drugie: nadaj sens wspólnym działaniom!

 � Po trzecie: bądź tu i teraz!

 � Po czwarte: daj sobie i innym prawo do po-
pełnienia błędu.

 Odpowiedź „Tak, i…”, 
 czyli jak to działa… 
Improwizacja to nieustanna nauka siebie i drugiego 
człowieka. To celowe rozwijanie pewnych proce-
sów i zdolności, a potem wplatanie ich w pracę. 
Zrozumienie improwizacji oznacza, że jesteś lepiej 
przygotowany, myślisz bardziej kreatywnie, a jed-
nocześnie stoisz mocno na nogach. Improwizacja 
pomaga działać tak, aby inspirować, motywować 
i ciągle podtrzymywać ten stan. W tej sztuce 
chodzi o reagowanie – bycie skupionym i obecnym 
na danej chwili.

 Improwizatorzy szybko  
 i pewnie reagują. 
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 „ŚWIATA NIE DA SIĘ OGARNĄĆ, A ŻYCIE TO  
 NIEUSTANNA IMPROWIZACJA, TANIEC NA LINIE, 
 SURFOWANIE NA GRZBIETACH OKOLICZNOŚCI” 
 IDA PIERELOTKIN 
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Jak dobrze improwizować?

 ■ Powiedz: „Tak, i..”, a potem zaakceptuj sytuację 
i zajmij się nią.

 ■ Nie zadawaj zbyt wielu pytań – to sprawia, 
że całą pracę wykonują inni.

 ■ Słuchaj. W rozmowie ludzie często planują 
z wyprzedzeniem, co powiedzą, dlatego zapomi-
nają słuchać.

 ■ Daj coś od siebie. Reaguj. Jeśli chcesz, aby sprawy 
szły tam, gdzie chcesz, musisz mieć swój wkład.

 ■ Utrzymuj kontakt wzrokowy i zwracaj uwagę 
na czyjąś mowę ciała. To często znaczy więcej 
niż słowa.

 Korzyści 
Improwizacja uczy ludzi, jak reagować i dosto-
sowywać się do sytuacji, ale nie tylko. Rozwija 
również innowacyjność, umiejętność komunikacji 
i pracy zespołowej, a także buduje przywództwo.

Improwizując:

 ■ Uczysz się być tym, kim jesteś; odważnie 
kwestionować konwencje i zasady; opierać się 
na swoich wartościach. Kiedy rozumiesz, co 
masz do zaoferowania i wiesz, jak to zrealizo-
wać, czujesz większą pewność siebie.

 ■ Uczysz się akceptować swój strach. 
Wykorzystujesz lęki do napędzania swoich 
wyników, wiedząc, że każdy czasami się myli. 
Porażka jest częścią każdego przedsięwzięcia 
i w przywództwie, i w biznesie. 

 ■ Rozwijasz umiejętność słuchania i obserwowa-
nia. W dzisiejszym zabieganym świecie trudno 
odciąć się od hałasu i być w pełni świadomym 
chwili obecnej.

 ■ Poznajesz wartość współpracy. Zgrany zespół skła-
da się z ludzi o różnych zdolnościach, osobowo-
ściach i doświadczeniach życiowych, którzy pracują 
razem i otaczają się wzajemnym szacunkiem i uwa-
gą. Każdy ma równie ważną rolę do odegrania.

 ■ Uczysz się zwinności. I w biznesie, i na scenie 
trzeba często reagować na sytuację od razu. 
Wprowadzanie, nawet pozytywnych zmian, 
może być wyzwaniem. Jeśli lider wie, jak się 
komunikować i wzmacniać swoich ludzi, oni 
zaczynają czuć się częścią czegoś większego 
i chętniej uczestniczą w zmianie.

 ■ Uczysz się skupiania na celu, na tym, co masz 
w danej chwili zrobić, zamiast na swoim we-
wnętrznym krytyku. Akceptujesz rzeczywistość 
taką, jaka jest, wspierasz innych i czujesz, 
że masz wsparcie. Wychodzisz z własnej głowy, 
przestając oceniać siebie i innych.

 ■ Uczysz się prowadzić i podążać. Prawdziwe 
przywództwo polega na „przypływie” i „odpły-
wie”. Czasami lider prowadzi, mając wizję i cel, 
innym razem podąża za pomysłami i innowa-
cjami. Warto umieć jednocześnie prowadzić 
i podążać. 

 Podsumowanie 
Podczas warsztatów improwizacji scenicznej na-
zwałem w końcu to, co stosowałem – przez wiele 
lat w życiu i w biznesie – w nieświadomości, że ma 
to swoją nazwę. Tam również odkryłem, że… nie 
warto grać na siebie. Dlaczego? Bo chcąc stworzyć 
coś wielkiego, trzeba grać na kogoś i grać z kimś. 
Razem jest znacznie ciekawiej.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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Cudze chwalicie, 
swego nie znacie  
O przewagach bycia agentem  
nad byciem właścicielem biura

 Łukasz Wydrowski 

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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Czy to jednak oznacza, że każdy przedsiębiorca 
prowadzący agencję to psychopata? Bynajmniej! 
Jeśli jednak pracujesz jako agent, osiągasz regu-
larne sukcesy i kiełkuje w Tobie ta myśl, by pójść 
„na swoje”, warto byś najpierw zastanowił się, czy 
to Ci się w ogóle opłaca.

 Klienci vs. życie. Jak znaleźć 
 na to czas? 
Gdy jesteś pośrednikiem, Twój dzień może być 
wypełniony praktycznie wyłącznie pracą w terenie, 
z klientami czy dopinaniem transakcji. Teraz wy-
obraź sobie, że swoją dotychczasową rutynę mu-
sisz zmieścić w czasie o 50% krótszym. Jako szef 
masz obowiązek zadbać o organizację wszystkich 

procesów w firmie. Nie wystarczyłoby mi miejsca 
w artykule, aby wypisać je wszystkie. Zaufaj mi, 
jest ich dużo. Każdy przestój kosztuje. Naturalnie 
odbija się to na Twoich możliwościach zarobko-
wych z usług pośrednictwa.

Prowadząc swoje biuro, przygotuj się na często 
12-godzinne (lub dłuższe) cykle pracy. Urlop? Może 
po 2 latach, na tydzień, najlepiej tam, gdzie masz 
zasięg polskich sieci. Zanim Twoja struktura się 
ukształtuje, a zespół dojrzeje, minie sporo czasu.

 Wartość wizerunku marki 
Jako agent nieruchomości często możesz nie 
doceniać wartości, jaką daje Ci marka firmy, 
w której strukturach działasz. Może uważasz, 

Luksusowe biuro w centrum miasta. Dwadzieścia osób pracujących w pocie 
czoła na Twoje bogactwo.  Klienci wychwalający Twoją markę. Agenci 
czczący Cię jako najcudowniejszego szefa pod słońcem. Ty, co najmniej 
raz na kwartał, relaksujący się na plażach Zanzibaru. Zero problemów, 
zero konfliktów, minimalne zaangażowanie. Wpadasz na godzinkę do 
biura, przybijasz piątki, a potem jedziesz swoim najnowszym porsche 
nad jeziorko pośmigać jachtem. Jeśli tak widzisz życie właściciela 
biura nieruchomości, to lepiej nigdy nim nie zostawaj. To mogłoby być 
niebezpieczne dla Twojego życia i zdrowia psychicznego.

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

Łukasz Wydrowski

http://www.estatic.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/lukasz-wydrowski
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że Twoje sukcesy to wyłącznie Twoja zasługa, 
a biuro jest tylko zbędnym ciężarem i pasożytem 
odbierającym Ci połowę zarabianych pieniędzy. 
Z doświadczenia powiem Ci, że takie myśle-
nie to pułapka. Niestety większość przekonuje 
się o tym dopiero, gdy – nakręcona widokiem 
100% udziału w przychodzie – odchodzi, by 
samodzielnie działać. Nagle to, co było łatwe, 
staje się trudne. Klienci nie ufają, nie zapraszają, 
a – dotychczas średnia – konkurencja urasta do 
miana Goliatów.

Proces budowania marki wymaga cierpliwości, 
dużych nakładów finansowych i kreatywności. 
Jest to jeden z głównych czynników powodzenia 
lub upadku nowej firmy. Bez konkretnej wi-
zji i planu działania nie ma co w ogóle myśleć 
o sukcesie własnego biura nieruchomości.

 Odpowiedzialność – Twoje 
 drugie imię 
Pośrednik, działający w dobrze poukładanej or-
ganizacji, musi martwić się przede wszystkim 
o siebie, swoje zlecenia, klientów i transakcje. 
Wszystkie procedury, umowy, RODO, AML, stan-
dardy, systemy, załączniki czy wzory zapewnia mu 
firma. To ona bierze na siebie odpowiedzialność 
za ich poprawność.

Prowadząc własny biznes, musisz posiąść specja-
listyczną wiedzę na powyższe tematy. Nie wystar-
czy jedynie zlecić komuś przygotowanie dokumen-
tów. Powinieneś dokładnie rozumieć, co z czym 
się je i co jakie niesie za sobą konsekwencje. Jeśli 
na jakimś etapie Ty lub Twój agent popełnicie duży 
błąd, to Ciebie może to drogo kosztować.

 Na szczycie jest samotność 
Szefować – czy to sobie, czy podległym agen-
tom – to zupełnie inna para kaloszy niż to, co ro-
biłeś dotychczas. Jako agent masz ten komfort po-
siadania stałego wsparcia, monitoringu czy z góry 
określonych celów i zadań. Pracujesz z ludźmi, 
jesteś członkiem zespołu. To składa się na Twoje 
poczucie bezpieczeństwa i możliwość pełnej kon-
centracji na podejmowaniu opłacalnych działań.

Jako szef to Ty musisz zorganizować wspierające 
środowisko. Jeśli przyjmiesz do współpracy agentów, 
będziesz zobowiązany zapewnić im dogodne warun-
ki pracy. Od ich powodzenia zależy Twoje. Musisz 
posiadać kompletną wiedzę, bo teraz głównie bę-
dziesz odpowiadać na pytania, zamiast je zadawać.

Lider to człowiek gotowy na kryzysy odpowiedzial-
ności, potrafiący zarządzać emocjami w zespole. 
Przewiduje to, co nadchodzi i podejmuje działania, 
za które ponosi odpowiedzialność. Kluczowe są 

fot. SevenStorm JUHASZIMRUS / pexels.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/marka-biura-nieruchomosci-jak-ja-budowac-i-czy-to-musi-duzo-kosztowac-14418.html
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tu Twoje odporność i umiejętności menedżerskie. 
Nie licz na to, że będziesz najlepszym przyjacielem 
swoich agentów. Wyznaczanie celów, układanie 
planów, monitoring, regularne, często trudne, roz-
mowy i decyzje. To codzienność szefa.

 Może przynajmniej kasa 
 się zgadza? 
Na pewno przeglądasz social media, wchodzisz 
na strony różnych biur. Co chwila post o kolejnej 
transakcji. Tu milion, tam dwa. W Twoim biurze 
regularnie agenci dowożą po kilkanaście czy kil-
kadziesiąt tysięcy złotych z prowizji. Może nawet 
zaczynasz nieśmiało liczyć te pieniądze, procenty. 
Rachunek jest prosty: skoro średnio udział agen-
ta w przychodzie wynosi 50%, to taki właściciel 
przytula drugie 50%, do tego pomnożone przez 
liczbę agentów.

Czas na kolejny kubeł zimnej wody. Rzeczywista 
marżowość dobrze zorganizowanego biura wyno-
si 10–20%. Poza wynagrodzeniami dla agentów 
biuro przecież posiada inne – i to niemałe – kosz-
ty stałe i zmienne. Ciągła konieczność inwestycji 
i duża zmienność przychodów wymagają tworze-
nia odrębnych budżetów. Niezależnie od sytuacji 
rynkowej Twoim obowiązkiem jest zapewnienie 
płynności finansowej Twojej organizacji.

Zdrowa struktura dystrybucji przychodów biura 
wygląda więc następująco:

 ■ 50–55% – wynagrodzenia agentów;

 ■ 15–20% – koszty stałe (czynsz najmu, mate-
riały reklamowe, wynagrodzenie fotografa, 
asystentki itp., kawa, woda, marketing, portale, 
leasingi, CRM, strona, grafik, prawnik etc.);

 ■ ~15% – budżet inwestycyjny/rezerwowy;

 ■ 10–20% – dochód do dyspozycji szefa.

Jak można łatwo policzyć, właściciel biura notują-
cego 1 000 000 zł przychodu netto rocznie może 
zarobić 100–200 tys. zł, czyli ok. 8–16 tys. zł mie-
sięcznie. Dużo? Na papierze, dla niektórych, może 
wyglądać imponująco. Jednak odpowiedz sobie 
szczerze na pytanie: czy działając na 100% jako 
pośrednik, osiąganie takich zarobków jest czymś 
nadludzkim, nieosiągalnym?

Kolejną istotną kwestią jest to, że ten biznes skalu-
je się w czasie. Oznacza to, że musisz być gotowym 
na to, że nie zaczniesz zarabiać od pierwszego 
miesiąca. Ba, w wielu przypadkach firmy uzyskują 
rentowność po roku do dwóch od rozpoczęcia dzia-
łalności. Stąd też, jak zapewne zauważasz, tylko 
niewielki odsetek nowo zakładanych biur przeżywa 
pierwsze kilka, kilkanaście miesięcy.

fot. Arifur Rahman Tushar / pexels.com
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 Przecież już teraz 
 prowadzę biznes 
Masz działalność gospodarczą, więc w Twoim 
mniemaniu prowadzisz biznes. Może denerwują 
Cię zasady panujące w biurze. Na co komu mo-
nitoring, plany, cele, obowiązkowe zebrania czy 
standardy? Jesteś na B2B, więc nikt nie może 
Ci nic kazać! Gdybym dostawał 10 zł za każ-
dą taką myśl lub usłyszane zdanie, to byłbym 
dziś milionerem.

Prawda jest taka, że Ty jako agent nie prowadzisz 
biznesu. Biznes prowadzi osoba, która zarządza 
biurem i tworzy Ci najlepsze możliwe warunki do 
zarabiania. To w dużej mierze od niej zależy, jak 
Ci się powiedzie. Ona organizuje wszelkie procesy 
w firmie, szkolenia, materiały, marketing, kon-
takty, sprzęt, stanowisko pracy itp.  Faktem jest, 
że właściciel ma 10 razy więcej zadań od agenta. 
To zupełnie inna praca.

Twoim zadaniem jest jedynie zarabiać. Dla siebie 
i dla firmy. Nikt przecież nie działa charytatywnie. 
Ty jednak zawsze masz wyjście awaryjne. Jako 
właściciel firmy, nie będziesz w tak komfortowej 
sytuacji. Nie dość, że Twój dochód jest uzależniony 
od Twoich ludzi, to wycofanie się z biznesu będzie 
Cię drogo kosztować.

 W takim razie dlaczego 
 ludzie zakładają biura? 
Większość nowych właścicieli biur nieruchomości, 
to osoby kierujące się motywacją finansową. Byli 
agentami, którzy za mocno zaglądali do kieszeni 
przełożonych i zapragnęli 100%. Często są to także 
osoby, które nie mają doświadczenia, ale obserwu-
jąc biura nieruchomości uznały, że to prosty biznes 
i łatwa kasa. Można je poznać po nieudolnym 
kopiowaniu innych, generycznych logach z Google 
czy nazwie typu Home House Property Estate. 

Działają często bez umów, na małym procencie, 
byle się jakoś utrzymać. Jak się pojawiają, tak zni-
kają bez echa.

Pozostali to ludzie, którzy mają odpowiednie cechy 
i wizję. Motywuje ich chęć rozwoju, potrzeba 
nowych wyzwań i dzielenia się wiedzą. Są przygo-
towani na trudy prowadzenia biznesu, gotowi do 
poświęcenia swoich oczekiwań finansowych dla 
większego celu. Mają długofalową strategię działa-
nia. Chcą coś wnieść do naszego rynku. Wyraziste 
jednostki, naturalni liderzy, posiadający wysokie 
kompetencje i doświadczenie.

Ich szansa na powodzenie jest kolosalnie wyższa 
niż tych pierwszych.

 Doceniaj to, co masz 
 i gdzie jesteś 
Jako agent nieruchomości mierzysz się na co 
dzień z samym sobą. Naturalnym jest to, że nasze 
emocje potrafią czasami wziąć górę nad rozsąd-
kiem. Zanim jednak rzucisz się na głęboką wodę, 
przemyśl dokładnie, czy będzie Ci się to opłacać. 
Doceniaj to, że ktoś dał Ci szansę i bierze na siebie 
cały backstage, abyś Ty mógł na froncie z uśmie-
chem pracować ze swoimi klientami. Pamiętaj, 
że Twojemu szefowi zależy przede wszystkim, 
abyś Ty zarabiał jak najwięcej. Nie ma nic złego we 
wspólnym osiąganiu sukcesów. Dobrze zorganizo-
wane biuro nieruchomości o silnej marce to wielkie 
wsparcie w trudnej roli agenta nieruchomości. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wlasne-biuro-nieruchomosci-czy-to-sie-nie-oplaca-11637.html
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Reset mózgu  
w trudnym czasie

 Anna Urbańska 

fot. Engin Akyurt / pexels.com
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 Kojąca moc oddechu 
Nie ma bardziej automatycznej, naturalnej czyn-
ności niż oddychanie. Każdy z nas to potrafi, a co 
więcej potrzebuje tego do przeżycia. Nadal nie 
każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że to 
właśnie oddech może być naszym największym 
sprzymierzeńcem w nierównej walce ze stresem – 
sprzymierzeńcem, który jest gotów przybyć nam 
na ratunek dwadzieścia cztery godziny na dobę, 
niezależnie od okoliczności.

Istnieje wiele sprawdzonych technik oddecho-
wych – część z nich jest banalnie prosta, inne 
bywają nieco bardziej wymyślne. Wiele rodzajów 
oddechu wywodzi się z jogi, która – postrzegana 
całościowo – potrafi przynieść poczucie upragnio-
nej równowagi, gdy wszystko wokół się chwieje. 
Te jogiczne oddechy określa się mianem prana-
jamy, a w połączeniu z asanami, czyli pozycjami, 
medytacją oraz uniwersalnymi zasadami etyczny-
mi, tworzą one spójny system ścieżki jogi, który 
potrafi całkowicie odmienić oblicze codzienności, 
wprowadzając do niej znacznie więcej harmonii. 

Nastały burzliwe czasy. Wydarzenia na świecie wpływają na każdego 
z nas, niejednokrotnie wprowadzając do naszej codzienności sporo stresu, 
strachu czy zrezygnowania. Reagujemy różnie: niektórzy z nas za wszelką 
ceną próbują odcinać się od źródeł złych wiadomości i robić swoje, inni 
toną w wyrzutach sumienia i nie potrafią czerpać przyjemności z życia, 
wiedząc, że komuś może właśnie dziać się krzywda. Zgromadzone 
napięcie przekłada się często na mniejszą efektywność i może prowadzić 
do gorszego samopoczucia lub konfliktów w relacjach. Jak sobie z tym 
poradzić? Czy to w ogóle możliwe, by odnaleźć spokój, gdy wokół rządzi 
chaos? Przypatrzmy się kilku sugestiom, które mogą przynieść wytchnienie.

Master Trener Structogramu, metodologii, która wykorzystując 
wiedzę o badaniach genetycznych mózgu, pozwala skuteczniej 
sprzedawać, zarządzać i radzić sobie w relacjach ze sobą i z innymi. 
Zarządza Centrum Edukacyjno-Consultingowym CONCRET, jest 
wiceprezesem zarządu i partnerem Instytutu Colina Rose – jednej 
z najprężniej rozwijających się szkół językowych. Jest jedną 
z nielicznych świecie neurocoachów i autorką wielu książek m.in.: 
Otrzep kolana i biegnij, Mózg Fabryka Sukcesu, Teraz Autentyczność, Jak 
w 30 dni zwiększyć swoją efektywność, Jak zbudować swój wizerunek 
w 30 dni, DNA Biznesu. Więcej na: www.annaurbanska.pl

Anna Urbańska

http://www.annaurbanska.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/anna-urbanska/
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Brzmi egzotycznie? W rzeczywistości dostęp do 
tej wartościowej wiedzy jest na wyciągnięcie ręki. 
Nawet gdy brakuje nam czasu, chęci lub pieniędzy 
na zapisanie się do stacjonarnego studia jogi, mo-
żemy skorzystać z mnóstwa darmowych praktyk 
dostępnych w internecie. Wśród polskich kanałów 
na YouTubie warto zwrócić uwagę chociażby na ten 
Małgorzaty Mostowskiej, która od lat publikuje 
praktyki dostosowane do najróżniejszych potrzeb.

 Sekret zimna 
Choć joga dla wielu osób może się okazać rewe-
lacyjnym narzędziem do wprowadzania spokoju 
w życiu, to zrozumiałe, że nie każdy musi być jej 
zwolennikiem. Warto mieć na uwadze, że intrygu-
jące działanie oddechu nie ogranicza się do pra-
dawnych jogicznych technik. Czasami wystarczy je-
dynie wziąć kilka głębokich, świadomych wdechów 
i wydechów, by ukoić rozedrgany układ nerwowy. 
Dla osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów można 
połączyć oddechy z… zimnem.

Za rozpowszechnienie wiedzy na temat terapeu-
tycznej mocy zimna odpowiada Wim Hof, niezwy-
kły Holender, który słynie z ustanowienia licznych 

rekordów Guinessa i wyczynów, takich jak choćby 
wspinaczka na Mount Everest w samych szortach.

Metoda Wima Hofa opiera się na trzech filarach, 
które nie wymagają żadnego przygotowania i są 
genialne w swej prostocie. Pierwszym z nich jest 
wspomniany już tutaj oddech, który – w pogłę-
bionej wersji zaproponowanej przez Wima Hofa – 
potrafi zmienić procesy chemiczne zachodzące 
w naszym mózgu, przekładając się na większy 
poziom spokoju. Prawdziwe korzyści płynące z tej 
metody można jednak odczuć dopiero, gdy oddech 
uzupełni się o dwa dodatkowe filary, czyli zimno 
i nastawienie. Popularne w naszym kraju morso-
wanie świadczy o tym, że niejeden z nas jest już 
świadomy zbawiennego wpływu zimna na orga-
nizm. Wim Hof przekonuje jednak, że wystarczy 
nawet minuta zimnego prysznica o poranku, by 
doprowadzić do rewolucyjnych zmian nie tylko 
w naszym organizmie, ale i w umyśle. Aby w pełni 
doświadczyć potęgi tej metody, wystarczy uzu-
pełnić oba te filary o odpowiednie nastawienie, 
na które składają się medytacje czy wizualizacje.

Wszystko to może się wydawać kolejnym prze-
mijającym trendem lub wybujałą fanaberią. 

fot. Ivan Samkov / pexels.com

https://www.youtube.com/c/Ma%C5%82gorzataMostowska
https://www.youtube.com/c/Ma%C5%82gorzataMostowska
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fot. Ivan Samkov / pexels.com

Wyjątkowość metody Wima Hofa polega jednak 
na tym, że została ona udowodniona nauko-
wo w trakcie licznych badań przeprowadzanych 
na prestiżowych uczelniach. Zimno, oddech i na-
stawienie okazały się być skuteczne we wspoma-
ganiu leczenia wielu chorób – w tym również de-
presji. Taki był zresztą zamysł samego Hofa, który 
wiele lat temu stracił ukochaną żonę z powodu jej 
depresji, zostając sam z czwórką dzieci. To właśnie 
wspomniane trzy filary sprawiły, że stanął na nogi 
po tak traumatycznym wydarzeniu, a w rezultacie 
od lat dzieli się tą przełomową wiedzą z ludź-
mi z całego świata, pomagając im podnosić się 
po upadku. Bez dwóch zdań warto zainspirować się 
jego mądrością i przekonać się, czy jego odkrycia 
nam również przyniosą ukojenie.

 Pielęgnowanie ciała i umysłu 
Aby znaleźć w sobie przestrzeń dla świeżego 
oddechu w trudnym okresie, warto zaopiekować 
się sobą bardziej niż zwykle. Opieka ta dotyczy 
dbałości zarówno o strapiony umysł, jak i o ciało, 
dzięki któremu jesteśmy w ogóle w stanie oddy-
chać, doświadczać czy spędzać czas z bliskimi. 
W praktyce oznacza to, że zwyczajnie dobrze jest 
zadbać o zdrowie, zarówno pod względem naszego 
sposobu odżywiania, jak i dowolnej formy ruchu. 

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna wiąże 
się z produkcją endorfin, dzięki którym łatwiej jest 
nam odnaleźć nową perspektywę.

W kontekście troski o siebie nie warto pomi-
jać umysłu, który w trudnych czasach jak nigdy 
potrzebuje wytchnienia. To ważne, by mądrze 
kierować naszą uwagą, zapewniając bodźce, 
które pomogą oderwać się od ciągłego niepokoju 
i skupić się na czymś konstruktywnym. Nawet jeśli 
początkowo będziemy odczuwać opór, w nieła-
twym okresie tym bardziej warto przeznaczyć czas 
na „umysłowe spa”. Choćby w postaci czytania czy 
uczenia się czegoś nowego. Nowe ścieżki neuro-
nalne wprowadzą powiew świeżości i zapewnią 
mimowolną otuchę, która przełoży się na większą 
siłę do radzenia sobie z trudnościami.

 Magia wdzięczności 
 i pomagania 
W trudnych chwilach miewamy tendencje do zanu-
rzania się w negatywnych myślach, którymi sabo-
tujemy samych siebie, stopniowo powodując coraz 
gorsze samopoczucie. Czy istnieje antidotum na tę 
pułapkę? Tak – jest nim prosta, lecz potężna w skut-
kach praktyka wdzięczności. Każdego dnia, najlepiej 
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o poranku, by odpowiednio nastroić się przed resztą 
dnia, warto zapewnić sobie kilka minut dla siebie 
i przypomnieć sobie, za co jesteśmy wdzięczni. Być 
może będą to nasze zdrowe ciało, relacje z bliskimi 
lub poczucie bezpieczeństwa, wcale nie musimy jed-
nak skupiać się na sprawach dużej rangi. Z pewnym 
zaskoczeniem może na nas spłynąć świadomość, 
że jesteśmy wdzięczni chociażby za kubek ulubionej 
herbaty, uśmiech domownika, a nawet sam fakt, 
że jesteśmy tu i teraz, oddychamy i zadajemy sobie 
to pytanie. Możliwe, że początkowo praktyka ta 
okaże się trudna, wystarczy jednak dać sobie trochę 
czasu, by dokonać pokrzepiających odkryć na tym 
polu. Szczera, niewymuszona wdzięczność diame-
tralnie odmienia sposób postrzegania rzeczywistości, 

pozwalając nam wyzwolić 
się z toksycznego uścisku 
negatywnych myśli.

Pokłady energii, do której zyskamy dostęp dzięki 
nowo odkrytej wdzięczności, możemy wykorzystać 
na wiele produktywnych sposobów. Jednym z nich jest 
pomaganie osobom, które tego potrzebują. Niesienie 
pomocy zbawiennie wpływa na ludzki mózg w trud-
nych sytuacjach, ponieważ daje nam poczucie spraw-
czości, a przy okazji często generuje wdzięczność dru-
giej strony. Działanie to najlepsza strategia w obliczu 
kryzysu, skutecznie rozprawiająca się z deprymującym 
poczuciem bezradności. Co ważne, pomaganie może 
mieć wiele oblicz. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie 
wspomóc osób w potrzebie finansowo lub material-
nie, możemy przeznaczyć im coś równie cennego, 
czyli nasz czas – w postaci oferowanych przez nas 
usług, przydatnych konsultacji czy zwyczajnie na-
szego towarzystwa. Pamiętajmy, że niemal zawsze 
jest coś, co możemy zrobić, a troszcząc się o innych, 
dbamy również o siebie, zbierając w sobie pokłady siły 
niezbędnej do przetrwania trudnych czasów.

 NIESIENIE POMOCY ZBAWIENNIE 
 WPŁYWA NA LUDZKI MÓZG 
 W TRUDNYCH SYTUACJACH. 

fot. Ingrid Santana / pexels.com
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fot. materiały prasowe Grupa Helion | Onepress oraz monstera z Pexels

FILOZOFIA 
WSZYSTKOPIEPRZENIA

Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Mamy dla Was 3 egzemplarze książki Josha C. Parkina
pt. F**k it. Tylko spokój może Cię uratować. 

Wystarczy, że odpowiecie na pytanie:

Co przemawia za tym, żeby nie przeczytać tej książki i nie zastosować 
wskazówek w niej zawartych? 

Na odpowiedzi czekamy od 22 do 30 czerwca 2022 r. pod postem  
konkursowym na fanpage’u magazynu „ESTATE”. Warto go śledzić! 
Rozwiązanie konkursu już 1 lipca 2022 r.!

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

Sprawy nader rzadko mają się tak, jak powinny. 
Najczęściej inaczej, niż chcesz. Czasami różnica 
jest niewielka, niekiedy zaś urasta do rozmiarów 
przepaści. Czujesz złość, frustrację, niezadowo-
lenie, nawet ból. Próbujesz różnych metod, aby 
interesujące Cię sprawy potoczyły się tak, jak 
sobie życzysz. Bywa, że się udaje. Trochę. Często 
jednak, mimo wysiłku, nic nie idzie po Twojej 
myśli. Niepokój i niezadowolenie stają się coraz 

trudniejsze do wytrzymania. 
Odczuwasz stres i zastana-
wiasz się, co dalej.

Dzięki tej książce odkryjesz całkiem wygodną 
i krótką drogę prowadzącą wprost do spokoju du-
cha. Przekonasz się, że rozdźwięk między „jak jest” 
a „jak być powinno” można zlikwidować nie przez 
samodoskonalenie, zmienianie świata czy naukę 
medytacji, ale przez proste „pieprzę to!” i pogodze-
nie się z życiem takim, jakie jest.

Przejdziesz przez trzypoziomowy proces. Poziom 
pierwszy: poszukuj spokoju ducha; poziom drugi: 
odnajdź spokój ducha; poziom trzeci: pieprz spo-
kój ducha. Czeka Cię śmiech. Często przez łzy. 
Zapewniam, że po tej lekturze nic już nie będzie 
takie, jak przedtem. W tym wyjątkowo życiowym 
poradniku znajdziesz szereg wskazówek gotowych 
do zastosowania w różnych trudnych momentach. 
Dzięki tym podpowiedziom odkryjesz smak wolno-
ści – wystarczy tylko odrobina cierpliwości i samo-
świadomości, by nabrać tak upragnionego dystansu.

Nie chodzi jednak o pozostawanie w bierności, 
a o akceptowanie życia z całą paletą jego barw 
i odcieni. Ta błyskotliwa i przewrotna książka daje 
solidnego kopniaka, by przestać zasłaniać się wy-
mówkami i zacząć robić to, co lubimy. Bo okazuje 
się, że świat się wcale wtedy nie zawali. Autor jest 
najlepszym dowodem na to, że to możliwe. Ten syn 
anglikańskiego kaznodziei uświadomił sobie, że mó-
wienie „pieprzę to!” jest równie skuteczne jak prakty-
ki duchowe Wschodu, które studiował przez 20 lat.

Książki Johna C. Parkina z serii F**k it przetłuma-
czone zostały na 27 języków i sprzedały się w na-
kładzie 850 tys. egzemplarzy.

„F**K IT. Tylko spokój może Cię uratować” Josha C. Parkina bawi przez 
chwilę, a potem masz ten wielki Moment AHA.

uwaga, konkurs!

 A CO JEŚLI TE WSZYSTKIE SPRAWY 
 NIE SĄ AŻ TAK ISTOTNE, ZA JAKIE 
 JE UWAŻASZ? 

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

mailto:redakcja%40nieruchomosci-online.pl?subject=
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/
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 Rozmowa z Arturem Nowakiem-Gocławskim 

fot. Monika Szałek

Odpowiedzialny 
biznes

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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W praktyce gospodarczej widoczne jest uwzględnianie w budowanych 
strategiach kwestii szeroko pojmowanej odpowiedzialności. Uznaje się, 
że biznes – poprzez swoje działania i decyzje – ma wpływ na szersze 
otoczenie społeczne. Od przedsiębiorstw i marek wręcz oczekuje się 
działań, które akcentują ich obecność „po jasnej stronie mocy”. Czy jednak 
tylko o „akcent” chodzi?

O społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiam z Arturem Nowakiem-
-Gocławskim, współzałożycielem i prezesem Grupy ANG SA, działającej 
w branży pośrednictwa finansowego, oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni, 
zwolennikiem strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego 
rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej.

Chciałabym od takiego szerszego 
kontekstu zacząć, od szeroko pojmowanej 
odpowiedzialności. Rozpocznijmy 
od podstawowej definicji, żebyśmy 
wszyscy byli na tej samej stronie. Czym 
jest odpowiedzialność?

Wielkie słowo na starcie. Odpowiedzialność jest 
jak piękno. Jest stanem, do którego się dąży, ide-
ałem, którego się nigdy w pełni nie osiągnie. To 
obszar nieustającej pracy.

Nie da się jej zamknąć w żadną prostą definicję. 
Na to jedno ważne pytanie odpowiedzią jest suma 
wielu rzeczy. Nie ma magicznej recepty na od-
powiedzialną postawę wobec świata. Jest wiele 
wymiarów odpowiedzialności.

Współcześnie, stając w kontrze do 
neoklasycystycznego podejścia, patrzymy 
na biznes szerzej niż tylko w kontekście 
efektywności ekonomicznej, nastawienia 
na zysk. Dlaczego firmy powinny zwracać 
się w stronę odpowiedzialności społecznej 
i czym ona tak naprawdę jest?

Odpowiedzialnością biznesu jest reagowanie na po-
trzeby jego interesariuszy. Jednym z fundamentów 
zarządzania odpowiedzialnością w biznesie, w ka-
tegoriach metodycznych, jest stworzenie tzw. mapy 
interesariuszy. Robimy ją po to, by wiedzieć, z kim 
mamy relacje i jaki jest ich charakter, jaka jest w nich 
siła naszego, wzajemnego oddziaływania.

Czy jesteś agentem, czy małym biurem działają-
cym w lokalnej skali, czy biurem dużym, a może 
siecią działającą w kilku województwach czy nawet 
w całym kraju, powinnaś „się zmapować”, ponieważ 
wtedy będziesz wiedzieć, w jakiej konstelacji jesteś, 
na co powinnaś zwracać baczniej uwagę, a nad 
czym pracować.

Wydaje się, że miarą dojrzałości organizacji w tej 
odpowiedzialności jest to, jak szerokie kręgi 
ta mapa interesariuszy obejmuje. Zaczynamy 
od klientów, pracowników, kontrahentów, 
zahaczamy o społeczność lokalną, w której 
funkcjonujemy, organizacje pozarządowe, 
szkoły, osiedla, miasto, a potem posuwamy 
się dalej i dalej, coraz szerzej patrząc na nasze 
wpływy… gdzieś jest granica?
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Nie ma. To jest nieustająca robota.

Ale zacznijmy od potrzeb naszych klientów, 
bo przecież – jak już zauważyłaś –  firma powstaje 
po to, by spełniać ich potrzeby. I przy okazji zara-
biać, czerpać z tego zysk. Należałoby tu podkreślić, 
że firma odpowiedzialna nie tworzy iluzorycznych 
potrzeb, nie wywołuje popytu na coś, by na nań 
odpowiadać wyłącznie z potrzeby zysku. Istnieje, 
by realizować rzeczywiste potrzeby klientów.

Drugi wymiar odpowiedzialności to równowaga. 
Równowaga interesów, spraw, potrzeb. Ten ba-
lans pomiędzy tym, co ważne dla mnie, a tym, co 
ważne dla Ciebie. Czy jest to korzystne dla Ciebie 
i korzystne dla mnie. W odpowiedzialnej firmie cały 
czas balansujesz, szukasz równowagi pomiędzy 
interesem wszystkich stron, wszystkich interesariu-
szy. To jest clue, sensem zrównoważonego biznesu.

Kolejnym wymiarem myślenia o odpowiedzialno-
ści, takim szczególnie osobistym, jest ciągła anali-

za tego, co jest dobre, a co złe. Czyli bardzo filo-
zoficzne podejście do rzeczywistości. Szczególnie 
ważne jest to dla liderów, bo dokonywanie wybo-
rów jest dzisiaj ich podstawową ich rolą. Mają oni 
dzisiaj  filozoficzną pracę – muszą się nieustannie 
zastanawiać nad tym, gdzie jest dobro, a gdzie jest 
zło. Wiem, że może to brzmieć dziwnie…

Raczej dość abstrakcyjnie…

Ale tak rzeczywiście jest. A aktualna sytuacja – nie 
tylko w kontekście wojny w Ukrainie, ale też tego, 
co w ogóle dzieje się na świecie, różnych wyzwań 
polityczno-ekologiczno-społecznych – spra-
wia, że to balansowanie biznesu między dobrem 
a złem jest kluczowe. Jeśli przesuwamy granice 
swojego działania, to zastanawiamy się, kiedy się 
zatrzymać. Ten wymiar jest właściwie fundamen-
talny. Analizujemy, czy to nadal jest etyczne, czy 
jest moralne.

fot. Sora Shimazaki / pexels.com
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Innym wymiarem jest to, co jest bardziej dosłow-
ne w rozumieniu odpowiedzialności. Albo jestem 
za coś odpowiedzialny – troszczę się o coś lub ko-
goś, i to jest wymiar pozytywny. Albo ponoszę od-
powiedzialność, czyli konsekwencje. Konsekwencje 
jako kara – za działanie lub zaniechanie, które 
powstają na skutek mojej świadomej decyzji.

Dzisiaj jednym z wymiarów szukania swojego 
miejsca w tym odpowiedzialnym świecie 
jest np. chęć bycia neutralnym klimatycznie. 
Wiele firm w swoich komunikatach, czy 
na poziomie produktu, czy całej firmy, 
ogłasza, że ma np. zerowy ślad węglowy. Czy 
to w ogóle możliwe?

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za sposób 
prowadzenia swojego biznesu. Weźmy sytuację, 
gdy wiem, że mój biznes ma pewną szkodliwość 
środowiskową, bo taki jest jego charakter. Nie 
mówię o celowym szkodliwym działaniu, typu 
wylewanie czegoś do rzeki, ale o technologicznej 
konsekwencji procesów, np. zużywam tony papieru 
ponieważ drukuję książki– więc ktoś wycina gdzieś 
drzewa, mam firmę transportową – więc zużywam 
dużo paliwa i zanieczyszczam środowisko. Mając 
świadomość swojej odpowiedzialności, staram się 
reagować. Wiem, że muszę wkomponować w biz-
nes pewien zbiór działań, które będą mój negatyw-
ny wpływ ograniczać na tyle, na ile to możliwe, ale 
mogę też go kompensować. Robię wszystko, żeby 
nie szkodzić, a jeśli szkodzę – robię wszystko, żeby 
to zneutralizować.

Prawdą jest, że żadna firma nie jest w stanie pro-
wadzić działalności, która nie ma negatywnego 
wpływu środowiskowego. Zużywamy prąd, który 
przecież nie pochodzi w całości z odnawialnych 
źródeł energii, na spotkania służbowe jeździmy 
autami, niekoniecznie hybrydami czy elektryczny-
mi, nie wszędzie jesteśmy w stanie wyeliminować 
plastik czy papier. Nawet jeżeli nie prowadzimy 
działalności produkcyjnej, ale usługową czy dorad-
czą, to i tak, gdy zsumujemy wszystko razem, to 
niestety ten negatywny wpływ jest faktem.

Panuje przekonanie, że znaczący wpływ – 
czy to na środowisko, czy społeczeństwo – 
mają tylko duże firmy i korporacje, i to one 
powinny przede wszystkim transformować 
się i działać coraz bardziej odpowiedzialnie. 
Czy zgadzasz się z tym, że to tylko 
domena gigantów?

Świadomość wpływu to jest absolutna baza bizne-
su. I dotyczy każdego, dużego i małego. Wszyscy 
powinniśmy myśleć w kategoriach odpowiedzial-
ności i podejmować odpowiedzialne działania.

Duże korporacje mają złożone procesy, w związku 
z tym muszą do tego podchodzić bardziej me-
todycznie, systemowo tym zarządzać. Dotyczą 
ich krajowe i międzynarodowe regulacje w tym 
zakresie. Do tego są potrzebne strategie, zbio-
ry różnych procedur w ramach aktywności 
definiowanej jako CSR (ang. Corporate Social 
Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu) czy też – teraz chętniej używanego poję-
cia  – ESG (ang. Environmental, Social and Corporate 
Governance, czyli Środowisko, Społeczeństwo i Ład 
Korporacyjny).  Wpływ środowiskowy i społecz-
ny dużych firm jest ogromny, stąd i stawiane są 
im konkretne (często sformalizowane) wymaga-
nia. Procedury, skrypty, standardy są potrzebne, by 
zarządzać efektywnie złożonymi organizacjami.

Ale same założenia CSR (ESG) są tak naprawdę 
dla każdego – dla współpracownika, szefa, każdej 
organizacji. Wszyscy możemy myśleć kategoriami 
odpowiedzialnego biznesu i każdy będzie miał co 
robić. Małe i średnie przedsiębiorstwa, których jest 
w tej chwili najwięcej, generują ponad 70% pol-
skiego PKB. Ale ich działań CSR tak nie widzimy, 
bo nie robią spektakularnych akcji, nie wydają ra-
portów pozafinansowych rocznych, nie są medial-
ne. Ale te, które myślą takimi kategoriami, robią 
dużo dobrego. Zwłaszcza w wymiarze społecznym, 
małe lokalne przedsiębiorstwa robią bardzo dużo, 
bo są na miejscu, są bliżej ludzi. Wspierają różne 
inicjatywy, które są prospołeczne w ich wymiarze 
lokalnym. I często o nich nie wiemy.
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Odpowiedzialność jest wszędzie, w różnym 
wymiarze, w różnym charakterze. To pięknie 
widać teraz, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie.

Jeden z nas jest w stanie przyjąć kogoś do domu 
i to są jego granice możliwości. Ktoś inny jest 
w stanie dać kilkadziesiąt czy kilkaset złotych 
dotacji dla jakiejś fundacji i nie więcej. Natomiast 
bogata firma, która generuje duże zyski, jest 
w stanie zrobić dużo więcej. Należy oczekiwać (od 
siebie) zaangażowania w dobro wspólne adekwat-
nie do naszych możliwości i zasobów. Powinniśmy 
oczekiwać od zamożnych organizacji i ludzi bardzo 
dużego pozytywnego wpływu na rzeczywistość, 
skutecznego  zaangażowania. Często małe organi-
zacje są w stanie uczynić więcej dobra.

Może dlatego, że mniejsze organizacje 
są bardziej elastyczne, ich decyzyjność 
jest szybsza. Także poczucie sprawczości 
pracowników jest większe.

Sprawczość jest ważna. Lider mniejszej organizacji, 
jeśli jeszcze w dodatku jest właścicielem, jest w sta-
nie podjąć decyzje szybciej. Nie ma akcjonariuszy 
za granicą czy rady nadzorczej, którą musi poprosić 
o zgodę. To widać na przykładzie naszej spółki, która 
jest w kategorii średnich firm, a jej współwłaściciela-
mi są nasi współpracownicy – nasi eksperci finanso-
wi, z którymi mamy dobry kontakt – i jesteśmy jako 
zarząd w stanie szybko się z nimi konsultować i dzia-
łać. Jesteśmy w związku z tym organizacją bardzo 
zwinną, także w zakresie naszej odpowiedzialności 
społecznej. Było to widoczne w przypadku wybuchu 
wojny w Ukrainie, bo podjęliśmy działania w zasadzie 
od razu. Już 25 lutego nasze koleżanki i nasi koledzy 
wieźli pierwszych naszych przyjaciół ukraińskich do 
Warszawy, zorganizowaliśmy zbiórki i transporty. 
W ciągu pierwszych tygodni jako organizacja – pra-
cownicy, partnerzy i przyjaciele – przywieźliśmy 
łącznie prawie tysiąc osób. I to była konsekwencja 
naszego założenia, że dwa pierwsze tygodnie są klu-
czowe, żeby ludzie się zorganizowali, zanim w swej 
bezwładności zdąży zareagować państwo.

fot. Mikhail Nilov / pexels.com
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 Świat nie zrobi się lepszy 
 od pustych słów i gestów. 

W przypadku odpowiedzialności zwinność 
jest istotnym elementem. Duże organizacje 
są trochę jak wielkie statki – mają bardzo 
duży bezwład. Zmiana kursu nie jest 
wcale taka prosta i w związku z tym to 
wymaga czasu.

Czasem jest to wytłumaczeniem, czasem tylko wy-
mówką. Myślę natomiast, że kwestia determinacji 
liderów jest zdecydowanie ważniejsza. Na poziomie 
dużej czy małej organizacji, to jest kwestia ludzi, 
którzy zrozumieją, że biznes to coś więcej niż zara-
bianie pieniędzy i dążenie do tego, co jest na końcu 
excela – wyniku netto. Że to jest bardziej złożone – 
nie tyle w sensie ekonomicznym, co filozoficznym – 
i bardzo się zmienia teraz. Coraz więcej osób, które 
mają wpływ na organizacje – liderów – wchodzi 
na drogę przywódczą. Zaczyna myśleć, że biznes to 
coś więcej, to również odpowiedzialność za to, jaki 
będzie świat. Trochę romantycznie naiwnie, w stylu 
konkursów miss czy mistera piękności: „Co jest dla 

mnie najważniejsze? Pokój 
na świecie”. Dziś to brzmi 
ogromnie poważnie.

A może zawsze brzmiało, tylko niepotrzebnie 
było obiektem drwin.

Pewnie w wielu ustach miało to banalny sens, 
nie miało zrozumienia. Czasem wszyscy używamy 
jakichś wdrukowanych skryptów, wielkich słów, 
nie do końca je rozumiejąc, czasem lekceważąc. 
Dlatego szczególnie istotnym w przemyśleniu 
odpowiedzialności swojego biznesu jest posługi-
wanie się kategorią dobra wspólnego, które jest 
ogromnie ważnym pojęciem.

Świadoma decyzja, że alokujemy część naszych ta-
lentów, zasobów, pieniędzy, pracy na rzecz spraw 

niedotyczących wyłącznie nas, co istotne – cza-
sem ze szkodą dla siebie – jest trudna, bo gene-
ralnie jako ludzie jesteśmy gromadą egoistów.  
Myślimy o sobie, nasze firmy myślą o sobie. 
Często ta odpowiedzialność, o której dziś tyle 
rozmawiamy, kończy się na wykonywaniu pozoro-
wanych działań.

Obserwujemy i nie wiemy, na ile to jest iluzją, 
a na ile prawdziwą transformacją.

Najczęściej, niestety, bywa iluzją. Stąd sfrustrowa-
nie osób, które są mocno zaangażowane w kwestie 
CSR-owe. Jako koncept filozoficzno-biznesowy – 
myślenia o firmie jako o części większej światowej 
układanki – CSR jest naprawdę świetny, niezależ-
nie jak to nazwiemy. Nie ma problemu w definicji, 
w założeniach, ale z wykonaniem. Z tym, co z tym 
robimy. Pojęcie odpowiedzialności społecznej biz-
nesu straciło na wiarygodności.

Panuje takie przekonanie, że CSR to jedynie 
zabieg wizerunkowy, a firma, która go 
realizuje, jest zainteresowana jedynie 
zyskiem, jaki przyniesie. Posługuje się nim 
bardziej w kontekście PR-owym, a mniej 
jako narzędziem głębokiej transformacji 
i realizacji własnej misji.

To spowodowało, że dla wielu ludzi odpowie-
dzialny biznes to biznes dobroczynny. Zaróbmy 
pieniądze i przekażmy ich część na coś dobrego. 
Oczywiście, dobroczynność jest potrzebna i ważna, 
ale to nie oznacza, że – przekazując darowizny, 
dotacje – prowadzimy odpowiedzialny biznes.

W odpowiedzialnym biznesie kluczowy jest sposób 
zarabiania pieniędzy, a nie to, co z tymi pieniędzmi 
zrobisz później. Jeśli dość szkaradnie prowadzisz 
biznes – bazując na wykorzystywaniu pracowni-
ków czy dostawców, sprzedając produkt ze szkodą 
dla społeczności czy środowiska – a na końcu 
wspaniałomyślnie się tymi pieniędzmi podzielisz, 
to może i będziesz dobroczyńcą czy filantropką, 
ale to przecież nie będzie odpowiedzialne. Jeśli 
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natomiast cały łańcuch – od pomysłu po wykona-
nie, podejście do ludzi, do środowiska, społeczeń-
stwa – i cała ta droga jest prowadzona w sposób 
odpowiedzialny, daje na końcu dodatni wynik i tym 
wynikiem się dopiero dzielisz, to zasługuje na sza-
cunek. Jeśli zarobisz pieniądze, oszukując ludzi 
w cyniczny sposób, to taka filantropia na uznanie 
nie zasługuje.

To, o czym mówisz, to dość powszechne 
zjawisko wybielania wizerunku – green 
washingu (firm mających negatywny wpływ 
na środowisko naturalne) czy war washingu, 
który niektóre firmy próbują uskuteczniać 
obecnie, w dobie wojny w Ukrainie…

Niestety, jak się rozejrzymy dookoła, to ciągle 
to uchodzi. Ciągle jesteśmy za mało wymagają-
cy wobec firm. I siebie także. Potrafimy bardzo 
łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, 
że ktoś zarobił w sposób nieuczciwy. Wynosimy go 
na salony, nagradzając za filantropię, nie pamię-
tając, czego się dopuszcza lub dopuszczał jeszcze 
niedawno. Nie wiem, czy prawdziwą jest metafora 
pamięci złotej rybki, czyli krótkiej, ale jeśli tak, to 
zdecydowanie jako ludzie także taką miewamy. 
Zapominamy, że dany przedsiębiorca 5 lat temu 
wykiwał swoich współpracowników albo swoich 
akcjonariuszy, dzisiaj osiąga sukces i dzieli się kasą, 
więc damy mu medal. Krótka pamięć w biznesie 
to spory problem. To też jest powód, dla którego 
co jakiś czas pojawiają się nowe afery finansowe 
czy sprzedażowe. Mamy Amber Gold, mija trochę 
czasu i mamy GetBack... Powinniśmy wobec siebie 
i wobec biznesu wymagać dużo więcej.

Dotyczy to także pomocy Ukrainie. Ona powinna 
być większa. Jako biznes powinniśmy się zaangażo-
wać bardziej. To jest czas pomocy totalnej, kilka-
naście tygodni krytycznego czasu, nie miesięcy. 
Ważne jest to, żeby się zmobilizować dzisiaj, to jest 
taki moment, kiedy powinniśmy zaangażować się 
całkowicie. Nawet nadmiarowo. Wyjść poza strefę 
komfortu, nawet jeśli odbędzie się to z ryzykiem 
dla własnej działalności.

fot. Pan Pstryk Marcin Kłysewicz

fot. Cottonbro / pexels.com
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Niestety, wiele wymiarów odpowiedzialności biz-
nesu kończy się w miejscu, gdzie kończy się kom-
fort. Będziemy się udzielać, ale tylko do momentu, 
aż nam to nie zaszkodzi, nie stracimy. Masz tego 
przykłady dziś w Rosji. Firmy, które były CSR-owymi 
gwiazdami, które robiły imponujące raporty spo-
łeczne i podejmowały mnóstwo inicjatyw, nadal 
prowadzą interesy w Rosji. Uznały, że straty będą 

dla nich zbyt duże, z oczeki-
waną od nich odpowiedzial-
nością wiąże się granica, 
której już nie przekroczą.

Koronnym argumentem tych firm 
jest odpowiedzialność wobec swoich 
pracowników – nawet nie tych w Rosji, 
ale w innych krajach – którzy musieliby 
prawdopodobnie zostać zwolnieni na skutek 
zmniejszenia przychodów z powodu wycofania 
się firmy z rynku rosyjskiego. Jak powinno się 
postępować, gdy dobro różnych naszych grup 
interesariuszy wymaga sprzecznych działań?

To jest jeden z wymiarów liderskiej roboty – wa-
żenie odpowiedzialności. Kiedyś ktoś nam wystawi 
za to rachunek lub ktoś to oceni. Bycie liderem jest 
trudnym zajęciem, z tej perspektywy szczegól-
nie. Trudność pracy lidera nie wynika z potrzeby 
posiadania kompetencji specjalistycznych, zawo-
dowych bo każde kompetencje jesteś dziś w stanie 
zdobyć bez problemu. Skończyły się czasy, kiedy 
trzeba było iść na 5-letnie studia, żeby się  nauczyć 
i być wykwalifikowaną specjalistką od czegoś. 
Dzisiaj każdą wiedzę jesteś w stanie pozyskać, 

jeśli tylko chcesz, szybko i bardzo aktualną. To co 
jest najważniejsze w pracy liderów, to umiejętność 
opierania się na fundamentalnych i powszech-
nych zasadach działania etycznego i moralnego. 
Rozterki dzisiaj – czy wyjść z Rosji, czy nie – to 
ważenie, gdzie jest dobro, a gdzie zło. Warto się 
zastanowić nad tymi, co zostali, ważąc i uznając, 
że suma dobra jest większa niż suma zła. Są takie 
firmy, które dokonały uczciwej oceny sytuacji, ale 
też takie, które nie chciały stracić pieniędzy i zro-
biły z „dobra pracowników” wymówkę. Ta druga 
kategoria to coś, czego – przyznasz – nie powin-
niśmy akceptować. Uważam, że jeżeli chcemy 
w kategoriach dobra wspólnego doprowadzić do 
pokoju, to musimy być zgodni, że cenę za to trzeba 
zapłacić również w miejscach, gdzie wojny nie 
ma. Pamiętajmy zawsze, by oceniać rzeczywistość 
w kategorii tego, jak sądzimy, że sami byśmy się 
zachowali, stając przed takimi wyborami.

Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono…

Tak... Są takie momenty próby, kiedy naprawdę 
musisz za swoje idee zapłacić. Bo wszystko jest 
fajnie, dopóki prowadzisz bezpieczny rentowny 
biznes i realizujesz różne inicjatywy dobroczynne, 
związane z ochroną środowiska czy edukacją, je-
steś wewnętrznie i zewnętrznie poukładany, prze-
strzegasz wszystkich norm prawnych i dobrych 
praktyk, ale… nie jest to dotkliwe. Nie wymaga 
od Ciebie trudnych decyzji. Ale są takie momenty 
w biznesie, kiedy ktoś mówi: „sprawdzam” i nagle 
trzymanie się tej idei zaczyna kosztować. Wtedy 
wiele firm, wielu ludzi, wymięka.

Teraz tak naprawdę to konsumenci 
powiedzą: „sprawdzam”. To też nasza rola, 
konsumenckiej społeczności świata, by 
firmom, które zostały w Rosji, wystawić 
za to rachunek. Ta odpowiedzialność jest 
na poziomie myślenia, moralnego i etycznego, 
każdego z nas jako konsumenta. Bo robiąc 
zakupy, wspieramy firmy i ich wybory.

 W odpowiedzialnym biznesie 
 kluczowy jest sposób 
 zarabiania pieniędzy, 
 a nie to, co z tymi pieniędzmi 
 zrobisz później. 
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Jest wiele rzeczy, które mają wpływ na to, że jako 
biznes stajemy się lepsi, robimy mniej złych rzeczy. 
Konsumenci są ogromną siłą, ale dla pełnego ob-
razu przejdźmy po kolei przez wszystkie wpływa-
jące na odpowiedzialność biznesu czynniki. Istnieją 
cztery siły, które wpływają na transformację firmy 
w kierunku odpowiedzialnego działania.

Pierwszą z nich, moją ulubioną, jest autentyczna 
przemiana lidera. Pewnego dnia w liderze organi-
zacji budzi się samoświadomość, dochodzi on do 
wniosku, że droga, którą podążał on i jego biznes, 
powinna być inna. Przebudzenie lidera sprawia, 
że wchodzi on na drogę przywództwa, zmieniając 
oblicze swojej organizacji, dając przykład współ-
pracownikom. To największa szansa, że będzie to 
prawdziwe szczere, a zmiany będą gruntowne.

Jeśli jednak to się nie wydarzy…

Stajemy wówczas w obliczu drugiej siły, jaką są re-
gulatorzy, czyli twórcy prawa – polskiego, unijne-
go, międzynarodowego (Unia Europejska), insty-
tucje takie jak UOKiK, KNF. Najskuteczniejszą siłą 
transformacji biznesu z nieodpowiedzialnego do 
odpowiedzialnego są regulacje prawne. Nazywam 
to „zmianą pod karabinem”, bo tak naprawdę jeste-
śmy zmuszeni, by ich przestrzegać.

Ale czy jest to faktycznie 
„odpowiedzialność”, jeśli postępujemy 
zgodnie z narzuconymi zewnętrznymi 
regulacjami, jesteśmy przymuszeni?

fot. Monika Szałek
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Dobre pytanie. Czy można to nazwać odpowie-
dzialnością, gdy ktoś nas do tego zmusi? Czy 
postępujemy odpowiedzialnie, przestrzegając norm 
dlatego, że grożą nam dotkliwe konsekwencje? 
Można nas zmusić do odpowiedzialnych działań 
(żebyśmy się zachowywali odpowiedzialnie), ale do 
odpowiedzialności trudniej. Odpowiedzialność jest 
czymś autonomicznym.

Trzecią siłą są nasi pracownicy czy współpra-
cownicy. Nie lubię używać słowa pracownik. Ono 
w ogóle nie oddaje relacji, jakie dzisiaj są między 
nami a naszymi koleżankami i kolegami w firmie. 
Współpracowniczka, współpracownik – to pasuje 
zdecydowanie lepiej. Współtworzymy coś razem. 
Pracodawca, pracownik – to takie pojęcia brutalnej 

starej ekonomii. „Dam pracę”. To już nie są te czasy. 
„Zapraszam Panią, Pani Dominiko, do współpracy, 
zróbmy coś razem. Jest do zrobienia to, jestem 
w stanie za to zapłacić tyle. Są później jeszcze ta-
kie możliwości, takie opcje rozwoju." Tak wyglądać 
powinno współczesne myślenie o relacji w firmie.

Pracownicy, czy też jak sugerujesz – 
współpracownicy, są pierwszym ogniwem, 
z którym kontaktują się klienci i otoczenie. 
To oni budują w głównej mierze wyobrażenie 
o firmie na zewnątrz. Jak sprawić, by byli 
jej ambasadorami?

Stworzyć takie warunki, by chcieli nimi być. Ale 
to działa też w drugą stronę. Współpracownicy 

fot. fauxels / pexels.com
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mają wpływ na firmę, coraz większy. Nie chcą 
pracować w firmach, które robią złe rzeczy, 
w szpetny sposób. Nie chcą pracować w firmie, 
której call center sprzedaje staruszkom nie-
potrzebne badania lub kołdry na kredyt, albo 
produkty „inwestycyjne”, na których stracą 
pieniądze. Ludzie coraz częściej takimi decyzjami 
wpływają na firmy.

Kwestia pozycji na piramidzie potrzeb... 
Jeśli czyjeś potrzeby bytowe (fizjologiczne, 
bezpieczeństwa) nie są spełnione lub 
są spełnione na niesatysfakcjonującym 
go poziomie, trudno oczekiwać, by ktoś 
kierował się wzniosłymi ideałami. Choć 
mam wrażenie, że młodsze pokolenia już 
trochę inaczej patrzą na te kwestie.

Zgadzam się. Niestety, nie mamy jeszcze takiej 
sytuacji, że zła firma nie może sobie poradzić, 
bo nie znajduje ludzi do pracy. Takie dylematy – 
co jest dobre a co złe, co odpowiedzialne a co 
nieodpowiedzialne – cały czas są w mniejszości.

To dotyczy także czwartej siły wpływu, czyli 
konsumentów, o których pytałaś na początku. 
Wciąż wpływ konsumentów poprzez bojkoty 
na biznes jest słaby. Kilka lat temu jako Fundacja 

Nienieodpowiedzialni wraz z prof. dr hab. Dominiką 
Maison z Uniwersytetu Warszawskiego, robiliśmy 
na ten temat badania. Okazuje się, że – jako kon-
sumenci – potrafimy ocenić, co w działalności firm 
czy marek jest dobre, a co złe. Wiemy, że ubrania, 
które sprzedaje ta marka zostały uszyte w Azji 
z wykorzystaniem niewolniczej pracy ludzi, nawet 
dzieci. Jednak gdy dochodzi do decyzji zakupowych 
najczęściej odkładamy to na bok. „Bo ja na to nie 
mam wpływu”, „bo to tylko jedna rzecz, jeden raz”. 
Mamy mnóstwo argumentów, którymi racjonalizu-
jemy i relatywizujemy swoją decyzję. Dlatego, jak 
dotąd, bojkoty rzadko były udane. Natomiast to, 
co dzieje się teraz w przypadku Rosji, może zmienić 
myślenie o sile bojkotu. Widzimy kilka marek, które 
ugięły się i zmieniły swoją początkowo obraną linię.

Jak zaplanować strategię CSR dla swojej 
firmy? Jak się do tego zabrać, by wejść 
na drogę prawdziwej transformacji?

Wiąże się to ściśle ze świadomością liderów i nie 
dzieje samoczynnie... Myślę, że warto tu poru-
szyć dwie sprawy.

Ludzie, czy to klienci, czy współpracownicy, nie 
są dla nas środkiem do celu, ale są celem samym 
w sobie. Ich rozwój i dobrostan. Przyjmując taką 

fot. Tima Miroshnichenko / pexels.com
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optykę, staje się jasne, że postępowanie etyczne 
nie jest tu kwestią dyskusji i wyborów. To jest must 
have. W momencie, kiedy postanowisz, że zakładasz 
firmę, automatycznie wchodzisz na pewną drogę, 
która niesie konsekwencje. Prowadzenie biznesu to 
ogromna odpowiedzialność, wejście w świat, który 
jest ogromnie skomplikowany. Gdy zapraszasz do 
współpracy pierwszą osobę, bierzesz za nią odpo-
wiedzialność, musisz uwzględniać jej interesy. Każda 
osoba, każdy kolejny partner, powoduje, że Twoje 
życie diametralnie się zmienia, pojawiają się w nim 
rzeczy, których do tej pory nie musiałaś robić.

Drugim pojęciem, na które chciałbym zwrócić 
tu uwagę, to tzw. korporacyjna obywatelskość. 
Koncept, w którym patrzymy na firmę jak na obywa-
tela kraju czy szerzej świata. Obywatel ma prawa, 
ale ma też pewne obowiązki. Ta personifikacja 
sprawia, że patrzymy na firmę, jako na byt, który 
może mieć własne poglądy, zabierać głos, korzystać 
z praw, stawać w obronie, walczyć o to, co dla niego 
ważne. Nowy wymiar współczesnych marek bizne-
sowych to marki zaangażowane. Personifikowanie 
marki w kontekście nie marketingowych zabiegów, 
ale takie faktyczne przypisywanie markom pewnych 

wartości, którymi się kierują 
w działaniu, a w wyniku tego 
także pewnych ludzkich cech.

Kiedyś na spotkaniu dialogowym, na które zaprosi-
liśmy jako ANG naszych współpracowników, gościł 
przedstawiciel obsługującej nas firmy, która dru-
kuje nam książki, gazety itp. Od początku naszego 
działania drukujemy na papierze recyklingowym, 
by zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowi-
sko. I on powiedział wtedy jedną rzecz, że on nie 
do końca wie, jak my się zachowamy jako organiza-

cja, ale wie, że jeśli ktoś nas dotknie albo coś jest 
dla nas ważne, to na pewno zareagujemy.

To jest myślenie o firmie jak o człowieku. Masz swój 
system wartości, coś jest dla Ciebie ważne, masz 
swoje przyzwyczajenia, upodobania, a jeżeli ktoś je 
naruszy, wejdzie w Twoją strefę komfortu albo wręcz 
bezpieczeństwa, to potrafisz się obronić, postawić 
się. Jeśli firma-obywatel ma zdefiniowane wartości, 
przy ich naruszaniu zareaguje jak żywy organizm.

To już jest bardzo wysoki poziom dojrzałości.

Zgadza się, ale warto nad tym pracować. 
Organiczność firmy jest rzadkim zjawiskiem, a zde-
cydowanie ułatwia odpowiedzialne działanie.

Jeden z harwardzkich profesorów namawiał kie-
dyś liderów, żeby nie studiowali MBA, ale poszli 
na studia z literatury. Tłumaczył to tym, że w lite-
raturze jest takie bogactwo wzorców i schematów, 
które ogromnie pomagają w biznesie i zarządza-
niu, a sobie to też interpretować w ten sposób, by 
uczyć nas wrażliwości, uważności. Dobrą alterna-
tywą mogłaby być, myślę, także nauka filozofii. 
Wszystko to pomogłoby lepiej odróżniać, co jest 
dobre a co złe.

To może być taką puentą i będzie dotyczyło każ-
dego biznesu, i dużego, i małego, czy to będzie 
agentka czy agent, którzy działają sami, może mają 
mały zespół, ale także dużych biur nieruchomości. 
By praktykować rozważania nad sobą, nad swoimi 
działaniami, czy to, co robimy, ma sens. Czy rze-
czywiście jest z nas pożytek, co po nas zostanie 
na tym świecie. Takiej natury pytania należy sobie 
stawiać. Jeśli będziemy myśleć tylko kategoriami 
zysku, to pewnie zostawimy po sobie majątek – ja-
kieś nieruchomości, samochód czy inne przedmio-
ty, pieniądze na koncie. Ale nie będzie na świecie 
śladu po nas, jeśli nie zrobiliśmy niczego, co spo-
wodowało, że ten świat stał się odrobinę lepszy 
albo życie innych ludzi takie się stało.

 Nowy wymiar współczesnych 
 marek biznesowych to marki 
 zaangażowane. 
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Zawód taki jak pośrednik w obrocie 
nieruchomościami, zwłaszcza wykonywany 
z pasją, jest dla mnie przykładem zawodu 
misyjnego, jak każdy zawód tzw. zaufania 
publicznego. Zresztą podobnie można 
postrzegać zawód doradcy kredytowego. 
W Waszym przypadku nie naiwnie, 
w przypadku innych instytucji finansowych 
różnie to bywa.

Każdy zawód ma pewną rolę służebną wobec 
swoich klientów. Natomiast są zawody, które mają 
większy wpływ na ludzkie życie. Jeżeli sprzedamy 
klientowi kredyt hipoteczny, z którym on będzie żył 
20–30 lat, a będzie on złym kredytem, źle dopaso-
wanym, to mamy bardzo istotny negatywny wpływ. 
Możemy spowodować, że klient popadnie w ciężką 
sytuację, że będzie nieszczęśliwy, dojdzie do jakiejś 
tragedii. Jeżeli agent nieruchomości źle doradzi, 
także może to mieć ogromy wpływ. To jeden z fun-
damentalnych wymiarów odpowiedzialności – pa-
trzeć na swoją pracę jako służbę względem innych 
osób. Służbę o doniosłym dla ich życia znaczeniu.

Myślenie pojęciem służby w wielu zawodach jest 
bardzo ważne. W przypadku zawodów takich jak 
lekarz, policjant, strażak, żołnierz – to oczywiste; 

notariusz, radca prawny, doradca nieruchomości – 
pewnie trochę mniej, ale przecież także! Chodzi 
o wszelkie zawody doradcze, w których służymy 
komuś o ograniczonej – mniejszej niż nasza – wie-
dzy i kompetencjach. Przecież trudno, żebyśmy 
wiedzieli wszystko. Właśnie dzięki temu, że nie 
wiemy wszystkiego, potrzebne jest zaufanie do ko-
goś, kto nam pomoże. Musimy być pewni, że rada, 
którą otrzymamy, będzie dla nas dobra. Że nie 
kupimy nieruchomości z wadą, albo nie dowiemy 
się po tygodniu, że przepłaciliśmy o kilkanaście 
tysięcy za ten zakup, czy że sprzedaliśmy znacznie 
taniej niż mogliśmy etc. Wymiar służby i zaufa-
nia, w przypadku branży nieruchomości i branży 
kredytowej, jest ogromny. Pośrednik nieruchomo-
ści, tak zresztą jak i pośrednik kredytowy, to jest 
absolutnie służebny zawód, który wymaga wiel-
kiej odpowiedzialności.

Dziękuję za rozmowę.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Edmond Dantès / pexels.com
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Wojenna sztuka 
komunikacji marki

fot. Peter Spencer / pexels.com

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

Karolina Sieniawska

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

Karolina Kazuła

Nie da się przejść obojętnie obok agresji Rosji 
na Ukrainę. Tak zupełnie po ludzku. Dlatego to, 
co wydarzyło się 24 lutego 2022 zmroziło wszyst-
kich. Na chwilę świat jakby stanął w miejscu, ale 
nie na długo. Mobilizacja i chęć niesienia pomocy 
szybko okazały się nie tylko potrzebne, ale stały 
się jedyną słuszną reakcją. Po raz kolejny przeko-
naliśmy się, że marki mają głos, który jest ważny 
jak jeszcze nigdy. Dlatego, mimo wątpliwości, 
pewne jest, że komunikację należy zachować, po-
nieważ jej brak tworzy przestrzeń dla konkurencji 
i niechcianej narracji, którą otoczenie poprowadzi 
za nas. Ale jak mówić o firmie czy jej produktach, 
gdy „za ścianą” trwa wojna, a wszystkie dotychcza-
sowe komunikaty reklamowe przestają być ważne?

 Wspólny system wartości 
W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami kolej-
nych faz komunikacji marek. Początkowe obawy, 
czy to w ogóle wypada, przerodziły się w pierwsze 
deklaracje niesienia pomocy. Szybko okazało się, 
że zawieszenie flagi na logo to za mało. Trzeba 
działać. Firmy zaczęły organizować wewnętrzne 
akcje pomocowe, wspierały działania organizacji, 
ale musiały też podjąć konkretne decyzje biznesowe 
dotyczące rynku rosyjskiego. W sytuacjach kryzy-
sowych liczy się bowiem wspólny system wartości, 
za który konsumenci nagrodzą marki swoją lojal-
nością albo ukarzą, usuwając je z koszyka wyboru. 

Marki już dawno przestały być tylko produktami czy dostawcami usług. Mają 
swój system wartości, tożsamość i wywołują określone emocje. Dlatego 
w obliczu wojny w Ukrainie konsumenci oczekują od marek reakcji i działania 
zgodnego z ich dotychczasowym wizerunkiem.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/karolina-sieniawska-i-karolina-kazula
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Groźba bojkotu jeszcze nigdy nie miała takiej siły 
rażenia, a wiele wskazuje na to, że – w odróżnieniu 
od wcześniejszych, które w większości pamięta 
tylko branża marketingowa – teraz faktycznie 
może przełożyć się na wyniki finansowe firm. Z ze-
wnątrz trudno będzie ocenić, czy bojkot przynie-
sie straty sprzedażowe, ale na pewno przyniesie 

wizerunkowe, które trudno 
będzie odbudować.

 Komunikacja mimo wszystko 
Dlatego marki muszą być gotowe do komunikacji 
w każdych warunkach. Nie można milczeć, gdy 
wokół nas dzieją się rzeczy ważne. To podstawowa 
zasada PR-u kryzysowego, ale i główne założenie 
komunikacji human-to-human.

Ważne, aby działania podejmowane przez firmy 
miały na celu realną pomoc, a nie jedynie chęć bu-
dowania wizerunku. Jak wynika z badania przepro-
wadzonego przez Mindshare Polska w marcu 2022 
roku, większość ankietowanych nie ma nic prze-
ciwko prowadzonej komunikacji reklamowej. Ponad 
70% konsumentów nie zmieniło nawyków zakupowych 
pod wpływem wojny w Ukrainie. Przy czym jednak 
znaczący wpływ na postrzeganie marek ma ich za-
angażowanie w pomoc, a ponad 60% konsumentów 
oczekuje aktywnego wsparcia Ukrainy przez firmy.

fot. Oleksandr Pidvalnyi / pexels.com

 W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
 LICZY SIĘ WSPÓLNY SYSTEM 
 WARTOŚCI, ZA KTÓRY KONSUMENCI 
 NAGRADZAJĄ SWOJĄ LOJALNOŚCIĄ. 
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Jakie są główne zasady komunikacji w obli-
czu kryzysu?

1. Nie chowaj marki w piasek

Jeśli nie zajmiemy stanowiska w ważnej spra-
wie, inni mogą odebrać to jako unikanie odpo-
wiedzialności lub – co gorsza – ciche przyzwo-
lenie. Najlepiej widać to na przykładzie firm, 
które nie wycofały się z Rosji, za co klienci karzą 
je bojkotem. W czasach, gdy tożsamość marki 
ma duże znaczenie w dokonywaniu wyborów 
zakupowych, brak reakcji to najgorsza reakcja.

2. Nie rezygnuj z komunikacji, dostosuj ją

Najpierw pandemia, a teraz wojna pokazały 
nam, że w trudnych czasach potrzebujemy 
normalności. Z natury nie lubimy zmian, ale 
niestety czasem nie mamy wyjścia i musimy 
dostosować się do otaczających nas warunków. 
Dlatego zamiast rezygnować z komunikacji, 
zastanówmy się, jak dostosować ją do aktu-
alnej sytuacji. Pokażmy, że marka nie działa 
w oderwaniu, że jest wrażliwa i odpowiedzial-
na, dlatego podejmuje określone kroki.

3. Pomagaj – nie udawaj

Nie wymyślaj nic na siłę. Najlepiej jeśli działa-
nia, które podejmuje marka, wynikają z tego, 

czym zajmuje się na co dzień. Jeśli zajmuje się 
monitoringiem internetu, może wspierać walkę 
z fake newsami, a jeśli działa w branży nieru-
chomości, może pomagać w szukaniu mieszkań 
dla uchodźców. Jeśli w firmie zatrudnieni są 
pracownicy z Ukrainy, można pomóc ich ro-
dzinom w osiedleniu się w Polsce. Ważne, aby 
informować o podejmowanych działaniach, ale 
nie po to, aby zrobić sobie PR, ale aby zainspi-
rować innych.

4. … chyba, że….

Działasz tak, jak marka Leroy Merlin, która nie 
wycofuje się z Rosji, a w komunikatach dekla-
ruje pomoc Ukrainie. Wtedy mamy do czynienia 
z propagandą, a nie PR-em. Public relations to 
spójna i przemyślana komunikacja, a nie podej-
ście w stylu „mieć ciastko i zjeść ciastko”.

5. Informuj

O tym, że warto, już wiemy. Dzielenie się infor-
macją o pomaganiu może tylko zwiększyć moc. 
Nieocenione w tym są media społecznościowe, 
które są idealnym narzędziem do przekazywa-
nia informacji, ale uwaga – także dezinforma-
cji. Dlatego tak ważna jest weryfikacja źródeł 
newsów. Bądźmy czujni i zwracajmy uwagę 
na to, skąd pochodzą wiadomości, które czyta-
my i udostępniamy.

fot. RODNAE Productions / pexels.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/komunikacja-bez-filtra-15011.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/komunikacja-bez-filtra-15011.html


106

marketing

EST   TEEST   TE

6. Przygotuj się na krytykę

Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał inne 
zdanie. To klasyczny przykład komunikacji 
kryzysowej. Przygotuj się na to, że nie wszyst-
kich zadowoli stanowisko Twojej firmy. To jak 
z każdą decyzją biznesową. Zawczasu przygotuj 
możliwe scenariusze kryzysowe i odpowiedzi, 
które pozwolą na szybką reakcję.

7. Wyczuwaj nastroje

Silny ruch niesienia pomocy, który wybuchł 
wraz z informacją o wojnie, z czasem słab-
nie. To co na początku oburzało fanów ma-
rek – np. utrzymanie komunikacji w mediach 
społecznościowych, gdy właśnie wybuchła 
wojna – dzisiaj odeszło w zapomnienie. 
Początkowo targały nami emocje, z którymi 
dzisiaj się oswoiliśmy. I próbujemy żyć normal-
nie. Dlatego do normalności wraca również 
komunikacja, choć w wielu przypadkach widać 
zmianę tonu i większą wrażliwość.

Marki, które nie zdecydowały się na zakoń-
czenie działalności w Rosji po wybuchu wojny 
w Ukrainie, muszą liczyć się z konsekwencjami. 
Już dzisiaj mówi się o „liście wstydu”, na której 
znajdują się te globalne koncerny. Jak pokazuje 
historia, prawdopodobnie przetrwają ten kry-
zys, ale zmasowana krytyka i bojkot z pewno-
ścią pozostawią ślad.

To samo może wydarzyć się na naszych lokal-
nych podwórkach, w społeczności wśród której 
działamy. Zauważone zostaną i zaniechanie, 
i pozytywne działania. Sytuacja jest wyjątko-
wa, dlatego wyjątkowo poważnie powinniśmy 
podejść do komunikacji naszych marek. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Mathias Reding / pexels.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/na-wszelki-wypadek-komunikacja-z-klientem-w-trudnych-czasach-12426.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/na-wszelki-wypadek-komunikacja-z-klientem-w-trudnych-czasach-12426.html
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7 powodów, dla których 
(prawdopodobnie) Twój 
fanpage nie działa 
 Michał Stanek 

fot. cottonbro / pexels.com
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Jak mam uważać inaczej, skoro ponad połowa 
szefów biur wprost przyznaje, że nie są zadowole-
ni z efektów, a 7 na 10 przeanalizowanych przeze 
mnie profili firmowych utrzymuje średnie zaanga-
żowanie na poziomie poniżej 1% i zasięg postów 
liczony na palcach u kliku par dłoni?

Ciągle obecne jest podejście, że warto być 
na Facebooku, bo wszyscy tam są, oraz że jak od cza-
su do czasu coś tam wrzucimy, to jakoś to będzie. Nie 
będzie. Na Facebooka należałoby sprawiedliwie spoj-
rzeć w kategorii kanału, a nie rozwiązania. Kanału, 
który ma swoje „plusy dodatnie i plusy ujemne”. 
Ma pewną przewagę nad innymi, ale ma też swoje 
ograniczenia i wymagania. Na pewno Facebook nie 
dostarczy nam klientów. Udostępni tylko przestrzeń 
do komunikacji, a od nas zależy, co mamy do powie-
dzenia i czy ktoś będzie chciał tego słuchać.

Oczywiście, każdy przypadek jest unikalny i ile 
profili firmowych, tyle historii. W tych historiach 
często przewijają się jednak te same błędy, na któ-
re chciałbym Ci zwrócić uwagę. Wybacz, że będę 
posługiwał się pewnymi uproszczeniami, ale nie 
znam Twoich założeń, planu i strategii.

„Media społecznościowe robione są po nic!” – takim stwierdzeniem 
rozpocząłem jedno ze swoich wystąpień. Było ono dość nietypowe, 
zważywszy na to, że miałem mówić właśnie o mediach społecznościowych 
i uczestnicy pewnie liczyli, że będę je reklamował, zachwalał i zachęcał 
do ich wykorzystania. Ja tymczasem, obserwując biura nieruchomości 
i pośredników w przestrzeni facebookowej, tak właśnie uważam. Większość 
prowadzi je, właściwie nic na tym nie zyskując.

Niezależny broker nieruchomości ze 100% skutecznością w sprzedaży. 
Ma 7 lat doświadczenia na stanowisku pośrednika i doradcy 
ds. nieruchomości. Od kilku lat pomaga pośrednikom robić lepszy 
marketing. Współwłaściciel i pomysłodawca projektu HUB. broker 

Michał Stanek

 FACEBOOK NIE DOSTARCZY 
 CI KLIENTÓW. UDOSTĘPNI ZA TO 
 PRZESTRZEŃ NA KOMUNIKACJĘ, 
 KTÓRA MOŻE TO UCZYNIĆ. 

https://www.hubbroker.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/michal-stanek
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 1. Robię to samo co inni 
Na szkoleniach często pytam uczestników: „jakie 
są Wasze unikalne wartości?”, „jaka jest Wasza 
przewaga konkurencyjna?”, „dlaczego ktoś ma 
pracować z Wami, a nie z kimś innym?”. Nawet nie 
analizując, czy te wartości uwzględniają korzy-
ści klientów czy nie, pośrednicy rzadko umieją je 
w ogóle wskazać.

Jest to szczególnie ważne na nasyconym i konku-
rencyjnym rynku, na którym działamy. Abstrahując 
całkiem od mediów społecznościowych, posia-
danie odpowiedzi na tak fundamentalne pytania 
jest absolutną podstawą w ujęciu strategicznym 
prowadzenia firmy. Nieważne, czy będziesz prowa-
dził biuro nieruchomości, czy sprzedawał pomidory 
na targu. Musisz wiedzieć, jak to co sprzedajesz, 
będzie użyteczne i jakie problemy Twoich klien-
tów rozwiąże.

 2. Bez planu, bez celu,  
 bez sensu 
Jeżeli już znasz swoją przewagę konkurencyjną, 
to kolejnym pytaniem, z którym powinieneś się 
zmierzyć, jest „Jak to sprzedam?”. Powinieneś 
na tym etapie określić, jakie kanały komunikacji 
dobierzesz oraz jak zaprojektujesz punkty styku 
z Twoją marką. Facebook to nie jedyne miejsce. 
Może się okazać, że w Twoim przypadku lepszym 
rozwiązaniem będzie inny kanał. Wiem, że na po-
czątku trudno to sprecyzować. Ja też zakładałem 
firmę i bardziej wyglądało to jak skok z samolotu, 
gdzie spadochron trzeba było zmontować w locie, 
ale nadal uważam, że nawet źle zaprojektowana 
strategia komunikacyjna jest lepsza niż żadna. Daj 
sobie przestrzeń na popełnianie błędów. Możliwe, 
że na pewnym etapie konieczne będzie odbycie 
kilku szkoleń, przeprowadzenie konsultacji albo 
audytu. Przyjdzie jeszcze czas na zrewidowanie 

fot. THE 5TH / pexels.com
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planu, ale żebyś mógł cokolwiek ocenić, musisz 
wiedzieć, z którego punktu startowałeś, dokąd 
zmierzałeś i gdzie Cię z tego kursu zniosło.

 3. Konkurencja to nie  
 Twój klient 
Pierwszy raz mówiłem o tym 5 lat temu i mam wra-
żenie, że w tym temacie niewiele się od tego czasu 
zmieniło. Klasyczny scenariusz stawiania pierwszych 
kroków na Facebooku wygląda tak, że po złożeniu 
profilu firmowego, po wyborze nazwy i miniaturki, 
wykonywana jest masowa wysyłka zaproszeń do 
polubienia strony. Dlaczego by tego nie robić, skoro 
Facebook sam do tego zachęca? Dlatego, że spo-
łeczność powinieneś budować w oparciu o realnych 
użytkowników (ciągle zdarza mi się spotkać z „ku-
powaniem fanów”) oraz ludzi, którzy są lub poten-
cjalnie mogą być Twoimi klientami. Jeżeli odbiorcą 
Twoich usług jest przeciętny Kowalski, to zaprasza-
nie kolegi z konkurencyjnego biura nieruchomości 
może nie być strategicznie zasadne. Jeżeli zajmujesz 
się rynkiem komercyjnym, to budowanie społecz-
ności, zapraszając do polubienia całą swoją rodzinę, 
łącznie z ciotką od 20 lat pracującą na poczcie, nie 
dostarczy Ci nowych klientów. Fanami powinni być 
ludzie, którzy wiedzą, dlaczego nimi są i jednocze-
śnie ludzie, z którymi zamierzamy robić biznes.

 4. Fanpage to nie słup 
 ogłoszeniowy 
Obserwuję również, jak pośrednicy próbują zrobić ze 
swojego fanpage’a alternatywę dla portalu nieru-
chomościowego. Regularnie wrzucają ten sam sche-
mat postu, podmieniając tylko zdjęcia i opis. Czasem 
odbywa się to z dużą intensywnością, nawet kilka 
razy dziennie. Po paru miesiącach (a czasem latach) 
orientują się (albo i nie), że to nie ma sensu.

Facebook to nie portal ogłoszeniowy i media społecz-
nościowe rządzą się nieco innymi prawami. W uprosz-

czeniu mogę stwierdzić, że użytkownicy portali nieru-
chomościowych trafiają tam z konkretną intencją, np. 
poszukują domu pod miastem. Media społecznościo-
we natomiast pełnią funkcję przestrzeni do spędzania 
czasu oraz platformy do utrzymania stałego kontaktu 
z bliskimi i światem. Jest to fundamentalna różnica 
warunkującą zachowania użytkowników i naszą ko-
munikację musimy dopasować do tej przestrzeni.

 5. Facebook to nie 
 pamiętniczek chowany 
 pod materacem 
Często spotykam się z narzekaniem, że Facebook 
ogranicza zasięgi profilom firmowym, żeby zmusić 
je do kupowania reklam. Jest to w pewnym stopniu 
prawda, bo faktycznie zarabia on na reklamach, 
a profile firmowe mają niższe zasięgi niż profile 
prywatne, ale nie byłbym tutaj tak krytyczny wobec 
algorytmu.  Jeżeli nasz post jest interesujący, to 
Facebook udziela przestrzeni do jego rozpowszech-
niania i wyświetla go częściej, a jeżeli oceni go jako 
za mało interesujący, to obcina jego zasięg, żeby 
nie nudzić użytkowników swojej platformy. Skąd  
Facebook to wie? Jednym z kluczowych wskaźników 
tej oceny jest liczba i rodzaj interakcji pod postem 
czy jego udostępnień. Dlatego obcięte zasięgi to 
sygnał, żeby popracować nad zaangażowaniem.

 6. Brak zaangażowania 
Media społecznościowe służą do budowania i utrzy-
mywania więzi z odbiorcami poprzez wchodzenie 
w interakcje, moderowanie dyskusji, zbieranie 
społeczności wokół idei lub wartości. To miejsce 
fabrycznie nie jest przystosowane do prowadzenia 
monologu. Dobrze robione media społecznościowe 
przypominają trochę imprezę urodzinową, na którą 
zapraszasz bliskich, żeby z nimi rozmawiać, jeść tort 
i rozbijać kijem piniatę. Źle robione media społecz-
nościowe przypominają bardziej przemówienie 
wicedyrektora na szkolnym apelu z okazji dnia na-
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uczyciela. Niech papierkiem lakmusowym, czy Twój 
fanpage jest w dobrej kondycji, będzie zaangażowa-
nie pod postami. Jeżeli są tam dwa smutne lajki to 
należy spojrzeć prawdzie w oczy – to co tam robisz, 
nie jest ciekawe. Ważne też, aby na tej imprezie zwa-
nej komunikacją na Facebooku w pogoni za atencją 
nie stać się tym wujkiem, który wypił o jedną lamp-
kę wina za dużo i tańczy na stole bez koszuli.

 7. Mierz i sprawdzaj 
Niezwykle przydatna, nie tylko w odniesieniu do 
mediów społecznościowych, jest umiejętność okre-
ślania kluczowych wskaźników efektywności i ich 
analizowania. Cokolwiek dziś planujesz, zastanów 
się, jak pomierzyć efekty tych działań. Jeżeli Twoim 
celem działań w mediach społecznościowych 
będzie zwiększenie sprzedaży, to zastanów się, jak 
przypisać użytkowników do kanału oraz czy po-
siadasz odpowiedni zestaw narzędzi analitycznych 
na swojej stronie. Jak to zrobić? Możesz część ofert 
nieruchomości wyeksportować tylko do jednego 
kanału albo używać dedykowanych numerów tele-
fonu. Jeżeli Twoim celem jest zwiększenie świado-
mości marki, możesz skorzystać z narzędzi udostęp-
nionych przez Facebooka w zakładce Statystyki.

 8. Zlecanie agencji 
Wiele osób, poznając media społecznościowe, naj-
chętniej zdecydowałby się całkowicie na outsourcing. 
Teoretycznie przekazanie ich obsługi wyspecjalizo-
wanej firmie brzmi sensownie, ale ma pewne słabe 
punkty. Pamiętam, jak niedawno jeden z pośredników 
skarżył mi się, że jego posty miały kilkukrotnie lepsze 
zasięgi i zaangażowanie niż posty przygotowane 
dla niego przez profesjonalną agencję. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że agencja była „słaba” i należy zmienić 
ją na inną, ale taka odpowiedź byłaby zbyt prosta. 
Spójrzmy na to z nieco innej perspektywy. Dobre me-
dia społecznościowe powinny sprawiać wrażenie au-
tentycznych i spontanicznych. Te dwa warunki lepiej 
spełni właściciel firmy albo osoba wyspecjalizowana, 
ale jednak będąca członkiem zespołu, osoba rozumie-
jąca filozofię firmy i znająca jej klientów. Oczywiście, 
wcale tak nie musi być. Natomiast chciałbym Cię 
tutaj uczulić na firmy, które – obiecując nieprze-
brane ilości klientów – za 300 zł miesięcznie będą 
wrzucać na Twój fanpage co tydzień link do artykułu 
z „Business Insider”. To nie tak się robi fejsbuka.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. cottonbro / pexels.com
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https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/sprawdz-ceny-nieruchomosci-w-duzych-miastach-i-w-malych-gminach-raport-lokalny-19937.html
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Zakamarki  
po bardziej i mniej znanych 
funkcjonalnościach portalu 
nieruchomosci-online.pl

oprowadza Dominika Mikulska

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

Zwiększamy dostępność usług pośredników nie-
ruchomości dla obcokrajowców. Współpracując 
z Nieruchomosci-online.pl, posiadasz unikalną pozy-
cjonowaną w Google wizytówkę, powiązaną z Twoim 
Kontem Agenta. Teraz możesz wzbogacić informację 
o swoich zawodowych umiejętnościach, dodając do 
niej języki obce. To jasny sygnał dla poszukujących, 
że pomożesz im sprawnie znaleźć nieruchomość 
i załatwić formalności bez bariery językowej.

Możesz wskazać języki: angielski, ukraiński, rosyj-
ski, niemiecki lub hiszpański.

Jak dodać język obcy w Koncie Agenta?

 ■ Wejdź w zakładkę edycji swojej prezentacji  
i tam uzupełnij dane.

Jak dodać języki obce agentom poprzez konto biura?

 ■ Wejdź w zakładkę „Agenci”. Przy każdej osobie 
masz możliwość edycji podstawowych danych 
(ikona koła zębatego), w tym właśnie języ-
ków obcych.

Dodając informację o językach angielskim, ukraiń-
skim lub rosyjskim, automatycznie trafisz na listę 
agentów w specjalnej wyszukiwarce w języku ukra-
ińskim. W koncie możesz w dowolnym momencie za-
znaczyć, czy chcesz się tam wyświetlać, czy też nie.

– Wielu obywateli Ukrainy ucieka dziś przed 
wojną, dlatego chcemy pomóc im postawić 
pierwsze kroki w Polsce. W takim momencie 
jedną z najważniejszych decyzji jest naturalnie 
znalezienie miejsca zamieszkania. Wiemy, 
że w naszym kraju funkcjonują biura lub 
firmy wspierające obcokrajowców w wynajmie 
mieszkań, ale my ze swojej strony także chcemy 
ułatwić uchodźcom ten proces. Wprowadziliśmy 
więc rozwiązanie, które ułatwi im szybkie 
znalezienie odpowiedniego pośrednika, 
a w konsekwencji mieszkania  – mówi Michał 
Kurczycki, dyrektor zarządzający portalu 
Nieruchomosci-online.pl.

Wzmożony popyt na lokale mieszkalne na po-
trzeby krótkotrwałego pobytu wkrótce przejdzie 

 Pomóż w kontakcie cudzoziemcom – dodaj języki obce w swoim  
 Koncie Agenta 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/dobry-wizerunek-procentuje-zapytaniami-17211.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/dobry-wizerunek-procentuje-zapytaniami-17211.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/dobry-wizerunek-procentuje-zapytaniami-17211.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci-ua.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci-ua.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/prezentacja-agenta.html
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 Obsługujesz nieruchomość na wyłączność? Oznacz swoje 
 ogłoszenie i powiedz o tym klientom! 

metamorfozę. Z sygnałów otrzymywanych od 
pośredników wiemy, że zgłaszający się do nich 
aktualnie obywatele z Ukrainy zaznaczają wyraź-
nie, 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.

Umowa na wyłączność to kompleksowa obsługa 
klienta, spokój, bezpieczeństwo i zaufanie. Agent 
jest odpowiedzialny za całość transakcji, a sprze-
dający może się zrelaksować, wiedząc, że proces 
sprzedaży nieruchomości zostanie przeprowadzony 
fachowo i efektywnie.

Mimo iż agent reprezentuje tylko jedną stronę, 
spora część tego spokoju udziela się także kupu-
jącemu. Okoliczności nabycia: sprzedaże, spadki 
po śmierci kogoś bliskiego, darowizny, ale też 
okoliczności sprzedaży: konflikty rodzinne, roz-

dzielności majątkowe, podziały, rozwody czy też 
inne uwarunkowania techniczno-prawno-budow-
lane – rozwikłanie sytuacji prawnej nieruchomości 
to czasem wiele godzin pracy, a jest niezbędne do 
tego, by transakcja doszła do skutku!

Ponadto klient, który trafi na perfekcyjnie przygo-
towane ogłoszenie oznaczone „Na wyłączność – 
nie szukaj dalej”, ma pewność, że jest to jedyna 
obowiązująca oferta. Że ma do czynienia z jedyną 
osobą, z którą może rozmawiać w sprawie zakupu, 
a podana cena... No cóż. Nie znajdzie taniej.
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 Odpowiedzialny kalkulator zdolności kredytowej 

Dodatkowe korzyści oznaczania ofert 
na wyłączność?

 ■ możliwość zamieszczenia w ogłoszeniu infor-
macji o organizacji dnia otwartego,

 ■ gwarantowana obecność w wynikach wyszu-
kiwania na mapie, dzięki uzupełnieniu da-
nych adresowych.

Jak włączyć oznaczenie „Oferta na wyłączność”?

Aby oznaczenie pojawiło się przy Twoim ogłosze-
niu, skorzystaj ze specjalnego pola „Oferta na wy-
łączność” dostępnego podczas edycji ogłoszenia.

Jeśli Twój program do zarządzania ofertami wysyła 
taką informację w pliku eksportu na portal, nic nie 
musisz robić – uzupełnimy to pole za Ciebie.

Oddajemy w ręce poszukujących nieruchomości kal-
kulator, który pomoże oszacować budżet na zakup 
nieruchomości dopasowany do domowych finan-
sów, bezpieczny dla rodziny i wygodny w spłacaniu.

Opracowaliśmy go wspólnie ze specjalistami 
z Grupy ANG S.A., jednej z największych w Polsce 
organizacji pośrednictwa finansowego i ubezpie-
czeniowego, dla propagowania ważnych standar-
dów w finansowaniu nieruchomości. Grupa ANG to 
instytucja wielokrotnie nagradzana wyróżnieniami 
dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowa-

nych społecznie firm w ramach podnoszenia stan-
dardów etycznych w branży finansowej oraz prze-
ciwdziałania nieuczciwym praktykom. Wybraliśmy 
Grupę ANG właśnie ze względu na zasady, którymi 
kierują się jej reprezentanci.

Istnieje spora różnica pomiędzy kwotą, którą bank 
jest w stanie pożyczyć, a kwotą, która będzie dla 
kupującego bezpieczna i nie nadwyręży do granic 
budżetu domowego. Zwłaszcza w tak dynamicz-
nym na rynku finansowym i kredytowym czasie, 
z jakim mamy do czynienia obecnie.

https://www.nieruchomosci-online.pl/partnerstwo-z-ang.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/partnerstwo-z-ang.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mapa-nowym-sposobem-na-szukanie-13722.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mapa-nowym-sposobem-na-szukanie-13722.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/open-house-dzien-otwarty-w-nieruchomosci-4950.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/open-house-dzien-otwarty-w-nieruchomosci-4950.html


120

MARKETING

EST   TEEST   TE

satysfakcja@nieruchomosci-online.pl

Co sprawia, że Odpowiedzialny kalkulator podsu-
nie bezpieczne rozwiązanie?

 ■ Prezentuje ratę w kontekście domowego 
budżetu. Kalkulator pokazuje kwotę kredy-
tu i ratę w zestawieniu z dotychczasowymi 
dochodami i wydatkami. Ułatwi to podjęcie 
świadomej decyzji.

 ■ Zawsze poleca bufor bezpieczeństwa. 
Kalkulator zaproponuje taki kredyt, aby 
po opłaceniu raty zawsze pozostawał bufor 
bezpieczeństwa w postaci wolnych środków.

 ■ Bazuje na rzeczywistych wydatkach. Wynik 
zdolności kredytowej kalkulatora bazuje 
na wprowadzonych wydatkach domowych, co 
pozwala w rzetelny sposób ocenić, jak rata 
wpłynie na domowy budżet.

 ■ Stale aktualizujemy algorytm kalkulatora. 
Monitorujemy zmiany w sposobie liczenia 
zdolności kredytowej przez największe banki 
w Polsce i regularnie wprowadzamy modyfika-
cje i usprawnienia.

 ■ Sugerujemy realne i bezpieczne kwoty. W wyli-
czeniach zawsze otrzymasz realną i bezpieczną 
propozycję kredytu, która jest określona przez 
Twój wkład własny. Nigdy nie otrzymasz suge-
stii najwyższej jako polecanej.

 ■ Umożliwia indywidualną konsultację. Na do-
kładną kwotę kredytu wpływa wiele czynni-
ków, aby poznać jego ostateczną wartość, moż-
na umówić się na bezpłatną i niezobowiązującą 
konsultację z ekspertem Grupy ANG.

Sprawdź, jak działa Odpowiedzialny kalkulator.

mailto:satysfakcja%40nieruchomosci-online.pl?subject=
https://www.nieruchomosci-online.pl/kalkulator.html
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https://www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html
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Napisz do mnie!

Napisz do mnie!

Napisz do mnie!

Napisz do mnie!

Napisz do mnie!Napisz do mnie!Napisz do mnie!

Agata Wiśniewska
doradca klienta

agata.wisniewska@nieruchomosci-online.pl

Magdalena Czulak 
doradca klienta

magdalena.czulak@nieruchomosci-online.pl

Karolina Mikler 
doradca klienta

karolina.mikler@nieruchomosci-online.pl

Zuzanna Osowska
doradca klienta

zuzanna.osowska@nieruchomosci-online.pl

Anna Golińska
doradca klienta

anna.golinska@nieruchomosci-online.pl

Marta Wojtowicz
doradca klienta

marta.wojtowicz@nieruchomosci-online.pl

Magdalena Sporysz
doradca klienta

magdalena.sporysz@nieruchomosci-online.pl

Katarzyna Rogala
doradca klienta

katarzyna.rogala@nieruchomosci-online.pl

Najlepsi robią zwykłe
rzeczy lepiej
z pomocą naszych Doradców Klienta Biznesowego

Wyciśnij więcej
z Nieruchomosci-online.pl

Zapraszamy
do bezpośredniego
kontaktu z doradcami.

mailto:agata.wisniewska%40nieruchomosci-online.pl%0D?subject=
https://www.nieruchomosci-online.pl
mailto:karolina.mikler%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:zuzanna.osowska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:anna.golinska%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:magdalena.czulak%40nieruchomosci-online.pl%0D?subject=
mailto:%0Dmagdalena.sporysz%40nieruchomosci-online.pl%0D?subject=
mailto:katarzyna.rogala%40nieruchomosci-online.pl?subject=
mailto:marta.wojtowicz%40nieruchomosci-online.pl%0D?subject=
https://m.me/agata.wisniewska.52090
http://m.me/karolina.mikler.507
https://m.me/zuzanna.osowska.399 
https://m.me/anna.golinska.71697
http://m.me/magdalena.wala.908
https://m.me/100072824212094/
https://m.me/100072890813925
http://m.me//marta.wojtowicz.988
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Przegląd
RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
W POLSCE I kw. 2022 r.CENY OFERTOWE
MIESzKAŃ Z RYNKU
WTÓRNEGO

Alicja Palińska
Nieruchomosci-online.pl

Jak pokazują cokwartalne dane z Nieruchomosci-online.pl, w segmencie 
mieszkań z drugiej ręki w I kwartale 2022 r. obserwowaliśmy dalsze wzrosty 
średnich cen ofertowych niemal we wszystkich miastach wojewódzkich 
kraju. Choć wciąż widać dwucyfrowe skoki, to pojawia się również korekta 
cen dla kawalerek i mieszkań 4-pokojowych, które w poprzednim kwartale 
zanotowały znaczne wzrosty. W największych miastach w Polsce, takich jak 
Warszawa, Gdańsk czy Wrocław, dynamika wzrostu była najniższa.

sprawdź »

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

Wśród analizowanych miast w I kwartale 2022 r. 
najwyższe ceny za metr kwadratowy z uwzględ-
nieniem liczby pokoi zanotowano w Sopocie 
(16–18,7 tys. zł/mkw.), Warszawie (13–14,3 tys. zł/mkw.), 
Krakowie (11,3–12,9 tys. zł/mkw.), Gdańsku 
(11,4–13,5 tys. zł/mkw.) i Gdyni (10,2–11,7 tys. zł/mkw.) 
oraz w Poznaniu (8,7–10,3 tys. zł/mkw.). Dla porów-
nania, tańsze o prawie połowę mieszkania można 
było znaleźć w Częstochowie (5,5–6,2 tys. zł/mkw.), 
Gorzowie Wielkopolskim (5,7–6,3 tys. zł/mkw.) czy 
Opolu (6,2–7,9 tys. zł/mkw.).

Analiza ofert pod względem stanu mieszkania 
wykazała, że najwięcej mieszkań było w stanie 
bardzo dobrym (29 proc.) i dobrym (23 proc.) oraz 
w wysokim standardzie (22 proc.), natomiast 22 proc. 
wymagało remontu czy odświeżenia, jednak udział 
ten zmieniał się w zależności od miasta. W mia-
stach takich jak Gdańsk, Gdynia, Sopot czy Toruń 
i Zielona Góra prawie połowa ofert dotyczyła 
mieszkań w bardzo dobrym stanie, a największym 
udziałem mieszkań o wysokim standardzie wy-
kończenia charakteryzowały się miasta takie jak 
Gorzów Wielkopolski (48 proc.), Szczecin (40 proc.), 

Rzeszów (38 proc.) i Poznań (34 proc.). Natomiast 
najwięcej mieszkań w stanie do remontu można 
było znaleźć w Katowicach i Łodzi (24 proc.) oraz 
Częstochowie (23 proc.). Stan mieszkania ma rów-
nież odzwierciedlenie w cenach metra kwadrato-
wego. Wśród analizowanych miast średnia różnica 
między mieszkaniem w stanie do remontu a wyso-
kim standardem wynosi ok. 2 tys. zł za mkw.

Udział mieszkań w zależności 
od stanu nieruchomości

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, styczeń – marzec 2022

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-za-iv-kwartal-2021-koniec-roku-przyniosl-nieco-spokoju-na-rynku-wtornym-18324.html
http://Nieruchomosci-online.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-za-iv-kwartal-2021-koniec-roku-przyniosl-nieco-spokoju-na-rynku-wtornym-18324.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/alicja-palinska/
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Miasta

Do odświeżenia Do remontu Do wykończenia Dobry Bardzo dobry Wysoki standard

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

7849

6752

6691

5631

11136

9660

5387

6271

6854

6248

10779

7961

6663

6817

6346

8782

7784

16019

7653

7241

12565

9561

6138

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

11,6

18,8

15,1

19,7

4,7

6,5

4,1

15,6

14,4

8,2

8,5

9,4

12,4

13,1

7,1

7,1

4,5

4,1

5,4

9,8

6,7

8,3

5,1

7267

6442

6243

5234

10534

9110

5208

6170

6332

6214

10669

7573

6341

6577

6298

7846

7687

15567

7266

6554

12069

8906

6183

10,3

16,2

8,9

22,7

11,8

11,3

4,4

24,5

16,6

10,2

12,1

13,9

23,8

8,6

13,0

11,4

13,1

10,1

14,1

6,9

14,5

8,9

9,0

8350

6799

6380

6194

11537

10227

5543

8075

7793

8731

11956

9280

6712

7700

5790

9364

8162

15447

9192

6981

13233

9790

6870

3,0

3,0

2,4

3,2

2,1

0,9

2,0

4,1

24,0

1,4

6,3

1,8

1,6

4,1

0,6

3,9

6,2

1,4

1,6

1,9

2,8

4,5

5,6

8314

7766

6914

5916

11100

9925

5582

7238

7032

6305

11353

8316

6982

7283

6413

8414

8132

16078

8098

7394

13125

9789

6896

28,4

45,8

33,6

29,0

16,4

18,7

15,6

16,8

16,0

20,4

16,6

20,5

26,0

24,3

27,8

18,3

15,8

18,9

26,4

24,2

27,7

19,7

27,1

8744

7797

7128

6373

12490

11112

6174

7369

7259

7497

12322

8875

7373

8088

7588

9600

8515

18228

9102

8152

13986

10405

7417

34,1

14,0

35,8

11,8

43,3

46,7

25,5

17,9

22,8

35,4

34,7

24,8

22,4

30,2

29,6

24,9

22,0

45,3

12,4

42,4

26,0

30,0

41,2

9028

7794

7424

6180

12698

11108

6289

7886

7432

9504

12742

9049

7728

7981

8113

9930

8856

17982

9048

8618

14073

10632

7597

12,7

2,2

4,3

13,6

21,7

16,0

48,3

21,2

6,4

24,5

21,8

29,6

13,8

19,8

21,9

34,5

38,5

20,3

40,2

14,9

22,3

28,7

11,9

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a stan mieszkania
I kwartał 2022 r.

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

Stan

Analiza cen ofertowych miekszkań (zł/mkw.) a stan Mieszkania I kwartał 2022 r.

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

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

8961

7815

7455

6195

13554

11745

6315

7266

7462

7214

12909

9179

7013

8034

7952

10272

9005

16757

9105

8152

14314

11280

7479

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a ilość pokoi I kwartał 2022 r.

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

Wielkość 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

5,4%

6,2%

10,1%

8,7%

6,8%

-5,7%

-1,9%

-3,3%

3,0%

4,0%

3,2%

4,3%

-1,9%

4,9%

13,0%

5,4%

-4,1%

-4,2%

1,8%

6,4%

2,0%

5,2%

-1,4%

8673

7604

7061

5854

12246

10761

6094

7204

7077

7833

11830

8904

6988

7717

7304

9198

8626

15945

8654

7913

13645

10379

7061

7,5%

11,1%

5,1%

4,4%

3,3%

0,4%

8,8%

1,3%

6,5%

14,4%

1,4%

4,9%

3,5%

4,5%

10,9%

3,5%

4,1%

-5,9%

5,5%

2,8%

2,6%

6,1%

5,7%

8069

7144

6706

5714

11456

10214

6029

6994

7175

7122

11488

8367

7000

7411

6907

8852

8222

18183

8377

7788

12933

9776

7002

7,2%

10,3%

5,0%

4,1%

2,4%

1,7%

10,4%

3,1%

7,2%

5,8%

4,3%

3,3%

3,7%

7,2%

9,7%

6,3%

3,8%

4,5%

6,1%

7,8%

4,2%

4,6%

4,3%

7856

6500

6561

5499

11423

10737

5757

6861

7150

6504

11744

8043

6729

7082

6239

8748

7925

18716

7679

7171

13018

9580

7138

8,1%

-3,3%

2,2%

-5,5%

-0,3%

-1,5%

8,3%

-1,9%

1,7%

1,0%

6,7%

4,1%

-2,9%

3,7%

1,0%

3,0%

8,6%

4,9%

-0,4%

-0,9%

2,6%

5,6%

4,5%

cena zmiana % cena zmiana % cena zmiana % cena zmiana %
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Miasta

Do odświeżenia Do remontu Do wykończenia Dobry Bardzo dobry Wysoki standard

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

7849

6752

6691

5631

11136

9660

5387

6271

6854

6248

10779

7961

6663

6817

6346

8782

7784

16019

7653

7241

12565

9561

6138

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

11,6

18,8

15,1

19,7

4,7

6,5

4,1

15,6

14,4

8,2

8,5

9,4

12,4

13,1

7,1

7,1

4,5

4,1

5,4

9,8

6,7

8,3

5,1

7267

6442

6243

5234

10534

9110

5208

6170

6332

6214

10669

7573

6341

6577

6298

7846

7687

15567

7266

6554

12069

8906

6183

10,3

16,2

8,9

22,7

11,8

11,3

4,4

24,5

16,6

10,2

12,1

13,9

23,8

8,6

13,0

11,4

13,1

10,1

14,1

6,9

14,5

8,9

9,0

8350

6799

6380

6194

11537

10227

5543

8075

7793

8731

11956

9280

6712

7700

5790

9364

8162

15447

9192

6981

13233

9790

6870

3,0

3,0

2,4

3,2

2,1

0,9

2,0

4,1

24,0

1,4

6,3

1,8

1,6

4,1

0,6

3,9

6,2

1,4

1,6

1,9

2,8

4,5

5,6

8314

7766

6914

5916

11100

9925

5582

7238

7032

6305

11353

8316

6982

7283

6413

8414

8132

16078

8098

7394

13125

9789

6896

28,4

45,8

33,6

29,0

16,4

18,7

15,6

16,8

16,0

20,4

16,6

20,5

26,0

24,3

27,8

18,3

15,8

18,9

26,4

24,2

27,7

19,7

27,1

8744

7797

7128

6373

12490

11112

6174

7369

7259

7497

12322

8875

7373

8088

7588

9600

8515

18228

9102

8152

13986

10405

7417

34,1

14,0

35,8

11,8

43,3

46,7

25,5

17,9

22,8

35,4

34,7

24,8

22,4

30,2

29,6

24,9

22,0

45,3

12,4

42,4

26,0

30,0

41,2

9028

7794

7424

6180

12698

11108

6289

7886

7432

9504

12742

9049

7728

7981

8113

9930

8856

17982

9048

8618

14073

10632

7597

12,7

2,2

4,3

13,6

21,7

16,0

48,3

21,2

6,4

24,5

21,8

29,6

13,8

19,8

21,9

34,5

38,5

20,3

40,2

14,9

22,3

28,7

11,9

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a stan mieszkania
I kwartał 2022 r.

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

Stan

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

8961

7815

7455

6195

13554

11745

6315

7266

7462

7214

12909

9179

7013

8034

7952

10272

9005

16757

9105

8152

14314

11280

7479

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/mkw.) a ilość pokoi I kwartał 2022 r.

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

Wielkość 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

5,4%

6,2%

10,1%

8,7%

6,8%

-5,7%

-1,9%

-3,3%

3,0%

4,0%

3,2%

4,3%

-1,9%

4,9%

13,0%

5,4%

-4,1%

-4,2%

1,8%

6,4%

2,0%

5,2%

-1,4%

8673

7604

7061

5854

12246

10761

6094

7204

7077

7833

11830

8904

6988

7717

7304

9198

8626

15945

8654

7913

13645

10379

7061

7,5%

11,1%

5,1%

4,4%

3,3%

0,4%

8,8%

1,3%

6,5%

14,4%

1,4%

4,9%

3,5%

4,5%

10,9%

3,5%

4,1%

-5,9%

5,5%

2,8%

2,6%

6,1%

5,7%

8069

7144

6706

5714

11456

10214

6029

6994

7175

7122

11488

8367

7000

7411

6907

8852

8222

18183

8377

7788

12933

9776

7002

7,2%

10,3%

5,0%

4,1%

2,4%

1,7%

10,4%

3,1%

7,2%

5,8%

4,3%

3,3%

3,7%

7,2%

9,7%

6,3%

3,8%

4,5%

6,1%

7,8%

4,2%

4,6%

4,3%

7856

6500

6561

5499

11423

10737

5757

6861

7150

6504

11744

8043

6729

7082

6239

8748

7925

18716

7679

7171

13018

9580

7138

8,1%

-3,3%

2,2%

-5,5%

-0,3%

-1,5%

8,3%

-1,9%

1,7%

1,0%

6,7%

4,1%

-2,9%

3,7%

1,0%

3,0%

8,6%

4,9%

-0,4%

-0,9%

2,6%

5,6%

4,5%

cena zmiana % cena zmiana % cena zmiana % cena zmiana %

Analiza cen ofertowych miekszkań (zł/mkw.) a ilość pokoi I kwartał 2022 r.

*Cena w tabeli to srednia cena w złotych za metr kwadratowy. Zródło: Nieruchomosci-online.pl Zmiana ceny w porównaniu z IV kwartałem 2021 r.
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analizy i trendy
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12. Forum Rynku 

Nieruchomości, czyli 

nowa rzeczywistość  

Wydarzenie pod patronatem medialnym magazynu „ESTATE”.

Głównym Sponsorem konferencji był portal Nieruchomosci-online.pl.

Fot. Materiały organizatorów
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analizy i trendy
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W obliczu ochłodzenia popytu rynek pierwotny

w wielu miastach zaciągnął hamulec riczny,

a deweloperzy coraz cziściej rozmawiają

o budowaniu pod wynajem. Chociaż 

zainteresowanie mieszkaniami spadło, trudno 

liczyć na spadek cen z powodu rosnących kosztrw 

budowy. W dużych miastach wiele osrb bidzie 

skazanych na rynek najmu lub na podjicie decyzji 

o kupnie mieszkania w gminie ościennej. Rynki 

lokalne są alternatywą dla deweloperrw, ktrrzy 

zmagają sii z problemem braku gruntrw – to 

głrwne wnioski, ktrre płyną z 12. Forum Rynku 

Nieruchomości w Sopocie  (2-3 czerwca) 

zorganizowanego przez Nowy Adres. W wydarzeniu 

brali udział m.in. deweloperzy, samorządowcy

i przedstawiciele sektora fnansowego. 

Jednym z głrwnych tematrw spotkania branży

było oddziaływanie na siebie rynkrw pierwotneg¦

i wtrrnego, a także sytuacja w aglomeracjach. 

Podczas panelu „Efekt motyla czy efekt skali, czyli 

jak zmiany postaw konsumentrw zmieniają rynek 

mieszkaniowy”, opowiadała o tym m.in. Alicja 

Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.

Jak mrwiła, spadek popytu jest już wyraÈnie 

widoczny w liczbie kontaktrw  z deweloperami za 

pośrednictwem serwisu. 

– Jeśli przeanalizujemy pierwsze cztery miesiące 

2022 r. na rynku pierwotnym, spadek wynosił 15 

proc. rok do roku. Biorąc pod uwagę maj, było to już 

20 proc. �a rynku wtórnym tąpnięcie jest większe 

i wynosiło około 30 proc., porównując maj 2022 r. 

do maja 2021 r. – wyliczała podczas konferencji

Alicja Palińska.  

Na przykładzie rynku wtrrnego pokazano też, jak 

bardzo spada dziś siła zakupowa nabywcrw 

mieszkań w obliczu ograniczonych możliwości 

fnansowych.  kazało sii, że spośrrd 

poszukujących, ktrrzy chcą kupić mieszkanie

o powierzchni 50 mkw. w Warszawie, dańsku, 

Krakowie lub Wrocławiu, aż 60-70 proc. na to nie 

stać. Przykład� średnia cena ofertowa używanego 

50-metrowego mieszkania  w Krakowie to dziś 

około 600 tys. zł, a 63 proc. osrb szuka takiej 

nieruchomości do kwoty 500 tys. zł (dane

z wyszukiwarki Nieruchomosci-online.pl, kwiecień 

2022 r.). W takiej sytuacji alternatywą są 

mieszkania w gminach ościennych, gdzie średnia 

cena jest  o kilkadziesiąt procent niższa niż

w stolicy regionu.           (

 

Fot. Nieruchomosci-online.pl

Fot. N�teri� � or��ni��tor��

PEŁNA RELACJA

12. Forum Rynku Nieruchomości 

czytaj więcej

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/12-forum-rynku-nieruchomosci-czyli-nowa-rzeczywistosc-relacja-19935.html
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