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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

Jesienna ramówka
Przed Wami jesienny numer magazynu 
„ESTATE”, otwierający sezon na długie wieczo-
ry. Przygotowaliśmy zatem sporo do czytania. 
Zaczynamy tytułowym wywiadem z Jakubem 
Bielem, który robił kampanie nawet w kosmosie. 
Rozmawiamy o tym, co w marketingu wirusowym 
kusi,  czego robić nie wolno, a co się zdecydowa-
nie opłaci.

Tajniki komunikowania się z młodymi odbiorcami, 
aktualnie bardzo aktywnymi na rynku, zdradza 
Katarzyna Lewandowska. Iza Bernau-Ławniczak 
wraz z Przemysławem Chimczakiem-Bratkowskim 
podsuwają narzędzie sprzedaży i marketingu, które 
pozwoli precyzyjniej wysyłać komunikaty do osób 
zainteresowanych usługą pośrednika. Dalszych rad, 
jak nie przepalać budżetu i optymalizować działa-
nia reklamowe, udziela Łukasz Morgiewicz.

Dalej przechodzimy do wyzwań, jakie stoją na-
dal przed obsługującymi rynek najmu. Z Piotrem 
Dobrowolskim kontynuujemy temat czarnych snów 
wynajmujących i omawiamy, do czego wolno im 
się posunąć w kontaktach z nieuczciwym najemcą. 
O rodzajach polis ubezpieczeniowych, które warto 
zawrzeć przy okazji umowy najmu, opowiada 
Małgorzata Szulczewska.

W kwestii zaś zakupu nieruchomości Ewa Klos- 
-Rychter przybliża nam instytucję pierwokupu, zaś 

Elżbieta Liberda próbuje rozstrzygnąć, kiedy zakup 
nieruchomości na licytacji komorniczej to korzyść, 
a kiedy ryzyko.

O tym, że warto w pracy mieć zasady, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Michał Rorbach podpowiada, 
które konkretnie. Paweł Sobociński przekonuje do 
najlepszej inwestycji, jaką  można zrobić. Marcin 
Monarcha podpowiada, jak kształtować relacje 
na linii deweloper-pośrednik, by osiągnąć satys-
fakcjonującą współpracę. Bogdan Sosnowski zaś 
przestrzega, jak zaradzić sytuacji, gdy nasz zespół 
wejdzie w fazę kryzysu.

Na koniec – niezastąpiona Anna Urbańska podpo-
wiada, jak dbając o nawyki, zapewnić sobie  rów-
nowagę 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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POŚREDNICY
DOCENIAJĄ
NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL

Koncentrujemy się na dostarczaniu wartościo-
wych kontaktów od poszukujących, tworząc przy-
jazną przestrzeń bez rozpraszających reklam. 
Staramy się być przyjaźni i przejrzyści dla użyt-
kowników poszukujących, jednocześnie zapew-
niając rozwiązania realizujące potrzeby zarówno 
agencji, jak i indywidualnych agentów
w ważnych obszarach wspierających ich pracę
i profesjonalny wizerunek zawodu. W zmiennej 
rzeczywistości stawiamy na relacje oparte
na zaufaniu i uważności.

Nie wahamy się mówić: „Sprawdzam!”. 
Po raz kolejny poprosiliśmy pośredników
w obrocie nieruchomościami o wyrażenie
sswojej opinii na temat działania
Nieruchomosci-online.pl.

Badanie poziomu satysfakcji użytkowania portalu 
przeprowadziliśmy, korzystając z metodologii Net 
Promoter Score® (NPS). Ponad 830 pośredników - 
wyłącznie klientów Nieruchomosci-online.pl –
ww dniach od 9 do 17 sierpnia 2022 odpowie-
działo – zgodnie z zasadami badania NPS – na 
jedno kluczowe pytanie: Jak bardzo prawdopo-
dobne jest,  że polecisz korzystanie z usług
Nieruchomosci-online.pl znajomym?  

Wartość NPS dla
Nieruchomosci-online.pl 
w Sierpniu 2022

53,08

-100 +100

67,93

-100 +100

Ocena w grupie
właścicieli biur
nieruchomości

Ocena w grupie
Agentów
nieruchomości

NPS osiąga wartości z przedziału (-100, +100). 
Wartości dodatnie uznaje się za wynik dobry, 
powyżej 50 – za wybitny.

Kolejny rok potwierdza, 
że patrzymy w jedną stronę

NIERUCHOMOSCI-ONLINE.PL
Informacja zwrotna otrzymana od Was dotyczyła wielu obszarów działania portalu. Zwracacie uwagę
na konkretne funkcjonalności, ale także na naszą postawę wobec Was. To motywuje nas do dalszych starań.

Jesteśmy dumni z tego, jakie opinie spłynęły od Was z różnych 
stron Polski.

Wojciech Dutka
Concretny Nieruchomości & Home Staging, 
Jaworzno

Nieruchomosci-online.pl wyróżnia się na tle
inninnych portali doskonałym planem marketingowym 
i wsłuchiwaniem się w potrzeby zmieniającego się 
rynku. Zdecydowanie polecam!

Michał Kilkowski
Atelier Nieruchomości, Bydgoszcz

Bardzo intuicyjna wyszukiwarka, przejrzysta grafika. 
Spośród portali,  z którymi współpracuję, 
Nieruchomosci-online.pl daje praktycznie najwięcej 
leadów.

Maciej Ciżek
Home Asset Sp. z o.o., Gdańsk

Relacja ceny usługi do jakości jest bardzo dobra. 
Jestem zadowolony z jakości prezentowanych ofert, 
a co najważniejsze – portal generuje dużo zapytań 
na oferty.

Zobacz
więcej
opinii

Rafał Gilarski
PRO300 NIERUCHOMOŚCI, Kęty

Ważnym aspektem jest dla mnie współpraca. Jako 
team dbacie o relacje z Klientem, a poziom obsługi 
ze strony doradcy jest na najwyższym poziomie. 
OOferowane możliwości współpracy są konkurencyjne, 
a w zakresie funkcjonalności technicznych – 
jesteście po prostu genialni!

Alicja Kuczyńska
AlaWro – nieruchomości na miarę, Wrocław

Obsługa nastawiona na rObsługa nastawiona na rozwiązywanie problemów, 
przychylnie nastawiona i pomocna. Podwyżki za usługę 
nie są wprowadzane w sposób drastyczny i częsty, 
przez co mam poczucie bezpieczeństwa. To jedyny 
serwis (w ciągu 15 lat mojej kariery),  z którym nigdy 
nie chciałam zawieszać współpracy i nie musiałam 
tego robić. I to jest genialne!

DOSTRZEGACIE
NASZĄ PRACĘ,
ZA CO DZIĘKUJEMY!
Informacja zwrotna otrzymana od Was dotyczyła wielu obszarów działania portalu. Zwracacie uwagę
na konkretne funkcjonalności, ale także na naszą postawę wobec Was. To motywuje nas do dalszych starań.

DOSTRZEGACIE
NASZĄ PRACĘ,
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Rynek okiem

pośredników

Nastroje po II kwartale 2022

nacechowane pesymizmem

Rynek nieruchomości ostro w dół – wynika z badania nastrojów pośredników,

które cokwartalnie przeprowadza portal Nieruchomosci-online.pl we współpracy

z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Po II kwartale 2022 r. dobrze

oceniany jest tylko segment najmu kawalerek i dużych mieszkań.
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zdolność,kredytowl,Pollków,,waiąż,niepewnl,sytulajl,geopolityaznl,,jlk

i,gospodlrazl,krlju,aorlz,blrdziej,wpływlją,nl,rynek,nieruahomośai.,Wśród,

pośredników,aorlz,więaej,pesymistów,,którzy,dobrze,oaenilją,już,tylko

segment,nljmu.

W II kwartale 2022 r. wartość Indeksu nastrojów 

pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) 

wyniosła 48,49 na 100 pkt., co wskazuje na 

pesymjstyazne,nlstroce,w,brlnży,j,prognozy,

dotyaząae,spowolnjenjl,rozwocu,rynku

w III kwartale br. Na nastroje rynkowe rzutowały 

przede wszystkim malejąca zdolność kredytowa 

potencjalnych nabywców nieruchomości oraz 

sytuacja makroekonomiczna kraju, a wraz z nią 

wjzcl,stlgflacj jako konsekwencji perturbacji 

gospodarczych będących efektem ograniczeń 

gospodarczych w pandemii, wydatków µskalnych 

oraz wojny w Ukrainie. To może utrzymać presję 

kurczącego się rynku przez najbliższe kilka 

kwartałów.

–,Kwtwln wtrśzm,pr ntnójnyc, mnwj,mrgłnbn,bnć,

jróz,njózntnyiz,fjwjnrówjz, z, środkó, jnijnych,

które zapewne wpłyną na stabilizaccę warunków 

makroekonomicznych. O bu owa popytu 

fnansowanego kre ytami hipotecznymi bę zie iciile 

związana z zakończeniem cyklu po wyżek stóp 

procentowych, a to łączy się ze zrównoważeniem 

przyczyn zcawisk infacycnych i nastąpi po  

warunkiem, że nie  oc zie w efekcie stagfacci  o 

skokowego wzrostu bezrobocia – tłumaczy dr hab. 

Bogusław Półtorak, prof. UEW odpowiadający za 

analizę wyników INPON.

INPON

Indeks nastrojów pośredników

w obrocie nieruchomościami

INPON

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

w obrocie nieruchomościami w II kwartale 2022 r. (n=675)
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kwartałów.

–,Kwtwln wtrśzm,pr ntnójnyc, mnwj,mrgłnbn,bnć,

jróz,njózntnyiz,fjwjnrówjz, z, środkó, jnijnych,

które zapewne wpłyną na stabilizaccę warunków 

makroekonomicznych. O bu owa popytu 

fnansowanego kre ytami hipotecznymi bę zie iciile 

związana z zakończeniem cyklu po wyżek stóp 

procentowych, a to łączy się ze zrównoważeniem 

przyczyn zcawisk infacycnych i nastąpi po  

warunkiem, że nie  oc zie w efekcie stagfacci  o 

skokowego wzrostu bezrobocia – tłumaczy dr hab. 

Bogusław Półtorak, prof. UEW odpowiadający za 

analizę wyników INPON.

INPON
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Wszystkie subindeksy składające się na INPON odnotowały spadek 

wartości w porównaniu z I kw. 2022 r. Nastroje najbardziej pogorszyły 

się w segmencie sprzedaży większych mieszkań (40,8 pkt., spadek

o 12 pkt.) oraz domów (40,6 pkt., spadek o 11,4 pkt.). Restrykcyjna 

polityka kredytowa i rosnące stopy procentowe ograniczą możliwości 

zakupowe w tych segmentach. Lepiej oceniono segment sprzedaży 

kawalerek (49,6 pkt., spadek o 9,6 pkt.), co świadczy o większym 

zainteresowaniu małymi nieruchomościami, głównie w celach 

inwestycyjnych. Również działki budowlane dotknęło znaczne 

spowolnienie (46,9 pkt., spadek o 11 pkt.) za sprawą wysokic�

cen gruntów oraz braku perspektyw rozpoczęcia budowy domu

w najbliższym czasie�

Na granicy optymizmu (powyżej 50 pkt.) pozostawały jedynie 

subindeksy naPmu kawalerek oraz większych mieszkań¸
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Ceny i popyt okiem pośredników

Według opinii pośredników w III kw. br. sytuacja 

popytowa pogarszać się może przede wszystkim

w segmencie sprzedaży większych mieszkań, co 

prognozuje 56 proc. ankietowanych, i w segmencie 

domów (52 proc.). Nieco mniejszy pesymizm 

panuje w kategoriach działek (3, proc. 

pośredników przewiduje spadek popytu�

i kawalerek (36 proc.), które nadal powinny się 

sprzedawać. Zdaniem agentów część osób otrzyma 

kredyt wystarczający na mniejsze mieszkanie,

a część będzie kupować je za gotówkę ze względu 

na chęć ucieczki od „żywego” pieniądza z powodu 

in�acji.  7

Potwierdza to Krzysztof Suchecki z Suchecki 

Nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim:

– Działki w dalszym ciągu będą sprzedawały się 

dobrze, ponieważ ci, którzy mają pieniądze, będą 

chcieli z nimi „uciekać” przed infacją. Większe 

nieruchomości będą sprzedawać się coraz gorzej, 

ponieważ są najczęściej nabywane z udziałem 

kredytów. Właściciele droższych nieruchomości

i deweloperzy jak na razie nie chcą obniżać cen. 

Myślę jednak, że w dłuższej perspektywie rynek ich

do tego zmusi. Itagnację już widzimy i będzie si_

ona pogłębiać.

Sabina Libera, właścicielka bydgoskiego biura 

LIBERA Nieruchomości nie ma wątpliwości, że 

największy wpływ na zachowania klientów wciąż 

będzie miała sytuacja na rynku fnansowymm

– �aty kredytów są tak wysokie – w porównaniu do 

zarobków i w połączeniu z infacją i szalejącymi 

cenami – że klienci coraz częściej myśl*

o uwolnieniu się od hipoteki. � to czasami za wszelką 

cenę, czyli powrót do domu rodzinnego, 

albo wynajem małego mieszkania. Wynajem 

długoterminowy czy wręcz wieloletni – wzorem państw 

zachodnich – ma szansę zyskać na znaczeniu i wartości.

Jeśli chodzi o prognozy dotyczące cen, pośrednicy 

najczęściej dostrzegają ewentualność obniżk
i

w  kategorii większych mieszkań (takiego zdania jest 

51 proc. ankietowanych) i domów (49 proc.). 

Stabilizacja aktualnych cen prognozowana jest 

natomiast w przypadku działek (52 proc. opinii)
 

i kawalerek (43 proc.)

.

– Duży spadek popytu na zakup nieruchomości

i dalsze zapowiedzi podwyższania stóp procentowych 

sprawią, że już wkrótce możemy zobaczyć niższe cen
y

i większą skłonność do negocjacji u sprzedających – 

komentuje Marcin Kumiszczo z Home Estat
e

w Szczecinie. Zgadza się z tym Brygida Knapczy
k

z KABE Nieruchomości w Częstochowie: – Itopniowa 

redukcja cen, początkowo mieszkań, potem domó
w

i działek, spowoduje powrót ich wartości do czasu 

sprzed hossy na rynku i poziomu realnej ich wartości.

Zupełnie odwrotnie jest w segmencie najmu – we 

wzrost czynszów kawalerek wierzy 56 proc. 

pośredników, a większych mieszkań – 52 proc. To 

głównie za sprawą uchodźców zza wschodniej 

granicy. Choć rynek już do tej sytuacji częściowo się 

dostosował, to pozostaje niepewność co do terminu, 

w jakim nastąpi powrót uchodźców do domów. Jednak 

wciąż rosnącego zainteresowania, zarówno 

kawalerkami, jak i większymi mieszkaniami na 

wynajem, spodziewa się około 53 proc. pośredników, 

a utrzymania już i tak wysokiego popytu pona
d

30 proc. 

Weź udział w badaniu nastrojów

pośredników po III kw. 2022 r.

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

we wrześniu br. na zarejestrowany w portalu Nieruchomosci-online.pl adres e-mail.

INPON
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fot. Vyacheslav Bobin / pexels.com

 Ewa Klos-Rychter 

HOLA, HOLA, 
NIE TAK SZYBKO!
O prawie pierwokupu 
nieruchomości słów kilka
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Prawo pierwokupu może wynikać bezpośrednio 
z przepisów prawa (prawo pierwokupu ustawowe) 
albo jego źródłem może być umowa (prawo pierwo-
kupu umowne), np. umowa najmu, w której pier-
wokup wynajmowanego lokalu zostaje zastrzeżony 
na rzecz najemcy. Prawo pierwokupu jest stosowane 
tylko przy umowach sprzedaży – umowa darowizny 
nieruchomości lub jej zamiany nie będzie urucha-
miała przepisów związanych z pierwokupem. Mimo 
iż przedmiotem niniejszych rozważań są nierucho-
mości, należy zaznaczyć, że prawo to może dotyczyć 
również rzeczy ruchomych. Uregulowane zostało 
ono w kodeksie cywilnym (art. 595-602), a uszcze-
gółowione w szeregu ustaw, o których będzie 
mowa poniżej.

 Dwuetapowość sprzedaży 
W konsekwencji zastrzeżenia prawa pierwokupu nie-
ruchomość może być sprzedana osobie trzeciej tylko 
pod warunkiem, że uprawniony z tytułu pierwokupu 
swojego uprawnienia nie wykona, a zatem – mówiąc 
prościej – nie kupi danej nieruchomości. W praktyce 

w takiej sytuacji istnieje konieczność podzielenia 
sprzedaży na dwa etapy. Strony podpisują najpierw 
umowę warunkową, a następnie – gdy prawo pier-
wokupu nie zostanie wykonane – mogą zawrzeć 
właściwą umowę sprzedaży. Umowa warunkowa 
jest podstawą do zawiadomienia osoby uprawnionej 
o treści umowy sprzedaży. Najczęściej takiego zawia-
domienia dokonuje notariusz sporządzający umowę 
warunkową, pamiętać należy jednak, że wykonuje on 
tylko zobowiązanie obciążające sprzedającego i osta-
tecznie to sprzedający jest odpowiedzialny za realiza-
cję swoich obowiązków narzuconych przez przepisy 
prawa. Stąd może on również samodzielnie dokonać 
takiego powiadomienia, np. poprzez osobiste nada-
nie przesyłki poleconej. Ważne, aby móc wykazać, 
że zawiadomienie zostało skutecznie doręczone 
osobie uprawnionej. Podmiot uprawniony ma jeden 
miesiąc od otrzymania powiadomienia na złożenie 
stosownego oświadczenia o skorzystaniu ze swojego 
prawa. Jeśli nie złoży takiego oświadczenia lub prze-
ciwnie – złoży oświadczenie o rezygnacji z prawa 
pierwokupu, strony umowy warunkowej są wolne 
i mogą przystępować do zawarcia umowy sprzedaży.

Prawo pierwokupu jest instytucją prawa cywilnego polegającą na 
zastrzeżeniu na rzecz określonego podmiotu pierwszeństwa kupna 
nieruchomości na wypadek, gdyby jej właściciel sprzedał tę nieruchomość 
osobie trzeciej.

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

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/ewa-klos-rychter
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 Umowne prawo pierwokupu, 
 wpis do księgi wieczystej 
Umowne prawo pierwokupu najczęściej wynika 
z dodatkowych klauzul umownych zawartych 
na przykład w umowie najmu lub darowiźnie 
nieruchomości. Jest ono „mniej bolesne” dla stron 
umowy sprzedaży, albowiem jego niewykona-
nie (czyli sprzedaż nieruchomości z pominięciem 
etapu umowy warunkowej, bez powiadomienia 
osoby uprawnionej z tytułu prawa pierwokupu) nie 
skutkuje nieważnością umowy sprzedaży, a odpo-
wiedzialnością odszkodowawczą sprzedającego 
wobec osoby uprawnionej (np. najemca może 
żądać odszkodowania od wynajmującego – właści-
ciela nieruchomości, który sprzedał nieruchomość 
bezwarunkowo). Prawo takie może być jednak 
wpisane do księgi wieczystej i wówczas, w razie 
sprzedaży bezwarunkowej, będzie obciążać każdo-
czesnego właściciela nieruchomości. Warto o tym 
pamiętać – wpisanie umownego prawa pierwoku-
pu do księgi wieczystej zabezpiecza interesy osób 
uprawnionych z tytułu tego prawa.

 Ustawowe prawo pierwokupu 
Gdy prawo pierwokupu wynika z ustawy, konse-
kwencje niezastosowania się do przepisów są dużo 
dalej idące, albowiem prowadzą do unieważnie-
nia umowy sprzedaży dokonanej bezwarunkowo. 
Krótko mówiąc, pominięcie podmiotu uprawnio-
nego, jeśli jest nim z mocy ustawy Skarb Państwa 
lub jednostka samorządu terytorialnego, współ-
właściciel albo dzierżawca, skutkuje nieważnością 
umowy sprzedaży. Każdorazowa umowa sprze-
daży nieruchomości jest badana przez notariusza 
pod kątem konieczności zastosowania przepisów 
dotyczących pierwokupu. Warto znać podstawowy 
katalog przypadków ustawowego prawa pierwo-
kupu, albowiem konieczność podzielenia transakcji 
na dwa etapy znacznie wydłuża jej czas trwania 
i powinna być uwzględniania już na etapie pod-
pisywania umowy przedwstępnej. Dodać należy, 
że przepisy dotyczące prawa pierwokupu mają 
charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem 
nie można ich modyfikować, ani tym bardziej 
wyłączyć ich działania, nawet za zgodą podmio-
tu uprawnionego.

fot. Maksim Goncharenok / pexels.com
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 Prawo pierwokupu 
 nieruchomości rolnej 
Ogólna zasada wynikająca z ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego mówi, że w  przypadku sprze-
daży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przy-
sługuje z mocy prawa jej dzierżawcy po spełnieniu 
szeregu przesłanek, w szczególności jeżeli umowa 
dzierżawy została zawarta w formie pisemnej, ma 
datę pewną i była wykonywana co najmniej przez 
3 lata, licząc od tej daty.

W sytuacji braku dzierżawcy uprawnionego do 
pierwokupu albo niewykonania przez niego tego 
prawa, prawo pierwokupu nieruchomości rol-
nej przysługuje zawsze Krajowemu Ośrodkowi 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Zatem, gdy chodzi o sprzedaż nieruchomości 
rolnej, najważniejsze będzie potwierdzenie, 

że rzeczywiście mamy do czynienia z gruntem 
rolnym (a to już temat na osobny artykuł), że grunt 
ten nie podlega wyłączeniom spod działania usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolnego (na przykład 
ustawy nie stosuje się, gdy powierzchnia nierucho-
mości jest mniejsza niż 3000 mkw.), a następnie 
ustalenie, czy istnieje dzierżawca uprawniony 
z tytułu prawa pierwokupu. Jeśli takowego nie ma, 
to sprzedaż i tak musi być podzielona na dwa eta-
py, gdyż uprawnienie z tytułu prawa pierwokupu 
będzie przysługiwać KOWR.

Oczywiście, ustawa przewiduje szereg wyłączeń 
i ograniczeń przedmiotowych związanych ze stoso-
waniem prawa pierwokupu. Dla przykładu, prze-
pisów dotyczących prawa pierwokupu nie stosuje 
się, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, 
osoba bliska zbywcy, jak również w przypadku, gdy 
nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą 
prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

fot. Pixabay / pexels.com
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 Prawo pierwokupu lasów 
Zgodnie z ustawą o lasach, prawo pierwokupu przy-
sługuje z mocy prawa Skarbowi Państwa, reprezento-
wanemu przez Lasy Państwowe i dotyczy przypadku 
sprzedaży gruntu, który jest oznaczony jako las w ewi-
dencji gruntów i budynków lub przeznaczony do zale-
sienia określonego w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Prawo pierwo-
kupu dotyczy również gruntu objętego uproszczonym 
planem urządzenia lasu. Jest to powód, dla którego do 
umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych nota-
riusz żąda przedstawienia stosownego zaświadczenia, 
z którego wynika, że teren nie jest objęty uproszczo-
nym planem urządzenia lasu. Zaświadczenie to pobie-
ra się również dla gruntu posadowionego w samym 
centrum miasta, nawet jeśli jest oczywiste, że zgodnie 
z zasadami logiki nikt nie zaplanował w tym miejscu 
urządzenia terenów leśnych.

 Prawo wodne 
Zgodnie z ustawą prawo wodne Skarbowi Państwa 
przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprze-
daży gruntów pod śródlądowymi wodami stoją-
cymi. Śródlądowymi wodami stojącymi są wody 
w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach 
wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób 

naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wo-
dami płynącymi. Przepisy ustawy stosuje się odpo-
wiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach 
terenu powstałych w wyniku działalności człowie-
ka, niebędących stawami. Aby uniknąć wątpliwości, 
prawem pierwokupu nie będą jednak objęte tereny, 
na których urządzono oczka wodne czy baseny.

 Prawo pierwokupu gminy 
Zgodnie z art. 109 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, prawo pierwokupu przysługuje gminie 
w przypadku sprzedaży:

 ■ niezabudowanej nieruchomości na-
bytej uprzednio przez sprzedawcę od 
Skarbu Państwa albo jednostek samorzą-
du terytorialnego;

 ■ prawa użytkowania wieczystego niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej, niezależnie od 
formy nabycia tego prawa przez zbywcę;

 ■ nieruchomości oraz prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości położonej na obszarze 
przeznaczonym w planie miejscowym na cele 
publiczne albo nieruchomości, dla której 
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (tylko gdy prawo 
to jest wpisane do księgi wieczystej); 

fot. Micah Boerma / pexels.com
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 ■ nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
lub prawa użytkowania wieczystego takiej nie-
ruchomości (tylko gdy prawo to jest wpisane 
do księgi wieczystej); 

 ■ nieruchomości położonych na obszarze 
rewitalizacji, 

 ■ nieruchomości położonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Warto zaznaczyć, że przepisów ustawy o gospo-
darce nieruchomościami o prawie pierwokupu 
nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych 
w planach miejscowych na cele rolne i leśne, 
a w przypadku braku planów miejscowych – do 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne 
i leśne. Oczywiście, podczas analizy konkretnego 
przypadku należy mieć na względzie szereg dodat-
kowych przesłanek m.in. wyłączających stosowa-
nie prawa pierwokupu.

 Ustawa o rewitalizacji 
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji rada gminy może 
wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitali-
zacji. W podjętej uchwale rada gminy może ustano-
wić na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich 
nieruchomości położonych na obszarze rewitaliza-
cji. Z powyższych względów do umowy sprzedaży 
każdej nieruchomości notariusz żąda przedstawie-
nia stosownego zaświadczenia gminy, na obszarze 
której znajduje się nieruchomość, w celu upewnie-
nia się, czy nie zaistnieje konieczność podpisania 
umowy warunkowej.

 Inne przypadki ustawowego 
 prawa pierwokupu 
Są one rozsiane w szeregu ustaw. Z punktu widzenia 
tradycyjnych umów sprzedaży warto wspomnieć 
o prawie pierwokupu nieruchomości znajdujących 
się w specjalnej strefie ekonomicznej, gdyż zgodnie 
z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych 

w przypadku sprzedaży prawa własności lub użyt-
kowania wieczystego takich nieruchomości prawo 
pierwokupu przysługuje podmiotowi zarządzające-
mu strefą. Z powyższego powodu notariusz zawsze 
ustala, czy sprzedawana nieruchomość nie znajduje 
się na takim obszarze.

Kodeks cywilny wprowadza również ograniczenie 
zasady swobodnego rozporządzania udziałami we 
współwłasności. Otóż w razie sprzedaży przez współ-
właściciela nieruchomości rolnej udziału we współ-
własności lub części tego udziału pozostałym współ-
właścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli 
prowadzą gospodarstwo rolne na wspólnym gruncie.

Chociaż nie dotyczy nieruchomości, za przykład usta-
wowego prawa pierwokupu można podać uregulo-
wanie wynikające z ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. W przypadku, gdy przedmiotem zbycia 
jest ułamkowa część spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu, pozostałym współuprawnionym 
z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługu-
je prawo pierwokupu.

 Pierwokup a odkup 
Od prawa pierwokupu należy odróżnić prawo 
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, pole-
gające na uprawnieniu do nabycia nieruchomości, 
zanim dotychczasowy jej właściciel zawrze umowę 
mającą na celu przeniesienie własności na rzecz 
innej osoby. Z kolei prawo odkupu polega na tym, 
iż kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem 
na sprzedawcę własność kupionej rzeczy, przy czym 
może być zastrzeżone na okres nie dłuższy niż 5 lat.

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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licytacje
komornicze
korzyść czy ryzyko?
 Elżbieta Liberda 

fot. Eyup Beyhan / pexels.com



18

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

Powszechnie panuje przekonanie, że kupując nie-
ruchomość od komornika, nabędziemy ją „czystą” 
i wolną od długów. Owszem, z reguły tak jest, 
ale dotyczyć to będzie tylko co do zasady długów 
finansowych ciążących na nieruchomości.

Niestety, wielu moich klientów, sugerując się tymi 
powszechnymi, a zarazem błędnymi opiniami straciło 
spore majątki. Jak to się stało? Otóż nabyli nierucho-
mość wolną od hipotek. Ale cóż z tego! W przedmio-
towej nieruchomości zastali nieoczekiwanego gościa.

Mało tego, drzwi do zakupionego lokum były za-
mknięte… I mamy impas.

 LOKATOR W GRATISIE 
W sytuacji kiedy nieruchomość wykorzystywana 
jest przez dłużników na cele mieszkaniowe, to  
dokonując  zakupu takiej nieruchomości w drodze 
licytacji, należy koniecznie ustalić, czy aby na pew-
no nie kupimy domu czy mieszkania z lokatorem.

W wypadku nieposiadania tytułu prawnego do 
innej nieruchomości przez dłużników – co jest 
z reguły wielce prawdopodobne – wprowadzenie 
w posiadanie do zakupionej nieruchomości nowych 
nabywców może potrwać nawet kilka lat.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami 
prawnymi nie można dokonać eksmisji „na bruk”. 
Krótko mówiąc, musimy mieć gdzie takiego „byłe-
go właściciela” przekwaterować.

Procedura usuwania byłych właścicieli z mieszkania 
nie jest wcale taka łatwa, i z pewnością nie jest szybka.

Jeśli kupimy nieruchomość na licytacji, a były wła-
ściciel nie zechce się wyprowadzić, na początku 
komornik wezwie dłużnika, aby ten dobrowolnie 
nieruchomość opuścił.

Jednocześnie ustali, czy dłużnikowi przysługuje 
tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, 
w którym może on zamieszkać, oraz ustali sytuację 
rodzinną dłużnika.

Poszukując perełek inwestycyjnych, wielu zastanawia się nad zakupem 
nieruchomości na licytacjach komorniczych.  Trudno się dziwić,  
u komorników można znaleźć ciekawe oferty poniżej wartości rynkowej. 
Pytanie jednak, czy są to rzeczywiście bezpieczne inwestycje?

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

Elżbieta Liberda

http://www.elzbietaliberda.com
http://www.elzbietaliberda.com
http://www.elzbietaliberda.com
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/elzbieta-liberda/
http://www.elzbietaliberda.com
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W kupionym na licytacji mieszkaniu często przeby-
wa nie tylko sam dłużnik, ale także jego bliscy. To 
dodatkowo komplikuje sprawę.

Jeżeli  komornik ustali, że dłużnikowi nie przysługu-
je tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, 
w którym może on zamieszkać, następnie musi 
wystąpić do gminy właściwej ze względu na miejsce 
położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnio-
skiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. 
Niestety, w przepisach nie jest powiedziane, w jakim 
terminie gmina ma wskazać takie pomieszczenie.

Oczywiście, nabywca nieruchomości może sam 
wskazać lokal, w którym zamieszkać mógłby były 
właściciel, ale w takiej sytuacji, z reguły okaże się, 
że inwestycja jest nieopłacalna.

Nie można także tracić z pola widzenia, że są okre-
ślone kategorie osób, które spełniają przesłanki do 
przyznania im uprawnienia do najmu lokalu socjal-
nego. Są to np. kobiety w ciąży, emeryci, renciści 
czy małoletni. Wówczas na możliwość zamiesz-
kania w zakupionej nieruchomości lub dalszą jej 
sprzedaż  trzeba będzie poczekać nawet kilka lat.

Jak widać, cały proces opróżniania lokalu jest bardzo 
długi i skomplikowany.

 ATRAKCYJNA CENA TYLKO 
 Z POZORU? 
Zakup nieruchomości od komornika może być do-
skonałą inwestycją. Cena wywoławcza to przecież 
3/4 wartości! A przy drugim terminie już tylko 2/3.

O ile nikt nas nie „przebije”, to może być to strzał 
w dziesiątkę. Ale zanim zdecydujemy się na taki 
ruch, należy dokonać pełnego audytu prawnego 
i faktycznego nieruchomości. Poza sprawdzeniem 
kwestii lokatorskich, należy przeanalizować jesz-
cze wiele innych aspektów.

Informacje o nieruchomości

W samym ogłoszeniu o licytacji nie znajduje się 
wiele informacji.

Z reguły udostępniany jest jedynie adres, powierzch-
nia, numer księgi wieczystej i cena wywoławcza. 
Czasem zamieszczone są  zdjęcia i opis mieszkania.

Aby poznać więcej szczegółów, nie pozostaje nic 
innego, jak udać się do komornika, gdzie znajdują 
się dokumenty nieruchomości oraz  operat szacun-
kowy mieszkania.

fot. Diana Light / pexels.com
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Badanie stanu prawnego rozpoczynamy oczywiście 
od analizy księgi wieczystej. Szczególnie zwróćmy 
uwagę na dział III księgi, gdzie ujawnione mogą 
być prawa osób trzecich do nieruchomości, słu-
żebności czy prawo dożywocia.  Co ważne, sama 
licytacja nie „usuwa” umów dożywocia i najmu, 
które zawarł wcześniej właściciel.

Jednym z większych zagrożeń zakupu nieruchomości 
na licytacji komorniczej jest prawo dożywotniego 
użytkowania lokalu, które nie podlega unieważnie-
niu nawet po przeniesieniu własności nieruchomo-
ści. Wydawałoby się, że taką informację łatwo zwe-
ryfikować, bowiem możemy ją sprawdzić w dziale 
III księgi wieczystej. Ale i tu pojawiają się schody… 
Nie zawsze dożywocie ujawnione jest w księdze, 
a rękojmia wiary publicznej ksiąg przeciwko doży-
wociu nie działa… Warto zatem zawsze zajrzeć nie 
tylko do treści księgi wieczystej, ale i do jej akt.

Sprawdźmy nasze granice negocjacji. Określmy, 
jaką maksymalnie kwotę możemy wydać, aby 
inwestycja się opłaciła. Zdarzają się sytuacje, 
że podczas licytacji w grę wkraczają emocje i licy-
tacja komornicza kończy się na dużo wyższej cenie 
zakupu niż ceny rynkowe mieszkań. Utrudnieniem 
może być zdobycie finansowania na zakup nieru-

chomości. Zgodnie z przepisami prawa, konieczna 
jest wpłata całości w terminie dwóch tygodni od 
zakończenia licytacji, co może być trudne w przy-
padku finansowania z kredytu bankowego.

Jeśli jest taka możliwość, należy obejrzeć miesz-
kanie. Terminy oględzin są zazwyczaj wyznaczane 
przez komornika na ok. dwa tygodnie przed licy-
tacją. Wizyta taka da możliwość oszacowania np. 
kosztów remontu.

Warto jednak udać się pod adres nieruchomości 
trochę wcześniej i porozmawiać z dłużnikiem. 
Poznamy wtedy z reguły jego plany i możliwości 
w aspekcie opuszczenia lokalu.

Umowa najmu zawarta z dłużnikiem. W sytuacji kiedy 
ustalimy, że w licytowanym lokalu mieszka najemca 
i ma zawartą umowę najmu z właścicielem, należy 
pamiętać, że nie będzie można od razu takiej umowy 
najmu rozwiązać. Nowy nabywca wstępuje w miejsce 
byłego właściciela. W przypadku, gdy umowa najmu 
nieruchomości zawarta była na czas oznaczony 
dłuższy niż dwa lata, nabywca  może wypowiedzieć 
tę umowę w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się 
postanowienia o przysądzeniu własności, z zacho-
waniem rocznego terminu wypowiedzenia. Z jednej 

fot. Maria Orlova / pexels.com
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strony to dobra wiadomość, bo nawet umowę wie-
loletnią można wypowiedzieć, ale czy roczny termin 
wypowiedzenia nie wpłynie na rentowność inwesty-
cji, to już zupełnie inne zagadnienie.

 PRZEBIEG LICYTACJI 
Komornik ogłasza informację o licytacji przez publicz-
ne obwieszczenie, w którym wymienia nieruchomość, 
która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej 
położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia 
i nazwiska dłużnika wraz z podaniem numeru księgi 
wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznacze-
niem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten 
jest prowadzony. Obwieszczenie zawiera również 
czas i miejsce licytacji, sumę oszacowania i cenę 
wywołania, a także wysokość rękojmi, którą licytant 
przystępujący do przetargu będzie zobowiązany 
złożyć. Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomo-
ści można obejrzeć oraz przejrzeć w sądzie protokół 
opisu i oszacowania, a informacja o terminach tych 
czynności również będzie zawarta w obwieszczeniu. 
Jeśli już zdecydujemy się na przystąpienie do przetar-
gu, będziemy obowiązani do złożenia rękojmi w wy-
sokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika dzia-
łającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość 
jest położona. Natomiast informacje o planowanych 
licytacjach dostępne są publicznie na stronie interne-
towej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór 
nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy 
właściwego ze względu na miejsce położenia nieru-
chomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady 
Komorniczej. Najniższa suma, za którą nieruchomość 
można nabyć na pierwszej licytacji, tj. cena wywołania, 
wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. W przypadku 
braku chętnych na przystąpienie do pierwszej licytacji, 
zostanie wyznaczona druga, na której cena wywołania 
stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Zatem licy-
tacja komornicza może być świetną okazją na zakup 
nieruchomości w dobrej cenie, ale należy pamiętać, 
że niesie też za sobą pewne ryzyka.

 CO MOŻE WYDŁUŻYĆ  
 POSTĘPOWANIE? 
Warto także pamiętać, że wygranie licytacji nie 
oznacza pewności w zakresie nabycia nieruchomo-
ści. Po zakończeniu licytacji sędzia ją prowadzący 
wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia. Od 
wydanego postanowienia o przybiciu przysługuje 
jednak zażalenie. Uzyskanie prawomocnego posta-
nowienia może zatem jeszcze trochę potrwać.

Dopiero kiedy dysponujemy prawomocnym po-
stanowieniem o przybiciu, a licytant wypełni 
warunek zapłaty ceny, sąd przysądzi o własność 
nieruchomości. Na to postanowienie także przysłu-
guje zażalenie.

 PODSUMOWANIE 
Dokładne sprawdzenie nieruchomości jest o tyle 
istotne, że nabywca nieruchomości nie może żądać 
unieważnienia nabycia, ani zmniejszenia ceny z po-
wodu wad nieruchomości, takich jak np. obecność 
byłych właścicieli w nieruchomości.

Licytacje komornicze z jednej strony mogą być 
okazją do zakupu mieszkania w bardzo korzystnej 
cenie. Niemniej jednak, z pewnością nie są dobrym 
rozwiązaniem dla osób, które nie mają doświad-
czenia i wiedzy, jak na licytacji dokonać szybkiej 
i rentownej transakcji.

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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Gdy czarny sen 
stanie się jawą 
czyli co wolno wynajmującemu  
w relacji z nieuczciwym najemcą?
 Piotr Dobrowolski 

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com



23

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

Gdyby chcieć odpowiedzieć na to pytanie jednym 
zdaniem, należałoby powiedzieć, że prawo zabra-
nia prowadzenia samodzielnych eksmisji. Przyczyn 
jest kilka, a rozrzucone są w kilku przepisach 
różnych aktów prawnych. Przeprowadzę przez nie 
w swoistym Q&A.

Kto zgodnie z prawem może 
dokonywać eksmisji?

Co do zasady, egzekucją orzeczeń sądowych zajmują 
się komornicy. Działają oni w oparciu o tytuły wy-
konawcze – w przypadku najmu wyroki eksmisyjne 
lub akty notarialne, w których najemca poddał się 
egzekucji, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. By 
przeprowadzić legalnie eksmisję, należy – po pierw-
sze – skutecznie wypowiedzieć umowę najmu (roz-
mawialiśmy o tym ostatnio), po drugie – uzyskać tytuł 
wykonawczy. W przypadku „zwykłego” najmu będzie 
to czasochłonne i długotrwałe, zdecydowanie szyb-

ciej uda się uzyskać klauzulę wykonalności na oświad-
czenie o poddaniu się egzekucji załączone do umowy 
najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego.

Skoro najem się skończył, to najemca nie ma 
już tytułu prawnego do przebywania w lokalu?

Nie ma. Upływ czasu, na jaki umowa najmu została 
zawarta albo jej wypowiedzenie sprawia, że na-
jemca korzysta z lokalu bezumownie.

Czy istnieje jakaś przeszkoda, żeby 
wynajmujący po prostu wszedł do, jakby nie 
było, swojego mieszkania i pomógł byłemu 
już przecież najemcy spakować jego rzeczy?

Niestety, istnieje. Nazywa się to ochroną posiada-
nia. Posiadanie to taki stan, w którym dana osoba 
(w tym przypadku najemca) sprawuje władz-
two nad rzeczą i chce nią władać jak właściciel. 

W wywiadzie w poprzednim numerze rozmawialiśmy na temat eksmisji. 
Te potrafią trwać bardzo długo, a – przez kolejki do lokali socjalnych – 
właściciele mogą czekać latami na odzyskanie swojego majątku. Coraz częściej 
słychać o samodzielnych inicjatywach pozbywania się lokatorów. Co na to 
przepisy prawa?

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wykładowca na kierunkach 
związanych z pośrednictwem, zarządzaniem, inwestowaniem  
i wyceną nieruchomości. Współpracuje ze środowiskiem pośredników 
w obrocie nieruchomościami. Doradza w procesach inwestycyjnych, 
prowadzi audyty nieruchomości. Od 12 lat związany z Wielkopolskim 
Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Piotr Dobrowolski

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/czarne-sny-wynajmujacych-czyli-o-eksmisji-slow-kilka-rozmowa-z-piotrem-dobrowolskim-19968.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/czarne-sny-wynajmujacych-czyli-o-eksmisji-slow-kilka-rozmowa-z-piotrem-dobrowolskim-19968.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/piotr-dobrowolski/
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W przypadku najemcy mamy do czynienia z posiada-
niem zależnym („zależy” od zawartej umowy). Problem 
w tym, że po ustaniu najmu były lokator nadal pozo-
staje w posiadaniu. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu 
cywilnego, posiadania nie można naruszać samowol-
nie, nawet jeśli jest ono w złej wierze. Co więcej, usta-
wa o ochronie praw lokatorów przyznaje lokatorowi 
instrumenty ochronne przysługujące właścicielowi. 
Innymi słowy, właściciel nie może swobodnie wejść 
do lokalu i wyrzucić z niego byłego najemcy. Chyba 
że najemca na taką pomoc wyrazi zgodę…

Co grozi wynajmującemu, gdyby chciał 
dokonać samodzielnej eksmisji?

Na gruncie cywilnoprawnym najemca mógłby 
wytoczyć proces o przywrócenie posiadania. Ten 
instrument jednak, biorąc pod uwagę przewlekłość 
postępowań sądowych, niekoniecznie przyniesie 
szybki efekt. Mówiąc wprost – zanim sąd rozstrzy-
gnie prawomocnie spór o przywrócenie posiadania, 
minie co najmniej kilka, a bardziej prawdopodobne 
kilkanaście lub kilkadziesiąt, miesięcy. Były lokator 
nie będzie przecież mieszkać w tym czasie na klat-
ce schodowej.

Jakie są  konsekwencje samowolnej eksmisji?

Na odpowiedzialności cywilnoprawnej się nie kończy. 
W grę wchodzi również spotkanie z prokuratorem.

Prawnokarna ochrona najemcy realizowana jest 
na gruncie dwóch przepisów – art. 191 § 1a i art. 
193 Kodeksu karnego. Wedle drugiego z nich, kto 
wdziera się do cudzego domu, mieszkania, loka-
lu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo 
wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego 
nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Prawo chroni zatem mir domowy.

W tym przepisie jest mowa o wdarciu do 
„cudzego domu”. A właściciel  wchodzi przecież 
nie do cudzego mieszkania, tylko do własnego. 
Czy będzie odpowiadać na tej podstawie?

Zdaję sobie sprawę, że dla osoby niemającej rozeznania 
w przepisach prawa może brzmieć to egzotycznie, ale 
w tym przypadku prawo karne wynajęte mieszkanie 
traktuje jako cudze. Istota najmu polega na tym, że od-
dając je najemcy do korzystania, właściciel wyzbywa 

fot. cottonbro / pexels.com

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com
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się uprawnień do korzystania z niego. Najemca zaś 
staje się osobą uprawnioną w rozumieniu art. 193 kk, 
a co za tym idzie, zostaje objęty ochroną prawnokarną 
wynikającą z tego przepisu. Został on umieszczony 
w rozdziale XXIII Kodeksu karnego (Przestępstwa 
przeciwko wolności) i chroni wolność nieskrępowane-
go posiadania i korzystania z lokalu. Próba wejścia do 
lokalu wbrew woli lokatora, w obliczu posiadanego 
przez niego tytułu prawnego do lokalu, może zatem 
wypełnić przesłanki opisane w art. 193 kk.

Przepis mówi o „wdarciu się”. A jeśli 
właściciel wejdzie, bo ma zapasowy klucz?

Wdarcie się do lokalu w rozumieniu art. 193 kk nie musi 
polegać na życiu siły. Równie dobrze może to być wejście 
przez otwarte okno pod nieobecność lokatora, czy też 
właśnie otwarcie drzwi przy użyciu posiadanego klucza.

Czy właściciel może mieć zapasowy  
klucz do lokalu?

Samo posiadanie zapasowego klucza zabronione 
nie jest. Problem może sprowadzić skorzystanie 
z niego wbrew woli lokatora.

Czy można umówić się z lokatorem – napisać 
o tym w umowie – że właściciel będzie 
dysponował zapasowym kluczem?

Nawet należy to zrobić. Mogą przecież zdarzyć się 
sytuacje nagłe czy awaryjne wymagające wejścia do 
lokalu pod nieobecność najemcy – np. pęknięty wężyk 
zalewający lokale poniżej, gdy lokator jest na waka-
cjach. W umowie warto opisać sytuacje, w których wła-
ściciel będzie mógł takiego klucza użyć. Takie umowne 
uprawnienie właściciela do wejścia do lokalu może 
mieć znaczenie przy badaniu przez sąd, czy doszło do 
popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego.

Jakie są sytuacje, w których właściciel może 
legalnie wejść do lokalu?

Takie sytuacje zostały wymienione w ustawie 
o ochronie praw lokatorów. Pierwsza z nich to awaria 

wywołująca szkodę lub zagrażająca bezpośrednio 
powstaniem szkody. W takiej sytuacji lokator jest 
obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu 
jej usunięcia. Jeżeli jest nieobecny lub odmawia 
udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do 
lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży 
miejskiej. Gdyby była potrzeba dostania się do lokalu 
poprzez wyłamanie drzwi czy przez okno, może pro-
sić o pomoc straż pożarną. Z takiego wejścia spisuje 
się protokół i zabezpiecza rzeczy znajdujące w lokalu. 
Jeśli właściciel będzie dysponował zapasowym 
kluczem na taką okazję, nie będzie potrzeby wyłamy-
wania zamków. Jeśli go jednak nie ma – nie zabezpie-
czył sobie takiego klucza umownie lub go po prostu 
zgubił, trzeba będzie sforsować drzwi. W takim przy-
padku można to zrobić legalnie, bez negatywnych 
konsekwencji, o których mówiliśmy wcześniej.

Drugi przypadek, w którym właściciel może wejść do 
lokalu to konieczność wykonania przeglądów, zarówno 
tych okresowych – wynikających z przepisów prawa 
(np. przegląd wentylacji czy pieca gazowego), jak i do-
raźnych, mających na celu ustalenie zakresu niezbęd-
nych do wykonania prac. Taka inspekcja ma być doko-
nana po wcześniejszym ustaleniu terminu. Warto taką 
procedurę opisać z góry w umowie – jaki długi termin 
ma to być. Lokator jest zobowiązany wpuścić właścicie-
la również wtedy, gdy lokal wymaga napraw, które po-
winien był wykonać lokator, ale tego nie zrobił. Problem 
w tym, że w tych sytuacjach właściciel nie może 
wymusić takiego wejścia siłą. W razie odmowy otwar-
cia drzwi, właściciel nie może ani sam, ani z policją do 
lokalu wejść. Pozostaje tu rozwiązanie sądowe – wyto-
czenie pozwu o nakazanie i zagrożenie grzywną. Biorąc 
pod uwagę tempo rozpoznawania spraw przez sądy, jest 
to rozwiązanie bardziej teoretyczne niż praktyczne.

Co można w takiej sytuacji zrobić?

Rekomenduję zabezpieczenie takiej sytuacji karą 
umowną – jeśli lokator odmówi udostępnienia lokalu 
w celu wykonania przeglądu, płaci karę umowną. To 
sprawdzi się naturalnie tylko wtedy, gdy lokator będzie 
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wypłacalny. Przy zawieraniu umowy warto jako dodat-
kowy bezpiecznik zastosować oświadczenie o podda-
niu się egzekucji co do należności z tytułu najmu.

Czy są jeszcze jakieś sytuacje, w których 
legalnie można wejść do własnego mieszkania?

Najprostszym sposobem na legalne wejścia do lo-
kalu jest ten uzgodniony z najemcą. Można wręcz 
wytworzyć sytuację, w której będzie z takiego ob-
rotu rzeczy zadowolony. Np. zaoferowanie usługi 
sprzątania w ramach czynszu może być dla najem-
cy pewnego rodzaju „marchewką”. Dla wynajmują-
cego będzie zaś stanowiło legalną metodę wejścia 
do lokalu, bieżącego kontrolowania jego stanu itd.

A jeśli lokator wpuści właściciela 
dobrowolnie do mieszkania?

Wtedy nie mamy do czynienia z wdarciem się do 
lokalu. Trzeba jednak pamiętać, że przepis art. 193 kk 
zawiera też inną przesłankę. Spełnia się ona, gdy 
właściciel – wbrew żądaniu lokatora – mieszkania 
nie opuszcza. Czyli wszedł wprawdzie za pozwole-
niem, ale nie chce już wyjść, gdy lokator go wypra-
sza. W tej sytuacji najemca podlega również ochro-
nie. Wynika to z faktu, że jest posiadaczem lokalu, 
niezależnie od tego, czy to posiadanie jest oparte 
na umowie najmu, czy też nie. Należy jednak zazna-
czyć, że istnieją poglądy, wedle których wygaśnięcie 
umowy najmu (czy to na skutek upływu czasu, na jaki 
została zawarta, czy też na skutek jej wypowiedzenia) 
sprawia, że najemca tracąc tytuł prawny do lokalu, 
traci również ochronę prawnokarną z art. 193 kk. 
Właściciel ma bowiem w takiej sytuacji „większe” 
uprawnienie do lokalu. Dla właściciela mieszkanie 
przestaje być zatem „cudze” w rozumieniu, o którym 
wspominałem wcześniej. Skoro bowiem art. 193 kk 
ma chronić wolność korzystania z lokalu, która to ma 
wynikać z przysługującego najemcy tytułu prawnego 
(np. umowy najmu), a ten wygasa, wraz z nim ustaje 
również ochrona. Uczulam jednak, by podchodzić 
do tej kwestii bardzo ostrożnie. Jak wcześniej wspo-
mniałem, istnieją stanowiska, wedle których ochrona 
z art. 193 kk działa z uwagi na posiadanie.

Na rynku istnieje praktyka wynajmowania 
poszczególnych pokoi. Czy to  recepta 
na legalne wejście do lokalu?

Tutaj warto zwrócić uwagę na dwie sytuacje – faktycz-
ne i teoretyczne wynajmowanie pokoi. Czym innym 
będzie wynajmowanie poszczególnych pokoi różnym 
osobom, z prawem współkorzystania przez nie z części 
wspólnych, a czym innym wynajęcie tej samej osobie 
(czy rodzinie) lokalu z pominięciem jednego pomiesz-
czenia. W pierwszej sytuacji – nie widzę problemu. 
Inaczej jest w drugiej. Ta koncepcja (prawo do wejścia 
właściciela do lokalu) sprawdzi się wtedy, jeśli owo 
korzystanie tylko z części lokalu będzie miało charak-
ter faktyczny, a nie będzie jedynie czymś „na papie-
rze”. Jeśli właściciel faktycznie wynajmuje tylko dwa 
z trzech pokoi w mieszkaniu, a pozostały ma zamknię-
ty, przechowuje w nim jakieś rzeczy itd., to do takiego 
pokoju ma prawo mieć dostęp. Czym innym jednak bę-
dzie sytuacja, w której najemca faktycznie zajmuje cały 
lokal i od początku taka była intencja stron, a jedynie 
formalnie w umowie napisano o wyłączeniu części 
mieszkania z najmu. Postanowienie takie będzie zatem 
pozorne – ma stworzyć wrażenie, że najemca korzysta 
jedynie z części lokalu, podczas gdy faktycznie ma 
dostęp do całego i tak od początku miało być.

Ale skoro najemca się na to zgodził…

Zdaję sobie sprawę, że „papier przyjmie wszystko”. 
Jednakże w systemie prawa mamy takie instytucje, 
jak pozorność czy nadużycie prawa. Umowa nie 
może być też sprzeczna ze swoją naturą. Stąd pomię-
dzy bajki należy włożyć koncepcje wynajmowania 
mieszkania z prawem dostępu właściciela do łazienki 
czy kuchni. Albo wynajmowanie pokoi bez korytarza.

Nie można zatem umówić się, że ktoś 
wynajmuje pokoje, kuchnię i łazienkę, ale 
wynajmujący zostawia sobie korytarz, 
w którym będzie coś przechowywał?

Odpowiem pytaniem na pytanie – a jak 
w takim razie ci najemcy będą dostawać się do 
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wynajmowanych pomieszczeń, skoro nie mają prawa 
korzystać z prowadzącego do nich korytarza? To jest 
właśnie owa sprzeczność z naturą stosunku najmu. 
Inna sprawa – jaki najemca zgodzi się wynająć lokal 
na takich zasadach? Trzeba brać również pod uwagę, 
że jeśli sprawa trafi przed oblicze prokuratora czy do 
sądu, to orzekający tam sędziowie  nie są zawieszeni 
w próżni. Oprócz prawa kierują się czymś, co nazywa-
my doświadczeniem życiowym. A to uczy, że lokali nie 
wynajmuje się bez korytarzy, czy też nie zapewnia się 
właścicielowi w nich dostępu do łazienki. Bo i po co?

Zwolennicy takich rozwiązań podnoszą argumenty, 
że trudno będzie udowodnić złe zamiary właściciela czy 
pozorność takich rozwiązań. Że faktycznie, wynajmowa-
nie lokali z pominięciem jednego pokoju jest skutecznym 
sposobem w walce w nieuczciwym najemcą. Nie da się 
wykluczyć, że takie rozwiązania przynoszą efekt w posta-
ci możliwości wejścia do lokalu. I być może dają faktycz-
ny efekt w postaci skłonienia go do wyprowadzki. Ale 
przeprowadzone w nieumiejętny sposób narażają tegoż 
właściciela na ryzyko odpowiedzialności karnej, o czym 
za chwilę. Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, jak duże to ryzyko jest i czy jest skłonny je ponieść.

Czy zdarzają się przypadki skazania 
za naruszenie miru domowego?

Tak, choć karę pozbawienia wolności orzeka się rzad-
ko. Częściej sprawcom wymierzano grzywnę. Ktoś 
może powiedzieć – co mi tam, najwyżej zapłacę, ale 
mieszkanie odzyskam. Trzeba tylko pamiętać, że takie 
skazanie zostanie odnotowane w Krajowym Rejestrze 
Karnym, co może stanowić przeszkodę w codziennym 
życiu – np. dla wykonywania określonej pracy.

Jak wygląda sytuacja właściciela, gdy wprawdzie 
nie próbuje wejść do lokalu, ale chciałby uprzykrzyć 
niesolidnemu najemcy życie, np. odcinając media?

Tutaj dochodzimy do drugiego z przepisów 
Kodeksu karnego, na który należy zwrócić uwagę – 

fot. SHVETS production / pexels.com
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art. 191 § 1a kk. Został dodany do Kodeksu karnego 
na początku 2016 r. na fali głośnych spraw „czyścicieli 
kamienic”. Chodziło o przypadki, w których nabywcy 
kamienic próbowali pozbyć się ich dotychczasowych 
mieszkańców poprzez podejmowanie działań skiero-
wanych nie przeciwko samym osobom, a wymierzo-
nych w substancję budynku. Wykonywali więc fikcyjne 
remonty, wystawiali drzwi i okna, zalewali lokale 
pod pozorem awarii instalacji itd. Początkowo próbo-
wano walczyć z nimi przy pomocy art. 191 § 1 kk, jed-
nakże penalizuje on przemoc przeciwko osobie. Brzmi 
następująco: „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub 
groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do 
określonego działania, zaniechania lub znoszenia, pod-
lega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Problem 
polegał na tym, że działanie wymierzone w budynek, 
a nie w osoby, nie było tym przepisem inkryminowa-
ne. Dlatego do art. 191 dodano § 1a w brzmieniu: „Tej 
samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 sto-
suje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób 
istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego”. Odtąd, jeśli ktoś podej-
muje działania mające na celu zmuszenie lokatora do 

wyprowadzki, uporczywie lub istotnie utrudniając mu 
korzystanie z lokalu mieszkalnego, może zostać pozba-
wiony wolności do lat 3. Jak widać, sankcja jest dalej 
idąca niż w przypadku naruszenia miru domowego. 
Co więcej, ustawodawca nie wprowadził rozróżnienia 
na posiadanie lokalu na podstawie tytułu prawnego 
czy też bez niego. Ochroną objęte są oba te przypadki. 
Przepis art. 191 § 1a kk obejmuje swoim oddziały-
waniem takie sytuacje, jak wymiana zamków unie-
możliwiająca lokatorowi wejście do lokalu, odcinanie 
mediów, czy „korzystanie z korytarza”, który nie został 
wynajęty wraz z lokalem.

Czy postępowań opartych na tym przepisie 
jest dużo?

Niewiele. Prawdopodobną przyczyną może być 
fakt, że przestępstwo to nie jest ścigane z urzę-
du, a na wniosek pokrzywdzonego – lokatora. 
Nie każdy będzie miał w sobie determinację, by 
składać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, szczególnie w sytuacji, gdy sam 
nie ma czystego sumienia. Innym problemem jest 

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com



29

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

podejście organów ścigania. Osobiście spotkałem 
się z odmowami przyjmowania zgłoszeń lokatorów 
poddawanych przemocy pośredniej czy zniechęca-
niem lokatora do składania takiego zawiadomienia. 
Trzeba mieć jednak na uwadze, że policja i proku-
ratorzy otrzymali jakiś czas temu wytyczne w za-
kresie postępowań z udziałem lokatorów, w któ-
rych nakazano im nieść wszelką pomoc. Znam też 
przypadek zatrzymania właścicieli i postawienia im 
zarzutów. Wiele tu zależy od determinacji lokatora. 
Jeden „machnie ręką” i się wyprowadzi, inny będzie 
tak długo „wiercił dziurę w brzuchu” prokuratorowi, 
aż ten postawi zarzuty. Znam też taki przypadek.

Czy przepisów Kodeksu karnego nie można 
użyć przeciwko nieuczciwym najemcom? 
Przecież ktoś, kto okupuje czyjeś mieszkanie, 
nie płaci za nie, a nierzadko je dewastuje, 
działa na szkodę właściciela. Czy prawo tu 
nie stoi po stronie właścicieli?

Takie możliwości istnieją. Wprawdzie orzeczenia 
skazujące byłych lokatorów pojawiają się jak przy-
słowiowe jaskółki, które wiosny nie czynią, tym nie 
mniej cieszy, że sądy zaczynają dostrzegać pro-
blem i coraz szersze zjawisko związane z okupowa-
niem lokali przez nieuczciwych najemców.

Pierwszym z przepisów, którego powinien użyć 
właściciel przeciwko lokatorowi, jest art. 286 § 1 kk, 
który penalizuje oszustwo. Zgodnie z nim kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną 
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 
lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 
w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 8. Niekorzystne rozporządzenie własnym 
mieniem polega tu na wynajęciu mieszkania osobie, 
która nie zamierza za nie płacić czynszu, bądź płaci 
go tylko na początku, by uśpić czujność właściciela. 
Wypełni znamiona tego przestępstwa również taki 

najemca, który wynajmuje lokal wiedząc, że jego zła 
sytuacja majątkowa nie pozwoli mu na wywiązywa-
nie się z umowy.

Jeśli najemca, bądź były najemca, dewastuje 
mieszkanie, właściciel powinien skorzystać  
z art. 288 § 1 kk, wedle którego, kto cudzą rzecz 
niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użyt-
ku, podlega karze pozbawienia wolności od  
3 miesięcy do lat 5.

Gdyby zdarzyło się tak, że z mieszkania znikną rze-
czy stanowiące własność wynajmującego, należy 
zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popeł-
nienia przez najemcę przestępstwa przywłaszcze-
nia z art. 284 § 2 kk. Wedle niego, kto przywłasz-
cza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.

Na koniec warto też wskazać na przebijającą się 
koncepcję ścigania byłych najemców z art. 193 kk, 
czyli omawianego wcześniej przestępstwa naru-
szenia miru domowego. Tego samego, z którego 
dobrodziejstw korzysta najemca. Dla przypomnie-
nia, przepis ten penalizuje wtargnięcie do cudzego 
mieszkania, ale również odmowę opuszczenia go 
wbrew żądaniu osoby uprawnionej. Choć w litera-
turze przedmiotu możliwość użycia tego przepisu 
przeciwko najemcy jest kwestionowana, to spotka-
łem się z wyrokami skazującymi najemcę właśnie 
za to, że po utracie tytułu do władania lokalem nie 
opuścił go, pomimo wezwania właściciela. Temat 
nie jest łatwy, ale warto byłoby wypracować linię 
orzeczniczą sądów w takim kierunku.

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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 Małgorzata Szulczewska 

POLISY 
UBEZPIECZENIOWE  
W NAJMIE



31

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

Mam wrażenie, że te sny stają się jeszcze czarniej-
sze, jeśli w roli najemcy pojawia się obcokrajowiec. 
Pracując jako tłumacz w punkcie recepcyjnym dla 
uchodźców, wielokrotnie byłam proszona o pomoc 
w rozmowach telefonicznych z osobami oferu-
jącymi mieszkania na wynajem. Ze wszystkich 
tych rozmów płynął jeden wniosek: strach przed 
wynajmem lokali Ukraińcom był powszechny. Czy 
rzeczywiście taki najem jest bardziej ryzykowny, 
a możliwości zabezpieczenia interesu wynajmują-
cego mniej skuteczne? Oczywiście, że nie.

Pod względem formalnym nie ma odrębnych 
uwarunkowań prawnych dotyczących wynajmu 
mieszkań cudzoziemcom. Warto też pamiętać, 
że Ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa złagodziła pewne 
wymagania lub wyłączyła stosowanie niektórych 
przepisów w przypadku najmu lub użyczenia lo-
kalu w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych Ukraińcom, aby obawy wynaj-
mujących wyeliminować.

Nie ma, obiektywnie rzecz biorąc, przesłanek do 
uznania wynajmu mieszkań obcokrajowcom za bar-
dziej ryzykowny niż Polakom. Nieuczciwym najemcą 
może okazać się każdy, a istniejące metody zabezpie-
czania się przed takimi sytuacjami dotyczą w równym 
stopniu naszych rodaków i cudzoziemców. W ni-
niejszym artykule skupię się na ubezpieczeniu jako 
narzędziu minimalizacji ryzyka związanego z najmem 
i od razu zaznaczę, że z takiego ubezpieczenia na-
jemca obcokrajowiec może korzystać w takim samym 
zakresie jak najemca Polak. Jedynym ograniczeniem 
przy zakupie polisy może być wymóg posiadania 
numeru PESEL, choć akurat w przypadku Ukraińców, 
którzy są najliczniejszą grupą zagranicznych najem-
ców, problem braku numeru PESEL nie występuje. 
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przyzna-
ła im szereg uprawnień uzależnionych od uzyskania 
tego numeru, jego posiadanie jest więc powszechne.

Jak można było przeczytać  w poprzednim numerze magazynu „ESTATE”, 
najczarniejsze sny właściciela lokalu to te, w których najemca nie płaci 
czynszu, niszczy lokal i nie chce się wyprowadzić po zakończeniu umowy.

Broker ubezpieczeniowy, Wiceprezes Zarządu SAGA Brokers Sp. z o.o. – 
firmy specjalizującej się w ubezpieczeniach grup zawodowych. 
Z rynkiem nieruchomości związana od 2006 roku. Tworzy i obsługuje 
programy ubezpieczeniowe, również w zakresie likwidacji szkód, 
prowadzi szkolenia. Z wykształcenia ubezpieczeniowiec i filolog.

Małgorzata Szulczewska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/malgorzata-szulczewska
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fot. Andrea Piacquadio / pexels.com

 Rozwiązanie ubezpieczeniowe 
 dla właściciela 
Optymalnym rozwiązaniem ubezpieczeniowym 
jest równoległe zawarcie dwóch umów ubezpie-
czenia – osobno dla wynajmującego i dla najemcy. 
Choć obie polisy będą odnosiły się do tej samej 
nieruchomości, powinny być skonstruowane w od-
mienny sposób: obejmować inne składniki mienia 
i inny zakres odpowiedzialności cywilnej. Każda ze 
stron umowy najmu powinna zadbać o zabezpie-
czenie innych ryzyk.

Właściciel ubezpiecza mury lokalu i jego elemen-
ty stałe (parkiety, glazurę, okna, drzwi, schody, 
powłoki malarskie, podwieszane sufity, armaturę 
łazienkową, zabudowę kuchenną z zamontowanym 
sprzętem AGD, instalacje wraz z osprzętem itp.). 
Jeśli oddaje do dyspozycji najemcy mieszkanie 
z wyposażeniem, ubezpieczyć powinien również 
ruchomości domowe. Ubezpieczenie powinno obej-
mować głównie żywioły (pożar, zalanie), a w przy-

padku ruchomości istotne stają się również ryzyka 
kradzieżowe. Zakres ochrony objąć może również 
przepięcia, przedmioty szklane od stłuczenia (szy-
by, zabudowane lustra, płyty indukcyjne), dewasta-
cję i wandalizm oraz pakiety domowego assistance 
z szerokim wachlarzem usług naprawczych. Mając 
taką polisę, właściciel zabezpiecza swoją własność 
na wypadek zdarzeń losowych (niezależnych rów-
nież od najemcy).

Ubezpieczenie trzeba koniecznie rozszerzyć o klau-
zulę OC wynajmującego, ponieważ ubezpieczenie 
OC w życiu prywatnym może nie obejmować od-
powiedzialności za szkody wyrządzone w związku 
z wynajmem nieruchomości. A przecież właściciel 
ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda w mieniu 
należącym do najemcy, do sąsiada czy w częściach 
wspólnych budynku zaistnieje z jego winy, np. 
z powodu braku wymaganych przeglądów i kon-
serwacji. Cena klauzuli jest niewielka, w granicach 
kilkudziesięciu złotych rocznie.

Wynajmujący może pomyśleć o uzupełnieniu 
ochrony o pakiet ochrony prawnej, który zapewni 

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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pokrycie kosztów ochrony prawnej poniesionych 
w związku z dochodzeniem własnych roszczeń 
odszkodowawczych (np. wobec najemcy, któ-
ry nie płaci czynszu, nie chce się wyprowadzić 
mimo zakończenia umowy najmu lub wobec nie-
dochowującej ustalonych terminów firmy budow-
lanej, której zlecono remont zniszczonego przez 
najemcę lokalu). Wśród tych kosztów znajdują 
się m.in. koszty wynagrodzenia prawnika, koszty 
opinii prawnych i koszty sądowe.

Ciekawym i stosunkowo nowym rozwiązaniem 
promowanym przez jednego z ubezpieczycie-
li  jest ubezpieczenie przerwy w opłacaniu 
czynszu i przerwy w wynajmie. Pierwsze z nich 
chroni w sytuacji, gdy najemca przez trzy mie-
siące nie zapłaci czynszu (ubezpieczyciel wypłaci 
równowartość trzech czynszów, nie więcej niż 
9000 zł). Drugie zapewnia rekompensatę (rów-
nież do wysokości trzykrotności czynszu, nie 
więcej niż 9000 zł) w sytuacji, gdy po zdarze-
niu losowym objętym polisą mieszkanie będzie 
uszkodzone lub zniszczone w stopniu uniemoż-
liwiającym dalsze zamieszkanie przez najemcę, 

a zatem wynajmujący utraci możliwość zarobku. 
Ubezpieczyciel nawiązał współpracę z polsko-
-brytyjskim start-upem, który wzorem rozwinię-
tych rynków europejskich oferuje usługę weryfi-
kacji tożsamości i zdolności płatniczej najemców. 
W przypadku zakupu ubezpieczenia przez wynaj-
mujących korzystających z tej usługi cena ubez-
pieczenia spada.

 Ubezpieczenie 
 po stronie najemcy 
Wynajmujący poza zabezpieczeniem same-
go mienia, które oddaje w najem, oraz swojej 
odpowiedzialności cywilnej powinien zadbać 
o uniknięcie konsekwencji finansowych szkód 
wyrządzonych z winy najemcy. W tym celu 
powinien zobowiązać go do zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC najemcy na cały okres umowy 
najmu i wskazać oczekiwaną sumę gwarancyjną. 
Istnieje bowiem ryzyko, że sam najemca albo nie 
będzie zainteresowany zakupem ubezpieczenia 
(dodatkowym wydatkiem), albo nie będzie miał 

fot. Liza Summer / pexels.com
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świadomości, że takie ubezpieczenie mógłby 
kupić i zyskać ochronę własnych interesów. Cena 
ubezpieczenia w stosunku do potencjalnych 
strat, jakie najemca może wyrządzić i do pokry-
cia których może zostać zobowiązany, jest sym-
boliczna – oscyluje w okolicy 40–60 zł rocznie 
dla 50 000 zł sumy.

Co niezwykle istotne, należy zobowiązać na-
jemcę do przekazania kopii polisy. Po pierwsze, 
najemca musi w ten sposób wykazać, że polisę 
kupił, po drugie wynajmujący zyska możliwość 
weryfikacji, czy zawarto umowę we właściwym 
zakresie. Często najemcy mylą ubezpieczenie 
mieszkania z ubezpieczeniem OC, dlatego dobrze 
jest sprawdzić, czy polisa potwierdza ochronę 
w oczekiwanym zakresie. Wynajmujący powinien 
domagać się również potwierdzenia opłacenia 
składki. To gwarantuje, że zakład ubezpieczeń 
nie wypowie nieopłaconej umowy ubezpiecze-
nia. W umowie najmu warto również zamieścić 
zapis, że w razie niewykupienia polisy najemca 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, 
które z jego winy powstaną w mieniu należącym 
do wynajmującego.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej ubezpieczeniu, jakie 
powinien kupić najemca.

Przede wszystkim – z punktu widzenia wynaj-
mującego – jest to OC najemcy. Ubezpieczenie 
zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych z nie-
umyślnej winy najemcy oraz jego zwierząt, dzieci 
czy zatrudnionej opiekunki do dziecka. Zapewnia 
wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia czy 
zniszczenia mienia należącego do wynajmującego 
(mury, elementy stałe, wyposażenie) lub osób 
trzecich (sąsiadów, wspólnoty mieszkaniowej). 
Do najczęstszych sytuacji, w których uruchamia-
na jest wypłata odszkodowania w ramach OC 
najemcy, zaliczamy: zalanie przez niesprawną 
pralkę, pożar w wyniku niewyłączonego żelaz-
ka, kradzież przez otwarte okno czy uszkodze-
nie klatki schodowej podczas wnoszenia mebli 
do mieszkania.

Z punktu widzenia najemcy istotne jest ubezpie-
czenie jego mienia ruchomego, które przechowuje 
w lokalu, a gdy przeprowadził remont na swój 
koszt, również i poniesionych przez niego tzw. 
nakładów inwestycyjnych.

Pakiety ubezpieczeń dla najemców są bardzo 
szerokie. Chronią mienie należące do najemcy 
zarówno od żywiołów (pożar, zalanie, przepięcia), 
jak i ryzyk kradzieżowych. Najemca może uzyskać 
też pomoc fachowców w razie awarii (w ramach 
pakietu assistance) oraz pomoc prawną w razie 
problemów z wynajmem.

Polisa najemcy, chroniąca jego majątek i jego 
odpowiedzialność, jest równocześnie doskonałym 
uzupełnieniem ubezpieczenia wynajmującego, 
a przy okazji też kaucji. Kwota kaucji często oka-
zuje się przecież dalece nieadekwatna do rozmia-
ru poczynionych przez najemcę zniszczeń. Jeśli 
wynajmujący obawia się, że najemca kupi polisę 
z niewłaściwym zakresem ochrony (czy to z chęci 
zaoszczędzenia na składce, czy to z niewiedzy, 
a w przypadku obcokrajowca również i bariery 
językowej), może ubezpieczenie dla najemcy za-
wrzeć sam (jako ubezpieczenie na cudzy rachunek). 
Nie ma ku temu przeciwwskazań. Koszt jest nie-
wielki, a korzyści dla wynajmującego nieocenione.

Podsumowując, jeśli wynajmujący poza podpisa-
niem umowy najmu i pobraniem kaucji, zatroszczy 
się o porządne ubezpieczenie, jego interes będzie 
naprawdę dobrze chroniony, a sen spokojny. 

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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zaczynają się 

emocje

甀�rwa kampania promocyjna Nieruchomosci-online.pl

w najpopularniejszych stacjach radiowych i telewizyjnych

Od sierpnia do końca listopada 2022 r. trwa kampania promująca portal Nieruchomosci-online.pl

w o-,lnopolskich mediach, kt,rej celem jest dotarcie do jak największe-o -rona os,b zainteresowanych 

rynkiem nieruchomości. Wszystko po to, aby zachęcić osoby chcące znaleźć mieszkanie, dom czy działkę 

do szukania dopasowanej nieruchomości na naszym portalu.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/tu-zaczynaja-sie-emocje-kampania-nieruchomosci-online-pl-w-radio-i-telewizji-20845.html
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Partnerska  
relacja z klientem  
To Najlepsza inwestycja

fot. MART PRODUCTION / pexels.com

 Paweł Sobociński 
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Przypomnę, że etap kwalifikacji to przede wszyst-
kim dogłębne poznanie sytuacji klienta: jego 
dotychczasowych doświadczeń, planów na przy-
szłość, obaw, bolączek i konsekwencji braku sprze-
daży nieruchomości. Musimy zebrać te informacje, 
aby ocenić, czy klient ma rzeczywistą motywację 
do zbycia nieruchomości i czy warto z nim nawią-
zać współpracę oraz czy w ogóle jesteśmy w stanie 
mu pomóc. Bez tych informacji nie będziemy mogli 
też zaprezentować adekwatnego rozwiązania, któ-
re przekona do wyłączności. Na etapie kwalifikacji 
poruszamy z właścicielem nieruchomości często 
niełatwe tematy. Aby klient się otworzył i chciał 
się z nami podzielić swoim prywatnym życiem, 
musimy stworzyć odpowiednie do tego warunki, 
to znaczy zbudować z nim dobre relacje. To one 
powodują również to, że klient staje się otwarty 
na to, co my mamy do powiedzenia. Nie będzie 
z góry negował naszego pomysłu na sprzedaż, ale 

uważnie wysłucha naszej propozycji, co znacznie 
zwiększy szanse na nawiązanie współpracy. Dzięki 
odpowiedniemu nastawieniu i zachowaniu zaczy-
namy wzbudzać zaufanie, a bez niego klient nie 
przekaże nam na wyłączność nieruchomości, która 
często jest dla niego najcenniejszym dobrem, jakie 
posiada. Dlatego właśnie umiejętność budowania 
właściwych relacji z klientem jest najważniejszym 
elementem podczas całej rozmowy pozyskowej.

 Punktem wyjścia 
 jest nastawienie 
Bardzo ważne jest nasze nastawienie do klien-
ta czy też może bardziej określenie jego pozycji 
względem naszej. To ono warunkuje nasze myśli 
i zachowania, te zaś wpływają na odbiór na-
szej osoby i relacje, jakie powstają między nami 

Ocena potencjału klienta, czyli dokładne zebranie informacji  
o nieruchomości oraz jego sytuacji, a następnie zaprezentowanie usługi 
pośrednictwa jako antidotum na bolączki i obawy klienta to kluczowe 
etapy pozyskiwania wyłączności. Jest jednak jeszcze jeden, bardzo ważny 
krok, bez którego niezwykle trudno będzie wykonać te wcześniejsze. Mam 
tu na myśli zbudowanie partnerskich relacji. To trzeci, ostatni, element 
triady wyłączności.

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

Paweł Sobociński

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/pawel-sobocinski/
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a klientem. Można zaobserwować dwie skrajnie 
przeciwstawne postawy u agentów czy też han-
dlowców w ogóle.

Pierwsza to stawianie niżej siebie względem dru-
giej strony, czyli przyjęcie zasady „klient nasz pan”. 
Osoby, które przyjmują taką postawę obniżają swoją 
wartość i charakteryzują się zbytnią uległością wo-
bec klienta. Często godzą się na niekorzystne warun-
ki (np. niskie wynagrodzenie, krótki termin umowy, 
nierealna cena ofertowa itp.), byleby nie stracić klien-
ta, tylko szybko go pozyskać. Często w ich mniema-
niu dążą do zadowolenia właściciela nieruchomości. 
Jednak bardzo często takie postępowanie skutkuje 
rozczarowaniem obydwu stron, kiedy przez przyjęte 
warunki nie dochodzi do sprzedaży. Taka uległość 
może też spowodować utratę szacunku u klienta.

Druga skrajna postawa zakłada wyższość agenta 
nad klientem, a dokładniej przedkładanie własnych 
korzyści nad dobro drugiej strony. Handlowcy z ta-
kim podejściem traktują sprzedaż jako grę, w której 
przeciwnikiem jest klient. Do ogrania przeciwnika 
stosują różne, mniej lub bardziej wysublimowane, 
zagrywki manipulacyjne. Bywa, że tacy agenci po-
sługują się nie do końca zgodnymi z prawdą danymi 
z rynku, nie omawiają najważniejszych zapisów 

w umowie, nie informują o konsekwencjach podej-
mowanych przez klienta decyzji, wykorzystują nie-
wiedzę klienta. Takie działanie na niekorzyść drugiej 

strony nazywane jest missel-
lingiem. Niestety występuje 
ono w wielu branżach.

 Żaden pan i żaden przeciwnik 
Jeżeli chcemy pozyskiwać wyłączności na dobrych 
warunkach, skutecznie sprzedawać nieruchomości 
i zdobywać polecenia od zadowolonych klientów, 
trzeba odrzucić te dwie skrajne postawy. Musisz 
uświadomić sobie, że klient nie jest ani Twoim pa-
nem, ani Twoim przeciwnikiem, tylko Twoim partne-
rem. Ty potrzebujesz klienta, żebyś mógł sprzedać 
nieruchomość i zarobić. Klient potrzebuje Ciebie, 
świetnego agenta, żeby nie tylko sprzedać nieru-
chomość bezpiecznie i na najlepszych warunkach, 

 Nasze nastawienie i włożony  
 wysiłek to jedyne, co mamy  
 w pełni pod kontrolą. 

fot. Kindel Media / pexels.com
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ale także aby pozbyć się lub uniknąć problemów. 
Nie bawimy się w przeciąganie liny, tylko gramy do 
jednej bramki. Tworzymy jedną drużynę, która ma 
wspólny cel. To jest partnerstwo.

O ile mamy wpływ na nasze początkowe nastawie-
nie do klienta, o tyle nie za bardzo możemy wpły-
nąć na wyjściową postawę drugiej strony. Kiedy 
właściciel nieruchomości nie trafia do nas z po-
lecenia, ale to my dotarliśmy do niego z zimnego 
kontaktu, wówczas możemy spotkać się z niezbyt 
pozytywnym podejściem do pośrednika i jego roli 
w procesie sprzedaży. Klient mający powielany 
w mediach wizerunek sprzedawcy rodem z Wilka 
z Wall Street, może być od początku wycofany 
i niezbyt chętnie opowiadać szczerze o swojej sy-
tuacji. Przecież może przed nim siedzieć ten cwany 
manipulant, który chce mu wcisnąć coś, czego on 
nie potrzebuje. Musi się zatem bronić. Innym ra-
zem możemy trafić na klienta, który jako właściciel 
nieruchomości jest przekonany o swojej uprzywi-
lejowanej pozycji. Nie chce nic mówić o sobie, nie 
za bardzo interesuje go oferta, liczą się tylko jego 
warunki. Pan na włościach.

Jak zatem stworzyć właściwe warunki do roz-
mowy, kiedy nie znamy nastawienia klienta? Jak 
zbudować partnerskie relacje z właścicielem 
nieruchomości, do którego trafiliśmy z zimnego 
kontaktu? Przedstawię kilka praktycznych zasad, 
dzięki którym zwiększysz szanse na pozyskanie 
sympatii, szacunku i zaufania klienta. To z kolei 
pozwoli Ci uzyskać niezbędne do przekonania 
klienta informacje.

1. Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa klienta

Bardzo ważne, aby klient czuł się przy Tobie 
bezpiecznie. Ludzie czują się komfortowo przy 
osobach podobnych do siebie. Wyznających 
podobne wartości, mających podobne zainte-
resowania, podobną wrażliwość i sposób bycia. 
Warto zatem od samego początku rozmowy 
obserwować klienta i upodabniać się do niego. 
Nie chodzi mi o naśladowanie, ale bardziej 
niwelowanie różnic, które mogą zostać pod-
świadomie negatywnie odebrane przez klienta. 
Na przykład kiedy mamy przed sobą osobę 

1

fot. MART PRODUCTION / pexels.com
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flegmatyczną, podczas gdy my jesteśmy bar-
dziej energiczni, warto zwolnić, mówić spokoj-
niej, żeby zostać lepiej odebranym. I odwrotnie, 
warto przyspieszyć, kiedy mamy przed sobą 
energicznego klienta. Osobom zainteresowa-
nym tematem dopasowania się do różnych 
stylów komunikacyjnych, polecam zapoznać się 
z modelem DISC, który opisuje cztery style za-
chowań. Na początek warto sięgnąć po książkę 
Rozwiń skrzydła autorstwa Merrica Rosenberga 
i Daniela Silverta, która w prosty sposób opisu-
je, jak rozpoznać style zachowań i jak komuni-
kować się z każdym z nich.

Jeżeli chcesz, żeby klient czuł się komfortowo 
i otworzył się przed Tobą, musisz jak najszyb-
ciej uświadomić klienta, że nie spotkałeś się 
z nim, aby mu wcisnąć umowę, ale żeby bliżej 
go poznać i ocenić, czy jesteś mu w ogóle 
potrzebny. Wszyscy czujemy się bezpiecznie, 
kiedy wiemy, co nas czeka i kiedy znamy praw-
dziwe intencje naszego rozmówcy. Dlatego 
warto zacząć spotkanie od ustalenia, jaki 
będzie jego przebieg, jakie mamy oczekiwania 
i jakiego spodziewamy się rezultatu. Dobra 
kwalifikacja klienta polega na zadawaniu wielu 
pytań. Czasami klienci są zaskoczeni ich liczbą 
oraz poruszanymi tematami. To powoduje 
dyskomfort. Aby klient czuł się komfortowo, 
należy uprzedzić, że zaczniemy nasze spotkanie 
od poznania sytuacji, dzięki czemu ocenimy, 
czy nasza usługa będzie przydatna – jeżeli tak, 
przejdziemy następnie do zaprezentowania 
naszego systemu sprzedaży. Uprzedzaj każdy 

etap rozmowy i komunikuj 
wprost, jaki jest jego cel.

Warto też ustalić jeszcze przed spotkaniem 
czas jego trwania. Sama ocena potencjału 
klienta i zapoznanie się z nieruchomością 
to często lekko kilkadziesiąt minut. Do tego 
jeszcze zaprezentowanie usługi i finalizowanie 
umowy. Myślę, że minimalny czas, jaki trze-
ba przeznaczyć na spotkanie pozyskowe, to 
godzina. Należy zakontraktować z klientem ten 
czas jeszcze na etapie umawiania spotkania. 
Tylko wówczas będziemy w stanie przejść spo-
kojnie przez wszystkie etapy, a przygotowany 
na dłuższą rozmowę klient, będzie miał czas 
na udzielenie nam niezbędnych informacji.

2. Zadbaj o poczucie wartości klienta

Wielu sprzedawców koncentruje się na jak 
najlepszym zaprezentowaniu swojej usługi 
i siebie samego. Rola klienta ogranicza się do 
słuchania i podejmowania decyzji. W takiej 
relacji raczej nie czuje się on pełnowarto-
ściowym uczestnikiem rozmowy. Zostaniemy 
z klientem partnerami tylko wówczas, kie-
dy pokażemy mu, że jesteśmy równi sobie 
w całym procesie. W jaki sposób wpłynąć 
na poczucie wartości?

Po pierwsze, powinniśmy dać większe pole 
klientowi. Zapomnij na początku spotka-
nia o swojej usłudze i umowie, którą chcesz 
podpisać. Skup się bardziej na kliencie. Zacznij 
poznawać doświadczenia związane ze sprze-
dażą, oczekiwania czy trudności sprzedające-
go. Dlatego po zakontraktowaniu spotkania 
przejdź płynnie do oceny potencjału klienta. 
Zadawanie pytań i parafrazowanie pokazuje 
klientowi, że jesteś nim szczerze zaintereso-
wany. A to znaczy, że jest on dla Ciebie ważny. 
Podczas poznawania nieruchomości, badania 
sytuacji klienta nie powinniśmy się spieszyć. 
Klient bardzo często potrzebuje czasu, żeby 
się otworzyć, a po drugie, nie może odczuć, 
że jest tylko kolejnym na liście właścicielem do 
wciśnięcia umowy.

2

 Czas poświęcony na Ocenę  
 potencjału klienta  
 i nieruchomości to dobra  
 inwestycja. 



42

sprzedaż i negocjacje

EST   TEEST   TE

Co ważne, większość klientów naprawdę nie ma 
trudności, aby rozmawiać o sobie i swoich proble-
mach. Często nawet nie ma z kim tego przega-
dać. Jeżeli rzeczywiście skupimy się na rozmówcy, 
poprowadzimy etap kwalifikacji spokojnie i uważ-
nie, wówczas poczucie wartości klienta wzrośnie 
i nasze szanse na umowę również.

Istotna uwaga do prowadzenia spotkań z parą 
lub kilkoma osobami. Staraj się rozmawiać 
z każdym uczestnikiem spotkania i poznawać 
jego punkt widzenia. Często agenci skupiają się 
na osobie, z którą złapali dobry kontakt, a reszta 
pełni role drugoplanowe czy nawet statystów. 
Ich poczucie wartości może nie być na właści-
wym poziomie. Zadbaj, aby czuli się ważni i na-
wet jeżeli nie są zbyt aktywni, dopytuj, co sądzą 
na dany temat, jakie jest ich zdanie itp.

3. Zadbaj o poczucie wpływu

Nikt nie lubi być przyparty do muru. Klient 
również. Nie czuje się on komfortowo, kiedy 
agent nachalnie namawia do podpisania umo-
wy. Irytuje się wówczas lub wycofuje, mówiąc: 
„Muszę to jeszcze przemyśleć” lub „Muszę to 
jeszcze skonsultować z…”. Jeżeli chcesz, żeby 
klient czuł się komfortowo i nie stosował 
na koniec spotkania zmyłek, nie możesz wciskać 
niczego na siłę. Prowadź rozmowę tak, żeby 
klient miał poczucie wpływu. Pokazuj możliwe 
warianty, informuj uczciwie o konsekwencjach 
skorzystania z każdego z nich i pozwól klientowi 
podjąć decyzję. Przede wszystkim dawaj klien-
towi prawo powiedzenia „nie”. Aby klient poczuł 
się bezpiecznie, otworzył się i był szczery, należy 
jak najszybciej zakomunikować mu, że ma prawo 
odmówić i my to uszanujemy. Na etapie kontrak-
towania spotkania można powiedzieć: „Na koniec 
spotkania prosiłbym, żeby Pan powiedział, czy 
to się Panu podoba i zaczynamy działać, czy jed-
nak nie jest to dla Pana i póki co nie będziemy 
współpracować. Być może kiedyś jeszcze wróci-
my do rozmowy, jeżeli zmieni Pan zdanie…”.

4. Bądź szczery

Podstawą partnerskich relacji, nie tylko w biz-
nesie, jest szczerość i komunikacja wprost. 
Jeżeli chcesz mieć po drugiej stronie szczerego 
klienta, który mówi, jak rzeczywiście wygląda 
sytuacja, musisz sam wymagać szczerości od 
siebie. Bycie szczerym, to nazywanie sytuacji 
taką jaka jest, a nie mówienie tego, co chce 
usłyszeć klient, żeby mu się przypodobać. To 
oczywiście wymaga odwagi i taktu. Jeżeli chcę 
mieć dobre umowy i rzeczywiście partnera 
po stronie właściciela nieruchomości, muszę 
wprost mówić np. o tym, że jego wyobrażenie 
o wartości nieruchomość jest mylne. Że szanse 
na uzyskanie takiej ceny są nikłe. Muszę też re-
agować, kiedy widzę, że klient jest nie do koń-
ca szczery lub nie chce wyjawić mi całej praw-
dy na temat nieruchomości. Szczerość wiąże się 
z asertywnością. Dobry agent potrafi wyrazić 
swoje zdanie i je obronić, zwłaszcza na temat 
skutecznej i sprawdzonej strategii sprzedaży, 
adekwatnego wynagrodzenia czy współpracy 
na umowach wyłączności. Nie godzi się na sła-
be warunki, byleby pozyskać nieruchomość.

Jeżeli chcesz pracować na wyłącznościach 
z dobrym wynagrodzeniem, musisz często 
przeprowadzić klienta z miejsca, gdzie zakłada 
on podpisanie tylko umowy otwartej na je-
den procent, do miejsca, gdzie nie chce innej 
współpracy niż wyłączność i jest w stanie 
zapłacić dobre wynagrodzenie. Osiągniesz to 
dzięki dobrym relacjom opartym na szczerości 
i asertywnej postawie, dokładnej kwalifikacji 
klienta i zaprezentowaniu usługi jako antido-
tum na bolączki klienta. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

3

4
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 Michał Rorbach 

Warto w pracy 
mieć zasady
czyli o zasadach Sandlera słów kilka

fot. Oziel Gómez / pexels.com
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Często – zaczynając szkolenie lub prowadząc prelekcję – zadaję grupie 
jedno proste pytanie: Jaka metoda sprzedaży jest Waszym zdaniem 
najlepsza? A gdybym teraz Ciebie zapytał? Jak byś zareagował?

Reakcje uczestników są bardzo różne. Część 
prześmiewczo potakuje głową, część – oczekując 
aprobaty prowadzącego – wspomina o Sandlerze, 
a część podaje szkolenia, w których brała udział. 
Potem następuje wyczekująca cisza…

A Ty, jak myślisz, która metoda jest rzeczywiście naj-
lepsza? Odpowiedź jest w zasadzie prosta: najlepszą 
metodą jest ta, która działa. Jak ją jednak rozpoznać?

Oczywiście, że dla mnie jest to metoda, w któ-
rej osobiście się odnajduję i której nauczam. Ale 
(uwaga disclaimer!) porównywanie szkół sprzedaży 
uważam za równie bezcelowe jak porównywanie 
sztuk walki! Nie można zero-jedynkowo orzec, któ-
ra jest najlepsza. Efektywność (i wyniki) zależą od 
wielu zmiennych, takich jak doświadczenie, predys-

pozycje fizyczne/psychiczne, 
zaangażowanie, nastawie-
nie, ale nawet i … trener!

Celem mojego artykułu nie jest udowodnienie, 
że metoda Sandlera jest tą metodą, którą musisz 
pracować, żeby być skutecznym. Chciałbym poka-
zać, w jaki sposób do procesu my podchodzimy, 
mając przy tym nadzieję, że być może Cię to zainspi-
ruje i zachęci do rozwoju w tym kierunku. Jeśli nie, 
to może po prostu przypomnisz sobie zasady, które 
już znasz, i utrwalisz dobre nawyki sprzedażowe!

 SANDLEROWCY? TO  
 JAKAŚ SEKTA… 
Oczywiście, nie, choć za naszą sprzedażową biblię, 
do której często wracamy, uważamy książkę Zasady 
Sandlera – 49 ponadczasowych zasad sprzedaży. To 
nasz fundament.

Nadchodzą – według niektórych analityków – 
ciężkie czasy dla naszej branży. Szczególnie teraz 
warto wrócić więc do podstaw, żeby odbudować 
motywację do działania i przetrwać te trudne 
tygodnie. Warto też zaopatrzyć się w narzędzia, 
które pomogą nam (psychicznie i finansowo) prze-
trwać ten okres.

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

 Najlepszą metodą jest ta, 
 która działa. 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/michal-rorbach
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Zazwyczaj, gdy prowadzę szkolenie dla pośred-
ników, stwierdzam, że ich staż pracy nie robi 
w zasadzie dużej różnicy. Dlaczego? Ponieważ – 
po latach doświadczenia – pewne czynności 
wykonujemy automatycznie, nie zastanawiając się 
głębiej nad tym, co robimy.

Innymi słowy – nawyki, które wypracowaliśmy, 
odcisnęły trwałe piętno na naszym stylu działania.

Ale dość nudnej teorii i filozofowania. Co to 
w praktyce dla nas oznacza? Odpowiem kilkoma 
zasadami. Wybrałem te, które mówią o problemie, 
dotykającym obecnie większość biur – czyli o bra-
ku klientów.

 ZASADA SANDLERA NR 1: 
 ABY ZACZĄĆ WYGRYWAĆ, 
 MUSISZ NAJPIERW NAUCZYĆ  
 SIĘ PRZEGRYWAĆ 
„Banalne i oczywiste! Co w tym odkrywczego?”

Właściwie… nic. Problem polega na tym, że zna-
jomość tej zasady, a poradzenie sobie z porażką 
na poziomie czysto emocjonalnym… to dwie  
różne rzeczy!

Przede wszystkim – musimy ją zrozumieć. Wielu 
z nas uznaje – błędnie – porażkę jako coś osobi-
stego. To ja nawaliłem. To ja sobie nie poradziłem. 
To mi klient odmówił. Takie podejście powoduje 
podświadomy lęk przed kolejną sytuacją handlo-
wą, w której coś może pójść nie tak.

Sandler każe nam rozdzielić „prawdziwe ja” od „ja 
w roli”. Co to znaczy? Brak sukcesu na jakiejś płasz-
czyźnie nie oznacza, że jesteś do niczego. Ba! Nie 
oznacza nawet, że jesteś w czymś mierny.

Ty, jako człowiek („prawdziwe ja”) jesteś i zawsze 
będziesz wartością samą w sobie. „Bezapelacyjnie 
i do samego końca!”, cytując Bogusława Lindę 
z filmu „Psy”. Natomiast „ja w roli” to nic innego 
jak Twoje zachowanie w roli: męża, ojca, kucharza, 
kierowcy, szefa czy… pośrednika nieruchomości.
Nawet jeśli parkowanie równoległe sprawia Ci 
trudność (ja w roli kierowcy), to nie umniejsza to 
Twojej wartości, wartości Twego „prawdziwego ja”. 
Oznacza to jedynie, że musisz wykupić 2 godziny 
jazdy z instruktorem, podczas których przećwi-
czysz tę kompetencję.

Dokładnie tak samo należy patrzeć na porażki 
w pracy pośrednika. Na pewno część telefonów 
nie skończy się umówionym spotkaniem. Wiele 
spotkań nie skończy się umową. Nie każda umowa 

fot. Sameel Hassen / pexels.com
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będzie wyłącznością. Nie każdemu uda się sprze-
dać. Nie każdą nieruchomość uda się sprzedać.

Czy to znaczy, że Ty jesteś do niczego? Albo jesteś 
kiepskim pośrednikiem? Absolutnie nie! Musisz za-
akceptować nieuchronność porażek (i odmów!), żeby 
zacząć być naprawdę skutecznym. A tylko skutecz-
ność w tym czasie pomoże nam przetrwać. Naucz się 
traktować porażki jako swego rodzaju drogowskazy.

Skup się na konwersji na poszczególnych etapach. 
Jeśli umawiasz bardzo mało spotkań – Ty w roli 
umawiającego potrzebujesz wsparcia. Jeśli niewie-
le wizyt kończy się umową – Ty w roli zamykające-
go spotkania musisz nauczyć się kilku technik.

 ZASADA SANDLERA NR 7: 
 NIE MUSISZ LUBIĆ 
 PROSPECTINGU, MUSISZ GO 
 tYLKO PRZEPROWADZAĆ 
Pewnie Cię zaskoczę, ale nie zamierzam przekonywać 
tutaj, jak zimne telefony są wspaniałe i przyjemne. Nie 
będę zdradzał magicznych sztuczek na to, jak je od-
czarować i sprawić, byś zabierał się do nich z uśmie-
chem na ustach. Ba! Ośmielę się nawet stwierdzić, 

że jeśli ktoś lubi zimne telefony, to jest albo masochi-
stą, albo… nigdy tak naprawdę ich nie wykonywał.

W trakcie nauki Systemu Sprzedaży Sandlera uczy-
my wielu technik, mających pomóc zwiększyć sku-
teczność takich aktywności. Podobnie zresztą jak 
wiele innych firm szkolących ze sprzedaży. Niemniej 
jednak najważniejsze jest to, by mieć świadomość, 
że dobry zimny telefon to ten… wykonany.

Bycie handlowcem polega na tym, że więcej razy 
usłyszysz „nie” niż „tak”. Pogódź się z tym. Ważne 
jest, żeby traktować odmowy jako niezbędny ele-
ment procesu – jako cenę, którą musisz zapłacić 
za efekt końcowy, tj. zawartą umowę pośrednictwa 
czy sprzedane mieszkanie.

Policz sobie, ile średnio musisz wykonać telefonów, 
żeby podpisać umowę. Może 5? Może 10? Zależy to 
od rynku, na którym pracujesz, czy typu nierucho-
mości, którą chcesz pozyskać. Trochę też od Twoich 
kompetencji. Jeśli poznasz już tę liczbę – ruszaj 
śmiało do działania! Powtarzaj sobie, że „płaci  
każdy, ale wypłaca ostatni”. Jeśli musisz wykonać  
10 telefonów, żeby podpisać jedną umowę, z której 
finalnie zarobisz 3000 zł – po każdym nieudanym 
telefonie podziękuj za 300 zł i wykonaj kolejny. 
W końcu każdy następny przybliża Cię do wypłaty!

fot. eberhard grossgasteiger / pexels.com

 Porażki to swego rodzaju drogowskazy. 
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 ZASADA SANDLERA NR 9: 
 KAŻDA NIEUDANA ROZMOWA 
 PROSPECTINGOWA 
 ZAPROCENTUJE W PRZYSZŁOŚCI 
Skoro już wiesz, że nie każdemu sprzedasz – nie 
zaskoczę Cię stwierdzeniem, że przeprowadzisz 
więcej nieudanych rozmów niż udanych. Spore 
grono prospektów nie będzie potrzebowało Twoich 
usług – albo w ogóle, albo w danym momencie.

Założę się, że część używanych przez nich „zmy-
łek” czy „uników” mógłbyś pogrupować.

Jeśli tak jest, spisz je w odpowiednich kategoriach 
i pomyśl, w jaki sposób mógłbyś zareagować. 
Właściwie stworzy Ci się taki miniskrypt na rozmowę.

W myśl zasady numer 1 – na podstawie nieuda-
nych rozmów (i odmów) możesz wypracować swój 
sposób rozmawiania/reagowania, który pomoże Ci 
przechodzić przez uniki i otwierać prospektów, któ-
rzy – choć dziś odmawiają – zostaną przygotowani, 
by stać się Twoimi klientami w przyszłości. Każda 

przećwiczona kwestia, każde sprawdzenie reakcji 
klientów zapunktuje w przyszłości. A w efekcie, ułatwi 
Ci umawianie większej liczby spotkań przy wykonaniu 
mniejszej liczby telefonów.

A co, jeśli nieco złamiesz schemat i zastosujesz 
„uderzenie prewencyjne”?

Panie Michale, jak tylko powiem, że jestem pośredni-
kiem, to pewnie zareaguje Pan jak większość klientów 
i powie, że „ja najpierw chce sam spróbować”, „po-
średnikom dziękuję”, „biura tylko ze swoim klientem”. 
Pytanie czy byłby Pan skłonny dać mi 30 sekund, 
ja powiem pokrótce dlaczego dzwonię i wtedy Pan 
podejmie decyzję, czy to ma sens czy nie?

Taki tip. Spróbuj i daj znać jak poszło! 

 ZASADA SANDLERA NR 11: 
 PIENIĄDZE ROSNĄ NA DRZEWACH 
Jeśli spodziewasz się w tej zasadzie podpowie-
dzi w stylu „jak zarobić, żeby się nie narobić”, 
to Cię zawiodę. W Sandlerze wierzymy w pracę. 
Mądrą, przemyślaną i konsekwentną – niekoniecz-
nie ciężką – ale nadal pracę.

fot. eberhard grossgasteiger / pexels.com

fot. Vytautas Verkelis / pexels.com
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Co nie zmienia faktu, że pieniądze naprawdę ro-
sną na drzewach… poleceń! 

Zastanów się, czy jesteś polecany wystarczająco 
często. Zazwyczaj wiele osób twierdzi, że ich zda-
niem zasługują na więcej. I pewnie mają rację, ale… 
Problem polega na tym, że większość z nas (nie 
wszyscy!) – idąc np. do restauracji – oczekuje pew-
nego standardu. On nam się należy, więc jeśli usługa 
była zgodna z oczekiwaniami – nic nie robimy, nie 
pochwalimy. Ale! Jeśli kucharzowi powinie się noga, 
część z nas opisze to w negatywnej opinii w Google.

Pozytywnych komentarzy często jest mniej…

Podobnie ma się to do naszej branży – łatwiej 
o negatywny komentarz (jeśli w ogóle go dosta-
niemy) niż ten pozytywny. A przecież tylu klientów 
kończy z nami współpracę, będąc szczęśliwymi! 
Pozbywając się problemu, zbywając nierucho-
mość, czy znajdując tę wymarzoną, zbudowali 
z nami (chwilową) relację w oparciu o wdzięczność 
i zaufanie. Wykorzystaj tę okoliczność! Poproś 
o komentarz w internecie czy polecenie komuś, kto 

może potrzebować pomocy pośrednika. Może wie, 
że kuzyn przymierza się do zmiany? Może teściowa 

zastanawia się nad sprzeda-
żą swojego domu?

Każdy zadowolony klient może ocieplić Ci kontakt 
z kolejnym prospektem. Podlewaj drzewa poleceń, 
proś o nie. Niech od pnia (zamkniętej transakcji) 
odrastają kolejne gałązki. Część z nich zakwitnie, 
część nie – ale drzewo nie będzie uschniętym 
kikutem, tylko będzie z czasem się rozrastać.

Na dziś tyle zasad. Czas na pracę. Powodzenia!

 Podlewaj drzewa 
 poleceń. 

fot. Vlad Bagacian / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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Sprzedaż na rynku 
pierwotnym
nie jest jedynie funkcją  
wysokości prowizji

 Marcin Monarcha 

fot. Nick Wehrli / pexels.com
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Ogólnie można to ująć jako dopracowany proces 
współpracy. Spróbuję przybliżyć w tym artykule, 
co konkretnie kryje się pod tym hasłem.

Zacznijmy od zrozumienia podstawowego elemen-
tu, jakim jest strategia podejmowania zakupów 
przez klientów. Wykres obrazuje jasno, że podej-
mowanie decyzji zakupowych zależy od motywacji 
klienta oraz łatwości kupowania. Innymi słowy 
im łatwiej jest coś kupić, tym szybciej i chętniej 
klient kupi.

Przez lata obserwacji rynku deweloperskiego odniosłem wrażenie, 
że większość osób decyzyjnych za główny wyznacznik skuteczności 
współpracy na linii deweloper-pośrednik uznaje wysokość wynagrodzenia, 
jakie jest wypłacane za dokonanie sprzedaży. W praktyce wygląda  
to jednak nieco inaczej. Co zatem – poza wynagrodzeniem – realnie 
wpływa na efektywność takiej współpracy?

Menedżer sprzedaży, handlowiec i konsultant. Trener deweloperskich 
zespołów sprzedażowych. Autor systemu Houseller – szkolenia 
sprzedażowego na rynku pierwotnym wchodzącego w skład projektu 
obsługi marketingu deweloperskiego SferaDewelopera.pl. Absolwent 
Executive MBA Międzynarodowego Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego i Menedżerskich Studiów 
Deweloperskich w Szkole Głównej Handlowej. Od 11 lat wspiera 
inwestorów i deweloperów w projektowaniu optymalnej sprzedaży.

Marcin Monarcha

DZIAŁANIE

STRATEGIA DOKONYWANIA ZAKUPÓW

BRAK
DZIAŁANIA
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Rys 1. Strategia dokonywania zakupów,  
źródło: materiały szkoleniowe Houseller

http://sferadewelopera.pl/
http://sferadewelopera.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/marcin-monarcha/
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Wiele firm już dawno zrozumiało tę zasadę. Stąd wy-
wodzi się maksymalne uproszczenie procedur zakupo-
wych w sklepach internetowych – szybkie płatności, 
darmowe wysyłki, raty zero procent praktycznie od ręki.

Na rynku mieszkaniowym jest podobnie. Im zakup 
łatwiejszy i obciążony mniejszym ryzykiem, tym 
klient szybciej podejmie decyzję.

 Jaki ma to wpływ na 
 współpracę między 
 deweloperem a pośrednikiem? 
 
Często współpraca na tej linii jest skomplikowana. 
Deweloperzy chcą korzystać z usług pośredników, 
ale niekoniecznie chcą im ułatwiać życie. Niestety 
muszę przyznać – opinia, że pośrednicy biorą pie-
niądze za nic, jest dość powszechna. Stąd niejed-
nokrotnie deweloperzy tak układają współpracę, 
by pośrednicy się wykazali i trochę napracowali.

Dodatkowym problemem jest wewnętrzna kon-
kurencja pomiędzy pośrednikami a pracownikami 

działu sprzedaży dewelopera. Szczególnie, gdy 
umowa współpracy podpisywana jest na wyższym 
szczeblu, ale cała obsługa tej współpracy spada 
na sprzedawców. Ci często niechętnie postrzegają 
taką współpracę, traktując ją jako zagrożenie dla 
własnego wynagrodzenia. Duży wpływ na to zjawi-
sko mają wewnętrzna polityka działań sprzedażo-
wych dewelopera i sposób rozliczania przez niego 
efektów osiąganych wspólnie.

 Co bezpośrednio ułatwia 
 współpracę i efektywną 
 sprzedaż przez pośredników? 

1. Bieżący dostęp do aktualizacji dostępności 
oferty i cen

To dość oczywisty punkt, jednak liczba zanie-
dbań ze strony deweloperów w tym zakresie 
jest ogromna. Głównym problemem jest brak 
aktualizacji stron internetowych przez han-
dlowców, przez co pośrednicy, mający zajmo-
wać się daną ofertą, nigdy nie są do końca 

fot. kira schwarz / pexels.com

fot. ThisIsEngineering / pexels.com
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pewni, czy jest ona aktualna. Brak płynnych 
aktualizacji sprawia, że pośrednicy muszą pro-
sić o bieżące informacje za każdym razem, gdy 
chcą zaproponować coś z oferty dewelopera. 
Maksymalne uproszczenie tej procedury jest 
w interesie wszystkich stron.

2. Brak sensownej karencji w obsłudze klienta

Zazwyczaj jest tak, że między rozpoczęciem 
pracy z klientem a zakupem mija sporo czasu. 
Proces zakupu nieruchomości trwa czasem kilka 
miesięcy, wobec czego pośrednik musi mieć 
czas, aby wracać do klienta z ofertą i dokony-
wać follow up’ów. Narzucanie – w warunkach 
umowy z pośrednikiem – krótkiego terminu 
ważności zgłoszenia klienta sprawi, że ofer-
ta danego dewelopera może nie być w ogóle 
prezentowana. Warto zamiast tego wspierać po-
średników w prezentacji inwestycji poprzez do-
starczanie odpowiednich materiałów i narzędzi.

Dodatkowym problemem jest koniecz-
ność zgłaszania klientów i weryfikacja ich 
w bazie dewelopera, która odbywa się bez 

uwzględniania karencji. Oznacza to, że jeśli 
klient był u dewelopera (ale nie kupił), a przyj-
dzie ponownie z pośrednikiem, to nie jest uzna-
wany za klienta pośrednika. Działanie takie jest 
nagminne i jest darmowym odświeżaniem sta-
rych leadów w deweloperskim systemie CRM.

3. Podwyżki z dnia na dzień

„Od dziś mamy nowe ceny”. Takie hasło potrafi 
wywalić niejedną transakcję, nad którą usta-
lenia już są w toku. Planując zmiany cenowe, 
należy uprzedzać o tym fakcie partnerów 
odpowiednio wcześnie. Dajemy im szansę 
na poinformowanie klientów o planowanych 
zmianach, zwłaszcza jeśli ci poznali wcześniej 
inne kwoty. Zdarza się, że pośrednicy pracują 
z nieaktualnymi cennikami i problem pojawia 
się na etapie przygotowania umowy. To stawia 
pośredników w bardzo nieprzyjemnej sytuacji, 
często nie z ich winy. Mając rozproszoną ofertę, 
nie są w stanie na bieżąco kontrolować wszyst-
kich cen.  Jeśli więc deweloper nie informuje 
o zmianach w cenniku, wychodzą z założenia, 
że takowych nie ma i pracują na tym, co mają.

fot. fauxels / pexels.com
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4. Brak dostępu do placu budowy

Niektórzy deweloperzy niechętnie pokazu-
ją mieszkania na etapie realizacji inwestycji. 
Wychodzą z założenia, że jak klient chce kupić, 
to i tak kupi. Jest jednak spora grupa klientów, 
która – zanim zechce kupić – musi zobaczyć. 
Deweloperzy nie mają problemu, aby poka-
zywać mieszkania, jeśli klient zgłosi się sam. 
Jednak pośredników przychodzących z klien-
tami wpuszczać nie chcą. Takie traktowanie 
tworzy nieprzyjemną atmosferę i nie buduje 
dobrej relacji oraz zdecydowanie utrudnia 
proces zakupowy, zniechęcając do współpra-
cy. O braku finalizacji sprzedaży „gorszych” 
(bo przychodzących z pośrednikiem) klientów 
nie wspominając. Stosowanie takich praktyk 
przez deweloperów jest najprostszą metodą 
pozbywania się klientów.

5. Trudności z pozyskiwaniem materiałów  
i dokumentów

Chcąc dobrze pracować z inwestycją, warto ją 
znać na wylot i mieć dostęp do tych samych 
materiałów i dokumentów, jakie posiadają 

sprzedawcy w biurze dewelopera. Ograniczanie 
dostępu do projektu czy wręcz zakaz korzysta-
nia z nich, jest absurdalną taktyką stosowaną 
przez niektóre firmy deweloperskie.

6. Utrudnione podpisywanie umów 

Prostota zawierania umowy to również jeden 
z kluczowych elementów skuteczności dzia-
łania. W momencie, gdy klient jest gotowy 
stanąć do umowy, należy działać szybko. 
Blokowanie możliwości podpisania rezer-
wacji czy odkładanie spotkania ze względu 
na nieobecność osoby upoważnionej ze 
strony dewelopera może sprawić, że klient 
zmieni zdanie. Jeśli decyduje się on na zakup 
w piątek, to jeszcze w piątek powinien mieć 
możliwość podpisania chociażby zdalnej re-
zerwacji i to najlepiej w biurze pośrednika!

Rolą dewelopera jest tak dopracować ten 
proces, aby maksymalnie uprościć procedu-
rę. Zdarza mi się obserwować u niektórych 
deweloperów, że sama umowa rezerwa-
cyjna potrafi być przygotowywana przez 
tydzień. Przecież w tym czasie klient nadal 

fot. Thiago Matos / pexels.com
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może oglądać inne nieruchomości i nabrać 
wątpliwości, czy aby na pewno jego wybór 
był dobry.

Sensownym rozwiązaniem jest dobry draft 
umowy i pełnomocnictwo do umów rezerwa-
cyjnych dla osoby odpowiedzialnej za obsłu-
gę klientów w danym biurze nieruchomości, 
aby pośrednicy mogli szybko działać z klien-
tami zdecydowanymi na finalizację.

 Proces zakupowy w praktyce 
W sprzedaży mieszkań możemy wyodrębnić 
trzy postawy klientów, których w naszym sys-
temie edukacyjnym kwalifikujemy jako koszy-
ki klientów.

Pierwszy koszyk to myśliciele, którzy zasta-
nawiają się nad zakupem, zbierają informacje 
i oferty, ale nie bardzo chcą się angażować 
w proces, skupiając się głównie na badaniu ryn-
ku i swoich możliwości.

Drugi koszyk klientów to ci, którzy aktywnie 
poszukują, porównują oferty i oglądają mieszka-
nia. To dla nich szczególnie ważne jest poznanie 
konkretów oferty czy obejrzenie mieszkania 
na budowie. Pod kątem tej grupy deweloper 
powinien dostarczać materiały i dokumenty oraz 
umożliwiać wizyty na budowie.

Trzecia grupa to zdecydowani na zakup. Dla nich 
ważne jest działanie tu i teraz, bo ich okienko 
decyzyjne ma swój termin ważności. Jeśli nie 
podejmą decyzji w odpowiednim momencie, 
to zaczynają powątpiewać i rezygnują z danej 
oferty. Aby wykorzystać odpowiednią decyzyj-
ność klientów z tej grupy, ważne jest sprawne 
podpisanie umowy. W innym przypadku mogą 
spaść do drugiego koszyka i na nowo zacząć 
się rozglądać.

 Elementy negocjacji przy 
 nawiązywaniu współpracy 
Przedstawiłem najczęstsze problemy, negatywnie 
wpływające na efekty współpracy między pośred-
nikami i deweloperami przy sprzedaży na rynku 
pierwotnym. Dlatego zamiast skupiać się na wyso-
kości prowizji, warto pod negocjacje wziąć również 
powyższe zagadnienia i zapisać ich egzekwowanie 
w umowie współpracy między stronami.

Mądre wypracowanie procesu zakupowego i mak-
symalne uproszczenie współpracy będą zdecy-
dowanie lepiej wpływać na efektywne działania 
sprzedażowe. Zyskają na tym zarówno dewelope-
rzy, jak i pośrednicy, a co najważniejsze – klienci.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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2. Zmienność decyzji zakupowych w czasie,  
źródło: materiały szkoleniowe Houseller

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Zespół w kryzysie 
i kryzys w zespole

fot. Polina Zimmerman / pexels.com

 Bogdan Sosnowski 
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fot. Vladimir Kudinov / pexels.com

Spadek (kryzys) jest jednym z naturalnych eta-
pów zespołu. W cyklu POWSTANIE  WZROST 
 ROZWÓJ  SPADEK jest to etap wymagający 
szczególnej uwagi lidera.

Jeżeli w Twoim zespole pojawił się kryzys, to Ty 
jako lider pierwszy możesz z tym kryzysem zacząć 
pracować. Jak zrobić to w sposób zaplanowany 
i procesowy?

W momencie napływających negatywnych infor-
macji na temat możliwości kredytowych Polaków 
wiele zespołów czeka na rozwój sytuacji, narze-
kając na obecne warunki. Myślę, że jest to czas, 
w którym warto na nowo określić cele. Ciekawą 
metodą, którą można zastosować w tym przypad-
ku, jest metoda Ray Dalio, która składa się z nastę-
pujących kroków:

 1. Określ cele – dobre  
 określenie celu pomaga 
 w jego realizacji 
Rozwiń swoje cele przy założeniu nowych kom-
petencji, których chcesz się nauczyć albo które 
chcesz rozwinąć.

Kontakt z klientami, poszukiwanie nowych klien-
tów, nowy sposób dotarcia do klientów, zwiększe-
nie liczby transakcji o X%, zwiększenie wartości 
transakcji o Y%, większa widoczność w social me-
dia, stosowanie nowych pomysłów na pozyskanie, 
rozszerzenie portfolio usług to tylko część wyzwań 
na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług.

Dzisiejsza zmienność w świecie, zmiany technologiczne, geopolityczne 
wpływają na modele konsumpcji i zmiany w zachowaniu konsumentów. 
W obecnej sytuacji rynkowej każda branża jest wystawiona na zmiany 
i największym zagrożeniem jest nasz brak chęci do dokonywania zmiany 
w sobie i w swoim sposobie działania.

Specjalizuje się w strategii i wdrażaniu zmian, rozwoju liderów 
i budowaniu zespołów w oparciu o kompetencje przyszłości.  
11 lat budował od podstaw kanał Doradców B2B PLAY. W tym 
czasie  zrealizował wszystkie zakładane cele ilościowe, wartościowe 
i jakościowe w każdym kwartale. Zarządzał 90 zespołami, prowadząc 
kanał 750 doradców biznesowych. Dziś tworzy programy rozwojowe 
również dla biur nieruchomości, włączając w nie wiedzę na temat 
działania mózgu, inteligencję emocjonalną, elastyczne myślenie. 
Kontakt: LinkedIn.

Bogdan Sosnowski

https://www.linkedin.com/in/bogdansosnowski/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/in/bogdansosnowski/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/bogdan-sosnowski/
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 2. Określ problemy,  
 które łączą się z każdym 
 poszczególnym celem 
Przykładowo kontakt z klientami bardzo często 
łączy się z mało wartościową bazą danego dorad-
cy. Słaba znajomość własnej bazy klientów może 
wynikać z rosnącego do tej pory rynku zarówno 
pod względem wartości, jak również liczby transak-
cji. To podstawowy krok na drodze do większej liczby 
transakcji. Eksperci rynku nieruchomości często 
tłumaczą się tym, iż nie mają z czym zadzwonić do 
swoich klientów, bo oni przecież już kupili/sprzedali 
nieruchomość. Warto zapytać swoich klientów, jakie 
mają dalsze plany inwestycyjne i dowiedzieć się, jak 
wygląda ich dzisiejsza sytuacja. Może okazać się, 
że część z nich będzie na etapie rozważania obec-
nych potrzeb i możliwości mieszkaniowych. Ważne, 
abyś Ty był osobą, do której zwrócą się z pytaniem 
o pomoc lub poradę w przypadku kolejnej transakcji 
lub zmiany. Bardzo dużo sytuacji życiowych wpływa 
na zmianę statusu społecznego, a co za tym idzie 
możliwości mieszkaniowych.

Pozostanie pierwszym wyborem Twojego klienta 
wymaga budowania z nim długoterminowej relacji. 
Czasami po transakcji sprzedawca zapomina o klien-
cie i powrót do bazy wydaje mu się bardzo dużym 
wyzwaniem. Przekonanie do telefonu to jeden 
z pierwszych kroków powrotu do zaniedbanej relacji. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że potrzebujesz kilku 
pomysłów, zanim zaczniesz dzwonić do swojej bazy.

Podziel problemy na grupy i ustaw kolejność 
ich rozwiązywania.

 3. Szczegółowa 
 diagnoza problemów 
Kiedy mamy rozpisane poszczególne problemy, szu-
kamy przyczyn każdego z nich z osobna, odpowia-

dając na pytanie, jakie są przyczyny każdego osob-
nego problemu. Spisujemy przyczyny. Zastanów się 
dłużej, bądź wnikliwy, odpowiedz na najtrudniejsze 
pytania. Wydobycie na powierzchnię prawdziwych 
przyczyn ma pokazać Twoją świadomość i akcep-
tację obszarów do poprawy. Dobra analiza jest 
podstawą do projektowania skutecznych rozwiązań.

 4. Projektowanie rozwiązań 
 polega na doskonałym 
 planowaniu działania 
Twoje plany powinny być elastyczne. Testowanie 
rozwiązań ma przynieść rezultat i musisz uwierzyć 
w narzędzia i metody, których chcesz użyć.  Do tego 
zadania warto zastosować narzędzia z procesu kre-
acji, które pozwolą uczestnikom dyskusji na nowe 
spojrzenie. W rozmowie należy zwrócić szczególną 
uwagę na odroczoną ocenę pomysłów innych, aby 
wyzwolić maksymalny potencjał zespołu.

 5. Działanie powinno 
 opierać się o stworzony 
 wcześniej plan 
Czasami jest to zmiana zachowań nawykowych. Jak 
wiemy, zmiana siebie wymaga dużej siły woli i często 
wzmocnienia osoby, która pracuje z Tobą nad realiza-
cją. Wprowadzenie mierników pracy pozwoli Ci na mie-
rzenie swojej efektywności i ewentualne korekty.

Przed rozpoczęciem działań zmierz swoje zaan-
gażowanie i motywację, najlepiej skalując obie te 
wartości na wektorach od 0-10. Odpowiedz sobie 
na pytanie, co wpływa na poziom zaangażowania, 
jak chcesz je podnieść co najmniej do wartości 
8. To samo zrób z motywacją. To dwie odrębne 
kategorie często wrzucane do jednego worka. 
Można być zaangażowanym na 10, a zmotywo-
wanym na 7 i z tego powodu warto się nad tym 
głębiej zastanowić.
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Dodatkowym elementem działania w sytuacji 
trudnego rynku jest skalowanie i mapowanie kom-
petencji. Kompetencji, które wczoraj uważaliśmy 
za kluczowe oraz tych, które będę ważne jutro. 
Szczera odpowiedź na pytania może być drogo-
wskazem do rozwoju:

 ■ Jakie kompetencje chcę podnieść 
i w jaki sposób?

 ■ Jakie kompetencje będą kluczowe jutro?

 ■ Które kompetencje doceniają moi klienci?

 ■ W jaki sposób mogę je zaprezentować lepiej?

 ■ Jakie talenty, na które wczoraj nie zwracałem 
uwagi, mogę wykorzystać w przyszłości?

 ■ Co zacząć robić już dziś?

W świecie, w którym informacja i wiedza są na wy-
ciągnięcie ręki (czytaj – naciśnięcie klawisza), masz 
szeroki wachlarz możliwości. To co odróżnia Cię od 
innych, to chęć nauki oraz szybkość przyswajanych 
informacji. To z kolei jest wynikiem Twojego nasta-
wienia na rozwój. Stałość to trzymanie się wypra-
cowanych rozwiązań, rozwój to poszerzanie strefy 
komfortu. Osobne zagadnienie to praca z naszym 
mózgiem, którą mamy do wykonania wszyscy ze 
względu na nasze przyzwyczajenia i to, iż często 
pobudzenie do rozwoju wymaga dużego wysiłku.

Praca nad nastawieniem i formą to wyzwanie każdego 
poranka. Ćwiczenia, które zastosujesz od rana wpływa-
ją na Twoją efektywność przez cały dzień. Świadomość 
tego, że możesz stosować je każdego dnia (oczywiście 
zmieniając zestawy), prowadzi do nowych działań 
i pobudzenia Twojej kreatywności, która jest również 
jedną z kluczowych kompetencji przyszłości.

Praca z mózgiem to również radzenie sobie ze 
stresem, który w obecnych warunkach ma ogromny 
wpływ na nasze działania i odporność. Zrozumienie 
tego, jak stres wpływa na nasze działania i efek-
tywność, to podstawa sukcesu w szybko zmieniają-
cych się warunkach otoczenia i możliwość tworze-
nia własnych rozwiązań na dziś i w przyszłości.

Literatura:
Ray Dalio, Zasady
Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu 
Kaja Nordengen, Mózg rządzi

fot. Karolina Grabowska / pexels.com

 Praca nad nastawieniem 
 i formą to wyzwanie 
 każdego poranka. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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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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 Rozmowa z JAKUBEM BIELEM 

fot. Damian Bartoszek

Viral 
marketing

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Tradycyjne formy reklamy są coraz mniej skuteczne. Odbiorcy, zmęczeni 
natłokiem wszelkich komunikatów, nie zwracają na nie większej uwagi 
lub irytują się nadmiarem i nachalnością w szczególności reklam. Warto 
poszukiwać nowych form dotarcia do potencjalnych klientów, a jedną 
z nich jest marketing wirusowy.

O viralowym potencjale w branży nieruchomości rozmawiam z Jakubem 
Bielem, który kreatywne reklamy robił już w kosmosie, telegazecie, 
Tinderze, Tik Toku, a nawet na Pornhubie, a o marketingu opowiada 
na takich uczelniach, jak: AGH w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Łódzki, WSB w Gdańsku, SGH w Warszawie i Akademia Leona 
Koźmińskiego, wielokrotnie otrzymał także statuetkę I Love Marketing.

Zacznijmy od podstaw. Viral marketing – co 
to jest i jaki jest mechanizm jego działania?

To taki rodzaj marketingu, który opiera się głów-
nie na udostępnieniach, na podaniu dalej jakiejś 
informacji. Marketing wirusowy wziął swoją nazwę 
od analogii do zakażeń wirusami, bo rozchodzi się 
bardzo podobnie. Każdy, kto otrzyma, może podać 
dalej. I bardzo podobne zasady da się wykorzystać 
w marketingu – celowo lub nie.

Jego mechanizm przypomina to, jak działa plot-
ka. Pojawia się jakiś gorący news, ty powiesz to 
jednej osobie, ta osoba powie dwóm kolejnym, te 
dwie czterem następnym i tak plotka rozkręca się 
na całego, docierając do setki, tysiąca, kilku tysięcy 
osób. Podajemy wiadomości z ust do ust – bo są 
takie kampanie, o których po prostu rozmawiamy 
ze znajomymi, albo udostępniamy je w interne-

cie – czy to na Facebooku, Twitterze, Instagramie, 
czy w innych mediach społecznościowych.

Dlaczego warto sięgać po marketing wirusowy?

Generalnie, to bardzo tanie działanie i może być 
naprawdę wysoko zasięgowe.

Wystarczy, że sobie zestawimy, ile osób ogląda 
główne codzienne wydanie Faktów, Wydarzeń czy 
Wiadomości, czyli około 3 miliony osób, z tym, ile osób 
wchodzi na Tik Toka – w samej Polsce to ponad 10 
milionów użytkowników. Mamy możliwość dotarcia do 
tak wielkiej grupy, jak choćby grupa odbiorców pro-
gramów informacyjnych, bez opłat za emisję. Drogie 
może być samo zrobienie spotu, ale jeśli konsekwen-
cje będą długofalowe, to to się po prostu opłaca.
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Jakie efekty może przynieść marce?

Może przynieść różne, w zależności od tego, jaki 
sobie wyznaczymy cel. Ważne jest to, że żeby 
gdzieś dojść, musimy wiedzieć, gdzie chcemy trafić. 
Bez celu ani rusz.

Gdy z x-komem (marką e-commerce w branży elek-
troniki – przyp. red.) chcieliśmy wypromować nasz 
kanał na YouTubie, przymocowaliśmy telefon do 
balonu stratosferycznego, a on poleciał na wyso-
kość 35 kilometrów. Stamtąd zrzuciliśmy go na zie-
mię, by zobaczyć, czy przetrwa. Ostatecznie sam 
telefon przetrwał, choć nie przetrwała bateria, 
bo na tej wysokości jest -70 stopni Celsjusza. Było 
to na tyle ciekawe przedsięwzięcie, że nagranie 
obejrzało pół miliona osób, napisały o tym media 
i wieść niosła się szeroko po mediach społeczno-
ściowych, marketingowych i technologicznych. 
Łącznie wiadomość dotarła do 2,5 mln osób, a cała 
akcja kosztowała nas 2000 zł i to już z paliwem.

Nie każdy chce jednak wypromować swój kanał 
na YouTubie, celem może być sprzedaż. To bardzo 
częsty cel kampanii wirusowych. Taki też postawi-
liśmy przed sobą, gdy chcieliśmy sprzedać więcej 
telewizorów marki Philips. Zrobiliśmy akcję na Dzień 
Babci – specjalny kod promocyjny na kilkaset zło-
tych ukryliśmy w Telegazecie. Dlaczego tam? Bo ko-
rzystają z niej już raczej tylko starsi ludzie i na star-
szych telewizorach. Trzeba było więc dokładnie 
w ten dzień wybrać się do babci i znaleźć ten kod 
promocyjny, a ukryte hasło brzmiało: „Kocham Cię”. 
Ładunek emocjonalny, jaki miał ten przekaz, spra-
wił, że mnóstwo osób robiło zdjęcia nie tylko ekranu 
telewizora, ale także wspólnie ze swoją babcią przy 
okazji. Sieć zalały właśnie takie fotki, z bardzo pozy-
tywnymi wzmiankami dotyczącymi marki.

 Marketing wirusowy  
 to ogromne zasięgi przy  
 niewielkim koszcie. 

fot. archiwum prywatne, dzięki uprzejmości organizatora konferencji I LOVE MARKETING
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Celem może być też budowanie świadomości 
marki. Ściągaliśmy uwagę np. kampanią reklamo-
wą myszek dla leworęcznych w serwisie Pornhub. 
Sama kampania była niskobudżetowa, ale zrobiło 
się o niej wyjątkowo głośno…

Wirusowość samego przekazu i jego 
rozpowszechnianie poprzez szerowanie, 
a druga rzecz – ważna, a czasem 
i ważniejsza –  to szum medialny, jaki się 
wokół danego przedsięwzięcia wytworzy.

Tak właśnie było w przypadku tej wspomnianej 
kampanii. Samej kampanii wcale tak wielu ludzi 
nie widziało na serwisie, reklamy nie miały wielu 
wyświetleń. Jednak dyskusje dookoła spowodowa-
ły, że w jednym miesiącu 8 milionów Polaków roz-
mawiało o naszej kampanii. Musimy zawsze liczyć 
się z tym, co się stanie poza samym materiałem. 
Bywa, że media się oburzają, bywa, że chwalą.

Nadal bywa, że efekt Cię zaskakuje?

W zeszłym roku tematem przewodnim jednej 
z kampanii, które prowadziłem na rzecz platfor-
my dla influencerów, było to, że polska gwiazdka 

Instagrama sprzedała wirtualną miłość za 250 tys. 
dolarów za pośrednictwem tokena NFT. Viral ten 
rozszedł się z Polski na cały świat. Brazylijska 
telewizja zrobiła o tym godzinny program, media 
w Japonii się rozpływały nad tym tematem, me-
dia brytyjskie trochę się podśmiewywały, ale też 
podawały dalej. Media amerykańskie skrytykowały, 
jednak także było to wielokrotnie przywoływane. 
W Rosji w serwisie informacyjnym skwitowano, 
że od dobrobytu Polakom się w głowie przewraca.

Mamy też virale niezamierzone – są to wszelkie 
sytuacje kryzysowe. Jeden z polskich producentów 
kaszki dla dzieci stanął przed nie lada problemem, 
gdy wpis o szkle w jednym z jego produktów 
doczekał się przeszło 20 tysięcy wzmianek. Choć 
ostatecznie okazało się to nieprawdą, to emocje 
które wybudowały się wokół potencjalnego nie-
bezpieczeństwa, eskalowały.

Ale są także pozytywne efekty uboczne…

Gdy zrobi się głośno o firmie, to zaczyna to wpły-
wać także na inne elementy. Sam na własnym po-
dwórku zaobserwowałem wpływ kampanii myszek 
dla leworęcznych na rekrutację. Mieliśmy w danym 

fot. archiwum prywatne, dzięki uprzejmości organizatora konferencji I LOVE MARKETING
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miesiącu trzy razy więcej CV (nie tylko w marketin-
gu, ale nawet na stanowiska sprzedaży w sklepach 
stacjonarnych), a na rozmowach kandydaci wielo-
krotnie podkreślali, że chcieliby pracować w firmie, 
która ma taki dystans i luz. Zadziałało to naprawdę 
mocno na nasz employer branding. Wpłynęło także 
pozytywnie na rozmowy biznesowe z markami, 
których produkty sprzedawaliśmy, gdzie zwracano 
uwagę na naszą kreatywność.

Gdy robimy fajne rzeczy, ludzie zaczynają nas 
obserwować. Przejrzą ofertę na stronie i zakładkę 
o zespole czy też dział Kariera. Wyślą zapytanie, 
a nawet jeśli dana oferta z naszego virala nie 
będzie dostępna, to może zainteresują się innymi, 
a w przypadku biura nieruchomości – może zlecą 
sprzedaż własnej? A tu są przecież pieniądze.

Czy virale to tylko wideo?

Oczywiście, że nie. Viralem, który każdy z nas zna 
zapewne od dzieciństwa, jest to, że Coca-Cola kiedyś 
była lekarstwem na ból brzucha. A także, że zawie-
rała kiedyś kokainę. Pamiętajmy, że virale istniały 
na długo przed powstaniem internetu. Były to 
historie podawane w gazetach czy choćby miejskie 
legendy podawane z ust do ust, jak czarna wołga.

Viralem może być każda plotka związana z marką. 
Model pewnej marki ma awarię i firma zapewnia 
bezpłatne badanie techniczne i wymianę podze-
społu. Linia lotnicza czy hotel, robią coś zaskaku-
jąco miłego dla pasażera. Może to iść z ust do ust, 

może to być zdjęcie czy post 
tekstowy osoby, która o tym 
powie po raz pierwszy.

Jakiego rodzaju materiały, jakiego rodzaju 
treści mają potencjał stać się viralem?

To nie jest tak, że każdy wirus jest do siebie po-
dobny, ale jest kilka elementów, które muszą za-
grać. Przede wszystkim, muszą pojawić się emocje.

Berger i Milkman przeprowadzili badania tego, 
jakie emocje powodują, że coś udostępniamy. 
Na pierwszym miejscu jest gniew. Kiedy coś nas 
zezłościło, oburzyło. Chętnie też udostępniamy 
rzeczy, które są praktyczne. Jednak, jak wynika 
z badań Tanii Yuki, dzieje się tak wtedy, gdy mamy 
więcej jak 35 lat. Jeśli mamy mniej, to nie chcemy 
wyjść na wujka dobrą radę. Zachwyt jest także 
taką emocją, która pcha nas do dzielenia się. Ale 
też lęk. W 2020 roku, gdy koronawirus rozszalał się 
na całego, to był jeden z głównych driverów tego, 
że dzieliliśmy się ze znajomymi, bo chcieliśmy 
ich przestrzec.

Poza samymi emocjami bardzo działa także efekt 
zaskoczenia. Im bardziej jesteśmy zaskoczeni jakąś 
informacją, tym chętniej ją podamy dalej. Sami 
lubimy być zaskoczeni, lubimy też zaskakiwać zna-
jomych. Lubimy też wspólnie z nimi coś przeżywać. 
Jeżeli natrafię na coś, co rozbawiło mnie i wiem, 
że trafi to także w humor mojego przyjaciela, chęt-
niej mu to wysyłam. Jeżeli znalazłem superprzepis 
na wegańskie jedzenie, a mam znajomą, która jest 
fanką zdrowej kuchni, to jej konkretnie to podeślę.

Wreszcie last but not least – rozbawienie. Choć nie 
jest to konieczne, to kampanie wirusowe kojarzy-
my głównie z humorem. Tu mamy jednak pewien 
haczyk, by – zamiast rozbawiać przekazem lub 
formą – nie paść własną ofiarą i stać się obiek-
tem drwin.

Czy kontrowersja jest najbardziej efektywną 
pożywką dla virali?

Bardzo wiele osób myśli, że w ogóle tylko na kon-
trowersji można zrobić viral. Faktycznie jest to 
najkrótsza droga, która jednak niekoniecznie 

 Viralem może stać się 
 każda plotka związana 
 z marką. 
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prowadzi tam, gdzie chcemy się znaleźć. Powoduje, 
że zapamiętujemy samą kontrowersję, ale nie 
zapamiętamy marki. Odbiorcy mogą w ogóle nie 
zapamiętać, ani kto obudził taki viral, ani dlaczego. 
Nie będą pamiętać głównego przekazu, który był 
tam do podania dalej. Wtedy tak naprawdę cała 
para idzie w gwizdek.

W kontekście branży nieruchomości, 
kontrowersja nie wydaje się najlepszym 
sposobem. Agenci chcą być postrzegani jako 
osoby poważne i rzetelne, które są w stanie 
doradzić w ważnych finansowych sprawach.

Macie w branży nie tak odległy w czasie case filmu 
promującego lokale komercyjne w Warszawie, 
w którym bardzo istotną rolę odegrał taniec na ru-
rze. Widzę w nim analogię do filmu 365 dni na kan-
wie książki Blanki Lipińskiej. Debiutanci, przy nega-
tywnych ocenach swojego materiału, mają większe 
szanse na zrobienie virala. Jest to udokumentowane 
jako skuteczne, głównie w oparciu o case'y ksią-

żek czy filmów, choć nie tylko. Szerząca się opinia, 
jak bardzo coś jest złe, powoduje chęć obejrzenia 
i sprawdzenia, a następnie odniesienia się do tego 
w przestrzeni publicznej, jaką są social media czy 
po prostu rozmowy. Ja osobiście przesłałem ten 
film do większości osób, z którymi rozmawiam 
o marketingu na co dzień, dzielę wspólne zaintere-
sowania. Najlepszym dowodem na to, że mieliśmy 
tu do czynienia z debiutem było to, że wypuszczo-
ny w niedługim czasie sequel osiągnął zaledwie 
ułamek oglądalności pierwszego filmu. Bo nie 
temat był interesujący, a kontrowersja wokół niego. 
Większość odbiorców skupiła się na oburzeniu 
i punktowaniu słabych punktów samej realizacji, 
w ich pamięci marka nie została na pewno.

Strategia „nie ważne jak mówią, byle mówili” 
tu nie działa?

Najważniejszy jest cel virala. Jeśli celem jest to, 
by zapamiętano nas jako profesjonalistów, kogoś, 
z kim można robić poważny biznes, to kontrower-

fot. archiwum prywatne
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sja na pewno nie zbuduje tego wrażenia w głowie 
odbiorcy. I choć możemy na niej wykręcić duże 

zasięgi, to wrażenie, ja-
kie zostawimy, jest dale-
ko ważniejsze.

Wrócę do przykładu producenta kaszki. Każda 
firma chciałaby, by w przeciągu dwóch tygodni 
pojawiło się o niej 20 tysięcy wzmianek w social 
mediach w jednym tylko kraju takim jak Polska. 
Jednak nie w przypadku, gdy są to wpisy oceniają-
ce negatywnie produkt. Podobnie było w Stanach, 
producent kłódek i łańcuchów zabezpieczają-
cych do rowerów mierzył się z oddolnym viralem 
klienta, który na filmie otwiera ich zabezpieczenie 
wkładem do długopisu. W ciągu kilku tygodni 
obejrzało i skomentowało ten film kilka milio-
nów Amerykanów.

Co jeszcze wpływa na rozpowszechnianie?

O historii, wartości praktycznej i emocjach już 
wspominałem. Ale jest jeszcze jedna ważna kwe-
stia. I teraz ja zadam pytanie Tobie. Dla kogo udo-
stępniamy wszystkie treści w internecie?

Hmmm... myślę, że w dużej mierze dla siebie.

Dokładnie tak. Większość rzeczy, które wrzucamy 
do internetu, służy zbudowaniu naszego wizerun-
ku. Zdjęcia z wakacji, by wszyscy myśleli, że nam 
się powodzi. Pyszne i pięknie podane jedzenie? 
Dobrze gotujemy. Memy? Jesteśmy zabawni, mamy 

poczucie humoru. Artykuły, treści wartościowe 
merytorycznie? By inni myśleli, że jesteśmy wie-
lostronni, oczytani, inteligentni i możemy być 
ciekawym rozmówcą.

Według badań, kobiety częściej chcą wyjść na inte-
ligentne, a mężczyźni – na zabawnych. To trochę 
pokazuje nasze priorytety w kontaktach między-
ludzkich, prawda?

Generalnie wrzucamy wszystko, co uważamy 
za zgodne z naszym obrazem siebie lub obrazem, 
jaki chcemy tworzyć.

Mamy jeszcze do czynienia z takim ciekawym zja-
wiskiem, jakim jest polimotywacja. Może się nam 
wydawać, że np. udostępniamy zbiórkę, by pomóc 
(ale faktycznie sami na nią nic nie wpłaciliśmy 
i jest już dziesiątą taką z rzędu). Chcemy poka-
zać altruizm, ale faktycznie ujawnia się tu nasz 
narcyzm, bo robimy to na pokaz. Jest to najczę-
ściej nieuświadomione.

Na przykładzie materiału branżowego, o którym 
dziś rozmawialiśmy – jeśli czyta nas ktoś, kto 
podzielił się tym spotem z własnym komentarzem, 
niech przez chwilę odda się refleksji, dlaczego 
to zrobił.

Masz dla mnie jakieś dobre przykłady 
z branży real estate?

Przychodzi mi na myśl akcja dużej duńskiej sieci 
biur nieruchomości Home, o której w czerwcu 
było dość głośno w mediach. Rozumiejąc, jak 
bardzo poważną decyzją jest zakup nieruchomości 
na własny użytek, wprowadziła ona usługę tzw. 
rozszerzonego domu otwartego. Nieruchomość, 
będącą na sprzedaż, wynajmowała na jedną noc 
zainteresowanym nabywcom, by mogli oni poczuć 
na własnej skórze wszystkie zalety, ale też man-
kamenty. Umożliwiła w pełni świadome podjęcie 
decyzji, stwarzając warunki doświadczenia życia 
w wymarzonym domu. Umotywowała to bada-
niami, w których aż 82% nabywców wskazywało, 

 Kontrowersja nie  
 zbuduje wartości  
 w głowie odbiorcy. 
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że mają przynajmniej jedno poważne zastrzeżenie 
do zakupionej nieruchomości. Spot o tym przed-
sięwzięciu można nadal znaleźć w sieci pod ha-
słem „The Home Hotel”. Zrobił się z tego bardzo 
pozytywny viral, ludzie udostępniali informacje 

głównie po to, by ostrzec 
znajomych lub dać im do-
brą radę.

Nieruchomości to życiowe decyzje, duże 
pieniądze, poważne zobowiązania, kredyty. 
Nudne czy pełne viralowego potencjału?

Może jest to wielki i poważny temat, ale dotyka 
większości z nas. Prędzej czy później, na którymś 
etapie życia. Wszyscy wiedzą, czym jest spłacanie 
raty, wprowadzanie się do pierwszego mieszkania 
czy uciążliwi sąsiedzi. Znają te problemy i emocje, 
jakie temu towarzyszą. W związku z czym łatwo 
jest w głowie odbiorcy znaleźć coś, za co się zła-
piemy. Jeśli chcemy zrobić viral z czymś dużo węż-
szym, np. samochody elektryczne, to nie ma zbyt 
wielu osób, które na ten moment już takie posia-
dają. Natomiast każdy gdzieś mieszka.

Duże pieniądze budzą ogromne emocje. Ten 
ładunek emocjonalny powoduje, że chętnie coś 
udostępniamy, by ostrzec znajomych czy ich 
rozbawić, np. analogią do dotyczącej ich czy 
nas sytuacji.

Kolejna rzecz to historie. W nieruchomościach żyją 
ludzie, każdy z nich ma swoje historie. Mój znajo-
my z upodobaniem opowiada, że dokładnie w jego 
mieszkaniu w zabytkowej kamienicy, młody Józef 
Piłsudski spotkał się po raz pierwszy ze swoją 
dziewczyną. I ja to pamiętam, pamiętam dokładny 
adres i to mieszkanie, a teraz opowiadam o tym 
Tobie – podaję dalej.

Historie są czymś, co chyba 
niesamowicie wspomaga wirusowe 
rozpowszechnianie treści?

Zdecydowanie! Historia zwiększa prawdopodobień-
stwo, że spontanicznie podamy coś dalej, opowiemy 
coś innym, aż o 14 procent! Ktoś opowiada nam 
historię, a my spontanicznie nagle przypominamy so-
bie o danym adresie, miejscu – byliśmy tam, widzie-
liśmy tę ofertę, coś wiemy. Albo ktoś opowiada nam 
o jakimś swoim problemie z nieruchomością, a my 
spontanicznie przypominamy sobie o agencie, który 
miał o tym wideo na Facebooku. To wcale nie musi 
być coś aż tak spektakularnego, jak z tym Piłsudskim. 
Np. kiedy byłem w Baku w Azerbejdżanie, mężczyzna 
od którego wynajmowałem mieszkanie, powiedział 
mi: „Ej, ten budynek obok zaprojektował Polak. Ty je-
steś Polakiem, prawda?”. W naszej sieci skojarzenio-
wej naprawdę niewielkie rzeczy powodują, że sobie 
przypominamy pewne fakty.

Jak zacząć tworzyć materiały wiralowe?

Mamy tutaj dwie kwestie. Pierwsza – absolutnie 
kluczowa – to wspomniany już cel. Musisz wie-
dzieć, co chcesz osiągnąć.

Pracuję z wieloma firmami i – uwierz mi – to nigdy 
nie wygląda tak, że jest zlecenie: „wymyśl nam viral” 
i ja, tak po prostu, to robię. Pierwszym pytaniem 
jest zawsze: „a co konkretnie mamy dzięki niemu 
osiągnąć?”. Czy chcemy, żeby ludzie w Warszawie 
wiedzieli, że na Ochocie mamy coś do sprzedania? 
Czy chcemy sprzedać dwie drogie nieruchomości, 
które nam nie chcą zejść? Czy chcemy podbić cenę 
konkretnej nieruchomości? Czy chcemy pozycjono-
wać się na jakiś segment? Czy chcemy, żeby w ogóle 
ludzie się o nas dowiedzieli? Konkretny cel, bez 
którego nie zaprojektujemy virala.

A gdy już mamy cel, szukamy kreatywnego dojścia 
do jego realizacji. Kreatywnego to jest takiego, 
które się wyróżnia pomiędzy wszystkimi innymi.

 Viral marketing  
 karmią emocje. 

https://mediashotz.co.uk/danish-estate-agency-home-turns-property-viewing-into-airbb-like-experience/
https://mediashotz.co.uk/danish-estate-agency-home-turns-property-viewing-into-airbb-like-experience/
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To jest przepis w bardzo dużym uproszczeniu, 
bo oczywiście są też te elementy, o których mówi-
łem wcześniej.

Jak znaleźć pomysły? Według jakiego klucza 
je wyławiać, bądź tworzyć?

To, co polecam klientom, to obserwacja rynku 
i mediów. Kluczowe jest, by nie obserwować tylko 
własnej konkurencji – tego jak ona się promuje, 
jakie udały się im reklamy i virale. Jeżeli będziemy 
się skupiać tylko na bezpośredniej konkurencji 
na własnym rynku, nigdy nie zrobimy nic kreatyw-
nego. Trzeba wyjść poza ten ciasny krąg, a im dalej 
będziemy czerpać, tym lepiej.

Kreatywność to jest bardzo dobrze rozwinię-
ta pamięć skojarzeniowa. Musimy uczyć się 
na Instagramie od blogerek modowych, od sza-
fiarek – co one takiego robią, że jest o nich gło-
śno. Na YouTubie – od youtuberów. Obserwować 
media marketingowe, patrzeć, o czym mówią, jakie 
kampanie komentują. Lego czy Netflix zrobili coś 
fajnego? Popatrzmy, jak to skonstruowali i dlacze-

go się im udało. Oczywiście, 
własną branżę także należy 
obserwować, ale najlepiej 
za granicą.

Gdy pracuję z klientami, najczęściej zakładam 
prywatną grupę i zapraszam do niej wszystkich 
pracowników. Wrzucamy tam wszystkie inspiracje, 
które nam przychodzą do głowy. Pobudzam tam ich 
wyobraźnię, wrzucając zupełnie odległe ich branży 
świetnie zrealizowane reklamy z zagranicy. Co firma 
Mattel zrobiła w USA, co producent wody mineral-
nej w UK, co w Azji zrobił producent butów, że jest 
o nich głośno. Przy każdym takim pomyśle muszą się 

 Kreatywność to bardzo 
 dobrze rozwinięta pamięć 
 Skojarzeniowa. 

fot. Damian Bartoszek



70

marketing

EST   TEEST   TE

zastanowić, jak mogliby to zrobić u siebie. Po kilku-
nastu takich przykładach, nagle tworzy się w głowie 
coś, co nazywa się selektywną percepcją. W efekcie, 
gdy później napotykają reklamę czy wirusową treść, 
automatycznie uruchamia się w głowie ten proces 
i myślą, jak zaadaptować to we własnej firmie. Już 
po miesiącu takiego przeglądania naprawdę strze-
lają pomysłami z kosmosu! A druga korzyść – gdy 
na szybko trzeba zadziałać i stworzyć kampanię, 
a nie ma czasu na burzę mózgów, wchodzą na grupę 
i mają tam prawdziwe repozytorium pomysłów.

I już tak na koniec... Virale robić samemu czy 
z agencją kreatywną?

Agencja jest bardzo pomocna, kiedy nie wiemy, jak 
się za coś zabrać. Albo po prostu boimy się wideo. 
Pomoże uporządkować proces, może nauczyć ge-
nerować pomysły, oswoi z przebiegiem realizacji.

Pamiętajmy jednak, że agencja nigdy nie pokaże 
nas tak, jak zrobi to człowiek z wewnątrz firmy. 
Nie dostarczy tak dobrych i prawdziwych insightów 
dotyczących klientów i rynku. Dobrze jest korzy-

stać z osób z zewnątrz, ale nie po to, żeby robiły 
wszystko od początku do końca, bo wtedy nie 
będzie to takie „nasze”.

Z agencją jest taniej czy drożej?

Może się okazać, że z agencją będzie taniej, bo ma ona 
już opanowane procesy, ma sprzęt. Zna te wszystkie 
mechanizmy, o których dziś rozmawialiśmy, oszczędzi 
nam czasu na błądzenie. Może też zmniejszyć ryzyko 
kosztownych błędów, choćby tych wizerunkowych. 
Choć wcale nie musi, jeśli klient przyjdzie z gotowym 
pomysłem, zdecydowany na jego realizację. 

Dziękuję za rozmowę. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 fot. archwum prywatne, dzięki uprzejmości organizatora konferencji TEDx Katowice
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Miejsce inspiracji dla branży nieruchomości

#11

Wydarzenie pod patronatem magazynu

będzie

DOBRZE

Hotel WINDSOR – Jachranka

września 2022

15-17

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/recamp11-spotkajmy-sie-bo-bedzie-dobrze-20949.html
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Komunikacja agenta 
nieruchomości do 
młodych odbiorców

 Katarzyna Lewandowska 

fot. Helena Lopes / pexels.com
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Mam 35 lat, czyli urodziłam się o kilka lat za póź-
no, by naturalnie rozumieć potrzeby i aspiracje naj-
młodszych klientów biura. W naszej ofercie zawsze 
było sporo mieszkań i pokoi do wynajęcia, które 
przyciągają uwagę młodego pokolenia. Dzięki 
temu poznałam tę grupę docelową. Jesteście cieka-
wi, czy wnioski płynące z socjologicznych raportów 
na temat pokolenia Z, pokrywają się z tym, czego 
od kilku lat doświadczam, prowadząc komunikację 
skierowaną do młodych osób? Oceńcie sami.

 Jacy oni są? 
Młodzi odbiorcy to bardzo świadomi klienci. 
Szukają wszystkich informacji w sieci. Zwracają 
uwagę na standard mieszkań i jakość obsługi. Gdy 
spodoba im się oferta, oczekują szybkiej reakcji. 

W przeciwnym razie przechodzą do dalszych 
poszukiwań. Dobrze wiedzą, czego chcą. Czy są 
wymagającymi klientami? Owszem. Ale nic w tym 
złego. Czy mają wady? Pewnie! Są beztroscy i cza-
sem nieprzewidywalni. Ale kto w ich wieku taki nie 
był? Mają znacznie więcej zalet niż wad. 

 Młodzi chcą mieszkać ładnie 
Coraz częściej zdarza się, że najmłodsi klienci biur 
nieruchomości są albo częściowo, albo całko-
wicie samodzielni finansowo. Wielu z nich łączy 
studia z pracą. Mogą pozwolić sobie na wyższy 
standard wynajmowanego mieszkania. Kiedy 
są gotowi, by przekroczyć zakładany na ten cel 
budżet? Gdy się zachwycą! Przy podejmowaniu 
decyzji zwracają uwagę nie tylko na standard, 

Jesteście po trzydziestce, czterdziestce lub pięćdziesiątce? Macie 
poczucie, że nie rozumiecie klientów z grupy wiekowej pomiędzy  
18 a 29 rokiem życia? Jest szansa, że już nie będziecie musieli delegować 
obsługi pokolenia Z najmłodszym agentom w biurze! Komunikacja 
skierowana do takich odbiorców to Wasza przyszłość. Teraz młodzi 
wynajmują mieszkania, a za kilka lat będą je kupować. Zresztą… wielu 
z nich już dawno to robi. Dlatego podzielę się z Wami doświadczeniami. 
Dowiecie się, jak dinozaury z naszego biura nieruchomości radzą sobie 
z pokoleniem Z!

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

Katarzyna Lewandowska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/katarzyna-lewandowska/
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wyposażenie i aranżację wnętrz, lecz także 
na atrakcyjność lokalizacji, powierzchnię dodatko-
wą w postaci balkonu, widok z okna i dostępność 
miejsc parkingowych.

Inwestorzy w nieruchomości rozpoczęli trend 
wynajmowania ładnych, choć niewielkich lokali 
po remoncie. Jeszcze 10 lat temu trudno było zna-
leźć nowocześnie urządzony pokój lub mieszkanie. 
Meblościanka, stary dywan i skrzypiący tapczan 
nakryty kocem w kratę – z tym kojarzy się moje-
mu pokoleniu wynajmowanie mieszkania. Teraz 
ma być nowocześnie i staje się to standardem. 
Pokolenie Z jest gotowe iść na ustępstwa, ale tylko 
w zakresie metrażu.

 Dostosujcie formę kontaktu  
 do młodego klienta 
Osoby urodzone po 1990 roku najchętniej nawią-
zują kontakt za pośrednictwem internetu, który 
jest ich naturalnym i nadrzędnym kanałem ko-
munikacji. Rozmowa telefoniczna i spotkanie to 

dla młodych ostatni etap związany z wynajęciem 
mieszkania. Jeżeli odpowiadają na Waszą ofertę 
mailowo, SMS-owo, za pośrednictwem Messengera 
lub wiadomości prywatnej, prowadźcie z nimi 
komunikację właśnie w taki sposób. Pewnie jeste-
ście przyzwyczajeni do kontaktu telefonicznego, 
ale nie narzucajcie tej formy jako jedynej. Wśród 
Waszych młodych klientów jest też sporo obco-
krajowców. Bądźcie przygotowani na korzystanie 
także z innych komunikatorów, których używają 
do kontaktu np. Whatsapp, Telegram czy Viber. 
Na pewno to docenią.

 Z jakim wyprzedzeniem 
 pokolenie Z zaczyna 
 szukać mieszkania/pokoju 
 do wynajęcia? 
Większość młodych ludzi intensywnie rozgląda się 
za mieszkaniem już miesiąc wcześniej. Dzięki temu 
nie działają pod presją czasu. Oczywiście jest także 
grupa osób, która szuka mieszkania na ostatnią 

fot. Vlada Karpovich / pexels.com



75

marketing

EST   TEEST   TE

chwilę. Zwykle takie osoby decydują się natych-
miast. Nie ma w tym nic złego, o ile za kilka dni nie 
okaże się, że np. znaleźli mieszkanie bliżej uczel-
ni lub po prostu – znacznie tańsze. Właściciele 
mieszkań i agenci nieruchomości – co zrozumia-
łe – dość ostrożnie i niechętnie podchodzą do 
takich gwałtownych decyzji. Gdy umowa jest od 
kilku dni podpisana, a opłaty pobrane, kłopotli-
we, a czasem i niemożliwe jest odkręcanie takiej 
sytuacji. Dlatego gdy czujecie, że młoda osoba 
podejmuje decyzję pod presją czasu i np. na spo-
tkanie już wzięła ze sobą walizkę z dobytkiem, 
wytłumaczcie jej konsekwencje, jakie wiążą się ze 
zmianą decyzji za kilka dni lub tygodni. Możecie – 
jak nasi agenci – wskazać jej miejsce, gdzie przez 
kilka dni znajdzie nocleg i w tym czasie upewni 
się, że nie ma dla nich lepszej oferty niż nasza. To 
może zaoszczędzić problemów, czasu i pieniędzy 
zarówno jej, właścicielowi i Wam.

 Gdzie publikować oferty 
 skierowane do osób 
 przed trzydziestką? 
Tam, gdzie spędzają najwięcej czasu. Spotkacie 
ich na Instagramie, Facebooku, TikToku i YouTubie. 
Opublikujcie ogłoszenie przynajmniej na dwóch 
profilach, a poza tym – na Marketplace, na lo-
kalnych grupach na Facebooku i na portalach 
branżowych (np. Nieruchomosci-online.pl). Czy 
oferty wszędzie powinny mieć tę samą formę? 
Nie! Nawet nie powinny! Warto korzystać z róż-
nych formatów. Na Facebooku macie do dyspo-
zycji posty, relacje, transmisje na żywo i reels. 
Jeżeli potraficie, możecie także ustawić posty 
sponsorowane, a w nich np. reklamy karuzelowe. 
Na Instagramie macie do dyspozycji posty, insta 
stories, transmisje na żywo i reels. Zwróćcie uwagę 
na format obrazu lub wideo (orientacja piono-
wa, pozioma i wymiary). Dopasujcie ilość tekstu 
do wybranej formy przekazu. Klasyczną wersję 
oferty możecie wrzucić jako post, opatrując go 
atrakcyjnymi zdjęciami mieszkania. Możecie też 

opublikować wideo. Na insta stories, w relacjach 
i w reels najlepiej sprawdzą się dynamiczne filmiki 
z niewielką ilością tekstu. To pokolenie lubi róż-
norodne formy przekazu. Wpisywanie się w trendy 
to Wasza szansa na pokazanie młodej widowni 
tego, co macie w ofercie i jak kreatywnie potraficie 
to zaprezentować.

Źródło:  Struktura wieku użytkowników portalu 
Nieruchomosci-online.pl, dane Google Analytics za lipiec 2022.

 Jak przygotować mieszkanie 
 do wynajęcia? Jak 
 zredagować ogłoszenie? 
Młodzi najemcy najczęściej szukają ładnych, ume-
blowanych i wyposażonych mieszkań. Wyraziste 
dodatki, owoce i kwiaty przyciągną ich uwagę. 
Warto zostawić elementy home stagingu na czas 
prezentacji mieszkania. Gdy redagujecie ofertę, 
zwróćcie uwagę na tytuł i nagłówek, w których 
znajdą się najważniejsze informacje i atuty miesz-
kania. W dalszej części oferty opiszcie, co wchodzi 
w skład wyposażenia. Przedstawcie jasno wszyst-
kie koszty. Kluczowym parametrem dla młodych 
jest lokalizacja. Im bliżej uczelni, miejsca pracy, 
wybranego środka transportu i dostępu do miej-
skiej infrastruktury, tym lepiej. Młodym ludziom 
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zwykle nie przeszkadza wysoki poziom hałasu, 
więc mieszkania w ścisłym centrum miasta cieszą 
się dużą popularnością. Na końcu przedstawcie 
co najmniej dwa sposoby kontaktu z Wami. Nie 
każdy młody klient czuje się komfortowo, gdy 
musi od razu zadzwonić. Większość osób chętnie 
wybierze opcję pisania z Wami za pośrednic-
twem komunikatorów.

 Koszty – najważniejsze 
 kryterium wyboru 
Dzięki jasno przedstawionym kosztom klienci 
ocenią, czy dysponują budżetem pozwalającym 
na wynajem. Przedstawiając opłaty, możecie 
rozbić je na składowe – np. na odstępne, wyso-
kość czynszu i media zależne od zużycia. Dodajcie 
też informację o wysokości kaucji i – jeśli macie 
taki model działania – o kosztach wynagrodzenia 
za pośrednictwo dla biura. Zwróćcie uwagę, by 
wszystko było przedstawione w jednym miejscu. 
Młodych zniechęcają informacje rozrzucone po ca-
łym ogłoszeniu.

 Jak pracować z ofertą 
 skierowaną do młodych 
 odbiorców i z… nimi samymi? 
Określcie precyzyjnie grupę docelową. Zaplanujcie 
strategię i kalendarz działań marketingowych dla 
oferty. Dobierzcie kanały komunikacji. Stwórzcie 
zestaw materiałów marketingowych – zdjęcia, 
teksty, wideo. Powinny być atrakcyjne wizualnie 
i przejrzyste informacyjnie. Publikujcie materiały 
stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Gdy pojawią się zainteresowani klienci, postawcie 
na szybkość reakcji. Zadbajcie o doświadczenia 
konsumenckie – również w mediach społeczno-
ściowych. Warto przedstawić kolejne kroki prowa-
dzące do wynajęcia lokalu (np. ustalenie terminu 
spotkania, prezentacja mieszkania wraz z przed-
stawieniem zasad korzystania z nieruchomości, 

decyzja klienta, rezerwacja mieszkania, podpisanie 
umowy, uregulowanie kaucji i innych opłat, prze-
kazanie mieszkania wraz ze sporządzeniem pro-
tokołu zdawczo-odbiorczego, przepisanie mediów 
na najemcę). Dzięki takiemu schematowi klient 
wie, na co ma się przygotować na danym etapie.

 Wpływ marki osobistej 
 agenta na komunikację 
 z młodym odbiorcą 
Jeśli zależy Wam na zaangażowanej grupie mło-
dych klientów, skorzystajcie z potencjału, jaki 
drzemie w budowania marki osobistej wokół 
pracy i stylu życia agenta nieruchomości. Młodzi 
odbiorcy oczekują urozmaiconej komunikacji. 
Odnalezienie punktów wspólnych zbliża ich do 
Was i zatrzymuje na dłużej. Wasze konta w me-
diach społecznościowych mogą dostarczać inspi-
racji, bawić, uczyć, a pomiędzy tym wszystkim – 
nienachalnie informować o nowych ofertach. 
Nie traktujcie Facebooka, Instagrama, TikToka 
i YouTube'a jako portali sprzedażowych. Tam też 
trzeba być, by zwielokrotnić efekt naszych działań 
marketingowych. Social media służą budowaniu 
społeczności wokół naszych działań.

 Warto trzymać sztamę 
 z młodymi! 
Komunikacja agentów nieruchomości do młodych 
odbiorców wymaga znajomości technologii, otwar-
tości i porzucenia schematów. Dajcie sobie szansę, 
by nauczyć się współpracować z tą grupą klientów. 
Jestem pewna, że te doświadczenia otworzą Was 
na znacznie swobodniejszą – ale wcale nie mniej 
profesjonalną – obsługę klienta.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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 Iza Bernau-Ławniczak, Przemysław Chimczak-Bratkowski 

Twój klient 
się zmienia
czyli jak wykorzystać persony  
w marketingu i sprzedaży mieszkań

Artwork: Ola Dobrzyńska
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Szefowa projektów badawczych Customer Insights w Very 
Human Services, członkini zarządu agencji VHS. Buduje 
silne marki i strategie rozwoju firm. Projektuje usługi 
sprzedaży, np. dla retailu, hoteli, spa, lotnisk, muzeów. 
Doświadczona ekspertka od badań, analizowania 
trendów, budowania doświadczeń zakupowych 
(customer experience).

Iza Bernau-Ławniczak

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

Przemysław Chimczak-Bratkowski

Kiedy pytamy agentów nieruchomości albo dewelo-
perów o to, kto jest odbiorcą ich usług i produktów, 
często mówią, że mają bardzo dobrze sprecyzowane 
segmenty rynkowe, np.: osoby dobrze zarabiające, 
z dużych miast, między 35 a 45 rokiem życia – czyli 
np. Tomasz z Wrocławia lub Pani Katarzyna z Gdyni.

Prawda jest jednak taka, że ludzie kupują albo 
używają czegoś z bardzo konkretnego powodu, 
który jest ich własny, indywidualny, a nie charakte-
rystyczny dla dużego segmentu.

 Kilka typów zakupowych 
 w jednym segmencie 
Segmenty rynkowe są bardzo dobrym narzę-
dziem do ustalania priorytetów sprzedażowych, 

natomiast są tak różnorodne wewnętrznie, że nie 
mogą być skutecznym narzędziem, bo docieranie 
w jednym czasie, z takim samym komunikatem do 
różnych ludzi jest jak strzelanie na oślep.

Wspomniani pan Tomasz i pani Katarzyna należą 
wprawdzie do jednego segmentu i może mają na-
wet podobne potrzeby na poziomie funkcjonalnym 
(np. potrzebują większego lub nowego mieszkania), 
ale ich motywacje, sposoby podejmowania decyzji 
czy wreszcie ambicje, są z dużym prawdopodo-
bieństwem zupełnie inne.

W jednym segmencie mogą znaleźć się różni ludzie, 
w różnej sytuacji życiowej i z różnymi celami w ży-
ciu. Dlatego tak pomocne są persony Twoich klien-
tów, dzięki którym można skutecznie przeprowadzić 
„śledztwo” dotyczące tego, jakie typy odbiorców 

Przy budowaniu strategii sprzedaży, marketingu i komunikacji nie można 
wydawać pieniędzy na oślep. To znaczy można, ale to raczej droga zabawa, 
gdy trzeba przeznaczyć duży budżet na kampanię i cały czas dolewać paliwa 
do jej silników. Pomocne w mądrzejszym i skuteczniejszym inwestowaniu 
w działania marketingowe, komunikacyjne i sprzedażowe są persony, czyli 
sylwetki zakupowe klientów.

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/przemyslaw-chimczak-bratkowski/
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znajdują się w jednym segmencie i jakie są ich po-
trzeby. Wyniki tego śledztwa można zaś przełożyć 
na komunikaty i działania komunikacyjne i sprzeda-
żowe, które pozwalają szybciej domknąć sprzedaż.

 Kim jest persona? 
Persona to fikcyjny opis osoby, który jest jed-
nak… realistyczny. Nasuwa się pytanie: fikcyjny, 
a realistyczny – czy te cechy się nie wykluczają? 
Odpowiedź brzmi – w tym kontekście – nie.

Persona jest wynikiem raportu z badań realnych 
osób. W procesie agregacji danych z tego badania 
tworzy się wprawdzie osobę, która nie istnieje, 
ale jest to nazwany archetyp klienta. Kumuluje on 
w sobie cechy, umiejętności, potrzeby czy cele in-
dywidualnych osób. Informacje, w oparciu o które 
tworzy się personę, pochodzą z zebranych badań, 
z danych ilościowych i jakościowych. Persona jest 

przez to realistyczna, a nie wyidealizowana, po-
kazuje wzorce zaobserwowane wśród reprezenta-
tywnej grupy osób. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że nie spotkasz jej na ulicy. Jednak bardzo 
prawdopodobne jest też to, że spotkasz w realnym 
świecie osoby, które mają cechy persony, bądź 
zachowują się i myślą podobnie jak persona.

 Jak powstają persony? 
Persony klientów powstają w efekcie badań design 
research. To badania praktyczne, służące precyzyj-
nemu projektowaniu produktów, usług, strategii 
marketingowych i innych działań biznesowych. 
W takich badaniach szuka się jak najpełniejszego 
obrazu rzeczywistości – badacze eksplorują wątki 
w doświadczeniach, historiach i zachowaniach 
uczestników badań, które wykraczają poza proste 
deklaracje zawarte w wypowiedziach czy zwy-
kłych ankietach.

Artwork: Ola Dobrzyńska
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Badanie, którego efektem jest stworzony przez nas 
raport Persony Mieszkaniowe, miało na celu roz-
pracowanie mechanizmów podejmowania decyzji 
oraz motywacji zakupowych w procesie wyszuki-
wania, kupowania i wynajmowania nieruchomości. 
Badaliśmy metodą hybrydową, która przynosi 
najlepsze efekty. Przeprowadziliśmy ponad 90 po-
głębionych wywiadów z respondentami z dużych 
i średnich miast, analizowaliśmy równolegle wypo-
wiedzi na forach internetowych, a wyniki przeana-
lizowaliśmy pod kątem procesów zakupowych.

 Po co są persony i do czego 
 można je wykorzystać? 
Persony pozwalają dowiedzieć się o klientach 
maksymalnie dużo, układają wiedzę o ludziach 
i ich potrzebach w kategorie i zawierają wnioski 
z badań, czyli materiał, który został przeanalizo-
wany i opracowany przez ekspertów. To esencja, 
która jest pomocna w codziennej pracy, ponieważ 
jest konkretna.

Persony są po to, aby grupy docelowe były bardziej 
zrozumiałe  dla wszystkich, którzy biorą udział 
w marketingu i sprzedawaniu (mieszkań), by każdy 
pracownik wewnątrz firmy widział klienta z tej 
samej perspektywy. Persona w czytelny sposób za-
prezentuje wszystkim członkom Twojego zespołu 
wnioski na temat grupy docelowej. Pozwoli to wy-
równać poziom wiedzy i bazować na niej w pracy. 
Taka poukładana wiedza pozwala podjąć szybciej 
słuszne decyzje. Ilekroć będziesz zastanawiać 
się, czy np. warto dać klientowi bonus, w oparciu 
o wiedzę z raportu, szybciej dojdziesz do wniosku, 
czy taki wydatek jest konieczny lub opłaci się. Tym 

samym obniżasz ryzyko 
przestrzelenia, czyli nietra-
fienia z ofertą.

fot. RODNAE Productions / pexels.com

 Dzięki personom można  
 działać sprawniej i szybciej 
 domykać sprzedaż. 

Artwork: Ola Dobrzyńska
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 Czego się dowiemy 
 dzięki personom? 
Spójrzmy na personę na przykładzie. Niech to 
będzie małżeństwo Tomasza i Oli, czyli rodziców 
planującej studia w Krakowie 18-letniej córki. 
Czują się zobowiązani (w poczuciu dobrze speł-
nionego rodzicielskiego obowiązku) do tego, 
żeby pomóc dziecku na starcie w dorosłe życie 
i w związku z tym szukają czegoś „w odpowied-
nim standardzie”.

To sytuacja wyjściowa, z którą prawdopodobnie 
podobni klienci przychodzą do Twojego biura 
sprzedaży. Co jeszcze o takiej personie dowia-
dujemy się z badań, a czego sami pewnie Ci 
nie powiedzą?

 ■ To pewni siebie ludzie, którzy mają pieniądze 
i są z tego dumni. Nie boją się okazywania 
swojego statusu finansowego przez dostatni 
tryb życia, choć wydawanie pieniędzy wcale im 
łatwo nie przychodzi.

 ■ To łowcy okazji – mogliby więcej, ale chcieliby 
taniej. Są wrażliwi na otaczanie się modnymi, 
nowoczesnymi artefaktami, z cichą nadzieją, 
że inni to dostrzegą i docenią.

Jaki jest ich stosunek do doradców i wiedza na te-
mat rynku nieruchomości?

 ■ Z badań wynika, że o nieruchomościach wie-
dzą tyle, ile wiedzą z własnych wyobrażeń lub 
programów telewizyjnych.

 ■ Doświadczenia w kupowaniu mieszkań mają 
znikome; owszem kupili dom, ale to było  
20 lat temu.

 ■ Jeśli chodzi o doradców, korzystają z ich pomo-
cy w prowadzeniu własnej firmy. Przyzwyczaili 
się do tego, że otrzymują gotowe rozwiązania 
na tacy, na wczoraj, w najwyższej jakości.

 ■ Potrzebują czasu, żeby zaufać komuś z ze-
wnątrz, chyba że jest to osoba im znana, pole-
cana, sprawdzona.

Z czym mają problem w procesie szukania 
i kupowania?

 ■ W całym procesie szukania i kupowania nie są 
skłonni do angażowania własnej energii i cza-
su, co nie oznacza, że nie będą trzymali ręki 
na pulsie.

 ■ Frustruje ich poczucie niepewności w dokona-
niu ostatecznego wyboru i czują stres związa-
ny z finalizacją transakcji.

 Jak wykorzystać 
 te informacje? 
Persona Tomasza i Oli została przedstawiona 
w dużym uproszczeniu (tak personą może być rów-
nież małżeństwo, a nie tylko pojedyncza osoba). 
Pamiętaj, że to tylko przykład. Raporty z badań 
zawierają więcej informacji, dzięki którym szybciej 
domkniesz sprzedaż.

Już na tym etapie widać, że sprzedający może za-
adresować wiele niezaspokojonych potrzeb zarów-
no w samym procesie sprzedaży, jak i w komunika-
cji. Na przykład?

 ■ To persona klienta, która szybciej położy pie-
niądze na stół, jeśli będzie czuła się bezpiecz-
nie na całej ścieżce zakupowej – od pierwszej 
rozmowy z doradcą aż po finalizację trans-
akcji. Co da im poczucie bezpieczeństwa, to 
np.: otrzymywanie informacji na jakim etapie 
procesu są, co się na nim dzieje, co będzie się 
działo w kolejnych krokach, z czego wynikają 
ewentualne zmiany.

 ■ Tomasz i Ola nie są ekspertami rynku nie-
ruchomości, ale jednocześnie nie chcą się 
tego wstydzić, zarządzają swoją firmą i nie 
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przywykli do tego, żeby coś ich wprawiało 
w zakłopotanie. Tymczasem jest możliwe, 
że w przypadku zakupu nieruchomości części 
informacji będzie dla nich trudna, niezrozu-
miała – dlatego trudną nomenklaturę warto 
zastąpić uproszczonym językiem (szczególnie 
językiem korzyści – zarówno wobec rodzi-
ców, jak i córki). Poza tym uwzględnij to, 
że Ola kocha prestiż. Zadbaj o zdjęcia, o nar-
rację – pokaż, że kupują nie tylko 4 ściany, 
ale miejsce na ziemi dla ich córki.

 ■ To wprawdzie jedna personą, ale pamię-
taj, że kupują obydwoje. Uwzględnij treści 
zarówno „miękkie” (estetyka nieruchomości, 
bezpieczeństwo, otoczenie, praktyczność 
rozwiązań), jak i „twarde” (inwestycja, tech-
nologia, materiały budowlane, konstrukcja, 
jakościowi wykonawcy, zużycie energii, źró-
dła energii).

 ■ Bądź z personą w kontakcie, w formie, którą 
lubi. To nie są ludzie z korporacji – nie za-
łatwiają spraw mailowo. Rozważ włączenie 
w komunikację odniesienia do innych obsza-
rów, które są bliskie i znane personie  
(np.: rynek walut, obligacji, ziemi).

 ■ Potwierdzaj w komunikacji Twoją eksperc-
kość. Uwzględnij to, delegując opiekuna 
dobranego wiekiem, doświadczeniem – tak, 
żeby szybciej zbudować zaufanie. Podpieraj 
się certyfikatami, rankingami, publikacja-
mi, wypowiedziami Twoich klientów o tym 
samym profilu.

 Klienci szukają dzisiaj 
 wsparcia w podjęciu decyzji 
Ludzie nie szukają fantastycznych ofert, szuka-
ją konkretnych rozwiązań ich problemów (chcę 
szybciej dojechać do pracy, chcę odebrać prze-
syłkę w dowolnym czasie, w wygodnym miejscu 
itp.), mierzą się z konkretnymi wyzwaniami, mają 
konkretne cele. Z raportów z badań klientów rynku 

nieruchomości będziesz też wiedział, jakie ce-
chy i funkcjonalności Twojej oferty są ważne dla 
Tomasza i Oli oraz innych person klientów.

Zdobywanie wiedzy o klientach to podstawa 
efektywnej sprzedaży. Zrozumiały to już dawno 
banki, ubezpieczalnie, lotniska, muzea czy do-
stawcy energii. Zmiana perspektywy i wyjście ze 
strefy komfortu sprzedażowego pozwalają firmom 
przygotować się na nadchodzące zmiany oraz 
przejść ten trudniejszy czas suchą stopą. Jakie 
zmiany zajdą na rynku mieszkaniowym w ko-
lejnych miesiącach? Tego nie wiemy na pewno. 
Wiemy natomiast, że do każdej zmiany można się 
przygotować, zbierając odpowiednie narzędzia, 
ucząc się nowych rzeczy, na przykład badania 
potrzeb klientów.

Więcej o personach mieszkaniowych 
dowiesz się ze strony: 

personymieszkaniowe.pl

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://personymieszkaniowe.pl/
http://personymieszkaniowe.pl
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3 ważne wskazówki,
jak zyskać na obecności 
w aplikacji Nieruchomosci-online.pl

Na fali rosnącego od lat trendu mobile, już 75% użytkowników 
Nieruchomosci-online.pl szuka wymarzonego mieszkania, domu czy 
działki na telefonie. Mobile to istotny kanał pozyskiwania kontaktów. 
Warto w tym kontekście zadbać o jak najlepszą ekspozycję ofert, 
zwłaszcza w czasach malejącego popytu. Podpowiadamy, jak – dzięki 
lekkiemu tuningowi – wycisnąć więcej z obecności w aplikacji!
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 ■ Jak upewnić się, że prawidłowo podajesz 
nam lokalizację? Przeczytaj w artykule  
Mapa nowym sposobem na szukanie.

 ■ Zaloguj się i zaktualizuj lokalizację  
w swoich ogłoszeniach

 Lokalizacja, lokalizacja, 
 lokalizacja! 
Osoby zaawansowane w procesie poszukiwania są 
często zdeterminowane, by odnaleźć wymarzone 
lokum w konkretnej lokalizacji lub na określonym 
obszarze. Wizualizacja wyników na mapie daje 
również możliwość porównania cen nieruchomo-
ści o podobnych cechach w różnych lokalizacjach, 
przydatną dla tych, którzy dopiero orientują się, co 
jest dostępne na rynku.

Podanie dokładnej lokalizacji w ogłoszeniu nie-
ruchomości to wytrych do sukcesu. Z co najmniej 
trzech powodów.

1. Poszukujący za pomocą aplikacji 
Nieruchomosci-online.pl ma możliwość 
wyświetlenia wyników na mapie. Otrzymuje on 
w ten sposób atrakcyjną wizualizację cen w terenie.

2. Jedną z najwyżej cenionych* funkcjonalności 
aplikacji jest obrysowanie na mapie dowolnego 
obszaru poszukiwań.

3. Jeśli oferta ma dokładną lokalizację, 
poszukujący będzie mógł obejrzeć okolicę 
z widoku ulicy (tzw. street view).

Aby Twoje oferty zostały wyświetlone poszuku-
jącemu na mapie, muszą mieć tak uzupełnione 
dane o lokalizacji, by umożliwić nam wyznaczenie 
jej położenia – poprzez podanie nazwy ulicy lub 
punktu markerem (ręcznie lub poprzez przesła-
nie współrzędnych).

*Oceny aplikacji w sklepie Google Play

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mapa-nowym-sposobem-na-szukanie-13722.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/ogloszenia/aktywne.html
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 ■ W czym pomaga Ci standard komplet-
ności? Przeczytaj w artykule Standard 
kompletności ogłoszeń.

 ■ Jak stworzyć wirtualną wizytę w ogło-
szeniu? Zobacz prezentację Kreatora 
wizyt online.

 ■ Zaloguj się i zaktualizuj informacje  
w swoich ogłoszeniach.

 Wizerunek oferty, czyli 
 dobry widok na nowy dom 
Wyszukiwanie ofert w aplikacji mobilnej 
Nieruchomosci-online.pl odbywa się za pomocą 
wyszukiwarki o starannie dobranych kryteriach 
filtrowania. Podobnie jak w portalu, ich zakres 
wyznacza standard kompletności, czyli zestaw 
pól oznaczonych gwiazdką, które należy uzupeł-
nić w ogłoszeniu, by pokazywało się w wynikach 
specyficznego poszukiwania.

Bogata prezentacja nieruchomości pozwala do-
brze zapoznać się ze wszystkimi jej zaletami. 
Najważniejsze parametry oferty wyznaczają przy-
ciągające wzrok ikony – także tworzone z danych 
oznaczonych gwiazdką.

W galerii poszukujący obejrzy nie tylko zdjęcia, ale 
także zamieszczone tam wideo i odwiedzi nieru-
chomość dzięki wirtualnej wizycie. Pamiętaj, że 
w ramach Twojej usługi w Nieruchomosci-online.pl 
możesz bezpłatnie tworzyć nieograniczoną licz-
bę wirtualnych wizyt za pomocą łatwego w obsłu-
dze kreatora.

fot. THE 5TH / pexels.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/kreator-wirtualnych-wizyt.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/kreator-wirtualnych-wizyt.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/ogloszenia/aktywne.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/kreator-wirtualnych-wizyt.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/kreator-wirtualnych-wizyt.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/ogloszenia/aktywne.html
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 Na pomoc klientom, czyli 
 specjalizacja agenta 
 Ci podpowie 
W aplikacji poszukujący ma do dyspozycji obszerną 
bazę pośredników w obrocie nieruchomościami 
z całej Polski.

W wyszukiwarce agentów może on posłużyć się 
dwoma kryteriami: lokalizacją i specjalizacją.

Lokalizacja może być adresem siedziby biura lub 
miejscowością, w której agent działa (np. oddziału). 
W prezentacji agenta należy uzupełnić pole „miej-
scowość” – według tego pola będzie wyświetlany 
w wyszukiwarce.

Specjalizacje to obszary, które stanowią domenę 
działalności agenta. W prezentacji można wskazać 
maksymalnie dwa takie obszary spośród nastę-
pujących: nieruchomości mieszkalne, rynek pier-
wotny, nieruchomości gruntowe, nieruchomości 

komercyjne, najem, inwestycje w nieruchomości 
czy też obsługa klienta poszukującego.

Agenci wyróżniający się dbałością o jakość ogłoszeń 
oznaczeni są gwiazdką „Profesjonalny Agent”, co wpły-
wa także na ich pokazywanie się na szczycie list wy-
ników. Po wejściu w prezentacje widzimy przejrzyście 
zaprezentowane kompetencje, specjalizacje i zakres 
usług. Wszystko, co potrzebne, by upewnić się, że dany 
agent jest dobrym wyborem i pomoże w sprzedaży 
bądź zakupie nieruchomości czy innym zagadnieniu.

 ■ Jak uzupełnić specjalizacje i inne infor-
macje w prezentacji agenta? Przeczytaj 
w artykule Dobry wizerunek procentuje 
zapytaniami.

 ■ Jak uzyskać odznaczenie Profesjonalny 
Agent? Przeczytaj w artykule 
Profesjonalny Agent w pigułce.

 ■ Zaloguj się do Konta Agenta i uzupełnij 
swoją prezentację.

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/wez-udzial-w-programie-profesjonalnyagent-5929.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/prezentacja-agenta.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/porady/wez-udzial-w-programie-profesjonalnyagent-5929.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/prezentacja-agenta.html
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Poczuj

lekkość 

poszukiwań

Kiedy tylko chcesz, tam gdzie właśnie jesteś 

znajdziesz idealnie dopasowaną nieruchomość 

z aplikacją mo�ilną ;�"���/+�+���-+7��7"����

Poczuj
lekkość
poszukiwań

Kiedy tylko chcesz, tam, gdzie właśnie jesteś, 
znajdziesz idealnie dopasowaną nieruchomość 
z aplikacją mobilną Nieruchomosci-online.pl!

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nieruchomoscionline&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/nieruchomosci-online-pl/id1628755156
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Nie przepalaj 
budżetu! 
Dlaczego optymalizacja prowadzonych 
kampanii jest tak ważna?

 Łukasz Morgiewicz 

fot. Yan Krukov / pexels.com
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fot. Yan Krukov / pexels.com

National Association of Realtors przeprowa-
dziło badanie1, które jednoznacznie wykazało, 
że 92% kupujących sprawdza oferty deweloperów 
w internecie, zanim zdecyduje się wykonać kolejny 
ruch – zadzwoni lub napisze do biura sprzedaży. 
Wynika z tego, że zatrzymanie działań marketingo-
wych spowoduje starty, których nie będzie można 
już odrobić. A konkurencja tylko na to czyha.

Inwestowanie w marketing jest więc konieczne, 
ale równocześnie swoje kampanie warto pro-
wadzić rozsądnie, by nie okazało się, że podjęte 
kroki nie przynoszą pożądanych skutków. W takich 
momentach jak mantrę powtarza się jedno słowo: 
optymalizacja. I właśnie tej optymalizacji chciałem 
poświęcić dzisiaj parę słów.

 Optymalizacja tylko... 
 od podstaw! 
Zasada efektywnego zwrotu z prowadzonych kam-
panii, która w dłuższym terminie przyniesie oszczęd-
ności, jest jedna: zadbajmy o wszystko od samych 
podstaw. W toku działań reklamowych może się 
bowiem okazać, że pomimo wydanych pokaźnych 
sum pieniężnych, te nie przynoszą pokładanych 
w nich nadziei: nowych kontaktów zero, aktywności 
pod postami niewiele, ogólny performance jest więc 
rozczarowujący. A budżet umyka. I to niezależnie od 
tego, czy mówimy o kampaniach związanych ze świa-
domością marki, czy czysto sprzedażowych – efekt 
nie będzie zadowalający, a tego przecież nie chcemy.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie liczba zadawanych nam pytań typu: 
„Czy przy wciąż rosnących cenach marketingu warto jeszcze w niego 
inwestować, aniżeli skupić się na działaniach offline’owych”? rośnie 
wykładniczo. I ja się im nie dziwię. Nikt nie chce tracić swoich funduszy, 
gdy nie jest pewny, czy one – w dalekiej lub niedalekiej przyszłości – się 
zwrócą. W takich sytuacjach lubię uspokajać swoich rozmówców. Moja 
odpowiedź na te pełne wątpliwości pytania jest zawsze jedna i ta sama: 
Oczywiście, że tak.

Social Media Specialist w Panda Marketing. Od kilku lat 
pomaga lokalnym klientom w działaniach szeroko pojętego 
marketingu, głównie digitalowego. Specjalizacja: nowe media, 
influencer marketing.

Łukasz Morgiewicz
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Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że powodem 
kiepskich wyników reklam nie musi być wcale 
złe targetowanie czy niezrozumienie swojej gru-
py odbiorców, ale rzeczy tak oczywiste, jak mało 
urokliwa strona internetowa, do której ta rekla-
ma prowadzi.

Słowo optymalizacja w kontekście marketingu jest 
działaniem bardzo pojemnym, którym można było-
by obdzielić kilka grubych objętościowo artykułów. 
W tym opiszę wskazówki, co warto poprawić, by 
jak najlepiej zoptymalizować prowadzone działa-
nia reklamowe.

 Landing page, który straszy 
Wiecie, która rzecz sprawia, że 75% klientów nie 
dokona żądanego działania (zakupu, pozostawienia 
swoich danych osobowych) w miejscu, do którego 
przyprowadziła ich reklama? Nieczytelny i po pro-
stu mało okazały landing page.

Nie muszę Was przekonywać, jak kluczowym 
elementem marketingowej układanki jest ładny, 
dobrze zoptymalizowany landing page – przy-
ciągające wzrok zdjęcia w wysokiej jakości oraz 
odpowiednio wdrożone i napisane copywriting 
SEO pomogą uczynić zawartość strony docelowej 
atrakcyjniejszą dla klienckiego oka oraz sprawią, 
że odwiedzający chętniej zostawi swoje dane oso-
bowe do kontaktu.

 Uporządkuj swoją 
 stronę internetową 
Skoro landing page mamy już zoptymalizowany, 
czas na totalne porządki na stronie internetowej, 
która nie bez przyczyny nazywana jest wizytów-
ką każdej firmy. Musicie być pewni, że zawiera 
wszystko, czego potrzebuje klient – Waszą ofertę. 
Nie może się więc obejść bez wprowadzenia takich 
zmian jak dodanie przejrzystych kategorii, podstro-
ny z formularzem kontaktowym czy wbudowaną 
wyszukiwarką mieszkań umożliwiającą filtrowanie 
po konkretnych kategoriach. Przejrzysta, nieprze-
ładowana niepotrzebnymi informacjami strona nie 
zniechęci odbiorcy, a wręcz przeciwnie – wzbudzi 
w nim chęć poznania szczegółów umowy.

 POWODÓW KIEPSKICH WYNIKÓW 
 REKLAM MOŻE BYĆ KILKA. 

fot. Jimmy Chan / pexels.com
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Inną, równie istotną sprawą jest to, czy strona 
internetowa dobrze wyświetla się na urządzeniach 
mobilnych. Użytkownicy urządzeń mobilnych sta-
nowią obecnie ponad 50% odwiedzających każdą 
witrynę2. To bardzo dużo i klientów korzystających 
z telefonu będzie po prostu więcej.

Istnieje bardzo prosty sposób, by dowiedzieć się, 
czy nasza strona internetowa jest zoptymalizo-
wana pod kątem ruchu mobilnego. Pod adresem 
Mobile friendly sprawdzimy, czy nasza strona inter-
netowa jest dostosowana dla urządzeń mobilnych. 
Szczerze polecam ją przetestować.

 W socialach wieje nudą 
Nie bójmy się testów i małego powiewu kre-
atywności w naszych postach na fanpage’u oraz 
w kampaniach.

Tutaj zatrzymam się na chwilę na kwestii co-
pywriterskiej, która ma niebagatelne znaczenie 
dla pozycjonowania stron internetowych w sie-
ci oraz na to, czy jesteś w stanie się wyróżnić 
na tle innych firm na rynku przyciągającą wzrok 
reklamą. „Dobre copy sprzedaje” – zasada ta 
znana i przekazywana od czasów, kiedy „ojciec 
reklamy”, David McKenzie Oglivy, zaczął tworzyć 
swoje pierwsze teksty sprzedażowe, wciąż się 
nie zdezaktualizowała.

W dobie nowych mediów umiejętność tworzenia 
copywritingu staje się coraz ważniejsza. Nowe mo-
dele sprzedaży, głównie mam na myśli platformy 
e-commerce, często wymuszają na twórcach tek-
stów troszkę innego podejścia do ich pisania. Wiele 
firm jak ognia unika RTM-ów, humoru, kreatywniej-
szego podejścia do tematu, a to spory błąd. Można 
bowiem zachowując potrzebną powagę instytucji 
firmy, do komunikacji SM-owej wprowadzać nieco 

fot. Yan Krukov / pexels.com

https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly
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luźniejszą formę wypowiedzi, czyniąc posty cie-
kawszymi dla odbiorcy.

Powiewem kreatywności może być też… przesiad-
ka na inne medium. W czasach, kiedy popularność 
TikToka nie dziwi już tak bardzo, jak choćby dwa 
lata temu, trochę w myśl zasady „zaskarbię uwagę 
i ciekawość klientów w miejscu, w którym jeszcze 
nie ma mojej konkurencji”, warto szukać platform, 
które nagradzają nieszablonowość.

Reklamodawcy już dawno przestali być skazani 
na prymat Facebooka i Google’a. Dużo wyświetleń 
oraz zasięgu treściom mogą dawać inne serwisy  
i – co bardzo ważne – może być to zasięg czysto 
organiczny. Wspomniany TikTok może stać się ta-
kim przyczółkiem do testowania treści i budowania 
swojej grupy odbiorców. Z własnego doświadcze-
nia wiem, że wciąż niewiele firm obrotu nierucho-
mościami tam zakotwiczyło, a szkoda! Szanowni 
agenci, trochę odwagi!

 Szanuj swoją 
 listę mailingową 
Każdy dobry marketer powie, że nieposiadanie 
bazy mailingowej swoich klientów to, delikatnie 
mówiąc, duże niedopatrzenie, które może kosz-
tować wiele lat udanych transakcji i pomyślnych 
kontaktów. Zwłaszcza istotne jest to w branży 
nieruchomościowej, w której często mijają długie 
miesiące zanim sprzedaż mieszkania lub domu 
zostanie szczęśliwie sfinalizowana.

W takim wypadku po prostu nie można pozwolić 
sobie na półśrodki i kompletnie zbędne zanie-
dbania. Dlatego (regularnie!) należy organizować 
i segregować swoją bazę danych. To korzystnie 
wpłynie na optymalizację prowadzonych kampa-
nii reklamowych.

Na rynku istnieje dużo programów, których za-
daniem jest pomoc przedsiębiorcom w przepro-
wadzaniu procesu sprzedaży od niepewnego 

początku do szczęśliwego końca, posiadających 
również opcję zapisywania baz kontaktowych. Ich 
zaimplementowanie będzie niosło ze sobą długo-
trwałe pozytywne skutki i pomoże wznieść biznes 
na wyższy poziom.

 Boisz się przeprowadzać 
 kampanie reklamowe 
 na własną rękę? 
Ostatnią propozycją na optymalizowanie prowa-
dzonych działań reklamowych jest poproszenie 
o pomoc specjalistów w tym temacie. Wieloletni 
eksperci z pewnością znajdą odpowiednie rozwią-
zania, które pozwolą na zwiększenie sprzedaży. 
Warto im zaufać.

Źródła:
 
1. „Real Estate in Digital Age”, NAR, 2019  
https://www.nar.realtor/sites/default/files/documents/2019-real-es-
tate-in-a-digital-age-08-22-2019.pdf 

2. 50 Mobile Marketing Statistics to Know in 2022,  
https://www.digitalexaminer.com/mobile-marketing-statistics/ 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://www.nar.realtor/sites/default/files/documents/2019-real-estate-in-a-digital-age-08-22-2019.pdf
https://www.digitalexaminer.com/mobile-marketing-statistics/
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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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Oferowanie samodzielnych pokoi z dostępem do 
powierzchni wspólnych, kuchni i łazienki, jest naj-
bardziej dochodową opcją najmu. Cieszy się zainte-
resowaniem szczególnie w centrach dużych miast, 
gdzie liczna jest nie tylko populacja napływowych 
studentów, ale także młodych pracujących.

Na portalu Nieruchomosci-online.pl można dodać 
ogłoszenie pokoju na wynajem.

Oprócz typowych parametrów opisujących loka-
lizację, budynek i mieszkanie, w którym pokój się 
znajduje, można dodać także szereg informacji 
szczegółowych, charakterystycznych dla najmu 
pokoi, m.in.:

 ■ wielkość mieszkania, w którym pokój się 
znajduje (powierzchnia, liczba pokoi, licz-
ba łazienek),

 ■ wielkość pokoju (ilu-osobowy, oferta typu 
„miejsce w pokoju”),

 ■ wysokość i typ kaucji, wysokość 
opłat dodatkowych,

 ■ termin dostępności pokoju,

 ■ preferowani lokatorzy (kobieta, mężczyzna, 
para, niepalący, student, osoba pracująca),

 ■ umeblowanie,

 ■ elementy wyposażenia RTV i AGD,

 ■ internet, telewizja,

 ■ informacja, czy właściciel mieszka 
w mieszkaniu.

Oferta pokoju może zostać oznaczona jako "dodana 
przez": właściciela nieruchomości, biuro nierucho-
mości, zarządcę nieruchomości oraz współlokatora 
(w przypadku ofert typu „miejsce w pokoju”).

Najem pokoi to pole działania dla profesjonalistów

W związku z faktem, że obsługa najmu pokoi staje 
się coraz częściej sprofesjonalizowana, wynajmo-
wanymi pokojami zarządzają już nie tylko właści-
ciele mieszkań, ale zaangażowane do tego firmy 
i pośrednicy, w Nieruchomosci-online.pl wprowa-
dziliśmy możliwość dodawania ofert najmu pokoi 
w drodze automatycznego importu ofert z progra-
mów do zarządzania ogłoszeniami.

Aktualnie drogą importu można dodać ogłoszenia 
z programów Galactica, Asari, LocumNet Online 
oraz wszystkich innych programów wykorzystują-
cych do eksportu formaty natywne portali:  
NOE 2.0 (Nieruchomosci-online.pl), gratka 2.0, oferty.net.

 Najem pokoi dodasz z importu 

https://moje.nieruchomosci-online.pl/dodaj.html?pokoj,wynajem
https://moje.nieruchomosci-online.pl/dodaj.html?pokoj,wynajem
https://moje.nieruchomosci-online.pl/dodaj.html?pokoj,wynajem
https://moje.nieruchomosci-online.pl/dodaj.html?pokoj,wynajem
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 Konto Agenta właściciela biura – usprawnienie „Przełącz konto”  

Jedną z ważnych funkcjonalności, którą biuro otrzy-
muje w ramach konta na Nieruchomosci-online.pl  
jest możliwość korzystania z programu 
Profesjonalny Agent. Obywa się to poprzez utwo-
rzenie osobistych Kont Agentów dla pracowników 
biura. W ramach kont otrzymują oni uprawnienie 
do zarządzania ogłoszeniami będącymi pod ich 
opieką, a biuro – wgląd w indywidualne statystyki 
każdego z nich. Także właściciel biura, który pracu-
je jako czynny pośrednik, może korzystać z osobi-
stego Konta Agenta.

Jakie są korzyści z posiadania Konta Agenta przez 
właściciela biura?

Wydawałoby się zatem, że właściciel biura Konta 
Agenta nie potrzebuje, dostęp do ww. danych ma 
po zalogowaniu się na konto główne. Co jednak 
bardzo istotne, posiadacze Kont Agenta otrzy-
mują także indywidualną wizytówkę w portalu, 
tzw. Prezentację Agenta, oraz wyświetlani są 
w panelu rekomendowanych agentów na listach 
wyszukiwania dla lokalizacji. Są one dodatkowym 
źródłem kontaktów do osób zainteresowanych tu 
i teraz uzyskaniem pomocy profesjonalisty.

Jeśli właściciel działa zatem jako czynny pośrednik, 
Konto Agenta z pewnością mu się przyda!

Jak założyć Konto Agenta dla właściciela biura?

Posiadanie Konta Agenta nie wymaga podania 
osobnego loginu, czyli drugiego adresu e-mail.

Konto Agenta właściciela biura (identyfikowanego 
jako administrator konta) jest scalone z kontem głów-
nym biura, a dostęp odbywa się na jednym loginie.

Proces zakładania Konta Agenta przez właściciela 
odbywa się jednym kliknięciem, bez konieczności 
dodatkowej autoryzacji adresu e-mail. Aby zało-
żyć Konto Agenta dla administratora konta, kliknij 
„Dołącz do programu Profesjonalny Agent” przy 
swoim nazwisku na liście.

Przełączanie pomiędzy kontami

Aby szybko przechodzić pomiędzy funkcjonalno-
ściami Konta Agenta a kontem głównym biura, 
bez konieczności przelogowywania się, skorzystaj 
z opcji „Przełącz konto” dostępnej w górnym menu.

https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/prezentacja-agenta-nowe-mozliwosci-3605.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/agenci/profile-agentow.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/prezentacja-agenta-nowe-mozliwosci-3605.html
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Skrupulatne wypełnianie ogłoszeń sprawia, że wię-
cej osób poszukujących ma szansę trafić na tę wy-
marzoną nieruchomość, która jest w Twojej ofercie. 
Jednak o tym, dlaczego stworzyliśmy „standard 
kompletności” i jak wpływa on na potencjał 
wyszukiwawczy ogłoszeń, pisaliśmy już nie raz. 
Dziś będzie o tym, że w Nieruchomosci-online.pl 
doceniamy dobrą robotę!

Kompletnie wypełnione ogłoszenia to nie tyl-
ko więcej ruchu i większe prawdopodobieństwo 
sprzedaży. To także gratisowe wyróżnienia otrzy-
mywane od portalu, które możesz dowolnie wyko-
rzystać na promocję swoich ofert.

Jak otrzymać wyróżnienia w prezencie?

Załóż Konto Agenta dla siebie i dla wszystkich 
agentów w Twoim biurze. Niech każdy z nich 
uzupełni wszystkie swoje ogłoszenia zgodnie 
ze standardem kompletności, tzn. wszystkie pola 
oznaczone pomarańczową gwiazdką. By otrzymać 
wyróżnienie, należy mieć minimum 10 aktywnych 
ogłoszeń na Koncie Agenta.

Na Twoim koncie będą pojawiać się wyróżnie-
nia za każde 10 dni utrzymywania kompletności.

UWAGA! Wyróżnienia są przydzielane konkretnemu 
agentowi (na jego Koncie Agenta :) ), a nie na po-
ziomie konta administracyjnego biura.

Masz Konto Agenta?

Koniecznie sprawdź, czy masz wyróżnienia 
do odebrania! Po zalogowaniu się do swoje-
go Konta Agenta, znajdź na „Pulpicie” sek-
cję „Pula wyróżnień”.

㤀�
�

Wyróżnienia, które

otrzymałeś za utrzymanie

kompletności ogłoszeń

Promuj  |   29 w puli

 Nie zapomnij wykorzystać swojej nagrody za wysoką jakość ofert!  

prosimy o wasze 
doświadczenia i uwagi

Pomoże nam to rozwijać portal w dobrym kierunku!

satysfakcja@nieruchomosci-online.pl

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/standard-kompletnosci-ogloszen-7048.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/
mailto:satysfakcja%40nieruchomosci-online.pl?subject=
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Wirtualne wizyty

w służbie pośrednikom 

nieruchomości

W Nieruchomosci-online.pl stawiamy na wsparcie pośrednikówo

którzy wyznają olozooę ępracuj mądrzez a nie dudożo

dlatego dajemy im narzędzia ułatwiające profesjonalne

przygotowanie oferty i sprawną obsługę klientów poszukujących. 

Dołącz do grona klientów Nieruchomosci-online.pl 

Bezpłatnie Bez Éi¹itÏÂ

Kreator jest dostępny w koncie biura

i w każdym Koncie Agenta

bez żadnych dodatkowych kosztów.

Prostota użycia

Wirtualna wizyta tworzy się 

automatycznie po dodaniu zdjęć 360°. 

Aby ją dopracować, należy nazwać 

pomieszczenia i dodać przejścia.

Twórz tyle wirtualnych spacerów, 

ile masz aktywnych og�oszeW

w swoim koncie.

Udostępnianie

Wykorzystaj swój projekt 

gdziekolwiek chcesz poprzez 

udostępnienie linku do stworzonej 

wirtualnej wizyty.

https://www.nieruchomosci-online.pl/oferta-dla-biur-nieruchomosci.html#kontakt
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Jak działa bezpłatny 

kreator do tworzenia 

wirtualnych wizyt?

Wykonaj zdjęcia 360°

Wykonaj w nieruchomości zdjęcia 

panoramiczne w technologii 360 

przeznaczonym do tego aparatem 

sferycznym.

Jaki aparat do zdjęć 360° wybrać?

Jakich błędów nie popełniaćÜ robiąc zdjęcia 360°?

Krok 1.

Dodaj zdjęcia 360°

Z poziomu swojego konta

w Nieruchomosci-online.pl, wejdź

w edycję aktywnego ogCoszenia

i dodaj zdjęcia 360°.

Krok Y.

Przejdź do zakładki z listą ogłoszeń

Tylko dla klientów Nieruchomosci-online.pl

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/aparaty-360-do-zdjec-nieruchomosci-testy-i-rekomendacja-od-nieruchomosci-online-pl-14507.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/ogloszenia/aktywne.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/jak-robic-zdjecia-360-i-jakich-bledow-nie-popelniac-14693.html
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Dopracuj wirtualną wizytę

Dopracuj powstałą wirtualną wizytę poprzez 

nazwanie pomieszczeń oraz dodanie przejść 

pomiędzy nimi.

Krok 3.

Zobacz wideo, jak działa Kreator wizyt online

Zapisz projekt i gotowe!

Twoja wirtualna wizyta jest już opublikowana 

w galerii zdjęć na ogłoszeniu, a Ty możesz jej 

użyć w dowolnym miejscu (także na innych 

stronach www) poprzez udostępnienie linku.

Krok 4.

Zo_a"z prz�kQabow� wirtUa�4� wiz�t�

https://www.youtube.com/watch?v=ZPHF7PbngMQ
https://360.n-o.pl/wirtualna-wizyta.html
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osobisty
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W zdrowej głowie 
zdrowy duch

 Anna Urbańska 

fot. JuanKrloss Fleitas / pexels.com
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 Diabeł tkwi… w nawykach! 
Co wspólnego mają nawyki z naszym samopo-
czuciem? Znacznie więcej, niż wydaje się wielu 
z nas. Siła nawyku jest niezaprzeczalna. Zależnie 
od jego natury, może on zarówno zmotywować 
nas do działania, wyposażając nas w wytrwałość 
niezbędną do osiągania celów, jak i konsekwentnie 
podcinać nam skrzydła, odwodząc nas od sedna 
naszych dążeń.

W trudnym czasie warto uważnie przyjrzeć się włas-
nym nawykom i zweryfikować, które z nich nam 

służą, a które – wręcz przeciwnie. Aby zrobić to 
skutecznie, dobrze jest pochylić się nad uczuciami, 
które towarzyszą nam w związku z wykonywaniem 
określonych czynności. Weźmy pod lupę zwyczaje 
związane z użytkowaniem mediów społecznościo-
wych. Jak często je przeglądamy? Czy zaczynamy 
i kończymy w ten sposób dzień? Czy to, co w nich 
widzimy, napełnia nas optymizmem i energią do 
działania, czy raczej przygnębia, złości lub de-
motywuje? Szczera odpowiedź na takie pytania po-
zwoli dokonać korzystnych zmian, które na pozór 
mogą wydawać się drobnostkami, w rzeczywi-
stości potrafią jednak diametralnie zmienić nasz 
stan emocjonalny.

Współczesna rzeczywistość nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. 
Żyjemy w turbulentnych czasach, co przekłada się chociażby na zwiększony 
odsetek depresji i zaburzeń lękowych. Jak zadbać o swoją psychikę 
i zatroszczyć się o własne emocje, gdy przytłacza nas chaos codzienności? 
Czy można odnaleźć spokój pomimo mierzenia się z trudnościami? 
Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które mogą okazać 
się zbawienne.

NeuroCoach i Master Trener Structogramu, metodologii, która 
wykorzystując wiedzę o genetyce 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. Jej pasją jest 
rozwój osobisty i odkrywanie potencjału ludzkiego. Przez jej 
programy szkoleniowe i coachingi przeszło ponad 15 tys. osób. 
Autorka wielu książek. Więcej na: www.annaurbanska.pl

Anna Urbańska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/anna-urbanska/www.annaurbanska.pl
http://www.annaurbanska.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/anna-urbanska/
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Warto też zastanowić się, jakie nowe nawyki mo-
głyby wnieść do naszego życia coś dobrego. Nie 
chodzi o to, by rzucać się od razu na głęboką wodę. 
Nawet piętnaście minut przeznaczanych każdego 
dnia na wartościowe zajęcia, takie jak: czytanie, 
ulubiony sport, praktykę jogi, medytację, spacer 
czy oddawanie się pasji, może zrobić ogromną róż-
nicę w naszym ogólnym samopoczuciu. Taka chwi-
la tylko dla siebie to dla naszego mózgu wspaniały 
sposób na regenerację.

 Emocjonalne samopoznanie 
W codziennym życiu często targają nami emo-
cje, takie jak złość, smutek czy rozdrażnienie. Co 
bardziej impulsywni z nas w mig się im poddają, 
inni próbują je przełknąć, niejednokrotnie tłumiąc 
je w sobie. Co takiego tak naprawdę oznaczają te 
emocje? W jakich sytuacjach je odczuwamy i co 
się za nimi kryje? Wbrew pozorom, wcale nie jest 
łatwo odpowiedzieć na te pytania, choć mogłoby 
to nam pomóc dokonać korzystnych zmian.

Nie bez powodu jedną z technik stosowanych 
w psychoterapii jest prowadzenie tak zwanego 
dzienniczka uczuć. Zamysł jest taki, by nauczyć się 

zauważać przeżywane emocje i je notować, zapi-
sując również sytuację, w jakiej ich doświadczyli-
śmy. Początkowo może to sprawiać pewne trudno-
ści, okazuje się bowiem, że nie zawsze potrafimy 
nazwać to, co czujemy. Z czasem zaczynamy 
jednak dostrzegać pewne wzorce, które pomagają 
nam zrozumieć, dlaczego wpadamy w określone 
stany emocjonalne i co możemy zrobić, aby unikać 
zbędnego stresu. Odkrywamy, jakie sytuacje wy-
wołują w nas niepożądane emocje, a w rezultacie 
potrafimy skuteczniej zadbać o swój wewnętrzny 
dobrostan. Niejednokrotnie dostrzegamy również 
drugie dno naszych emocji, nabierając świado-
mości tego, co właściwie dzieje się w naszym 
wnętrzu i jak warto pokierować własnym życiem. 
Tradycjonalistom wystarczy do tego notatnik 
i długopis, a zwolennicy nowych technologii mogą 
skorzystać z wygodnych aplikacji stworzonych 
w celu monitorowania tego, co czujemy.

fot. Simon Robben / pexels.com

 Przyjrzyj się własnym 
 nawykom i zweryfikuj, które 
 z nich Ci służą, a które – 
 wręcz przeciwnie.
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 Moc poranka 
Całokształt naszego dnia bardzo często zależy 
od sposobu, w jaki go rozpoczniemy. Wielu z nas 
kojarzy sytuacje, kiedy coś wyprowadza nas z rów-
nowagi o poranku, w praktyce skazując na porażkę 
całą resztę dnia, który staje się serią niefortunnych 
zdarzeń. Właśnie dlatego warto zadbać o swoją po-
ranną rutynę. Zamiast skazywać się na nerwowy po-
śpiech, lepiej będzie ustawić budzik na wcześniejszą 
godzinę i rozpocząć dzień przyjemnie, nastrajając 
się na nadchodzące godziny. Warto przy tym wyzbyć 
się pokusy klikania w przycisk „nastaw drzemkę” – 
i to nie tylko z uwagi na upływający czas. Kiedy bez 
końca odkładamy moment wstania z łóżka, niejako 
zaczynamy dzień od przegrywania ze sobą. Nasz 
mózg odbiera to jako sygnał, że może ignorować na-
sze postanowienia, a to druzgocąco wpływa na nasz 
poziom motywacji w codziennym życiu.

Co warto robić po przebudzeniu? Z pewnością to 
właśnie doskonały moment na wartościowy czas 
dla siebie wspomniany kilka akapitów wcześniej. 
Nasz mózg nie jest jeszcze zajęty gorączkowym 
przetwarzaniem wydarzeń przytrafiających się nam 
w ciągu dnia, dlatego warto nadać myślom pozy-
tywny kierunek. Każdy sam wie najlepiej, co spraw-
dzi się w jego przypadku. Na poranną rutynę może 
się składać chociażby piętnastominutowa praktyka 
jogi, sesja dynamicznego oddychania, zaplanowanie 
codziennych celów na papierze, przebiegnięcie się 
po okolicy czy przeczytanie kilku stron książki przy 
kubku pobudzającej matchy lub kakao.

Najwięksi entuzjaści mocy poranka mogą się raczyć 
widokiem wschodzącego słońca, upajając się błogą 
ciszą poprzedzającą zgiełk codzienności. Wstawanie 
o bardzo wczesnych porach ma jednak więcej zalet. 
Jak przekonuje Hal Elrod, autor bestsellerowej książ-
ki Fenomen poranka, wyrobienie w sobie nawyku 
wczesnego wstawania może bezpośrednio przełożyć 
się na naszą efektywność i koncentrację, obniżyć 
poziom stresu, osiągać lepsze wyniki finansowe, 
a nawet zgubić nadprogramowe kilogramy. O sile 

fot. Olof Nyman / pexels.com
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poranka zdecydowanie przekonali się liczni człon-
kowie inspirującego Klubu 555 założonego przez 
Fryderyka Karzełka. Od lipca 2018 roku setki inter-
nautów codziennie witają razem dzień o 5:55, od 
samego rana dbając o odpowiedni poziom motywa-
cji do działania. Dla wielu z nich efekty tej praktyki 
okazały się spektakularne!

 Magia wspólnoty 
Potrzeba bliskości, zrozumienia i akceptacji to jedna 
z najpotężniejszych sił wpływających na nasze życie. 
W oczywisty sposób dążymy do niej w gronie ro-
dziny i przyjaciół, jednak czasami możemy również 
znaleźć ukojenie chociażby w kręgu osób o podob-
nych pasjach, zainteresowaniach lub… problemach.

Cała cywilizacja jest owocem wspólnoty. Gdyby 
nie solidarne działania, nigdy nie znaleźlibyśmy 
się na obecnym etapie rozwoju i nie przezwycię-
żalibyśmy trudności takich jak konflikty zbrojne 
czy choroby. Ta zasada ma również zastosowa-
nie w mikroskali. Gdy znajdujemy się w gronie 
osób o podobnych wartościach lub mierzących 
się z podobnymi trudnościami, doświadczamy 
efektu lustra, który pomaga nam odnaleźć wła-
sną drogę i zminimalizować poczucie samotno-
ści. Odczuwamy ulgę, wiedząc, że inni również 

doświadczają określonych bolączek, odzyskujemy 
poczucie własnej wartości w środowisku wolnym 
od ocen, a niejednokrotnie sami wchodzimy w rolę 
mentora, pomagając innym w ich zmaganiach.

W dzisiejszych czasach wspierające wspólnoty 
można znaleźć nawet bez wychodzenia z domu, 
korzystając z możliwości, jakie daje nam internet. 
Na Facebooku roi się od grup poświęconych kon-
kretnym zagadnieniom, a członkowie tych społecz-
ności często nawiązują tam trwałe, wartościowe 
relacje, które znacząco wpływają na sposób radze-
nia sobie z codziennym stresem. Przynależność do 
wspólnoty można też oczywiście połączyć ze swoją 
pasją, chociażby poprzez jeżdżenie na warsztaty 
określonych umiejętności, zapisanie się na zajęcia 
fitness czy wstąpienie do klubu o profilu zgodnym 
z naszymi zainteresowaniami. Możliwości jest wie-
le – sedno polega zwyczajnie na otaczaniu się ludź-
mi, którzy dodadzą nam swoją postawą skrzydeł.

Niezależnie od wyzwań, jakie napotykamy na swo-
jej drodze, razem zawsze możemy więcej i zdecy-
dowanie warto o tym pamiętać.

fot. Yan Krukov / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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CZY MASZ…  
NAWYKI MILIONERÓW?

Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Nawyk. Wielkie słowo naszych czasów. Czy nawyk to coś 
dobrego? Coś pożytecznego? Coś, co jest synonimem sil-
nej woli? Czy wręcz przeciwnie? „Chciałbym mieć nawyk 
tego… i tamtego”, „Chciałbym skutecznie kształtować na-
wyki…”, „Chciałbym się pozbyć nawyku robienia czegoś, 
sięgania po coś”. Przyjrzyjmy się temu, czym jest nawyk.

Często mylnie myślimy o nawyku jako czymś powta-
rzalnym, co należy robić każdego dnia. Tymczasem 
nawyk rozpoczyna bodziec. Nawyk może być powta-

rzalny, ale nie musi, jeśli dany 
bodziec nie wystąpi. Nawyk 
się uruchamia.

Dobre nawyki są pożyteczne, oczekiwane, mogą 
przynieść wiele dobrego. Gdy uświadomimy sobie,  
że nawyk to nabyta skłonność do sprawniejszego, 
bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czyn-
ności, możemy go w sobie świadomie wykształcać.

Z książki Deana Graziosiego dowiesz się, czym są „nawyki 
milionerów” – czyli ludzi, którzy zbudowali fortuny w cią-
gu jednego pokolenia. Poznasz skuteczne metody, jak 
myśleć efektywniej, podejmować lepsze decyzje i działać 
skuteczniej. Przeczytasz też o technikach zarządzania 
finansami zdecydowanie ułatwiających osiąganie nie-
których celów. Jednak Twoim najważniejszym zadaniem 
będzie praca nad własnym charakterem. By stać się kimś, 
kto nadaje kierunek w swoim otoczeniu i stanowi wzór 
do naśladowania, musisz popracować nad własnymi na-
wykami: wybrać te potrzebne i konsekwentnie je utrwa-
lać. Ich wdrażanie wymagać będzie samodyscypliny, któ-
ra przydaje się właściwie we wszystkich sferach naszego 
życia. Jak to zrobić? Stopniowo, tak by czerpać z nich 
korzyści i by z łatwością stały się Twoją codziennością.

Dzięki tej książce:

 ■ przejmiesz kontrolę nad swoim życiem i za-
czniesz dokonywać lepszych wyborów,

 ■ zdobędziesz niezależność finansową,

 ■ zmobilizujesz się do działania i osiągniesz 
życiowe cele,

 ■ odświeżysz relacje z bliskimi,

 ■ staniesz się osobą pełną najlepszej energii.

Chcesz naprawdę coś zmienić – zmień swoje nawyki!

Wspierające nawyki determinują poziom naszych zarobków i pomagają  
w realizacji wyznaczonych celów. Dzięki lekturze książki Nawyki milionerów. 
Droga do bogactwa i sukcesu Deana Graziosiego zobaczysz, jak możesz 
zmienić swoje nastawienie i ukierunkować swój wysiłek. 

Mamy dla Was 3 egzemplarze książki Deana Graziosiego
pt. Nawyki milionerów. Droga do bogactwa i sukcesu.

Wystarczy, że odpowiecie na pytanie:
Jaki nawyk chciał(a)byś w sobie zbudować?

Na odpowiedzi czekamy od 21 do 30 września 2022 r. pod postem  
konkursowym na fanpage’u magazynu „ESTATE”. Warto go śledzić! 
Rozwiązanie konkursu już 1 października 2022 r.!

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

uwaga, konkurs!

 Nawyk to zachowanie, które  
 wykonujemy automatycznie,  
 po wystąpieniu jakiegoś bodźca.  

https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
https://www.facebook.com/MagazynEstate
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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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KONGRES 

DEWELOPERSKI

������������

Polski Związek Firm Deweloperskich

Kongres Deweloperski to największa ogólnopolska konfe-
rencja branżowa, której celem jest otwarta, wielosektorowa 
debata podmiotów kształtujących rynek deweloperski  
w Polsce.   

W tym roku uwagę naszych gości skupić chcemy na mia-
stach i ich przyszłości. Stąd tytuł tegorocznej edycji kongre-
su „Miasta Jutra”. Podczas wydarzenia nie będziemy uciekać 
również od tematów związanych z obecną sytuacją gospo-
darczą. Po sektorze handlowym i biurowym w okres turbu-
lencji wchodzi sektor mieszkaniowy. Wpływa na niego wiele 
czynników: wysokie stopy procentowe i związana z tym ma-
lejąca zdolność kredytowa Polaków, szalejąca inflacja, niska 
dostępność gruntów czy wojna w Ukrainie. 

Dyskusja Kongresu Deweloperskiego obejmie także takie 
zagadnienia, jak polityka mieszkaniowa w programach wy-
borczych, finansowanie inwestycji deweloperskich,  miasta 
15-minutowe, rewitalizacja, ruch w mieście przyszłości czy 
zmiany w przepisach prawnych. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Ambasadę Da-
nii oraz prezydenta Poznania.

18.10.2022 (wtorek)
Poznań Congress Center
Głogowska 10, 60-734 Poznań

Szczegóły dotyczące wydarzenia: 
www.kongresdeweloperski.pl

Wydarzenie pod patronatem magazynu

http://www.kongresdeweloperski.pl
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fot. Alessio Cesario / pexels.com
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Nowy miejski 
lokalizm 
Czy miasta zaczęły odkrywać sąsiedztwo?
 Piotr Wasyluk 

fot. Alessio Cesario / pexels.com
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Nowy miejski lokalizm zbudowany wokół sąsiedztwa 
wykreował nową wspólnotę i nowe poczucie przynależ-
ności do społeczności. W okresie pandemii stało się spo-
sobem na przetrwanie i radzenie sobie z wyzwaniami. 
Sąsiedzkie wsparcie nie tylko zapewniało bezpieczeń-
stwo, ale również pozwalało identyfikować się z bliskim 
otoczeniem. Sąsiedztwo zaczęło oznaczać koegzysten-
cję i współpracę, czerpanie korzyści ze wspólnego prze-
bywania i wzajemnego wsparcia a sąsiedzkie podwórko 
przekształciło się w enklawę, zapewniającą wyzwolenie 
przed uciążliwościami życia w zamkniętym mieście.

Osią miejskiego lokalizmu stały się miejskie dziel-
nice i ulice. Wokół nich stworzono dwie koncepcje 
urbanistyczne, które złamały dotychczasowy para-
dygmat planowania przestrzeni miejskiej – miasto 
15-minutowe i miasto 1-minutowe.

Osią miasta 15-minutowego jest dzielnica. Jego głów-
nym celem tworzenie zrównoważonych społeczności, 

skupionych wokół miejsca zamieszkania. Miasto 15-mi-
nutowe to reorganizacja miasta w taki sposób, by jego 
mieszkańcy mogli zaspokajać większą część swoich 
potrzeb bez konieczności korzystania z samochodu 
lub transportu publicznego. Miasto 15-minutowe to 
powrót do dawnych koncepcji organicznej miejskości, 
w której mieszkańcy korzystają z udogodnień życia 
miejskiego bez konieczności opuszczania swojej oko-
licy. Miasto 15-minutowe definiuje zatem miejskość 
przez pryzmat dzielnicy, traktując miasto jako ekosys-
tem składający się z szeregu połączonych społeczności.

Drugim przejawem nowego miejskiego lokalizmu jest 
miasto 1-minutowe. Jego kręgosłupem jest ulica jako 
podstawowa jednostka miasta. W koncepcji miasta 
1-minutowego ulica staje się centralnym punktem 
życia. Miejscem spotkań i nawiązywania relacji. Miasto 
1-minutowe to ustanowienie osi życia miejskiego 
wokół ulicy, która nie jest jednak przestrzenią ruchu 
ulicznego, a staje się miejscem, w którym tworzy 

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 znacznie obniżyły 
mobilność ludzi. To ograniczenie miało jednak pewną zaletę. Pozwoliło 
dostrzec walory lokalności. Lokalność stała się nowym stylem życia lub 
uzupełnieniem istniejących strategii życiowych. Przyciągnęła nas do niej 
nie tylko pandemiczna konieczność, ale również chęć zwiększenia poczucia 
tożsamości i przynależności. Jedną z form lokalności stały się sąsiedztwo 
i sąsiedzkość. Stworzyły one nowy wymiar miejskiego życia, który można 
określić mianem „nowego miejskiego lokalizmu”.

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

Piotr Wasyluk

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/piotr-wasyluk/
https://www.facebook.com/people/Dragonfly-perspective/100057143992206/
https://www.facebook.com/WasylukProjektowanieKreatywne
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się kultura zaangażowania społecznego. To oddanie 
mieszkańcom kontroli nad przestrzenią, w której żyją. 
W mieście 1-minutowym minuta staje się miarą czasu, 
który jest potrzebny, żeby spotkać innego człowieka. 
Miasto 1-minutowe to przepis na miejskość w intym-
nej skali, obszar w którym mieszkańcy mogą korzystać 
z bliskości innych ludzi i cieszyć się bezpośrednimi 
relacjami w przestrzeniach, które sami zaprojektowali.

Oba rodzaje miast tworzą nową architekturę miast, 
w której centralne miejsce zajmują ludzie i ich potrzeby. 
Miasta 15-minutowe i 1-minutowe to przepis na miasto 
odporne i zrównoważone, w którym liczy się dobrostan 
mieszkańców i wysoka jakość życia. Oba rodzaje miast 
sprzyjają ożywieniu sąsiedzkości i lokalności, które 
definiuje się w kategoriach bliskości społecznej.

Nowy miejski lokalizm tworzy nowy ekosystem miasta, 
w którym możliwe staje się tworzenie zielonych prze-
strzeni oraz planowanie miejskich modeli cyrkularnych 
opartych na zdrowym obiegu zasobów. Nowy lokalizm 
to również przestrzeń dla organizacji inteligentnej 
i zrównoważonej mobilności, która stwarza więcej 
miejsca dla pieszych. To również okazja do projektowa-
nia inteligentnej i zrównoważonej infrastruktury, która 
optymalizuje zużycie energii oraz zarządzanie odpada-
mi, wodą i energią. Nowy miejski lokalizm posiada rów-
nież potencjał do odbudowy lokalnego handlu, który 
staje się nie tylko miejscem wymiany towarów i usług, 
ale również okazją do spotkań i rozmów.

Nowy miejski lokalizm to odkrycie wspólnych prze-
strzeni miejskich. To tworzenie społeczności miejskich 
od podstaw. To wzmacnianie potencjału sąsiedzkości, 
dzięki której buduje się kapitał społeczny. Miejski lokalizm 
to tworzenie miast odpornych, które lepiej diagnozują 
i rozwiązują problemy, których doświadczają społeczności 
miejskie. Jednocześnie tworzy on przestrzeń dla lokalnych 
inicjatyw społecznych i gospodarczych, z których korzy-
stać mogą wszyscy użytkownicy miast.

Jonathan F. P. Rose, autor Dobrze nastrojonego miasta, 
nazwał społeczności lokalne „społecznościami stwa-
rzającymi szanse”. Według niego, stanowią one fun-
dament przestrzeni, w których powstają dobre szko-
ły, pojawiają się możliwości lepszego zatrudnienia, 
atrakcyjniejsze miejsca zamieszkania, lepsza komu-
nikacja zbiorowa, bezpieczne sąsiedztwo i ulice oraz 
lepsze usługi komunalne. Społeczności stwarzające 
szanse to po prostu społeczności lepiej zorganizowa-
ne, tworzące mocne sieci społeczne. A ostatecznie 
bardziej odporną strukturę współczesnych miast. 
Dlatego nowy miejski lokalizm ma szansę wpisać się 
na trwałe w architekturę dzisiejszych metropolii.

fot. Clem Onojeghuo / pexels.com

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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Przegląd
RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
W POLSCE II 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 II kwartale 2022 r. coraz częściej obserwujemy 
spadki średnich cen ofertowych w miastach wojewódzkich kraju. Korekta 
cen nie jest jednak duża i wynosi ok. 1-4 proc. w zależności od miasta oraz 
wielkości mieszkania. W miastach takich jak Warszawa, Wrocław Białystok 
czy Łódź, w których odnotowano wyższe ceny za mkw., dynamika wzrostu 
słabnie z kwartału na kwartał.

sprawdź »

Zobacz raport
„ceny ofertowe mieszkań na rynku 

wtórnym w I kwartale 2022 roku”

Wśród analizowanych miast w II kwartale 
2022 r. najwyższe ceny za metr kwadrato-
wy z uwzględnieniem liczby pokoi zanoto-
wano w Warszawie (13,2–14,9 tys. zł/mkw.), 
Krakowie (11,3–12,9 tys. zł/mkw.), Gdańsku 
(11,8–13,3 tys. zł/mkw.) i Gdyni (10,8–11,6 tys. zł/mkw.) 
oraz we Wrocławiu (9,9–11,6 tys. zł/mkw.). 
Dla porównania, tańsze o prawie połowę 
mieszkania można było znaleźć w Gorzowie 
Wielkopolskim (5,7–6,3 tys. zł/mkw.), Częstochowie 
(5,9–6,2 tys. zł/mkw.), Katowicach (6,7–7,4 tys. zł/mkw.) 
czy Zielonej Górze (6,5–7,5 tys. zł/mkw.).

Analiza pod względem stanu mieszkania wykazała, 
że najwięcej ofert mieszkań charakteryzuje się sta-
nem bardzo dobrym (29 proc.) i dobrym (24 proc.) 
oraz wysokim standardem wykończenia (22 proc.), 
natomiast 22 proc. wymagało remontu czy odświe-
żenia, jednak udział ten zmieniał się w zależności 
od miasta. W miastach takich jak Koszalin, Gdańsk, 
Gdynia, Sopot czy Bydgoszcz prawie połowa ofert 
dotyczyła mieszkań w bardzo dobrym stanie, a naj-
większym udziałem mieszkań o wysokim standar-
dzie wykończenia charakteryzowały się miasta 

takie jak Gorzów Wielkopolski (54 proc.), Sopot  
(40 proc.) i Poznań (36 proc.). Natomiast najwięcej 
mieszkań w stanie do remontu można było znaleźć 
w Łodzi (25 proc.), Katowicach i Częstochowie (22 proc.) 
oraz Kielcach i Bielsku-Białej (21 proc.). Stan miesz-
kania ma również odzwierciedlenie w cenach metra 
kwadratowego, co przedstawia poniższa tabela.

Udział mieszkań w zależności 
od stanu nieruchomości

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, kwiecień – czerwiec 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-po-i-kwartale-2022-drozsze-kredyty-i-wojna-wyhamowaly-popyt-ale-ceny-wciaz-rosna-19455.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 %

8104

7345

6543

5879

11346

10438

5220

6584

7010

6572

10926

8425

6849

7012

6714

8608

8380

16058

7518

7242

12768

9883

6529

Białystok

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gorzów Wlk.

Katowice

Kielce

Koszalin

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Sopot

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

12,0

21,4

14,9

16,4

4,3

7,7

4,0

17,0

16,6

7,4

9,4

9,5

11,8

11,0

7,6

8,1

4,6

3,8

5,2

7,8

7,5

7,6

7,7

7190

6510

6171

5375

10705

9457

5140

6049

6671

6071

10399

7898

6374

6378

6295

8086

7690

16582

7316

6790

12398

9165

6103

11,9

20,7

10,1

21,8

10,1

9,7

7,4

21,3

20,8

11,7

12,1

14,2

24,6

10,7

14,3

11,3

11,3

17,7

14,4

9,2

15,0

8,4

10,4

9210

7662

6260

5886

13463

9170

7434

7684

7431

bd

12216

8882

7470

7948

6505

10057

8257

bd

9649

8039

13754

10111

6537

2,7

4,4

2,1

3,6

2,0

0,6

1,5

4,3

1,8

0,0

4,2

2,5

3,1

1,5

1,3

7,2

7,0

0,0

1,6

2,5

3,1

3,0

7,7

8429

7772

7043

6226

11348

10177

5706

7333

7414

6522

11461

8564

6972

7282

7124

8839

8371

15694

8257

7378

13334

10023

6653

26,3

39,1

27,6

27,3

19,3

21,5

13,2

17,0

18,7

17,8

17,7

22,6

25,1

26,5

27,8

21,5

18,1

27,7

26,0

28,6

31,0

16,9

18,6

8999

7588

7396

6812

12636

11429

6131

7208

7775

7689

12191

9031

7589

8074

7418

9504

8839

17638

9103

8182

14291

10719

7421

32,6

12,2

40,9

15,3

43,0

42,7

20,6

23,5

28,2

47,9

37,0

26,4

21,8

30,9

32,5

21,6

22,6

36,2

12,1

37,5

22,6

31,0

36,1

9089

8235

7572

6270

12889

12358

6362

7959

7728

9811

12707

8900

7930

8109

7563

9919

9110

19101

9034

8689

14411

10928

7590

12,6

3,9

4,6

14,3

17,7

16,9

46,7

19,6

10,1

9,6

23,1

23,2

16,1

14,4

16,0

29,5

36,0

12,4

40,9

17,9

21,4

24,4

15,8

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/m2) a stan mieszkania - II 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

Wśród  analizowanych  miast  w  II  kwartale  
2022  r.  najwyższe  ceny  za  metr  kwadratowy  
z uwzględnieniem liczby pokoi zanotowano
w Warszawie (13,2–14,9 tys. zł/mkw.), Krakowie 
(11,3–12,9  tys.  zł/mkw.), Gdańsku  (11,8–13,3  
tys.  zł/mkw.)  i  Gdyni  (10,8–11,6  tys.  zł/mkw.)  
oraz  we Wrocławiu (9,9–11,6 tys. zł/mkw.). Dla 
porównania, tańsze o prawie połowę mieszkania 
możnabyłoznaleźć  w  Gorzowie  Wielkopolskim  
(5,7–6,3  tys. zł/mkw.),Częstochowie  (5,9–6,2  
tys. zł/mkw.),Katowicach (6,7–7,4 tys. zł/mkw.) 
czy Zielonej Górze (6,5–7,5 tys. zł/mkw.).

Analiza pod względem stanu mieszkania
wykazała,żenajwięcej ofert mieszkań
charakteryzuje sięstanem bardzo dobrym
(29 proc.) i dobrym (24 proc.) oraz wysokim 
standardem wykończenia (22 proc.),  natomiast  
22  proc. wymagało  remontu  czy odświeżenia,  
jednak udział  ten zmieniałsię  w zależności od 
miasta. W miastach takich jak Koszalin, Gdańsk, 
Gdynia, Sopot czy Bydgoszcz prawie połowa  
ofert  dotyczyła mieszkań  w  bardzo  dobrym    

Analiza cen ofertowych miekszkań (zł/mkw.) a stan Mieszkania II 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

9123

8302

7590

6161

13305

11567

6020

7415

7984

8333

12847

9299

7416

8373

8048

10298

9492

17226

9598

8984

14884

11592

7480

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/m2) a ilość pokoi - II kwartał 2022 r.

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy. Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Zmiana ceny w porównaniu z I kwartałem 2022 r.

Wielkość 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

1,8%

5,9%

1,8%

-0,6%

-1,9%

-1,5%

-4,9%

2,0%

6,5%

13,4%

-0,5%

1,3%

5,4%

4,0%

1,2%

0,3%

5,1%

2,7%

5,1%

9,3%

3,8%

2,7%

0,0%

8710

7517

7075

6137

12079

11187

6145

7139

7285

7003

11757

8929

7127

7702

7330

9547

8938

15356

8635

8030

13807

10666

7150

0,4%

-1,2%

0,2%

4,6%

-1,4%

3,8%

0,8%

-0,9%

2,9%

-11,9%

-0,6%

0,3%

2,0%

-0,2%

0,4%

3,7%

3,5%

-3,8%

-0,2%

1,5%

1,2%

2,7%

1,2%

8277

7146

6859

6038

11853

10769

6259

6964

7135

7354

11496

8417

7004

7435

7041

8761

8271

18239

8370

7543

13216

10122

6996

2,5%

0,0%

2,2%

5,4%

3,3%

5,2%

3,7%

-0,4%

-0,6%

3,2%

0,1%

0,6%

0,1%

0,3%

1,9%

-1,0%

0,6%

0,3%

-0,1%

-3,2%

2,1%

3,4%

-0,1%

8119

6747

6921

5906

11734

10903

5782

6740

7264

8627

11251

8150

7025

7185

6518

8845

7865

18000

7938

7243

13414

9869

6508

3,2%

3,7%

5,2%

6,9%

2,7%

1,5%

0,4%

-1,8%

1,6%

24,6%

-4,4%

1,3%

4,2%

1,4%

4,3%

1,1%

-0,8%

-4,0%

3,3%

1,0%

3,0%

2,9%

9,7%

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)
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Miasta

Białystok

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gorzów Wielkopolski

Katowice

Kielce

Koszalin

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Sopot

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

9123

8302

7590

6161

13305

11567

6020

7415

7984

8333

12847

9299

7416

8373

8048

10298

9492

17226

9598

8984

14884

11592

7480

Analiza cen ofertowych mieszkań (zł/m2) a ilość pokoi - II kwartał 2022 r.

*Cena w tabeli to średnia cena w złotych za metr kwadratowy. Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Zmiana ceny w porównaniu z I kwartałem 2022 r.

Wielkość 1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

1,8%

5,9%

1,8%

-0,6%

-1,9%

-1,5%

-4,9%

2,0%

6,5%

13,4%

-0,5%

1,3%

5,4%

4,0%

1,2%

0,3%

5,1%

2,7%

5,1%

9,3%

3,8%

2,7%

0,0%

8710

7517

7075

6137

12079

11187

6145

7139

7285

7003

11757

8929

7127

7702

7330

9547

8938

15356

8635

8030

13807

10666

7150

0,4%

-1,2%

0,2%

4,6%

-1,4%

3,8%

0,8%

-0,9%

2,9%

-11,9%

-0,6%

0,3%

2,0%

-0,2%

0,4%

3,7%

3,5%

-3,8%

-0,2%

1,5%

1,2%

2,7%

1,2%

8277

7146

6859

6038

11853

10769

6259

6964

7135

7354

11496

8417

7004

7435

7041

8761

8271

18239

8370

7543

13216

10122

6996

2,5%

0,0%

2,2%

5,4%

3,3%

5,2%

3,7%

-0,4%

-0,6%

3,2%

0,1%

0,6%

0,1%

0,3%

1,9%

-1,0%

0,6%

0,3%

-0,1%

-3,2%

2,1%

3,4%

-0,1%

8119

6747

6921

5906

11734

10903

5782

6740

7264

8627

11251

8150

7025

7185

6518

8845

7865

18000

7938

7243

13414

9869

6508

3,2%

3,7%

5,2%

6,9%

2,7%

1,5%

0,4%

-1,8%

1,6%

24,6%

-4,4%

1,3%

4,2%

1,4%

4,3%

1,1%

-0,8%

-4,0%

3,3%

1,0%

3,0%

2,9%

9,7%

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

cena
(zł/m2)

zmiana %
(kw./kw.)

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

*Cena w tabeli to srednia cena w złotych za metr kwadratowy. Zródło: Nieruchomosci-online.pl Zmiana ceny w porównaniu z I kwartałem 2022 r.
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