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Otulenie uważnością
Koniec roku zmusza naszą podświadomość do pod-
sumowań. Zachęcam, by w tym roku przyglądać 
się sobie (i swojemu biznesowi) nie tyle z uwagą, 
co z uważnością. Uważność pozwala nie tylko coś 
zauważyć, ale spojrzeć na to z czułością i głębokim 
zrozumieniem przez pryzmat intencji, okoliczności 
i naszych możliwości. W tym trudnym roku na-
prawdę wszyscy zrobiliśmy kawał dobrej roboty.

Przed Wami świąteczno-noworoczny numer maga-
zynu „ESTATE”. Wyjątkowo opasły, by dostarczyć 
Wam sycącej i energetycznej lektury na chłodne 
zimowe dni. Na początku dzielimy się podsumo-
waniem roku 2022 w Nieruchomosci-online.pl oraz 
wizją priorytetów i działań na rok kolejny.

W tytułowym wywiadzie Agnieszka Rosolińska 
zachęca, byście uważnie patrzyli na Wasze firmy i ich 
otoczenie jak na system naczyń połączonych. Koniec 
roku przynosi także inne refleksyjne tematy. Grzegorz 
Grabowski próbuje zoptymalizować finanse Waszego 
biura. Rafał Szczeponek przestrzega przed zawiera-
niem umów pośrednictwa poza jego siedzibą. Bartosz 
Bator prześwietla wpływ sposobu przeprowadze-
nia postępowania spadkowego na rozporządzanie 
nieruchomością. Elżbieta Liberda rozpoznaje kluczo-
we ryzyka w obrocie gruntami, a Adam Parzusiński 
podpowiada, jak korzystać z udzielonych warunków 
zabudowy. Piotr Dobrowolski roztoczy perspektywę 
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

Dalej słuchamy przyspieszonego bicia serca branży 
i śledzimy, jak pod koniec roku zmienił się indeks 

INPON. Dawid Marecki podpowiada, jak radzić 
sobie z kryzysem odpowiedzialności w roli agenta 
nieruchomości. Katarzyna Pruska szuka sposobów 
na komunikację z klientami w trudnych czasach. 
Ekipa Recampu przekonuje zaś, że na wszelkie 
trudności sposobem jest integracja i współpraca.

Robert Fertała ponownie inspiruje, namawia-
jąc do improwizacji – tym razem w obszarze 
sprzedaży. Marta Bryła-Gozdyra podpowiada, jak 
budować obsługę skoncentrowaną na kliencie, 
a Łukasz Wydrowski namawia na uważne rozmo-
wy. Dobrym okazjom do rebrandingu marki przy-
gląda się Maciej Sznitowski, a Filip Pietrek omawia 
go na żywym przykładzie. Lifting Waszych profili 
na LinkedInie zaleca Sylwia Dębowska-Lenart. 
Na koniec poświęcimy więcej uważności swemu 
osobistemu wnętrzu, poznając Agnieszki Ewald 
sposoby na stres.

Wszystkim ekspertom za dzielenie się wiedzą 
i refleksjami na łamach „ESTATE” serdecznie dzię-
kuję. Wspólnymi siłami dostarczamy Wam numer 
magazynu jak zawsze przebogaty w wartościowe 
i aktualne treści.

Zapraszam do lektury. 
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Wygrać 

możemy razem

Wszystko wskazuje na to, że 2023 będzie równie wymagający co ostatni rok. Będzie 

wymagał wiele od pośredników, ale my – jako zespół Nieruchomosci-online.pl -

również wychodzimy temu naprzeciw.

O tym, jak chcemy wspierać współpracujące z nami biura nieruchomości oraz jakie 

widzimy rozwiązania na ten pełen wyzwa� czas, wyjaśnia (ichał �urczycki, dyrektor 

zarządzający portalu.



“

Nieruchomości. Wielu z nas, dosłownie i w przenośni, znajduje w nich oparcie.

W Nieruchomosci-online.pl dobrze to rozumiemy, dlatego chcemy być solidnym 

wsparciem dla Waszych biznesów. I choć ostatniego roku na rynku nie da się tak

po prostu podsumować w kilku słowach, to wszystko wskazuje na to, że kolejny

także będzie wymagający. Będzie wymagał wiele od pośredników, ale także będzie 

wymagał wiele od nas.j

W sytuacji, kiedy każde zapytanie o nieruchomość będzie szczególnie cenne, kluczowe 

staną się czas reakcji na nie i jakość obsługi. Warto więc działać odważnie, ale 

w sposób mądry i przemyślany. I tutaj możecie polegać na naszym wsparciuW mamy 

powiadomienia S:S i wska8nik hot alert, byście działali szybko, program Profesjonalny 

Tgent, byście działali kompleksowo, preferencje poszukującego, byście działali celnie. 

T to tylko niektóre narzędzia, w które Was wyposażamy.

Co więcej, liczą się pewne i wyważone ruchy znajdujące potwierdzenie we wiarygodnych 

danych i w ugruntowanej wiedzy. Tnalityka portalu pokazuje,  gdzie szukać ulepszeń i jak 

optymalizować działania. Statystyki w koncie biura pozwalają realnie patrzeć na pracę, 

wydawane przez nas cykliczne raporty lokalne i Indeks nastrojów pośrednikóP

w obrocie nieruchomościami, który nie powstałby bez Waszego wsparcia, pozwalają 

zweryfkować, w jakiej kondycji jest rynek, a treści z magazynu  TSTTTTE pozwalają 

pogłębić wiedzę o zawodzie. Nowy rok rozpoczynamy serią indywidualnych szkoleń 

online dla biur, w których możecie wziąć udział z całym zespołem. Wszystko po to, by 

użytkownika, który szuka, zamienić w takiego, który zawrze transakcję.

Dobrze wiemy, że po naszej stronie jest zapewnienie Wam, by tych poszukujących było 

jak najwięcej. Docieramy do nich na wiele sposobów. Stale intensywnie pracujemy nad 

promocją portalu. Ztrzymujemy pozycję lidera w boogle na najwięcej fraz w TOP S, 

TOP 10 i TOP 50. Słychać o nas w najbardziej popularnych stacjach radiowych. 

Naturalnym krokiem było też zawitanie do telewizji. T�N, T�NRp, T�N Style, T�N O i wiele 

innych stacji – tam w najbardziej popularnym czasie antenowym mogli zobaczyć nas 

poszukujący i tam zobaczą nas już po świętach.

Przez cały rok jesteśmy do Waszej dyspozycji, nasi doradcy są na wyciągnięcie ręki. 

Finalnie chodzi przecież o to, żebyśmy wspólnie wygrali. Dziękuję za kolejny rok razem.

Przyjmijmy to wyzwanie i umówmy się, że razem zrobimy 

wszystko, byście wycisnęli jak najwięcej z obecności na 

Nieruchomosci-online.pl.

Michał Kurczycki

Dyrektor zarządzający portal#

Nieruchomosci-online.p�



fot. materiały prasowe Nieruchomosci-online.pl

Jak chcemy wygrać? W czasie zmniejszonego popytu bycie widocznym, rozpoznawalnym 

i skutecznym to bilet, bez którego nie pojedziemy dalej, a niepewne czasy tylko 

umocniły przekonanie, że jakość i profesjonalny wizerunek to kapitał, w który warto 

inwestować  ̈W §�§� roku chcemy wspólnie zawalczyć o uwagę poszukuj¸cych, bo 

wiemy, że każde zapytanie liczy się potrójnie.

Być skutecznym
Wyciśnij najwięcej z obecności na Nieruchomosci-online.pl

Naszym celem jest podpowiedzieć Ci, jak działać efektywnie. Analityka portalu pokazuje nam, gdzie 

szukać małych ulepszeń, jak optymalizować działania. Konto biura pełne statystyk i Konto Agenta

z programem Profesjonalny Agent – mamy narzędzia, które robią różnicę. Umów się na spotkanie online

z doradcą klienta, a znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twojego biura, by zdobywać więcej 

kalorycznych kontaktów i wycisnąć więcej z obecności na Nieruchomosci-online.pl.

Być rozpoznawalnym
Wsp7lnie budujemy siłę środowiska i wizerunek pośrednika

Za nami cały rok intensywnej promocji portalu w telewizji i radio, co przynosi satysfakcjonujące efekty – 

choć poszukujących jest mniej niż w 2021 roku, portal notuje co miesiąc odwiedziny ok. 2,5 miliona 

unikalnych użytkowników. W 2023 rok również wchodzimy z przytupem. Tuż po świętach zobaczysz nas

w telewizji, usłyszysz w najpopularniejszych stacjach radiowych, a także w nowych kanałach, takich jak 

Spotify czy Player.pl. Wszystko po to, aby zachęcić nowe osoby chcące znaleźć mieszkanie, dom czy działkę 

do szukania dopasowanej nieruchomości na naszym portalu.

Czas niepokojów i coraz większych trudności to także wzmożona potrzeba na usługi profesjonalnych 

doradców. Wierzymy, że dzielenie się wiedzą o rynku to jeszcze większy krok do budowania wartości 

zawodu. To właśnie rola pndeksu nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami �pNPSNR, któr~

co kwartał, prezentowany w największych mediach, wskazuje na aktualną sytuację na rynku oczami 

pośredników. Naszym wspólnym celem jest zaszczepienie w świadomości klientów postrzegania 

pośrednika jako klucza do bezpiecznej transakcji.

być widocznym
Kaloryczne kontakty wprost na Twoje ogłoszenie

Z Nieruchomosci-online.pl dotrzesz do szerokiego grona potencjalnych klientów, ponieważ jesteśmy 

najlepiej wypozycjonowanym portalem z ogłoszeniami nieruchomości w Polsce. Poszukujący, którzy mają 

konkretne plany mieszkaniowe, widzą nas na szczytach list w Google. Docieramy do nich jako pierws
i

i umiemy ich u nas zatrzymać, a Ty otrzymujesz efektywny kontakt do potencjalnego klienta. Wra
z

z kontaktem dostarczamy Ci preferencje poszukującego, a więc informacje o tym, co zainteresował
o

go na portalu.
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Nieruchomosci-online.pl

liderem widoczności

w Google

Porównanie portali wg widoczności na najwięcej fraz w TOP 3, TOP 10 i TOP 50 w Google w okresie od01.10.2021 - 31.10.2022 r. 

Struktura horyzontalna działania serwisów OLX, Allegro, Gumtree i Gratka uniemożliwiają zestawienie danych.

Źródło: Niezależne narzędzie analityczne Senuto

Nieruchomosci-online.pl jest najlepiej wypozycjonowanym 

portalem z ogłoszeniami nieruchomości w Polsce i zajmuje 

pierwsze pozycje w wynikach wyszukiwania Foogle na najwiDcej 

fraz związanych z rynkiem nieruchomości.



Kim jest obecnie klient rynku nieruchomości? Jakie zmiany w zachowaniu osób 

poszukujących zaszły w obliczu wysokich stóp procentowych, szalejącej infacji, 

niepokojów związanych z wojną za naszą wschodnią granicą oraz niepewnej sytuacji 

ekonomiczno-gospodarczej? Dzięki wiedzy z portalu Nieruchomosci-online.pl 

wskazujemy, jak obecnie kształtują się preferencje zakupowe Polaków.

Dla kogo szukasz

mieszkania?

Ankieta przeprowadzona wśród poszukujących na Nieruchomosci-online.pl 

wskazuje, że spadła aktywność rodzin w segmencie mieszkań na sprzedaż. 

Porównując pierwszą i drugą połowę 2022 r., udział osób szukających lokum dla 

rodzin (2+1, 2+2, duże rodziny), zmniejszył się z 39,4 do 34,1 proc. Aktywność tej 

grupy była największa w 2021 r., kiedy prawie zerowe stopy procentowe 

pozwalały realizować potrzeby mieszkaniowe, a obecnie jej udział wśród 

poszukujących jest bardzo zbliżony do tego z 2019 r.

Uwagę zwraca większa aktywność singli szukających mieszkań. Ich udział 

stanowi obecnie prawie 1/3 wśród zainteresowanych zakupem i wzrósł o ponad 

3 p.p. w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r. Zainteresowanie 

mieszkaniami ze strony par utrzymuje się na dotychczasowym poziomie.

Do jakiej k�o��

szukasz?

Możliwości fnansowe Polaków drastycznie zmalały po wprowadzeniu licznych 

podwyżek stóp procentowych, a także rekomendacji )N, w marcu 2022 r. 

Spadek zdolności kredytowej widać w deklarowanych kwotach, do jakich te 

osoby szukają mieszkań. Przede wszystkim widoczny jest spadek wyszukiwań 

mieszkań do 300 tys. zł, co znajduje także potwierdzenie w znacznym spadku 

liczby wniosków kredytowych w tym zakresie kwotowym. Utrzymuje się 

natomiast trend wzrostowy w wyszukiwaniach powyżej 500 tys. zł, co jest 

efektem wysokich cen nieruchomości, a także chęci zainwestowania 

posiadanych środków w zakup większej nieruchomości w ucieczce przed 

wysoką inMacją.

Czym się

kierujesz?

W zderzeniu z nową sytuacją na rynku kredytowym spadł odsetek osób 

poszukujących swojego pierwszego mieszkania. �hociaż grupa osób szukających 

pierwszego lokum wciąż jest najliczniejsza (34 proc.), to jednak zauważalnie 

spadła w porównaniu do pierwszej połowy tego roku (39 proc.) oraz�

do 2021 r. (ponad 40 proc.).

Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna spowodowała jednocześnie większą 

aktywność inwestorów szukających okazji rynkowych (wzrost z 15,4 proc. do

17 proc.) oraz osób chcących zamienić nieruchomość (wzrost z 28,2 proc. do

29,6 proc.). Jeśli chodzi o zamianę na większą – często są to transakcje wiązane 

ze sprzedażą posiadanej nieruchomości, bez możliwości pozostawienia starej

pod wynajem. Jeśli chodzi o zamianę na mniejszą nieruchomość – bardzo często 

dzieje się to w przypadku osób starszych.





Zastój

i wyczekiwanie

Nastroje po III kwartale 2022

pełne obaw

Rynek nieruchomości na równi pochyłej – wynika z badania nastrojów pośredników, 

które cokwartalnie przeprowadza portal Nieruchomosci-online.pl we współpracy 

z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Po III kwartale 2022 r. najgorzej jest 

w segmencie domów, gdzie popyt ostro spada, oraz działek, które czeka zimowy zastój.
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Opinie pośredników nieruchomości wskazują na dalsze pogarszanie się sytuacji

na rynku głównie przez trudną sytuację kredytową, rosnące koszty życia i wysoką 

niepewnoś® co do przyszłości, o czym świadczy wartoś® indeksu IqÚOq poniże�

granicy optymizmu wynoszącej 50 na 100 pkt.

Indeks nastrojów pośredników (INPON), będący 

wskaźnikiem atmosfery na rynku nieruchomości, 

zanotował kolejny już spadek. W III kw. 2022 r. jego 

wartośë wyniosła �Ó,2 pkt. i była niższa o Ô,Ñ pkt. 

niż w II kw. br. Pesymistyczne nastroje w branży 

wskazują na dalsze spowolnienie rozwoju rynkÆ

w IV kw. br., jednak z pewną stabilizacją, ponieważ 

spadek wartości indeksu jest nieznaczny. 

Wpływa na to wciąż dobra sytuacja na rynku najmu 

oraz poprawa ocen dotycząca popytu w segmencie 

sprzedaży mieszkaÅ, co świadczy o chęci do 

zakupu kawalerek bądź mniejszych mieszkaÅ 

pod inwestycję lub na własne potrzeby – głównie 

z własnych środków pieniężnychß

– Gospodarka, w tym rynek nieruchomości, po 

przyspieszonym tempie wzrostu w 2021 roku, ulega 

schłodzeniu. Nie jest to jeszcze określane jako kryzys 

i ucieczka z rynku, lecz raczej jako zastój – 

wyczekiwanie i poszukiwanie okazji. Dodatkowo, 

spowolnienie na rynku pierwotnym może przełożyć 

się na oeraniczenie obrotu na rynku wtórnym> 

Odbudowanie popytu fnansowaneeo kredytami 

hipotecznymi będzie ściśle związane z zakończeniem 

cyklu podwyżek stóp procentowych, a to związane 

jest ze zrównoważeniem przyczyn zjawisk 

invacyjnych – tłumaczy dr hab. *ogusław Półtorak" 

prof.  �W odpowiadający za analizę wyników 

INPONß

Indeks nastrojów pośredników

w obrocie nieruchomościami

INPON

Źródło: Nieruchomosci-online.pl. Badanie nastrojów wśród pośredników
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Rynek w 2023 roku okiem branży

Co czeka rynek? Kryzys, zastój czy unormowanie? 

Na kluczowe pytania dotyczące aktualnej sytuacji 

oraz prognoz odpowiadali w studio Wirtualnej 

Polski eksperci rynkowi zaproszeni do debaty

przez portal Nieruchomosci-online.pl.

– Podsumowując ruch na portalu w 2022, można 

powiedzieć, że jest on o połowę niższy niż rok

i dwa lata temu, kiedy obserwowaliśmy rekordowe 

skoki zainteresowania z czasów zerowych stóp 

procentowych. _atomiast wielkością przypomina ten 

z 2019 i 2018 roku, czyli wróciliśmy do sytuacji 

sprzed pandemii i wojny. Od czerwca 2022 r., 

a więc od kiedy przyzwyczailiśmy się do wysokich 

stóp procentowych, notujemy też stałą liczbę 

kontaktów poszukujących z ogłoszeniodawcami – 

uspokajała Alicja Palińska, analizując poziom 

zainteresowania nieruchomościami na portalu 

Nieruchomosci-online.pl.

– Obecnie mamy @uklepywanie? się rynku po szoku 

podażowym związanym z pandemią, sytuacją 

wojenną i wysoką infacją, czyli sytuacja powoli się 

już stabilizuje. Czynniki ryzyka są już mocno 

określone, efektem jest zatem to, że część osób 

obserwuje rynek w poszukiwaniu okazji zakupowych. 

Mamy też mniejszą dynamikę spadku wartości 

indeksu 7_PO_ kwartał do kwartału. ~skazuje tos

że popyt na rynku wciąż jest zachowany – choć na 

niskim poziomie – wśród osób, które są zdecydowane 

lub zmuszone do transakcji na akceptowalnym 

jeszcze poziomie stóp procentowych – 

ocenił kondycję gospodarki i rynku z perspektywy 

ekonomicznej prof. UEW Bogusław Półtorak.

Ewa Klos-Rychter, pośrednik i radca prawny 

podzieliła się swoimi obserwacjami rynku, analizując 

zachowanie kupujących i sprzedających

:

– ~ 2021 r. sprzedający mogli liczyć na kolejki chętnych, 

a kupujący nie mieli czasu na zastanowienie się: albo 

kupowali, albo nie. Jeżeli dochodziło do negocjacji, to 

tylko w górę. Pytanie: czy to było normalne? Patrząc 

wstecz, normalna sytuacja to taka, że sprzedający dawał 

przestrzeń do negocjacji, a strona kupująca miała prawo 

wyboru i nie musiała szybko podejmować decyzji. 

Dlatego moim zdaniem sytuacja się teraz normalizuj
e

z absolutnie nienormalnej – mówiła właścicielka biura 

nieruchomości KLOS we Wrocławiu.

Zapytana o oczekiwania kupujących i inwestorów 

dotyczące spadków cen tłumaczyła

:

– Okazje cenowe mogą pojawić się w segmencie 

klientów, którzy nie wytrzymają rat kredytowych. Pytanie 

tylko, czy te okazje w przyszłym roku rzeczywiście się 

wysypią. Polacy są przyzwyczajeni do prawa własności, 

więc ostatnią rzeczą, którą zrobią, będzie wyzbywanie 

się nieruchomości po okazyjnych cenach – podkreśliła 

Ewa Klos-Rychter.

Obejrzyj debatę

fot. materiały prasowe Nieruchomosci-online.p
l

https://www.nieruchomosci-online.pl/indeks-nastrojow-posrednikow/konferencja2022.html


fot. rateriały prasowe Nieruchorosci-online.pl

O tyr, co aktualnie dzieje się na rynku 

kredytowyr rówił dr Jacek Furga z Centrur 

AMRON przy Związku Banków Polskich:

– Chciałbym użyć słowa „zamrożenie” rynku 

kredytowego i wierzyć, że później dojdzie do 

ocieplenia. Z danych wprost wynika, że mamy 

czterokrotny spadek liczby udzielanych kredytów 

miesiąc do miesiąca. We wrześniu mieliśmy 

6,2 tys. kredytów. Dzisiaj nie mam wątpliwości: 

liczba kredytów do końca roku nie przekroczy 

w mojej ocenie 110 tys. sztuk. Czegoś takiego nie 

było dawno – ocenił Jacek Furga.

Deweloperzy zaskoczeni nagłyr spadkier popytu 

próbują teraz dopasować swoje projekty do 

rożliwości kupujących:

– Ànaj»ºje�y Õ ban½aÆ· z�e�� µÙ´je½ty' ½t±Ùe �´Å° 

być najtańsze. Odchodzimy od centrów, szukamy 

projektów na obrzeżach, chociaż staramy się, aby 

były one dobrze skomunikowane, otoczone dobrą 

infrastrukturą społeczną, kulturową, edukacyjną. 

Kiedy już mamy lokalizację, staramy się znaleźć takie

rozwiązania projektowe i technologiczne, które będą 

minimalizowały koszty budowy, bo te nadal rosną – 

rówił ¨r�egHr� ~|e�{t�¢ przewodniczący Rady 

Nadzorczej Dor Developrent oraz prezes zarządu 

Polskiego Związku Firr Deweloperskich.

Przedstawiciel środowiska deweloperskiego przyznał 

też, że spadek sprzedaży już skłania niektóre frry do 

prorocji, największyr wyzwanier na najbliższe lata 

będzie jednak ograniczenie podaży:

– Zmniejszenie akcji kredytowej powoduje zmniejszenie 

aktywności budowlanej. Deweloperzy mają w tej chwili 

przede wszystkim projekty rozpoczęte kilka lat temu. 

Tutaj sprzedaż jest bardzo dobra: to, co mamy oddać do 

końca roku, sprzedaliśmy w ponad F0 proc., to co do 

końca przyszłego roku, w C0 proc. Wyniki deweloperów 

przez najbliższe dwa lata są więc, moim zdaniem, 

bezpieczne. �ytanie, co będzie później – podsurowuje 

Grzegorz Kiełpsz.

Weź udział w badaniu nastrojów

pośredników po IV kw. 2022 r.

Zapraszamy Cię do oceny Twojego lokalnego rynku nieruchomości. Wypełnij ankietę,

którą każdy agent i biuro otrzymają w grudniu br. na zarejestrowany

w portalu Nieruchomosci-online.pl adres e-mail.

INPON
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 Rozmowa z AGNIESZKĄ SZAŁĘGĄ-GAZDĄ,  
 DOMINIKĄ SADOWSKĄ-NOWAK i Rafałem Szelenbaumem 

INTEGRACJA BRANŻY 
MA SENS
fot. materiały organizatorów Recamp

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
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Czy klienci rozumieją, na czym polega 
współpraca między pośrednikami? Jak ją 
postrzegają – jako atut i korzyść dla siebie, 
czy raczej są z niej niezadowoleni?

Dominika Sadowska-Nowak: Klientami biur nie-
ruchomości są osoby fizyczne, podmioty prawne, 
ludzie właściwie ze wszystkich możliwych branż 
i przeróżnych stanowisk, a zatem cały przekrój 
społeczeństwa. Zapewne nie wszyscy wiedzą, 
że współpraca to szersze dotarcie do klientów 
różnych biur – również dotarcie do ofert off mar-
ket – ale też szybsze i sprawne działanie profesjo-
nalistów. Trudno oczekiwać, aby każdy znał nasze 
wewnętrzne zasady współpracy, tym bardziej 
że zdarza się, że nawet biura rozumieją to inaczej.

Agnieszka Szałęga-Gazda: Tak, najczęściej klienci 
w ogóle nie wiedzą, że taka współpraca między 
pośrednikami istnieje lub że powinna istnieć i mogą 
jej oczekiwać. To my jako biura musimy komuniko-
wać naszym klientom, czym jest współpraca. Jeśli 
idea jest im przedstawiona odpowiednio, to zazwy-
czaj szybko rozumieją, o co w niej chodzi i co to 
oznacza dla nich, jakie mogą odnieść korzyści.

Rafał Szelenbaum: A wtedy w zdecydowanej 
większości przypadków dzieje się magia, w bardzo 
pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na palcach 
jednej ręki mógłbym policzyć klientów niezado-
wolonych z faktu, że ich nieruchomość lub po-
szukiwanie jej będzie de facto obsługiwane przez 
wielotysięczną rzeszę specjalistów, co wielokrotnie 
zwiększa szansę sfinalizowania transakcji, przy-
spiesza ją lub daje korzystniejszy finansowo efekt. 
A to wszystko przy zachowaniu wysokiego stan-

dardu obsługi i bezpieczeń-
stwa w kontakcie z jednym 
tylko agentem.

Rynek nieruchomości dynamicznie się zmienia, a jego obsługa musi 
zmieniać się razem z nim. Synonimem nowoczesnego pośrednictwa 
staje się współpraca, a korzystny w oczach klientów obraz zawodu 
pośrednika wymaga dążenia do spójnych standardów pracy. Standardów 
wypracowanych wewnątrz branży, wspólnymi siłami i z entuzjazmem 
kreowania prawdziwej wartości, która zmienia oblicze rynku.

O wewnętrznej integracji branży rozmawiam z Dominiką Sadowską- 
-Nowak, Agnieszką Szałęgą-Gazdą i Rafałem Szelenbaumem, którzy – 
niczym trzej muszkieterowie – obok własnych obowiązków związanych 
z prowadzeniem biur i pracą aktywnych agentów, tworzą Recamp – 
przestrzeń dla wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji.

 Współpraca wielokrotnie 
 zwiększa szansę 
 sfinalizowania transakcji, 
 przyspiesza ją lub daje 
 korzystniejszy  
 finansowo efekt. 
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Agnieszka: Dodam, że współpraca między pośredni-
kami jest szczególnie ważna przy pracy z klientem 
popytowym, ponieważ wyszukując oferty, często 
sięgamy właśnie po oferty pośredników innych 
biur – tu klient popytowy bardzo docenia, gdy 
pośrednik sprzedającego udostępnia bez wahania 
swoją ofertę i jest gotowy do współpracy.

Jakie są konsekwencje odmowy współpracy 
przez agentów z punktu widzenia klientów 
i całej branży nieruchomości?

Agnieszka: Z punktu widzenia klientów, niedziele-
nie się ofertą bądź poszukiwaniem oznacza dzia-
łanie na ich szkodę. To mniejsza szansa dotarcia 
do zainteresowanych, a co za tym idzie, mniej 
klientów i prawdopodobnie mniej korzystne oferty. 
Najczęstszy przykład braku współpracy to, gdy po-
średnik sprzedającego odmawia pokazania oferty 
pośrednikowi, który reprezentuje kupującego – 
niestety, w takim przypadku działa na niekorzyść 
obu stron transakcji.

Rafał: Czasami to wręcz blokowanie oferty dla 
klientów innych pośredników.

Dominika: Dla klienta to ograniczenie zawężają-
ce pole zainteresowanych tylko do tych, którzy 
zechcą skorzystać z usług obsługującego daną 
ofertę biura.

Agnieszka: Klient kupujący jest sfrustrowany tym, 
że nie może obejrzeć danej oferty. Klient sprzeda-
jący natomiast zazwyczaj nie jest świadomy, że ta-
kie postępowanie reprezentującego go pośrednika 
jest działaniem na jego szkodę, chociażby dlatego, 
że wydłuża czas sprzedaży.

Rafał: Z punktu widzenia branży z kolei skutkuje 
to podziałem środowiska, niezdrową konkurencją, 
mniejszą liczbą transakcji, niepotrzebnym podro-
żeniem kosztów promocji obsługi czy nieetycznym 
działaniem. Być może niewiedza wynika tu z braku 
informacji, np. o ogólnopolskim systemie wymiany 
klientów i ofert na wyłączność MLS.

fot. Łukasz Góźdź
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Dominika: Ja dodałabym jeszcze jeden ważny 
punkt widzenia, a mianowicie spojrzenie z per-
spektywy pojedynczego biura nieruchomości. Brak 
współpracy między biurami, to strzał w kolano, 
tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdy o kupu-
jącego będzie coraz trudniej. Odmowa współpracy 
oznacza mniejszą skuteczność, wydłużenie czasu 
zawarcia transakcji i świadomą rezygnację z pro-
wizji. To brak spójności w działaniach i budowaniu 
wspólnego środowiska.

Czego zatem potrzeba branży, by lepiej 
współpracować? I co to znaczy „lepiej”?

Dominika: Z uwagi na różnorodność modeli pracy 
w biurach nieruchomości brakuje ogólnych, narzu-
conych zasad współpracy. Stowarzyszenia i ini-
cjatywy szkoleniowe, takie jak Recamp, scalające 
środowisko pośredników, wyznaczają określone 
standardy, ale nie wszyscy z nich korzystają, bo nie 
muszą. W związku z tym nie ma na rynku jednego 
standardu współpracy.

Agnieszka: Lepsza współpraca to nieodmawianie 
pokazania swojej oferty oraz częstsze korzysta-
nie z ofert innych pośredników. Myślę, że branży 
potrzeba większej świadomości możliwych wspól-
nych korzyści.

Rafał: A do budowania większej świadomości 
potrzeba wiedzy – poprzez szkolenia. Dostępu do 
informacji – żeby wiedzieć, że można i w jakim 
standardzie. Wsparcia organizacji i stowarzy-
szeń w wypracowaniu standardów współpracy 
oraz pokazywania korzyści z niej wynikających. 
Organizowania lokalnych i ogólnopolskich wyda-
rzeń, podczas których łączymy wiedzę z integracją. 
W skrócie – przede wszystkim edukacji.

W biznesie skuteczność i efektywność najłatwiej 
policzyć na liczbach, czyli czy liczba transakcji – 
a co za tym idzie wielkość przychodów – w na-
szych firmach zwiększa się. To oznacza „lepiej” dla 
wszystkich. Przy moich ofertach zawsze dodaję 
w opisie zdanie: „Zapraszam do współpracy” lub 

fot. Łukasz Góźdź
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„Naprawdę współpracuję”. Moim zdaniem, żeby na-
stąpiła zmiana w podejściu do współpracy, należy 
zacząć od siebie.

Czy do współpracy potrzebna jest integracja?

Agnieszka: Absolutnie, do współpracy potrzebna 
jest integracja. Uważam, że wzajemne poznawa-
nie siebie, spędzanie czasu, rozmawianie o pro-
blemach, sukcesach i porażkach jest kluczowym 
elementem budowania relacji, które mają później 
przełożenie na współpracę.

Dominika: Integracja scala środowisko i generuje 
synergię, która pcha do rozwoju. W grupie bu-
dują się relacje, które później procentują zaufa-
niem, lepszą komunikacją i ostatecznie łatwiej-
szą współpracą.

Rafał: Jest przecież udowodnione, że ludzie wolą 
kupować od ludzi, których znają. Po to są właśnie 
zdjęcia naszych twarzy na wizytówkach przy ofer-
tach, opisy, media społecznościowe – to wszystko 
bardzo ułatwia integrację. Jednocześnie jest duże 
grono tych, dla których relacje osobiste są nieza-

stąpione. Niejednokrotnie byłem świadkiem lub 
doświadczyłem na własnej skórze dobrodziejstw 
płynących właśnie z różnego rodzaju integracji. 
Podsumowując: moim zdaniem, zdecydowanie tak!

Jakie widzicie przejawy współpracy 
czy inicjatywy ją wspierające 
na rynku – w większych, ale też mniejszych 
ośrodkach miejskich?

Rafał: Na szczęście jest ich coraz więcej. Poza 
największym wydarzeniem, jakim jest Recamp, jest 
coraz więcej zarówno globalnych, jak i lokalnych 
inicjatyw. MLS i lokalni koordynatorzy organizują 
szkolenia w całej Polsce, gdzie temat wysokiej 
etyki współpracy jest na pierwszym miejscu.

Agnieszka: Tak, z pewnością MLS jest tu narzę-
dziem i inicjatywą, która jest mocno nastawiona 
na współpracę. Sama idea MLS niejako tę współ-
pracę wymusza.

Rafał: PFRN, lokalne stowarzyszenia, portale 
nieruchomościowe – to kolejni organizatorzy 
wydarzeń, które warto zaznaczać w kalendarzach 
jako wartościowe. Do takich należy też konferencja 
„Wiedza i Relacje”.

 Integracja scala środowisko  
 i generuje synergię. 

fot. Łukasz Góźdź
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Dominika: Coraz większą popularność zyskują też 
śniadania pośredników, które pojawiają się co jakiś 
czas lokalnie, głównie w większych miastach. To są 
oddolne inicjatywy, które wynikają właśnie z po-
trzeby dzielenia się wiedzą, ofertami i budowania 
relacji, czyli tego co dla agenta nieruchomości 
jest najcenniejsze. Również Recamp rusza z pro-
jektem lokalnych akademii, aby wzmacniać relacje 
i współpracę. Widzimy w tym wielki potencjał dla 
środowiska pośredników.

Jak jeszcze plasuje się w tym Recamp? Jak 
postrzegacie jego rolę, a może wręcz misję?

Agnieszka: Ośmielę się powiedzieć, że Recamp był 
jedną z pierwszych, o ile nie pierwszą inicjatywą 
w branży nieruchomości, która za jeden z głów-
nych celów postawiła sobie właśnie współpracę 
między pośrednikami. Wiele lat temu wyszli-
śmy z pomysłem na Recamp-lokalnie i, jeżdżąc 
po wielu miastach, podczas zupełnie darmowych 
spotkań propagowaliśmy ideę współpracy jako 
podstawy funkcjonowania w branży pośrednictwa. 
Zdecydowanie, misją Recampu jest współpraca!

Rafał: Mnóstwo karier, biur nieruchomości, feno-
menalnych pośredników i wartościowych szko-
leniowców rozpoczęło swoją drogę rozwoju lub 
podnoszenia swojego biznesu na wyższy poziom 
właśnie od wydarzenia Recamp. I to pozostaje 
niezmiennie naszym głównym celem. Inspirować, 
wskazywać drogę do wiedzy i narzędzi, zachęcać 
do rozwoju. Tak ja czuję Recamp. Dlatego jestem 
dumny, że mogę być jego częścią. Energia płyną-
ca tu w obie strony porusza w pozytywny sposób 
do działania.

Dominika: Tak, Recamp od zawsze opiera się 
na dwóch filarach –  propagowanie współpracy 
i dzielenie się wiedzą – to jego kluczowe zada-
nia. Istotna jest tu też wymiana poglądów ludzi 
z różnych rejonów Polski jako cennego źródła 
inspiracji i pomysłów na siebie i na swoją pracę… 
Czas biegnie, a rynek nieruchomości dynamicznie 
się zmienia i my musimy zmieniać się razem z nim. 

fot. Łukasz Góźdź
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Tak powstał Recamp, podczas luźnego spotkania, 
w czasie którego każdy mógł wyrazić swoją opinię 
i podzielić się swoim doświadczeniem, co okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Stąd narodził się po-
mysł na kontynuowanie tej idei w szerszym gronie 
ciekawych i inspirujących ludzi.

Czy współpraca między agencjami ma szansę 
stać się w Polsce standardem? Jak daleko 
nam do tego?

Agnieszka: Moim zdaniem, niestety, jeszcze nam do 
tego daleko, wiele zależy jednak od nas samych – 
pośredników, a przede wszystkim pośredników – 
właścicieli biur, którzy kierują swoimi zespołami. 
Osobiście wierzę, że za jakiś czas po prostu będziemy 
wszyscy współpracować. Wymaga to czasu i dzia-
łań, dlatego ważne jest to, aby cały czas edukować, 
pokazywać pozytywne aspekty współpracy, biorąc 
pod uwagę zmieniający się rynek i potrzeby klientów.

Dominika: Zgadzam się, że dużo zależy tu od samych 
agentów. Dając przykład, pokazując korzyści ze 
współpracy i szerząc dobre intencje, możemy mieć 
swój udział w budowaniu solidarnego środowiska. 
Recamp i lokalne stowarzyszenia to tylko narzędzia, 
które możemy wykorzystać, aby łatwiej współpraco-
wać. Najważniejsze są nastawienie i otwartość, aby 
współpracować mądrze, a nie konkurować.

Rafał: Z moich doświadczeń wynika, że to już się 
dzieje. Jeszcze dwa, trzy lata temu zdarzało mi 
się usłyszeć: „Ale my nie współpracujemy”. Teraz 
odnoszę wrażenie, że te słowa są już zwyczajnie 
nie na czasie. Wręcz niemodne. Pośrednicy i biura 
chwalą się transakcjami zawieranymi w ramach 
współpracy. Liczba biur i agentów, którzy widzą 
we współpracy same korzyści, systematycznie 
rośnie. Zarówno pośrednicy obsługujący podaż, jak 
i popyt coraz chętniej korzystają też z MLS, który 
jest doskonale przygotowanym do tego narzę-
dziem. A wszyscy, i ci, którzy uczą zasad etycznej 
współpracy, i ci, którzy dopiero szukają swojej 
zawodowej drogi, spotykają się na Recampie :)

Dziękuję Wam za rozmowę.

 Najważniejsze są nastawienie  
 i otwartość, aby współpracować  
 mądrze, a nie konkurować. 

fot. Łukasz Góźdź
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Najlepsi robią

zwykłe rzeczy

lepiej

Podpowiemy Twojemu zespołowi i Tobie,

jak zdobywać więcej kalorycznych kontaktów

i wycisnąć więcej z obecności  na Nieruchomosci-online.pl

podczas indywidualnego spotkania online z doradcą

Poznaj szczegóły

https://www.nieruchomosci-online.pl/wycisnij-wiecej.html?utm_source=estate-pdf&utm_medium=estate4-2022&utm_campaign=najlepsi-robia-zwykle-rzeczy-lepiej&utm_content=zapisz_sie_na_szkolenie
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 Rozmowa z Agnieszką rosolińską

fot. Łukasz Grabarczyk

Zarządzanie 
Ryzykiem

rozmawia
Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/agnieszka-rosolinska/
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Ostatnie trzy lata zdecydowanie były 
intensywne i zaskakujące. Słowo niepewność 
było odmieniane przez wszystkie przypadki, 
w towarzystwie innych, takich jak: pandemia, 
wojna, kryzys...

A jednak jako przedsiębiorcy w większości nadal 
istniejemy i działamy. A to dzięki temu, że próbu-
jemy w tej niepewności zdefiniować te obszary, 
na które jednak mamy wpływ, albo na które może-
my przynajmniej zareagować.

Gdy patrzymy na przedsiębiorstwo z lotu ptaka, 
to musimy sobie zdać sprawę, jak wiele sił i czyn-
ników na nie oddziałuje, zarówno z zewnątrz, jak 
i od wewnątrz. Bliższe i dalsze otoczenie przed-
siębiorstwa to jeden wielki system naczyń po-
łączonych, a w każdym z nich możemy napotkać 
ryzyka. Mniejsze lub większe. Ryzyko jest praw-
dopodobieństwem wystąpienia pewnych zdarzeń, 
mniej bądź bardziej od nas zależnych, a związane 
jest z niepewnością osiągnięcia zamierzonych 
rezultatów. Dopiero gdy spróbujemy je okiełznać, 
oszacować to prawdopodobieństwo i potencjalne 

dla nas skutki takiego czy innego zachowania, 
możemy pokusić się o stwierdzenie, że nim zarzą-
dzamy. Od tego, jak dobrze to zrobimy, zależeć 
będzie nasze powodzenie na rynku. A może i nasze 
na nim istnienie.

Są ryzyka, z którymi jako przedsiębiorcy mierzy-
my się niezależne od branży, natomiast jeżeli już 
schodzimy na nasze podwórko nieruchomości, to – 
w świetle tego, co się dzieje na świecie, na rynkach 
finansowych, na rynku pracy – musimy też definio-
wać ryzyka, które są specyficzne i najbliżej nas. Te, 
które robią nam biznes day-to-day. Albo nam go nie 
robią, albo nam go ograniczają.

Ryzyko jest zjawiskiem zarówno 
obiektywnym, jak i subiektywnym. 
Oprócz obiektywnego szacunku 
prawdopodobieństwa i skutków 
negatywnych, istotnym czynnikiem jest 
wrażliwość właściciela firmy.

Wszystko definiowała będzie jego indywidualna 
postawa i skłonność do ryzyka. Znam biznesy, 

Gdy wydawało się, że nic gorszego niż zawirowania spowodowane 
koronawirusem nie może się wydarzyć, przyszedł rok 2022, który – delikatnie 
mówiąc – nie był także specjalnie łaskawy. Prowadzenie działalności w branży 
nieruchomości ponownie stało się niczym jazda na rollercoasterze.

Jak uodpornić swój żołądek na niespodziewane zakręty, czyli o zarządzaniu 
ryzykiem w działalności biura nieruchomości – w rozmowie z Agnieszką 
Rosolińską, Prezes Zarządu i Dyrektorem Finansowym Freedom 
Nieruchomości Sp. z o.o., sieci biur nieruchomości w Polsce posiadającej 
w strukturach 65 oddziałów franczyzowych i placówki własne, menedżerem 
z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze finansów, księgowości 
i restrukturyzacji przedsiębiorstw.
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które w aktualnej sytuacji, a bez wątpienia można 
już nazwać ją kryzysową, potrafią nadal dobrze 
zarabiać. Są to najczęściej osoby, które są w stanie 
szybko pomnożyć swój kapitał, wejść na obszar 
rynku, którego dotąd nie znały, znaleźć unikalną 
niszę, uzyskać przewagi i zrealizować ponadprze-
ciętne zyski. Znam przedsiębiorców, którzy – mimo 
że nie mają bardzo dobrze zbadanego tego obsza-
ru – są gotowi ponieść ryzyko. Znam takich, którzy 
mimo wrodzonej ostrożności podejmują je także, 
co poprzedzają gruntowną analizą. Budują scena-
riusze – od pesymistycznego poprzez najbardziej 
prawdopodobny po optymistyczny – i podejmu-
ją decyzję. Skłonność do ryzyka zależy m.in. od 
posiadanej poduszki finansowej, tzn. czy mamy 
takie zasoby płynności, które zagwarantują nam 
pokrycie kosztów tych nietrafionych decyzji inwe-
stycyjnych. Także od tego, czy i jaką mamy realną 
alternatywę działania, jeśli coś się nie powiedzie.

Aby sprawnie zdefiniować ryzyka biznesu, 
należałoby wyjść od teorii interesariuszy 
organizacji, czyli wszystkich uczestników 
rynku, z którymi wchodzimy w interakcję. 
Na których my wpływamy i którzy wpływają 
na nas…

Budując mapę interesariuszy, należy bardzo sze-
roko spojrzeć, jakie siły działają na naszą firmę, 
zarówno te z zewnątrz, jak i wewnątrz organi-
zacji. Należy bowiem pamiętać, że interesariu-
szami firmy są nie tylko jej udziałowcy czy inwe-
storzy, ale przede wszystkim – jej pracownicy, 
współpracownicy. Dalej: dostawcy, konkurenci 
i klienci, aż po inne podmioty i instytucje w oto-
czeniu (np. banki, legislatorzy i in.), w którym 
firma funkcjonuje.

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem właściwe 
zbudowanie relacji z interesariuszami jest klu-
czowe. Nie ze wszystkimi możemy relację zbudo-
wać, ale właściwa diagnoza tego, w jaki sposób 
ich działanie (np. rządu czy banku centralnego) 
może przełożyć się na funkcjonowanie naszej 
firmy, może okazać się dla nas „być albo nie być”. 
Przykładowo, aktualnie podwyżka stóp procen-
towych znacząco ograniczyła akcje kredytowe, 
co wprost musiało przełożyć się na przychody 
pośredników. Obserwacja i analiza takich działań 
sił zewnętrznych może wpłynąć na odpowiednio 
wczesną reakcję, by dostosować się do przyszłej 
sytuacji, w której będziemy musieli zmierzyć się 
np. z brakiem przychodów.

fot. cottonbro studio / pexels.com
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Czyli wszystko zaczyna się od finansów 
i na finansach kończy?

W punkt. Ja zawsze powtarzam, że najlepsze rze-
czy rodzą się w kryzysie, ponieważ wtedy musimy 
się naprawdę dobrze policzyć. I pandemia, i druga 
fala kryzysu, zweryfikowały nam kompetencje 
na rynku w zasadzie w każdej branży. Podczas 
pandemii zaczęła rosnąć świadomość tego, jak 
w ogóle biznesy są zbudowane. Nigdy wcześniej 
nie obserwowałam tak dużej liczby konsultacji 
finansowo-prawno-podatkowych, które odbyły się 
u nas w sieci. Ludzie dostrzegli zapotrzebowanie 
na usługi profesjonalne – by ktoś z boku spojrzał 
na ich biznes i pomógł zminimalizować ryzyko 
prowadzenia działalności. Nagle się okazywało, 
że lokal nie taki, bo za wysokie koszty najmu, 
za wysokie koszty energii i prądu (które będą 
w najbliższym czasie dalej rosły), przerost zatrud-
nienia czy nieefektywne źródła finansowania.

Gdy mieliśmy dobrą sytuację, a rynek był wzrosto-
wy, można było nadal – pod płaszczykiem pew-
nych pozornych działań – ukryć szereg nieefek-
tywności. Natomiast w sytuacji kryzysowej bardzo 
szybko są one weryfikowane. Gdy rynek zwalnia 
i zmienia się zasadniczo, okazuje się, że musimy 
jeszcze bardziej policzyć swój biznes.

Skończyła się era „ślizgaczy”. Nie ma już miejsca 
dla tych, którzy nie potrafią wykazać się sprawczo-
ścią w działaniu. Nie może być już wolnych prze-
biegów. Dzisiaj mocno musimy postawić na efek-
tywność, ponieważ równie mocno rosną nam 
koszty prowadzenia firmy. Każdy koszt, który nie 
urzeczywistnia się w przychodzie, nie jest już dla 
nas inwestycją, a przepalonym wydatkiem.

Można więc powiedzieć, że nie jest to czas 
eksperymentów, ale optymalizacji?

Róbmy rzeczy, na których się znamy. Jeżeli wiemy, 
że w okresie trudnym na rynku mamy zespół, który 
sobie zdecydowanie lepiej radzi w takim, a nie 
innym produkcie, to skupiajmy się na nim. Budujmy 

bazę w oparciu o te nieruchomości, z którymi 
najlepiej umiemy pracować. Pracujmy z klientem, 
którego rozumiemy, którego potrzeby możemy 
sobie w sposób bardziej precyzyjny zdefiniować. 
Jeśli jesteśmy dobrzy w rynku pierwotnym czy 
w mieszkaniach w konkretnym typie, czy w obsłu-
dze inwestorów na rynku nieruchomości komercyj-
nych, to rzeczywiście agenci powinni budować taki 
portfel ofert. Specjalizacja to jedna z możliwych 

reakcji na ryzyko. Dla wielu 
dająca większe poczu-
cie bezpieczeństwa.

Jeśli jednak zastanawiamy się nad dywersyfika-
cją – czy np. wejść w nieznany nam dotąd rynek 
premium, czy w nieruchomości gruntowe – to sko-
rzystajmy z narzędzi oceny ryzyka, a jeśli zauważy-
my zbyt duże prawdopodobieństwo niepowodze-
nia, którego nie jesteśmy skłonni zaakceptować, 
dajmy sobie prawo wstrzymania się.

Według mnie, teraz jest czas na zweryfikowanie, 
czy partnerzy i narzędzia, które już mamy, są wy-
korzystywane przez nas w pełni ich możliwości, by 
naszego klienta obsłużyć najlepiej. Clou to dobrze 
poznać klienta, z którym pracujemy, czego on od 
nas – jako partnera biznesowego – potrzebuje 
i oczekuje. Gdy spada sprzedaż, a wynika to wprost 
z sytuacji rynkowej (rosnących cen i ograniczonej 
akcji kredytowej), to jest dla biura bardzo istotne 
ryzyko. Obserwując trendy na rynku, zauważamy 
zmianę w realnych możliwościach nabywczych, 
a co za tym idzie, zmieniają się i zmieniać się 
będą preferencje zakupowe klientów (np. z uwa-
gi na brak możliwości uzyskania kredytu zakup 
mieszkania mniejszego, bądź nawet rezygnacja 
z zakupu na rzecz najmu). Musimy tę wiedzę pozy-
skać, zaakceptować i zagospodarować. Tu nie ma 
co obrażać się na rynek.

 Róbmy rzeczy,  
 na których się znamy. 
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Wyłania się z tego jedna konkluzja – musimy 
gromadzić wiedzę, by móc poruszać się 
na rynku, definiować obszary niepewności – 
czego nie wiemy i gdzie nie mamy pewności 
działania, więc tam np. nie wchodzimy.

Szczególnie to najbliższe otoczenie (nasze wnę-
trze) musimy naprawdę dobrze poznać i je okieł-
znać. A okiełznać możemy je m.in. tym, że zmieni-
my rozwiązanie na tańsze lub bardziej efektywne. 
Widzę, z czym dzisiaj przychodzą do nas franczyzo-
biorcy czy nasi partnerzy biznesowi. Zaczynają in-
tensywnie korzystać z narzędzi analizy finansowej, 
z jeszcze większą uważnością zgłębiają dane, które 
dostarczamy. Z większą intensywnością komuniku-
jemy się, by wymieniać bieżące informacje i budo-
wać poczucie bezpieczeństwa.

Dziś lepiej poradzi sobie ten, kto nie tylko będzie 
miał szybki dostęp do wiarygodnych danych, ale 
i je skutecznie wykorzysta. Poznając swój biznes, 
licząc go lepiej, mając pełną świadomość kosztów, 
które są niezbędne, jak i tych, które z perspektywy 
oceny ich realnego wpływu na przychody nic nie 
wnoszą, część przedsiębiorców przyznaje, że do-
piero w kryzysie zmotywowali się do takiej analizy. 
I niejednokrotnie żałują, że tak późno. Bo to ozna-
cza, że także w czasach prosperity mogli zarabiać 
więcej i budować bardziej efektywne organizacje. 

Gdy coraz lepiej i głębiej poznajemy swój biznes, 
z jednej strony to kubeł zimnej wody, ale z drugiej 
to uskrzydlające zobaczyć, że jednak się da!

Mogę podzielić się jedną ogólną refleksją: nie lubię 
perspektywy cięcia kosztów, a wolę taką, która 
daje możliwość generowania przychodów. Jednym 
z kluczowych elementów redukcji ryzyka w działal-
ności będzie spojrzenie na koszty w kontekście ich 
konwersji na przychody. Na przykład, jeśli mamy 
w oddziale na etatach asystentkę i osobę do obsłu-
gi finalizacji transakcji, a liczba transakcji spadła 
o połowę, to jeśli nawet są one bardziej kaloryczne 
i łączna ich wartość jest podobna, to okazuje się, 
że osoby te mają o połowę mniej pracy, a więc 
i puste przebiegi. Raptem się okazuje, że dałoby 
się to zagospodarować jednym etatem... Nie chodzi 
jednak o to, żeby redukować etat, zwłaszcza gdy 
mamy już znaną nam, sprawdzoną osobę, która 
zna charakterystykę pracy w naszej branży. Lepiej 
znaleźć źródło przychodów, do generowania 
których przyczyni się jej praca. Może (w zależ-
ności od indywidualnych kompetencji) zająć się 
np. dodatkowymi produktami  inwestycyjnymi, 
home stagingiem, czy zacząć w większym zakresie 
wspierać pracę agentów, żeby mieli uwolnione 
moce na swoją większą aktywność na rynku, lub 
zacząć robić coś, co od dawna było w planie, np. 
telemarketing.

fot. cottonbro studio / pexels.com
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Zdecydowanie lepiej obrać perspektywę budowa-
nia przychodów niż cięcia kosztów. Każda osoba 
w organizacji powinna mieć świadomie zbudowane 
stanowisko, wraz z jego uzasadnieniem bizne-
sowym.  Czasem decyzja o ponoszeniu kosztów 
związanych z – nawet chwilowym – przerostem 
zatrudnienia, o ile jest świadoma i jeśli oceniamy, 
że nas na to stać, jest najlepszą, którą możemy 
podjąć. Traktujemy wtedy takie zasoby jako inwe-
stycję, mimo kryzysu. Wiemy bowiem, że  pozyska-
nie nowego człowieka z konkretną kompetencją 
z rynku pracy może okazać się trudne i o wiele 
bardziej kosztowne niż aktualne rozwiązanie 
(koszty rekrutacji, wdrożenia, ale i odroczenia 
w czasie jego gotowości do podjęcia efektywnych 
działań). Kluczowe jest zatem, by potrafić ocenić 
takie alternatywne rozwiązania, i aby decyzja 
była świadoma.

Wiele potencjalnych ryzyk dotyka aktualnie 
każdego biznesu w Polsce. Porozmawiajmy 
o tych specyficznych dla branży 
nieruchomości i o tym, jak można próbować 
je zagospodarować.

Przed chwilą dotknęłam już kwestii pracowni-
ków i współpracowników. Jednym z najwyższych 
ryzyk w naszej branży jest na pewno budowanie 

zespołów, w tym etap rekrutacji. Dostęp do 
dobrych ludzi. To dziś bardzo duże wyzwanie, 
a wyznacza je struktura zatrudnienia. Na rynku 
pracują przeważnie freelancerzy albo pośrednicy 
na własnych działalnościach, którzy realizują usłu-
gi na rzecz tej czy innej agencji, czy na rzecz rynku 
po prostu. Prowizyjna formuła współpracy powo-
duje, że wzrosła ich niepewność z tytułu utrzy-
mania dotychczasowego poziomu wynagrodzenia. 
Agenci odpływają z branży albo pracują w dużo 
większym stresie. Dużym wyzwaniem jest zre-
krutować nowe osoby do zespołu, ale i utrzymać 
współpracowników, którzy dzisiaj z nami pracują, 
a są to osoby doświadczone i na rynku poruszają 
się od wielu lat.

Zatem pierwsza z czerwonych flag, które obserwo-
wać powinno biuro nieruchomości, to dobrostan 

członków zespołu, bo liczba 
aktywnie zaangażowanych 
agentów bezpośrednio prze-
kłada się na przychody.

 Dobrostan zespołu to 
 priorytet w biznesie opartym 
 na ludziach. 

fot. cottonbro studio / pexels.com

fot. cottonbro studio / pexels.com
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Jakie jeszcze red flags powinniśmy 
obserwować w działalności, by uszczelnić 
swój system reagowania i obrony?

Przedsiębiorca obudzony w środku nocy powinien 
wiedzieć, jaki jest aktualny próg rentowności jego 
biznesu. Są biura, które – przy takiej samej wiel-
kości zespołu – mogą urentownić się na poziomie 
50 tysięcy obrotu, a są takie, które potrzebują 
100 tysięcy.

Czym jest to spowodowane? Naturalnie, pewnymi 
decyzjami kosztowymi, jakie podjęły – w jakim 
lokalu mają siedzibę, jakimi agentami dysponują, 
na jakich warunkach współpracy, ile w biurze jest 
osób obsługi administracyjnej, jakie biuro rachun-
kowe zatrudniają, jakie zaplecze prawne zaanga-
żowane jest w proces obsługi etc. To wszystko 
razem daje poziom przychodu do osiągnięcia, który 
zapewnia im komfort funkcjonowania.

W naszej branży narosło wiele przekonań. Że nie 
da się zaplanować przychodów, nie da się zapla-
nować kosztów, bo każdy miesiąc jest inny. Nie 
da się skoordynować pewnych działań, bo są one 
zależne od ludzi z zewnątrz. To są mity. Jeżeli 
bardzo dobrze znamy swój biznes, to jesteśmy 

w stanie – na podstawie własnych wewnętrznych 
informacji i liczb, a także na podstawie obserwacji 
rynku i zewnętrznych benchmarków – ocenić, jaką 
strukturę (i jak kalorycznych) ofert powinniśmy 
mieć w bazie (przy posiadanym zespole agentów), 
żeby one w lejku sprzedażowym na koniec wy-
generowały taki przychód, jakiego potrzebujemy 
minimum na pokrycie kosztów.

Dziś kupujący potrzebują średnio od 6 do 9 miesię-
cy na decyzję, podczas gdy jeszcze w 2020-2021 
roku były to 3-4 miesiące. Jeżeli masz tę wiedzę, 
tę bazę, to wiesz także, jak zaprojektować swoje 
przychody. Co więcej, jesteś w stanie oszacować, 
do jakiego poziomu będziesz w stanie pokryć kosz-
ty, operując tą bazą. Przykładowo, jeśli widzisz, 
że spada  liczba pozysków, to przesuwasz aktyw-
ności kosztowe, by pozyskać inne nieruchomości – 
poszerzyć  swoją bazę ofert. Wbrew oczywistym 
skojarzeniom, jako firma usługowa także mamy 
swego rodzaju „magazyn”. Sprzedajemy coś, co 
musimy najpierw mieć. Oczywiście nie musimy 
tego nabyć, ale musimy zdobyć prawo do ofero-
wania do sprzedaży – podpisać umowę pośred-
nictwa. Żeby zbudować portfel ofert do sprzedaży 
(potocznie określając go jako „magazyn” właśnie), 
ponosimy konkretne koszty już od pierwszego 

fot. cottonbro studio / pexels.com
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etapu pracy z przyjętą ofertą. Tu trzeba bardzo 
precyzyjnie dobierać narzędzia, które będziemy 
stosować w czasie, by przy ostatecznej sprzedaży 
nie tylko uzyskać ich zwrot, ale jeszcze na pożą-
danym poziomie zarobić. Jest to praca z ofertą, ale 
też z samym agentem, by coraz bardziej efektyw-
nie angażował koszty w jej obsługę i brał za nie 
odpowiedzialność. Licząc się z ryzykiem braku 
zwrotu poniesionych nakładów, gdy do sprzedaży 
nie dojdzie.

A jeżeli antycypujemy, że posiadana baza –  
przy takiej liczbie i kwalifikacjach 
agentów – nie przyniesie nam pożądanego 
poziomu przychodów?

To rzeczywiście powinna nastąpić pewna refleksja 
w kierunku kosztów. Choć znam sprawne firmy, 
które przez pewną część roku funkcjonują poniżej 
swojego BEP – taka jest specyfika ich rynku.

Obserwowanie progu rentowności powinno być 
zajęciem ciągłym, bo on się zmienia, nie jest dany 
raz na zawsze. Gdy rosną koszty stałe, np. ceny 
energii, to pułap przychodów, jaki musimy osią-

gnąć, aby pokryć koszty stałe, także rośnie. Samo 
to, że to zauważymy, nie znaczy, że musi udać 
się nam od razu zwiększyć przychody (albo dra-
stycznie ciąć koszty), ale z większą świadomością 
będziemy w stanie zapewnić sobie płynność – czy 
to dzięki środkom zewnętrznym, czy z poduszki 
finansowej, którą powinniśmy (na odpowiednim 
poziomie) zbudować.

Bo kluczowe jest to, byśmy nie 
tracili zdolności do regulowania 
bieżących zobowiązań.

Płynność finansowa to jest nasza kolejna czerwona 
flaga. Musimy wiedzieć, jaki poziom środków płyn-
nych biznes powinien wygenerować i odłożyć „do 
poduszki”, by zabezpieczyć nasze działanie w razie 
gorszego miesiąca czy kilku kolejnych. Po pierw-
sze – do pokrycia kosztów stałych, po drugie – do 
zabezpieczenia tego poziomu inwestycji, który po-
zwoli nam rosnąć. Bo – mimo że jesteśmy w sytu-
acji kryzysowej – ja bym ciągle zachęcała do tego, 
żeby nadal bardziej przyświecała nam perspektywa 
budowania przychodów i pozyskiwania pieniędzy 
z rynku niż lękliwa perspektywa cięcia kosztów.

fot.  Łukasz Grabarczyk

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-w-biurze-nieruchomosci-czesc-3-zarzadzanie-kosztami-biura-nieruchomosci-19580.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-w-biurze-nieruchomosci-czesc-2-jak-zaplanowac-i-zabezpieczyc-przychody-biura-nieruchomosci-18391.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-w-biurze-nieruchomosci-czesc-2-jak-zaplanowac-i-zabezpieczyc-przychody-biura-nieruchomosci-18391.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-w-biurze-nieruchomosci-czesc-2-jak-zaplanowac-i-zabezpieczyc-przychody-biura-nieruchomosci-18391.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/finanse-w-biurze-nieruchomosci-czesc-3-zarzadzanie-kosztami-biura-nieruchomosci-19580.html
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Jeśli nie masz oszczędności, zawczasu zabezpiecz 
się linią kredytową w rachunku bieżącym, z której 
skorzystasz w razie potrzeby utrzymania płynno-
ści. By wiedzieć, że masz taką możliwość i spokoj-
nie spać.

Pamiętajmy też, że na płynność wpływamy bezpo-
średnio. Jako rynek jesteśmy naczyniami połączo-
nymi. Abyśmy mieli pieniądze na pokrycie zobo-
wiązań, musimy je mieć od klienta.

Bo na naszą płynność ma także wpływ 
sprawność naszych odbiorców?

Pieniądze liczą się nie w momencie wystawienia 
faktury, ale gdy wpływają na konto. A niestety 
możemy spodziewać się tendencji, a może już 
niektóre biura to obserwują, że klienci nie pła-
cą lub płacą coraz mniej, albo płacą z mniejszą 
dyscypliną płatniczą. Podczas negocjacji umów 
coraz częściej klienci wnioskują, by moment roz-
liczenia – zapłata prowizji  lub jej części – na-
stępował dopiero po faktycznej sprzedaży, a nie 
w momencie podpisania umowy przedwstępnej. 
To mocno zmienia nam perspektywę finansową, 
przesuwa ruch pieniądza czasem nawet o kilka 
miesięcy. Wiedząc, jakie nieruchomości masz 
w bazie, możesz to przewidzieć, uwzględnić te 
kilka miesięcy opóźnienia. Oczywiście zdarzają 
się tzw. złote strzały, że np. działkę sprzedasz 
po kilku dniach, jest to jednak wymykanie się 
ogólnym statystykom.

Co do zasady, im szybciej podejmiemy czyn-
ności, które zapewnią, że pieniądze do nas 
wpłyną, tym krócej będziemy czekać na prze-
lew. Skróćmy terminy płatności za wystawione 
faktury. Kiedy dzwoni pani z księgowości albo 
pani asystentka z biura, to jest oczywiście ła-
twiejsze i porządkuje proces – zostawmy jednak 
tę formalizację na koniec i oddajmy pierwsze 
etapy windykacji w ręce agenta. Szczególnie 
w czasach trudnych wykorzystajmy najpierw 
ten element relacyjności. A kiedy rozliczenie 
z agentem następuje po otrzymaniu płatności od 

klienta, to bardziej widoczna jest także dbałość 
o kształtowanie tej relacji. To element wprowa-

dzenia agentów do wza-
jemnej odpowiedzialności.

Czy jest to fair?

Tak, ale pod jednym ważnym warunkiem – jest 
na to zgoda obu stron. To musi wynikać z zawar-
tego kontraktu. My, jako przedsiębiorcy, właści-
ciele, absolutnie nie możemy przenosić ryzyka 
prowadzenia działalności na osoby trzecie. Ani 
na banki, ani na naszych dostawców czy współ-
pracowników. To dla mnie oczywiste i zawsze 
na to uczulam. Wspomniana odpowiedzialność 
w przypadku agenta obejmuje przede wszyst-
kim obszar wspólnego kreowania przychodów. 
Natomiast to, jaką strukturę firmy ułożymy jako 
całość, to już jest wyłącznie odpowiedzial-
ność właściciela.

Uczciwe wprowadzenie agentów do odpowiedzial-
ności za biznes może być wyłącznie w tej części, 
na którą agent ma wpływ. A ma wpływ na pracę 
z ofertą, na to, czy ułożył sobie relację z klientem 
tak, żeby ten docenił jego pracę i nie miał później 
wątpliwości, żeby za nią zapłacić. Ludzie co do 
zasady nie mają problemu z zapłaceniem za coś, co 
do czego czują, że miało wartość. Pomijam oczy-
wiście sytuacje losowe. Odpowiedzialność agenta 
za biznes leży w jego zaangażowaniu w pracę, 
w zadanie, do którego został zatrudniony, w tym, 
by zastosował całą swoją wiedzę, doświadczenie 
i narzędzia, ale też by zbudował odpowiednią rela-
cję z klientem.

 W czasach trudnych 
 doceńmy i wykorzystujmy 
 element relacyjności. 
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Czy pochwalasz „wtajemniczanie” agentów 
w aspekty kosztowe działania firmy?

Nie, absolutnie tego nie pochwalam. Uczulam 
wręcz, że odpowiedzialność za biznes ponosi jego 
właściciel. To nie znaczy, żeby nie dbać o komu-
nikację wewnątrz firmy, bo szczególnie w kryzy-
sie powinniśmy wykształcać rozwiązania, które 
angażują wszystkich jeszcze bardziej świadomie 
w jej życie i dają poczucie sprawczości czy wpły-
wu na wspólny wynik. Ale to, jak dany pracownik 
przyjmie tę odpowiedzialność i się zaangażuje, to 
już jego indywidualna decyzja i postawa.

Czasem spotykam się z takim przykrym zjawi-
skiem, także w naszej branży, kiedy właściciele 
próbują wręcz za bardzo obciążać pracowników 
wiedzą o kosztach ogólnych biura. To są takie 
desperackie wręcz zagrania: „Zobaczcie, ile mnie 
kosztuje to biuro, Wasze auta etc.”. To wciąga 
w niebezpieczną pułapkę i prowokuje sytuację, 
w której ludzie zaczynają liczyć nasz biznes. Taką 
postawą właściciel daje im wręcz do tego przy-
zwolenie! A jeśli robią to tylko w oparciu o strzępy 
informacji, jakie usłyszeli, nie mając holistycznego 
spojrzenia na całość działań firmy, z pewnością 
dojdą do błędnych wniosków. Nie można pracowni-
ków obciążać odpowiedzialnością za swoje decyzje 

kosztowe, czy się z nich tłumaczyć. To już jest 
przestrzeń przedsiębiorcy.

A to wymagające czasy dla przedsiębiorców…

Bardzo. I myślę, że wszyscy jesteśmy już bardzo tą 
sytuacją zmęczeni. Niepewność zabiera komfort, 
zabiera sprawczość i sprawność działania. Jednak 
zupełnie inaczej jest, gdy świadomie zdecydujemy 
się na zarządzanie pewnym ryzykiem i podjęcie 
działania ze świadomością ryzyka.

Nie żałujmy decyzji już podjętych, bo one były 
najlepsze dla naszej firmy i dla naszych ludzi, 
w oparciu o wiedzę i dane, jakimi w chwili ich 
podejmowania dysponowaliśmy. Możemy jedynie 
żałować, że nie zdobyliśmy tej wiedzy więcej. Ale 
na naukę nigdy nie jest za późno.

Dziękuję za rozmowę. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Pixabay / pexels.com
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 Grzegorz Grabowski 

fot. Maik Kleinert / pexels.com

OPTYMALIZACJA
PODATKOWA 
W POŚREDNICTWIE
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Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę, że liczba 
różnych przypadków jest praktycznie nieograni-
czona, każdy z nich trzeba analizować indywidu-
alnie i optymalizacja podatkowa może wymagać 
innego podejścia. Dodatkowo, polskie przepisy 
podatkowe, w połączeniu z interpretacjami, 
wyrokami sądów i codzienną praktyką organów, 
są skomplikowane i niejasne (sytuację znacząco 
pogorszyło wprowadzenie Polskiego Ładu i jego 
kolejne modyfikacje), a dodatkowo, niestety, 

bardzo szybko się zmieniają, nie tylko na pozio-
mie literalnego ich brzmienia, ale także na po-
ziomie ich interpretacji przez organy podatkowe 
i sądy administracyjne.

W tym artykule postaram się opisać kwestie 
kluczowe, zastrzegając jednak, że nie pokry-
ją one z pewnością wszystkich przypadków, 
które mogą wydarzyć się w biznesie dobre-
go pośrednika.

Podatki w pośrednictwie to temat bardzo szeroki. W tym artykule opisuję 
kluczowe kwestie podatkowe, których zrozumienie może zapewnić 
pośrednikowi legalne oszczędności.

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

Grzegorz Grabowski

https://wynajmistrz.pl/
https://wynajmistrz.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/grzegorz-grabowski/
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 Modele pracy pośrednika 
W pierwszym kroku zdefiniujmy sobie, z punktu 
widzenia podatkowego, trzy sposoby współpracy 
pośrednika i agencji:

1. Pośrednik (agent freelancer) działa 
samodzielnie i uzyskuje przychody z pr o-
wizji bezpośrednio od klientów końcowych. 
W takim przypadku pośrednik powinien 
być przedsiębiorcą.

2. Pośrednik współpracuje z agencją i uzyskuje 
przychody od agencji, która z kolei uzysku-
je przychody bezpośrednio od klientów 

końcowych. W tym przypadku agent może 
być przedsiębiorcą (współpraca b2b) lub 
zleceniobiorcą czy pracownikiem agencji.

3. Pośrednik współpracuje z agencją i uzyskuje 
przychody od agencji, ale równolegle uzyskuje 
także przychody bezpośrednio od klientów 
końcowych (ten przypadek to połączenie 
pierwszych dwóch). W tym przypadku agent 
powinien być przedsiębiorcą.

Według mojej wiedzy, czasami zdarza się tak-
że czwarty sposób współpracy, w którym agent 
uzyskuje przychody bezpośrednio od klientów 
końcowych i „oddaje” ich część agencji, z któ-
rą współpracuje.

Klienci

Agencja

Agent

Przedsiębiorca lub 
zleceniobiorca/pracownik

Agent Agent

Przedsiębiorca Przedsiębiorca

Agencja

1. 2. 3.

Opracowanie: Grzegorz Grabowski
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 Co mogą wybrać agent  
 i agencja? 
Polskie przepisy przewidują wiele form prowadze-
nia aktywności gospodarczej i jej opodatkowania. 
Przedstawiłem je na rysunku poniżej. Na czerwono 
skreśliłem te, które w pośrednictwie nie mogą 
być stosowane bądź ich stosowanie nie ma biz-
nesowego sensu. Pozostałe nadają się do pośred-
nictwa, jednak w praktyce obecnie stosowane 
są trzy z tych form (zaznaczyłem je na rysunku 
na zielono):

 ■ Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), 
na podatku liniowym, rozliczana wg skali 
lub ryczałtem,

 ■ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. 
z o.o.), ewentualnie jej młodszy odpowiednik – 
Prosta Spółka Akcyjna (PSA), 

 ■ Spółka komandytowa (sp.k.), jednak tylko 
w konfiguracji, gdzie pośrednik wstępuje w rolę 
komplementariusza (bo wtedy może wykorzy-
stać mechanizm odliczenia zapewniający mu de 
facto podatek liniowy na poziomie 17,3–19%).

Czasami również agenci współpracujący z agencją są 
po prostu zatrudnieni na umowie o pracę lub zleceniu.

W specyficznych sytuacjach można też pomyśleć o in-
nych formach prawnych, np. o spółce cywilnej czy jawnej.

 Co powinien wybrać  
 samodzielny agent? 
Oczywiście, to zależy od sytuacji prawno-podat-
kowej, przychodów i kosztów, planowanej skali 
działalności, a przede wszystkim od tego, czy 
jesteś samodzielnym agentem czy też prowadzisz 
agencję współpracującą z wieloma agentami.

pośrednik przedsiębiorca

PRY jdg sp

sp.j. sp.p. sp.k. s.k.a. sp. z o.o. psa s.a.

k.s.h.

osobowe kapitałowe

PIT-37
Skala
podatkowa

PIT/CIT
na poziomie
wspólnika

PIT jak w JDG
(ewentualnie
CIT 9%/19%)

PIT/CIT na poziomie
wspólnika

PIT jak w JDG lub
CIT 9%/19% w sp.j.

Niektóre sp.j.
CIT 9%/19%

SKALA
PODATKOWA

PODATEK
LINIOWY
19%

RYCZAŁT
3-17%

KARTA
POD.
X ZŁ

s.c.

CIT 9%/19% lub „estoński” CIT

Opracowanie: Grzegorz Grabowski
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Zacznijmy od przypadku samodzielnego agenta. 
W bardzo dużym skrócie, jestem zwolennikiem 
następującego podejścia:

1. Jeśli dopiero zaczynam i jestem na etapie szkole-
nia się, to wybieram działalność nierejestrowaną 
(pamiętając jednak o jej ograniczeniach i niuan-
sach), a w przypadku współpracy z agencją mogę 
też rozliczać się np. w oparciu o umowę zlecenie. 
Z tej opcji stosunkowo łatwo się wycofać.

2. Jeśli chcę iść dalej i przekonałem się, 
że pośrednictwo to moja przyszłość, to wybieram 
indywidualną działalność gospodarczą. Jest to 
szczególnie dobra opcja, jeśli mogę zmniejszyć 
swoje składki ZUS społeczne poprzez: skorzy-
stanie z ulgi na start (6 do 7 miesięcy) oraz z tzw. 
preferencyjnego ZUS-u (24 miesiące) albo mam 
gdzieś jeszcze tzw. etat z pensją co najmniej 
minimalną (czyli składki społeczne płaci za mnie 
mój pracodawca).

3. Jak już skończy się „promocja” w ZUS, to dokonuję 
kalkulacji i wybieram tę formę prawną i sposób 
opodatkowania, które zostawią w mojej kieszeni 
najwięcej pieniędzy. Będzie to najprawdopodob-
niej wybór indywidualnej działalności gospodar-
czej bądź sp. z o.o.

Po ostatnich zmianach przepisów podatkowych, 
wejściu w życie Polskiego Ładu oraz jego kolejnych 
modyfikacjach, działalność gospodarcza bardzo 
straciła na atrakcyjności, głównie ze względu 
na duży wzrost jej obciążenia składkami ZUS 
(chyba że mamy jeszcze możliwości skorzystania 
z „promocji” w ZUS), których w sp. z o.o. można 
w dużej części uniknąć. Większość kalkulacji, które 
robiliśmy dla klientów, pokazywała, że sp. z o.o. 
(oczywiście, po odpowiedniej optymalizacji obni-
żającej tzw. podwójne opodatkowanie) zostawia 
w kieszeni pośrednika największą kwotę, nawet 
w przypadku działalności samodzielnego pośred-
nika. Nie jestem pewien, czy przypadkiem nie 
spowoduje to powstawania małych spółek wyko-
rzystywanych przez agentów freelancerów.

 Co powinna wybrać agencja? 
Przejdźmy zatem do przypadku agencji, która ma 
przychód z prowizji od końcowych klientów, a po-
tem wypłaca ich część obsługującym tych klien-
tów agentom.

Właściciel agencji ma do wyboru zarówno jedno-
osobową działalność gospodarczą, jak i sp. z o.o. 
Ta pierwsza to może najprostszy wybór, ale nieko-
niecznie zapewniający bezpieczeństwo oraz niskie 
podatki. Moim zdaniem, w przeważającej liczbie 
agencji zastosowanie znajduje sp. z o.o. Zapewnia 
ona ograniczenie ryzyka i możliwość sformalizo-
wania współpracy ze wspólnikiem. Trzeba jednak 
zaakceptować dodatkowe formalności oraz mecha-
nizm podwójnego opodatkowania. Przy odpowied-
niej optymalizacji obniżającej to podwójne opo-
datkowanie często daje lepsze wyniki, tj. zostawia 
w kieszeniach właścicieli więcej niż działalność 
gospodarcza, głównie z powodu zminimalizowania 
obciążeń składkami ZUS.

Bardzo często widzę kombinację sp. z o.o. oraz 
działalności gospodarczych prowadzonych przez 
właścicieli. Współpracują oni wtedy ze spół-
ką na zasadach b2b w charakterze agentów 
oraz szkoleniowców.

Natomiast przy większej skali działalności w wielu 
przypadkach warto przyjrzeć się spółce komandyto-
wej (w konfiguracji, w której pełnisz funkcję kom-
plementariusza – oznacza to jednak konieczność ak-
ceptacji ryzyka) lub sp. z o.o. na tzw. CIT estońskim.

 VAT czy nie VAT? 
O ile powyżej optymalizowaliśmy podatek dochodo-
wy samodzielnego pośrednika lub agencji, to warto 
jeszcze przyjrzeć się podatkowi od towarów i usług.

Odbiorcy pośredników to najczęściej konsumenci, 
których interesuje kwota brutto do zapłaty i nie 
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ma dla nich znaczenia VAT zawarty w cenie. Może 
warto więc, jeśli obsługujemy bezpośrednio klien-
tów końcowych, tego VAT-u uniknąć, tj. skorzystać 
ze zwolnienia. Jeśli w kwocie, którą płaci klient, nie 
będzie VAT-u, nasze przychody będą wyższe o 23%.

Jedyne zwolnienie z VAT, które w praktyce może 
wykorzystać pośrednik, to zwolnienie ze względu 
na obrót do 200 tys. zł. Będzie to więc rozwiązanie 
bardziej dla samodzielnych agentów, których przy-
chody nie przekraczają tej kwoty. Niemniej, warto 
pamiętać, że każdy podmiot z NIP posiada osobny 
limit np. sp. z o.o. Jeśli więc mamy kilka podmiotów, 
być może uda się nam skorzystać z kilku limitów.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach i niuan-
sach związanych z ww. zwolnieniem. Zwracam tu 
uwagę na następujące kwestie:

 ■ do limitu nie wlicza się sprzedaży zwolnionej 
przedmiotowo, za wyjątkiem nieruchomości 
(czyli np. nasz najem czy flipy ze zwolnieniem 
wliczają się do limitu!),

 ■ świadczenie usług prawniczych lub, w szcze-
gólności, doradztwa powoduje utratę prawa 
do zwolnienia (jeśli więc w swoim marketin-
gu przedstawiasz się jako doradca klienta, 
to możesz mieć problem ze skorzystaniem 
z tego zwolnienia),

 ■ tworzenie kolejnych podmiotów tylko albo 
przede wszystkim w celu skorzystania 
z kolejnego limitu może być zakwestio-
nowanie na podstawie klauzuli o unika-
niu opodatkowania.

Oczywiście, jeśli jako pośrednik współpracujesz 
z agencją lub z klientami będącymi tzw. vatowca-
mi, skorzystanie z ww. zwolnienia traci sens.

 Kasa fiskalna 
I na koniec krótkie przypomnienie dotyczące 
kasy fiskalnej.

Ogólnie rzecz biorąc, ustawa o VAT mówi, że jeśli 
dokonujemy sprzedaży na rzecz konsumentów, to 

fot. Vlada Karpovich / pexels.com
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

musimy taką sprzedaż rejestrować na kasie fiskal-
nej. Ten obowiązek dotyczy każdego, niezależnie 
od formy prowadzenia działalności czy statusu po-
datnika VAT. Można jednak tego obowiązku unik-
nąć poprzez wykorzystanie jednego ze zwolnień 
opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży 
przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadku pośrednictwa realnie mówimy 
o dwóch zwolnieniach (pomijam zwolnienie pod-
miotowe z limitem 20 tys. rocznie):

 ■ zwolnienie dla usług związanych z obsługą 
rynku nieruchomości, które jest jednak warun-
kowane udokumentowaniem całości sprzeda-
ży fakturą,

 ■ zwolnienie ogólne dla usług, które zostały 
opłacone przelewem, obarczone warunkiem, 
że „z ewidencji i dowodów dokumentujących 
zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkret-
nie czynności dotyczyła”.

W skrócie – unikniesz kasy fiskalnej, jeśli kon-
sumenci będą płacić za usługi przelewem bądź 
wystawisz im faktury.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o podatkach 
w pośrednictwie lub chcesz skorzystać z narzędzia 
pozwalającego na dokonanie kalkulacji, wejdź 
na wynajmistrz.pl/posrednik

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

fot. Orest Sv / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
https://wmistrz.pl/posrednik
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Ryzyka w obrocie 
gruntami

 Elżbieta Liberda 

fot. Ferencz Istvan / pexels.com
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W przypadku zakupu gruntu nie da się wskazać 
jednego, uniwersalnego schematu, który określał-
by, co, jak i gdzie należy weryfikować. Każda z nie-
ruchomości przeznaczonych do obrotu jest różna, 
stąd też wynikają różnice w toku postępowania. 
Są jednak pewne elementarne zasady, którymi 
należy się kierować i na które bezwzględnie należy 
zwrócić uwagę. W niniejszym artykule wskażę, 
co można zrobić, aby przeprowadzić bezpiecz-
ną transakcję.

Już sam wybór gruntu wielu przyprawia o ból 
głowy. Ogłoszeń jest ogrom. Jak więc dokonać 
wyboru tej właściwej działki? Kluczowe są ustale-
nie ważnych dla nas czynników, jakie mają charak-
teryzować nieruchomość, oraz ich wartościowanie. 
Dlaczego wartościowanie? Ponieważ nie możemy 
się nastawiać na znalezienie działki idealnej, mu-
simy być przygotowani na to, że np. grunt o ideal-

nych w naszej ocenie wymiarach może znajdować 
się w nieco innej lokalizacji i odwrotnie.

Jesteśmy na etapie intensywnego szukania – przeglą-
damy więc wiele ogłoszeń sprzedaży nieruchomości 
i już na tym etapie zwracamy przede wszystkim uwagę 
na kształt, granice i powierzchnię działki. Ale czy wie-
my, jakie są normy? W praktyce zostały przyjęte normy 
minimalnej powierzchni działki, która ma być prze-
znaczona na budowę domu. W rzeczywistości, każda 
gmina może odmiennie określać takie ograniczenia. To 
jednak nie wszystko, przy weryfikowaniu powierzchni 
działki i planowania budowy, należy również pamiętać 
o tym, że przepisy prawa określają minimalne odległo-
ści lokowanego budynku od granicy działki, sąsiednich 
budynków, drogi publicznej czy też istniejących przy-
łączy (np. dobrze wszystkim znana napowietrzna linia 
energetyczna).  Bardzo często na pozór atrakcyjna ofer-
ta, po wstępnej analizie może się okazać złym trafem.

Nieruchomości gruntowe to dziś jedna z bezpieczniejszych lokat kapitału 
z najwyższą stopą zwrotu oraz gwarancją stabilności. Co oznacza, że coraz 
więcej osób zaczyna inwestować w grunty, nie zdając sobie sprawy, 
z jakim ryzykiem się mierzy i jak wiele może stracić, dokonując nie 
tylko pochopnych wyborów, ale i nie przeprowadzając poprawnego due 
diligence nieruchomości.

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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Kolejną ważną, a często pomijaną kwestią jest 
odpowiedni dostęp do drogi publicznej. Warunkiem 
uzyskania pozwolenia na budowę lub rozpoczęcia 
budowy na podstawie zgłoszenia jest to, że dana 
nieruchomość posiada odpowiedni dostęp do drogi 
publicznej. Idealna sytuacja jest wtedy, gdy do na-
szej działki prowadzi droga dojazdowa. Jeśli znajdu-
jemy się w gorszej sytuacji, bo wybrana działka nie 
posiada drogi dojazdowej, a teren należy do zarządcy 
drogi, wystarczy wystąpić o zgodę na budowę prze-
jazdu. Jednak w przypadku, gdy właścicielem przyle-
głej drogi jest inna osoba, konieczne będzie wyku-
pienie udziału w gruncie stanowiącym drogę lub 
ustanowienie służebności gruntowej umożliwiającej 
komunikację jezdną i pieszo-jezdną. Będąc w temacie 
służebności, warto zwrócić uwagę, czy interesująca 
nas działka nie jest już przedmiotem wykonywania 
ustanowionej służebności – gruntowej, osobistej lub 
przesyłu. Podkreślić należy, że nie wszystkie z nich 
zawsze są ujawnione w księdze wieczystej – niekie-
dy na skutek błędu, zaniechania czy też możliwości 
wygenerowanych przez zaszłe już przepisy zostają 
pominięte. To może rodzić bardzo duże komplika-
cje, a niekiedy uniemożliwiać wręcz wykorzystanie 
gruntu. Są to sytuacje wybiórcze, ale niestety mają 
miejsce. Dlatego podkreślam, jak ważna jest dogłęb-
na i wysoce indywidualna analiza każdej z nierucho-
mości branych pod uwagę.

Mamy już naszą działkę, niemalże idealną, bez 
służebności (co dokładnie sprawdziliśmy) i jeste-
śmy nią zachwyceni – nie dość, że ma odpowied-
nie dla nas wymiary, lokalizację i powierzchnię, 
to jeszcze jest zagospodarowana w piękne, rosłe 
drzewa i rozłożyste krzewy. Zdecydowana więk-
szość poszukujących zwraca uwagę na roślinność 
w kontekście atutu, nie problemu, którym niekiedy 
ona jest. Niestety, nie o wszystkim, co porasta 
nasz grunt, możemy sami decydować. Roślinność 
taką jak drzewa lub krzewy możemy usunąć, 
może to być jednak uzależnione od koniecz-
ności uzyskania pozwolenia na takie działania. 
Pozwolenie – związane jest z trybem administra-
cyjnym, który nie tylko wiąże się z dodatkowym 
czasem, ale i kosztami, na które często nie jeste-
śmy przygotowani.

fot. Rodolfo Clix / pexels.com

 W przypadku zakupu gruntów 
 ważna jest dogłębna i wysoce  
 indywidualna analiza  
 każdej z nieruchomości  
 branych pod uwagę. 
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Omawiając temat zakupu czy też ryzyk związanych 
z zakupem gruntów, nie sposób pominąć funkcjo-
nujących w prawie polskim przepisów w zakresie 
ustanowienia prawa pierwokupu. Ustaw warun-
kujących pierwokup w ostatnich latach zdecydo-
wanie przybyło i myślę, że może być ich jeszcze 
więcej. Kiedy możemy mieć z nimi do czynienia? 
Jedną z najistotniejszych w ostatnich latach zmian 
legislacyjnych była zmiana ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego z 2016 r., która to nie tylko ustano-
wiła prawo pierwokupu na rzecz ówczesnej Agencji 
Nieruchomości Rolnych, lecz także wprowadziła 
szereg sankcji i wytycznych co do możliwości 
nabycia gruntu rolnego. Ustawa na przestrzeni 
ostatnich lat była wielokrotnie modyfikowana, 
jednak jej kluczowe założenia pozostały bez 
zmian. Jednym z najpowszechniejszych aspektów 
wynikających z omawianej ustawy jest bezproble-
mowe nabycie przez każdego (nawet nie rolnika) 
działki rolnej, której powierzchnia nie przekracza 
3000 mkw. Jeżeli powierzchnia jest większa, mamy 
do czynienia z kolejnymi ograniczeniami.

Podobną sytuację mamy z działką leśną, tu rów-
nież możemy mieć styczność z prawem pierwo-

kupu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego 
przez Lasy Państwowe. Pospolitym przykładem 
jest też przypadek „lasu bez lasu”. Fizycznie go 
nie ma, ale w dokumentach widnieje. Oczywiście 
nie zawsze, ale często się tak zdarza. Zasadnym 
zatem  jest sprawdzenie, czy mamy do czynienia 
z działką leśną, bowiem takiej działki nie możemy 
zabudować i nie możemy nią dobrowolnie dyspo-
nować. Wszystkie potrzebne informacje znajdziemy 
w uproszczonym planie urządzenia lasu – o ile 
takim nasz grunt jest objęty. Prawa pierwokupu 
również nie należy bagatelizować, bowiem umo-
wa, która zawarta jest z naruszeniem tego prawa, 
jest nieważna!

Dodatkowo z kwestiami pierwokupu możemy mieć 
styczność m.in.: w przypadku gruntu pod wo-
dami czy też czasami znajdującego się w stre-
fie rewitalizacji.

To dopiero ułamek tego, co należy zweryfikować.

Kiedy już wybierzemy odpowiednią działkę oraz 
dokonamy wstępnej analizy,  bezwarunkowo po-
winniśmy sprawdzić stan prawny nieruchomości – 

fot. Tobit Nazar Nieto Hernandez / pexels.com



45

prawo i finanse

EST   TEEST   TE

fot. Jenny Uhling / pexels.com

czy sprzedający jest jedynym właścicielem działki, 
czy ktoś jej nie dzierżawi, jak również czy nie jest 
ona obciążona długami, hipoteką czy też wcześniej 
wspomnianą służebnością. Tu z pomocą przyjdzie 
nam analiza księgi wieczystej. Istotne jest rów-
nież to, by zweryfikować, jak dana osoba weszła 
w posiadanie danej nieruchomości, co – na mocy 
odrębnych przepisów – może nam czasem warun-
kować pierwokup bądź też skrajnie ograniczenia 
czy wyłączenie możliwości zbycia.

Omawiając uwarunkowania prawne gruntu, warto 
wspomnieć o prawie miejscowym, które w znaczą-
cym stopu implikuje nam  możliwości inwestycyj-
ne gruntów. Jednym z nadrzędnych dokumentów 
wskazujących na funkcjonalność przestrzenną 
oraz możliwości inwestycyjne nieruchomości 
gruntowych jest miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego – dokument powszechny, 
ogólnodostępny, ale często źle rozumiany czy 
też nawet bagatelizowany. Jak się z nim zapo-
znać i jak go dobrze odczytać? Przede wszystkim 
musimy pamiętać, że organ wydający pozwolenie 
na budowę zawsze swoje decyzje opiera na miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
o ile takowy jest (nie dla wszystkich terenów jest 
uchwalony). Gdy go nie ma, bierze pod lupę de-
cyzję o warunkach zabudowy. Organem odpowie-
dzialnym za MPZP jest Urząd Gminy. Wgląd w plan 

może mieć każdy, a w dzisiejszych czasach i w do-
bie internetu – w zasadzie też wszędzie. Co może-
my w nim znaleźć? Oprócz przeznaczenia działki 
pod daną funkcję terenu znaleźć możemy tam 
kwestie związane z nieprzekraczalną linią zabu-
dowy, powierzchnią zabudowy, strefą biologicznie 
czynną, liczbą kondygnacji czy też strefą ochrony 
konserwatorskiej etc. Sprawdzimy tam informacje, 
które będą odpowiedzią na nasze wątpliwości co 
do przydatności nieruchomości do zaplanowanego 
przez nas celu. Niestety, plan zagospodarowania 
nie wskaże nam wszystkiego. Dodatkowymi kwe-
stiami, jakie należy zbadać, są: uzbrojenie terenu 
czy też np. usytuowanie budynków w granicach 
działki (o ile na niej są). Analizując aspekty przy-
szłościowe gruntu, np. w kontekście podziału etc., 
warto zbadać sprawę ewentualnej budowy dróg 
w tamtym rejonie.

A co w przypadku, gdy w gminie nie ma MPZP? 
Wcale nie ogranicza to nam możliwości do zabu-
dowy, ale będzie trzeba je zweryfikować. Aby to 
zrobić, musimy zwrócić się do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta, 
w analogiczny sposób jak miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, określa możliwości bu-
dowlane działki i tak jak on stanowi podstawę do 
ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę.
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Niemalże ostatnim punktem stanowiącym finaliza-
cję transakcji jest dobrze skonstruowany akt nota-
rialny. Przede wszystkim, musimy mieć na uwadze, 
że notariusz ma obowiązek dopilnować jedynie 
formalno-prawnych kwestii, które są związane 
z przygotowaniem umowy sprzedaży. Choć wielu 
może się wydawać, że to notariusz zaproponuje za-
pisy, które będą zabezpieczać w 100% transakcję – 
tu muszę co niektórych rozczarować – tak nie jest. 
Notariusz nie będzie weryfikował, jakie ryzyka 
niesie ze sobą zakup danego gruntu, nie będzie 
proponował dodatkowych form zabezpieczenia, ani 
prowadził ustaleń między stronami. Ten szczegól-
ny obowiązek ciąży na stronach, a w tym wypad-
ku głównie stronie kupującej, która w przypadku 
zakupu nieruchomości gruntowej ponosi większe 
ryzyko i to ona będzie musiała złożyć oświadcze-
nie, że jest świadoma zakupu.

Pamiętać musimy jeszcze o jednej kwestii –  
historii gruntu. Takich informacji niestety nie znaj-
dziemy w dokumentach, zatem – jak to mówią – 
„koniec języka za przewodnika”. Część informacji 
możemy uzyskać od właściciela (przynajmniej tych 
pozytywnych lub neutralnych), a o ewentualnych 
mało przyjemnych kwestiach możemy dowiedzieć 
się od sąsiadów, urzędu gminy czy też przypad-
kowo spotkanych w okolicy osób. Niekiedy takie 

nieplanowane pogawędki ukazują nam szczegóły 
dotyczące interesującej nas nieruchomości, o któ-
rych nigdy moglibyśmy się nie dowiedzieć lub też 
moglibyśmy poznać je za późno. Często w takich 
sytuacjach wychodzą na jaw zaszłe lub toczące 
się postępowania sądowe o zasiedzenie, spory 
sąsiedzkie o miedzę, które trwają od lat, czy też 
problemy natury społecznej z lokalną władzą.

Jak widać, zakup nieruchomości gruntowej może 
przysporzyć wiele komplikacji czy problemów 
i wymaga posiadania bardzo specjalistycznej 
wiedzy. Osobą, która powinna biegle odnajdować 
się we wszystkich tych aspektach, jest pośred-
nik, który, co pokazują dane przykłady, wcale nie 
ma łatwo.

Pośrednik nieruchomości przyjmując do sprzeda-
ży nieruchomość gruntową, zanim podejmie się 
współpracy, musi bezwzględnie sprawdzić niemal-
że każdy z aspektów związanych z przedmiotową 
nieruchomością. Poza zbadaniem stanu prawnego 
nieruchomości, uwarunkowań przestrzennych, 
funkcjonalnych i społecznych, musi dokonać ana-
lizy gruntu pod kątem inwestycyjnym. Przyjmując 
do oferty grunt, musi być pewien zarówno za-
mieszczanych w ogłoszeniu informacji, jak i moż-
liwości funkcjonalnych nieruchomości. Niekiedy 

fot. Artem Saranin / pexels.com
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tej pewności jednak brakuje. Zbyt powierzchowne 
due diligence nieruchomości, łatwowierność czy 
też omijanie niektórych kwestii skutkować mogą 
srogimi konsekwencjami w postaci wysokich kar 

finansowych czy też postępo-
wań sądowych.

Dużą odpowiedzialność niesie za sobą również 
współpraca z klientem popytowym w sferze 
nabycia gruntu. Tutaj również pośrednik dużo 
ryzykuje, bowiem brak odpowiednich kompeten-
cji, wiedzy oraz doświadczenia może doprowadzić 
do błędnie przeprowadzonej transakcji, w której 
na skutek niedopełnienia obowiązków czy też 
braku zachowania należytej staranności przy ich 
wykonywaniu, klient ponosi szkodę, za którą przy-
puszczalnie odpowiada pośrednik. Aby zwolnić się 

z tej odpowiedzialności, pośrednik musi obalić jej 
domniemanie i wykazać, że nienależyte wykonanie 
lub niewykonanie zobowiązania nastąpiło na sku-
tek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzial-
ności. Niestety, nie jest to proste.

Dlatego tak istotne jest, aby pośrednik posiadał 
specjalistyczną wiedzę na temat obrotu grunta-
mi i przygotowania transakcji oraz wykazał się 
bezwzględną wiedzą na temat nieruchomości 
stanowiącej przedmiot obrotu i obowiązują-
cych przepisów.

Nie ma co się zniechęcać, ale trzeba pamiętać, 
że ryzyko zawsze istnieje, a obrót gruntami nie jest 
wcale taki prosty. Można trafić na okazję życia, ale 
też wpaść w pułapkę. Podnoszenie swoich kwalifi-
kacji, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zapo-
znawanie się nie tylko z nowelizacjami przepisów, 
ale także z propozycjami ich zmian w najbliższym 
czasie, pomaga wyeliminować większość ryzyk. 
Bądźmy rozważni.

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

 Pośrednik, przyjmując do 
 oferty grunt, musi być pewien 
 zarówno zamieszczanych  
 w ogłoszeniu informacji, jak 
 i możliwości funkcjonalnych 
 nieruchomości. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Justin Wolfert / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Warunki 
zabudowy 
6 kroków do uzyskania decyzji

 Adam Parzusiński 

fot. Yusuf Gündüz / pexels.com
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Działki budowlane są obecnie bardzo wysoko 
cenionym aktywem. Jest ich jednak coraz mniej, 
dlatego warto wiedzieć, co zrobić, aby z terenu 
rolnego uczynić działkę budowlaną.

Są dwa sposoby na przekształcenie działki:

1. objęcie jej miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego lub

2. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (dalej: 
decyzja WZ, „wuzetka”, warunki zabudowy).

W artykule przybliżę zasady obowiązujące przy 
uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy. 

Reguluje je Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: 
ustawa, u.p.z.p.).

Na początku 2022 r. wprowadzono zmiany do 
ww. ustawy. Tym, co zmieniło się na plus, jest 
zapis, który umożliwia wnioskowanie o warunki 
zabudowy na części działki, a nie jak do tej pory 
na całą jej powierzchnię. Takie rozwiązanie uwol-
niło znaczną liczbę działek, które w całości nie 
mogą być objęte warunkami zabudowy, ale ich 
fragmenty już tak. Zgodnie z tymi zmianami, w no-
wym wzorze wniosku wpisuje się powierzchnię 
terenu inwestycji.

Dane przeanalizowane w raporcie „Nieruchomości gruntowe w Polsce” 
pokazują dwucyfrowe wzrosty cen nieruchomości w ostatnich latach, 
a dane GUS stabilny wzrost cen od 25 lat. W najbliższych latach tendencja 
wzrostowa cen gruntów będzie jeszcze wyraźniejsza. Dodatkowo, grunty 
rolne w Polsce, na tle Europy, są stosunkowo tanie, a podatki niskie, co 
przyciąga inwestorów z całego świata. Nieruchomości gruntowe są więc 
jedną z najlepszych opcji inwestowania kapitału, ale jednocześnie dobrem, 
którego nie da się pomnożyć... 

Ekspert rynku nieruchomości gruntowych, związany z branżą 
nieruchomości od ponad 12 lat, z wykształcenia prawnik. Analityk 
gruntów pod inwestycje deweloperskie. Udziałowiec w spółkach 
i projektach deweloperskich.  Pośredniczył w setkach transakcji 
nieruchomości gruntowych pod prywatne i duże komercyjne projekty. 
Pomysłodawca aplikacji mobilnej dla poszukujących i sprzedających 
grunty, która w czasie rzeczywistym pokazuje media i granice działki 
w terenie. Doceniony wielokrotnie przez ekspertów z różnych branż.

Adam Parzusiński

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/adam-parzusinski/
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Nie zmieniły się natomiast zasady dotyczące uzy-
skania wuzetki. Nadal, zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. 
ustawy, aby otrzymać warunki zabudowy trzeba 
spełnić szereg warunków:

1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej 
samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób 
pozwalający na określenie wymagań dotyczących 
nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
gabarytów i formy architektonicznej obiektów 
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu;

Jedną z głównych zasad dotyczących uzyskania de-
cyzji o warunkach zabudowy jest „zasada dobrego 
sąsiedztwa”, która wymaga analizy,  co znajduje się 
wokół działki, na którą mają być wydane warunki 
zabudowy. W trakcie postępowania o ustalenie wa-
runków zabudowy właściwy urząd bada, jaki rodzaj 
zabudowy jest wokół, jak kształtują się parametry 
budynków oraz jak są one usytuowane względem 
drogi. Obszar, w którym urząd bada zabudowę, 
jest zawężony i ściśle określony przez front tere-
nu inwestycji.

Zgodnie z definicją, front terenu inwestycji to 
część granicy działki budowlanej, która przylega 
do drogi wewnętrznej lub publicznej i odbywa się 
z niej wjazd na działkę. Znajomość tego pojęcia 
pozwala na dokonanie wstępnej, samodzielnej 
analizy obszaru i sprawdzenie, czy planowana 
inwestycja wpisze się w okolicę.

Po określeniu obszaru analizy, należy sprawdzić, 
jaka zabudowa się na nim znajduje. Istotne są tutaj 
„kontynuacja funkcji oraz parametry zabudowy”, 
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 Od 2022 roku można  
 wnioskować o warunki  
 zabudowy na części działki,  
 a nie na całą jej powierzchnię. 

Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce w obrocie prywatnym (w zł za ha) w latach 1997 - 2022

Źródło: Dane GUS, opracowanie: Adam Parzusiński
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czyli wszystko to, co widzimy, co jesteśmy w stanie 
opisać i podać jego cechy. Jednak jak podkreśla 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wy-
roku z dnia 27 marca 2019 r., znak II SA/Gd779/18: 
Zachowanie zasady dobrego sąsiedztwa nie wymaga 
dostosowania nowej zabudowy do funkcji dominują-
cej w obszarze analizowanym, a jedynie kontynuacji 
funkcji w tym obszarze występujących. Kontynuacja 
funkcji, o jakiej mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., 
nie oznacza tożsamości, lecz umożliwia uzupełnianie 
funkcji istniejącej o zagospodarowanie niewchodzące 
z nią w kolizję. Zarówno w sytuacji, gdy planowana 
inwestycja powtarza jeden z istniejących w obsza-
rze analizowanym sposobów zagospodarowania, 
jak i w sytuacji, gdy stanowi uzupełnienie którejś 
z istniejących funkcji, dające się z nią pogodzić i z nią 
niekolidujące, warunek kontynuacji funkcji jest speł-
niony. Kontynuacja funkcji nie oznacza zatem nakazu 
mechanicznego powielania istniejącej zabudowy, 
względnie zagospodarowania terenu, a wystarcza-
jące jest, gdy nowa zabudowa (bądź zagospoda-
rowanie terenu) nie koliduje z istniejącą w obsza-
rze analizowanym.

2. teren ma dostęp do drogi publicznej;

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym jako dostęp 
do drogi publicznej należy rozumieć: bezpośredni 
dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę 
wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 
służebności drogowej. Zgodnie z wyrokami są-
dów, dostęp powinien być zapewniony, zarówno 
pod względem prawnym, jak i fizycznym.

3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, 
z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla 
zamierzenia budowlanego;

Do wniosku o wydanie warunków zabudowy na-
leży dołączyć oświadczenia od gestorów mediów 
o możliwości przyłączenia się do sieci elektroener-
getycznej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej 
i/lub kanalizacyjnej. Działki z pełnym uzbrojeniem 
terenu należą jednak do rzadkości, dlatego moż-
na zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej 
w inny sposób – wskazać we wniosku, że woda 

fot. Vincent Delsuc / pexels.com
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będzie czerpana ze studni, ścieki bytowe będą 
odprowadzane do szczelnego pojemnika na nie-
czystości ciekłe, a dom będzie ogrzewany indywi-
dualnym źródłem ciepła.

4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą 
uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, 
które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, 
o której mowa w art. 88 ust. 1;

Przy analizie potencjalnej działki pod WZ należy 
zwrócić uwagę, jakie użytki oraz jaka klasa gruntu 
występują na badanej nieruchomości. Jeśli są to 
użytki rolne, a klasa gruntu jest między I a IIIb, 
nie uzyskamy warunków zabudowy, tak samo jeśli 
na naszej działce występuje użytek Ls. Jedyną 
furtką w takich przypadkach jest sprawdzenie, czy 
na wskazaną nieruchomość była wydana zgoda 
na przeznaczenie jej na cele inne niż rolnicze 
i leśne. Mogła ona być wydana przy sporządzaniu 

miejscowych planów, które utraciły moc na pod-
stawie art. 67 u.p.z.p.

5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

Mowa tu o przepisach wydanych w zakresie wa-
runków i wymagań ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz 
wymagań dotyczących ochrony interesów osób 
trzecich. Na szczególną uwagę w tym zapisie za-
sługują zagadnienia związane z ochroną środowi-
ska. Dlatego że, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, po przekroczeniu pewnego limitu 
powierzchniowego należy do wniosku o wydanie 
warunków zabudowy dołączyć decyzję środowi-
skową. A to wydłuża proces uzyskania WZ oraz 
podnosi koszty sporządzenia decyzji.

fot. Max Vakhtbovych / pexels.com

https://sip.lex.pl/#/document/16796119?unitId=art(67)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17027058_art(61)_1?pit=2022-10-04
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6. zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:

 ■ w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lo-
kalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci prze-
syłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), 
ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 
22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

 ■ strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stro-
nach gazociągu,

 ■ strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stro-
nach rurociągu.

Zgodnie z ustawą nieruchomość nie może znajdo-
wać się ww. strefach.

Postępowanie administracyjne w sprawie uzyska-
nia warunków zabudowy, zgodnie z ustawą, może 
trwać 90 dni.

Koszty uzyskania decyzji są uzależnione od tego, 
kto składa wniosek. Jeśli wnioskodawcą jest wła-
ściciel działki, nie ponosi on żadnych kosztów. Jeśli 
wnioskodawcą jest osoba niebędąca właścicielem 
działki, musi ona uiścić opłatę skarbową w wyso-
kości 598 zł.

Analiza działki pod kątem możliwości uzyska-
nia decyzji o warunkach zabudowy to złożony 
proces – należy zbadać wiele czynników, które 

decydują o uzyskaniu WZ. Warto zlecić to zadanie 
specjalistom, aby zaoszczędzić swój czas. Osoby 
pracujące na co dzień z warunkami zabudowy 
wiedzą, co jest ważne, oraz podpowiedzą kilka 
rozwiązań, które finalnie doprowadzą do satysfak-
cjonującego rozwiązania.

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

 Uzyskanie warunków 
 zabudowy może trwać 
 nawet 90 dni, a jego koszty 
 są uzależnione od tego, kto 
 składa wniosek. 

pobierz raport

„Nieruchomości gruntowe w Polsce”

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

https://sip.lex.pl/#/document/18219531?unitId=art(5)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18219531?unitId=art(22)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18219531?unitId=art(22)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://www.grupapartnernieruchomosci.pl/nowyraport
https://news.hectares.pl/pobierz
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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POSTĘPOWANIE 
SPADKOWE 
ZASADY I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
 Bartosz bator 

fot. Vidal Balielo Jr. / pexels.com
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 OTWARCIE SPADKU 
To, co kluczowe w prawie spadkowym, to moment 
otwarcia spadku. Co to takiego? Prawo nazywa 
tak moment śmierci spadkodawcy. Jest on ważny 
z dwóch powodów:

1. Moment śmierci spadkodawcy decyduje o tym, 
jakie przepisy prawa spadkowego będą miały 
zastosowanie w konkretnej sprawie.

Zatem to, w jakiej wersji stosujemy przepisy kodek-
su cywilnego o spadkach, uzależnione jest od tego, 
w jakim kształcie były one w kodeksie w chwili 
śmierci spadkodawcy, a nie w chwili np. zainicjow-
ania postępowania spadkowego. Nie ma bowiem 
obowiązku przeprowadzania postępowania spad-
kowego natychmiast po śmierci spadkodawcy, może 
się ono odbyć dopiero po wielu latach od niej, co 

często zdarza się przy sprzedaży nieruchomości. Ko-
nieczne jest wówczas uporządkowanie przeszłych 
spraw spadkowych zaniedbanych przez lata. By 
móc zbyć nieruchomość, trzeba te postępowania 
przeprowadzić wstecz. Czasem też po to, by założyć 
księgę wieczystą, której nieruchomość może nie 
mieć. O tym, jakie przepisy stosujemy, decyduje za-
tem moment śmierci spadkodawcy, a nie moment, 
w którym toczy się postępowanie.

2. Od momentu otwarcia spadku biegnie szereg 
terminów w prawie spadkowym.

Trzeba też zwrócić uwagę, że w prawie spadko-
wym, jak w żadnym innym, trzeba sprawdzać, 
od kiedy biegnie termin na podjęcie określonych 
czynności, np. na odrzucenie lub przyjęcie spadku, 
na wystąpienia o zachowek itp. W każdym z tych 
przypadków będzie on biegł od innego momentu. 
Nie zawsze od momentu śmierci spadkodawcy, 

Spadki to gałąź prawa, z którą każdy z nas w życiu się zetknął bądź 
wysoce prawdopodobne, że będzie miał z nią do czynienia. W pracy 
profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami jest to 
zagadnienie szczególnie istotne, bowiem najcenniejsze w majątku 
spadkowym są zwykle właśnie lokal, dom lub działka. Prawo spadkowe nie 
jest jednak wolne od mitów, stereotypów i powielanych błędów. Warto je 
wypunktować, by wiedzieć, czego unikać. 

Adwokat, publicysta i szkoleniowiec. Obecnie w obszarze jego 
zainteresowań jest doradztwo prawne w zakresie porządkowania spraw 
majątkowych osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorców. 
W szczególności zajmuje się sprawami z zakresu prawa nieruchomości, 
spadkowego, rodzinnego i powództwami frankowymi. Członek sekcji 
prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

Bartosz Bator
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lecz czasem np. od momentu dowiedzenia się 
o podstawie powołania itp.

Pierwszorzędne znaczenie dla analizy stanu 
prawnego nieruchomości, jeśli pojawia się wątek 
spadkowy, ma także umiejętność ustalenia, jakie 
przepisy stosujemy – w konsekwencji, kto będzie 
dziedziczył i od kiedy liczyć terminy, jeśli istnieje 

konieczność dokonania ja-
kichś czynności spadkowych.

Jeśli chodzi o postępowania spadkowe, to wskazać 
trzeba, że w Polsce są one co do zasady kilkueta-
powe. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia 
praw do spadku błędnie bierze się za całość takie-
go postępowania.

 ETAP I. Przyjęcie lub 
 odrzucenie spadku 
Pierwszy etap postępowania spadkowego to na-
wet nie stwierdzenie praw do spadku, a moment, 
w którym spadek jest przyjmowany lub odrzucany.

Istnieje reguła, z której wynika, że jeśli w terminie 
6 miesięcy od dowiedzenia się o podstawie powo-
łania nie złożymy oświadczenia (przed sądem lub 
notariuszem), czy spadek przyjmujemy, czy odrzu-
camy, to z automatu uznaje się, że spadek został 
przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza (czyli 
z ograniczeniem za długi spadkowe). Wcześniej, 
przed zmianą, było odwrotnie – jeśli nie złożyło 
się oświadczenia, przyjmowało się spadek wprost 
(czyli z pełną odpowiedzialnością za długi spad-
kowe). I tu warto wspomnieć o dwóch najczęst-
szych błędach:

1. Odrzucenie spadku przez spadkobiercę nie 
powoduje z automatu odrzucenia spadku 
w całej jego linii. Muszą też to zrobić kolejne 

 Postępowania spadkowe 
 w Polsce są co do zasady 
 Kilkuetapowe. 

fot. John-Mark Smith / pexels.com
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osoby, w tym małoletnie dzieci. Oczywiście, nie 
mogą zrobić tego samodzielnie, ich rodzice 
bez zgody sądu rodzinnego także nie. Muszą 
wystąpić o stosowną zgodę do sądu i wnio-
sek uargumentować.

2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza oznacza ograniczenie odpowiedzialności 
za długi spadkowe do wartości tego, co jest 
na plus w spadku, lecz ta odpowiedzialność nie 
jest tylko z majątku spadkowego, lecz z całego 
majątku spadkobiercy. Zatem jeśli w spadku 
jest nieruchomość warta 500 000 zł, a długi 
to 200 000 zł, to odpowiedzialność będzie do 
300 000 zł. Ograniczenie odpowiedzialności 
za długi spadkowe będzie jednak nie tylko do 
wartości wynikającej z tej nieruchomości spad-
kowej, ale całego majątku spadkobiercy, także 
tego, który posiada niezależnie od spadku.

 ETAP II. Stwierdzenie praw  
 do spadku 
Drugi etap postępowania spadkowego to stwier-
dzenie praw do spadku. Warto wskazać, że to 

postępowanie dotyczy tylko ustalenia, kto dziedzi-
czy i w jakich udziałach. Na tym etapie nie ustala 

się, co w spadku jest i jak 
to podzielić.

Stwierdzenie praw do spadku można przepro-
wadzić w sądzie lub u notariusza. Ta druga 
ścieżka jest prostsza, lecz nie zawsze możliwa. 
Co do zasady można rzec, że postępowania 
spadkowe zawsze można przeprowadzić przed 
sądem, a tylko w wybranych sytuacjach przed 
notariuszem. Nie ma możliwości sporządzenia 
aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy u nota-
riusza nie stawią się wszyscy zainteresowani. 

 Stwierdzenie praw do spadku 
 określa, kto dziedziczy  
 i w jakich udziałach, a nie  
 co jest w spadku i jak  
 to podzielić. 

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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Problem może pojawić się, gdy sprawę spad-
kową chce przeprowadzić spadkobierca te-
stamentowy, a spadkobiercą ustawowym jest 
gmina – gminy mają w zwyczaju nie stawiać 
się na akt u notariusza, lub jeśli spadkobier-
cą i tym samym właścicielem nieruchomości 
jest małoletni. Takie sytuacje mogą zblokować 
sprzedaż. Część notariuszy uważa bowiem, 
że bez zgody sądu rodzinnego nie można nie 
tylko sprzedać nieruchomości, ale i sporządzić 
aktu poświadczenia dziedziczenia (APD), część 
z nich uważa, że można to zrobić, jeśli dziecko 
ukończyło 13 rok życia, a część w ogóle nie 
widzi przeszkód i sporządza taki akt z udzia-
łem rodzica lub rodziców czy opiekuna. Jeśli 
jeden notariusz nie chce spisać APD z udzia-
łem małoletniego, trzeba więc szukać innego. 
Nie ma bowiem jednolitej linii w tym zakresie 
w notariacie.

Należy pamiętać, że nawet jeśli jest testament, 
to spadkobiercy ustawowi zawsze mają prawo 
brać udział w postępowaniu spadkowym. Nie ma 
możliwości przeprowadzenia spawy w sądzie lub 
aktu przed notariuszem bez ich udziału. Także 
inicjatorem postępowania może być spadkobierca 
testamentowy, ale na pewno musi wskazać on jako 
uczestników spadkobierców ustawowych. Z kolei 
przed notariuszem muszą być oni obecni – nie wy-
starczy tylko informacja, że zostali  powiadomieni 
o terminie aktu.

Oczywiście, spadkobiercy ustawowi mogą kwe-
stionować testament. To, co mogą mu zarzucać, to 
to, że nie ma właściwej formy, nie został spisany 
przez spadkodawcę, albo że spadkodawca w chwili 
jego spisywania nie miał możliwości swobodnie 
lub świadomie decydować. Nie ma lepszej i gor-
szej formy testamentu. W każdym momencie 
i w każdej formie testament można także odwołać. 
Testament pisemny musi być w całości spisany 
odręcznie, podpisany i opatrzony datą. Nie może 
go spisać ktoś inny niż spadkodawca, a spadko-
bierca tylko podpisać, lub nie można go napisać 
na komputerze – taki testament będzie nieważny. 

fot. EKATERINA BOLOVTSOVA / pexels.com
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Dlatego najlepiej testament spisywać u notariusza. 
Odpada tu też problem z jego przechowywaniem 
czy ryzykiem utraty, zagubienia czy zniszczenia. 
Wreszcie, odpisy takiego testamentu można brać 
do woli.

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia praw 
do spadku to nie jest też etap, w którym moż-
na kwestionować wydziedziczenie (jeśli takie 
pojawiło się w testamencie) lub występować 
o zachowek. Z kolei jeśli któryś ze spadkobier-
ców chce, by inny został uznany za niegodnego 
dziedziczenia, musi założyć odrębną sprawę i to 
procesową (wystąpić z pozwem). Sprawy spadko-
we bowiem co do zasady odbywają się w trybie 
nieprocesowym (wnioskodawca, uczestnicy). 
Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dzie-
dziczenia to dwie różne sprawy. Wydziedzicza 
spadkodawca w testamencie, a o uznanie za nie-
godnego dziedziczenia mogą wystąpić do sądu 
inni spadkobiercy.

Warto też pamiętać, o regułach dziedziczenia 
ustawowego. Bardzo często bowiem uznaje 
się, że w przypadku bezdzietnego małżeństwa 
drugi pozostały przy życiu małżonek dziedziczy 
wszystko. Nieprawda. Będzie dziedziczył tylko 
część w zbiegu z rodzicami zmarłego małżonka 
lub jego rodzeństwem. Tak też najczęściej po-
wstaje współwłasność nieruchomości – sytuacja 
niezwykle problematyczna, z której jak najszyb-
ciej trzeba wyjść poprzez jej zniesienie u notariu-
sza lub w sądzie. Z kolei zachowek przysługuje 
spadkobiercom ustawowym, lecz nie wszystkim. 
Tylko małżonkowi, zstępnym (dzieciom) i ro-
dzicom. Na przykład rodzeństwu zachowek się 
nie należy.

 ETAP III. Dział spadku 
Dział spadku to trzeci etap postępowania spad-
kowego i można go przeprowadzić u notariusza 
lub w sądzie. To dopiero na tym etapie pochylamy 
się nad tym, co w spadku jest i jak to podzielić. 

Warto pamiętać, że jeśli współwłasność wynika 
ze spadkobrania, to jedynym sposobem na wyjście 

z niej jest dział spadku, a nie 
postępowanie o zniesie-
nie współwłasności.

Wreszcie nie jest tak, że prawomocne posta-
nowienie spadkowe jest nie do wzruszenia. To 
znaczy niemal w każdym czasie, bez terminu, 
można spowodować uchylenie postanowienia 
spadkowego. To głównie sytuacje, gdy ktoś 
nie uczestniczył w postępowaniu spadkowym 
lub spadek powinien przypaść osobom w in-
nych udziałach. Wreszcie, jeśli zdarzy się także, 
że w jednej sprawie będzie sporządzony akt 
poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem 
i postanowienie spadkowe przed sądem, to nie-
zależnie które było pierwsze, zawsze „przegra” 
APD i to zawsze ono zostanie uchylone. Niemniej 
zmiana postanowienia spadkowego nie powodu-
je, że nabywca nieruchomości nie jest chroniony. 
Taka zmiana to temat do rozliczeń finansowych 
pomiędzy byłym spadkobiercą, a tym nowym, 
a nie pomiędzy nim a nabywcą nieruchomości 
w dobrej wierze na podstawie następnie uchylo-
nego postanowienia. 

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

 Dział spadku to ustalenie  
 co jest w spadku i jak  
 to podzielić. 

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

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

 Rafał szczeponek 

Prawo odstąpienia od 
umowy pośrednictwa 
zawartej poza lokalem  
lub na odległość
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Jednym z newralgicznych rozwiązań zawartych 
w ustawie jest prawo odstąpienia przyznane 
konsumentowi. Realizacja odstąpienia ma skutek 
ex tunc (z mocą wsteczną) i powoduje, że umowa 
jest traktowana jako niezawarta. Następuje zatem 
w pewnym sensie wstecznie unicestwienie umowy 
pośrednictwa, a co za tym idzie, istnieje ryzyko 
utraty przez pośrednika wynagrodzenia, nawet 
w przypadku poprawnego wykonania umowy. 
Można się przed tym zabezpieczyć, stosując po-
prawnie skomplikowane regulacje ustawy z 2014 r.

Pytanie 1. Komu przysługuje 
prawo odstąpienia?

Prawo odstąpienia przysługuje konsumentowi, 
czyli osobie fizycznej, która dokonuje z przedsię-
biorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośred-
nio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
(art. 22(1) kodeksu cywilnego). Proszę pamiętać, 
że na mocy obowiązującego od 1 stycznia 2021 no-
wego art. 38a ustawy o prawach konsumenta pra-
wo odstąpienia stosuje się także do osoby fizycznej 

zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charak-
teru zawodowego, wynikającego w szczególności 
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalno-
ści gospodarczej, udostępnionego na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. W praktyce oznacza 
to, że stosowanie typowych umów pośrednictwa 
B2B uległo bardzo istotnemu ograniczeniu.

Pytanie 2. Kiedy przysługuje 
prawo odstąpienia?

Prawo odstąpienia przysługuje w przypadku umów 
zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, a także 
w przypadku umów zawartych na odległość.

Pierwszy przypadek dotyczy umów pośrednic-
twa, które pośrednicy zawierają w miejscu innym 
niż siedziba biura nieruchomości,  podczas wi-
zyty u klientów w nieruchomościach, które mają 
być przedmiotem obrotu. Polecam zapoznanie 

Pomimo tego, że upłynęło już prawie osiem lat od wejścia w życie ustawy 
o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., to pośrednicy w obrocie 
nieruchomościami mają nadal problem z poprawnym zrozumieniem 
i stosowaniem jej zapisów.

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

Rafał Szczeponek

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/rafal-szczeponek/
https://adomo-consulting.myvod.io/
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się ze szczegółowymi definicjami zawartymi 
w słowniczku ustawowym (art. 2 ustawy o pra-
wach konsumenta).

Druga sytuacja, czyli umowy zawierane na od-
ległość, dotyczy umów zawieranych np. poprzez 
pocztę, kuriera lub z wykorzystaniem podpisu 
elektronicznego. Co prawda ustawa mówi tutaj 
o zorganizowanym systemie zawierania umów 
na odległość (a zatem przy sporadycznym zawiera-
niu umów przez pośrednika w taki sposób można 
by kwestionować stosowanie przepisów ustawy), 
ale ze względów bezpieczeństwa i poważne skutki 
prawne niedochowania przepisów ustawowych, 
zalecałbym stosowanie ustawy w pełni w każdym 
takim przypadku.

Pytanie 3. Czy w ramach swobody umów 
prawo odstąpienia można zmodyfikować 
i zapisać je w bardziej korzystnej dla 
pośrednika wersji?

Ustawa o prawach konsumenta jasno stanowi, 
że postanowienia umów mniej korzystne dla 
konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważ-
ne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. 
Są to zatem przepisy semiimperatywne. Można 

sytuację konsumenta polepszyć, przyznać mu 
więcej uprawnień, ale nie można pogorszyć jego 
pozycji prawnej, nie można zejść poniżej pewnego 

minimum gwarantowanego 
przez ustawę.

Pytanie 4. Czy konsument może się zrzec 
prawa odstąpienia?

Nie, nie ma takiej możliwości, aby z góry, przy pod-
pisaniu umowy konsument zrzekł się tego prawa. 
Można pod pewnymi warunkami zmodyfikować 
skutki odstąpienia. Konsument może też utracić to 
prawo z mocy ustawy pod warunkiem odebrania 
od niego określonych oświadczeń. O tym poniżej. 

 Postanowienia umów mniej 
 korzystne dla konsumenta 
 niż postanowienia ustawy 
 są nieważne. 

fot. cottonbro studio / pexels.com
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Pytanie 5. Jak poprawnie zawrzeć umowę 
pośrednictwa „poza lokalem” w kontekście 
zagrożenia odstąpieniem przez klienta?

Po pierwsze, pośrednik powinien zrealizować 
poprawnie obowiązki informacyjne określone 
w art. 12 ustawy o prawach konsumenta. Odnośnie 
odstąpienia najpóźniej w chwili wyrażenia przez 
konsumenta woli związania się umową na odle-
głość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsię-
biorca ma obowiązek poinformować konsumenta 
w sposób jasny i zrozumiały o:

 ■ sposobie i terminie wykonania prawa odstą-
pienia od umowy na podstawie art. 27, a także 
wzorze formularza odstąpienia od umowy, 
zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

 ■ obowiązku zapłaty przez konsumenta ponie-
sionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych 
kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument 
odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgod-
nie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

 ■ braku prawa odstąpienia od umowy na pod-
stawie art. 38 lub okolicznościach, w których 
konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

Informacji tych można częściowo udzielić przy 
wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od 
umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy.

Poprawne pouczenie powoduje, że termin na wy-
konanie odstąpienia wynosi tylko 14 dni. Przy 
braku pouczenia lub pouczeniu wadliwym okres 
ten wydłuża się o jeden rok. Pamiętajmy też, że dla 
skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
wystarczy wysłanie przesyłki przed upływem ter-
minu (decyduje zatem data stempla pocztowego).

Kolejnym elementem jest odebranie od konsumen-
ta oświadczeń zgodnych z art. 15 ust. 3, art. 21 ust. 
2, w związku z art. 35 ustawy. Chodzi tutaj o wy-
raźne żądanie konsumenta, aby pośrednik rozpo-
czął wykonywanie usługi przed upływem terminu 
do odstąpienia. Skutkiem takiego żądania jest to, 
że w razie wykonania odstąpienia, konsument musi 
zapłacić za już wykonane usługi. Kwotę zapłaty 
oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnio-
nego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej 
w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena 
lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą 
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa speł-
nionego świadczenia. Odebranie takiego żądania 

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com
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zabezpiecza nam zatem częściowo wynagrodzenie 
podczas biegu terminu ustawowego do złożenia 
odstąpienia. Co ważne, nie można tutaj zastrzegać 
dodatkowych odszkodowań, kar umownych czy 
stosować innych sankcji wobec konsumenta.

Drugim niezbędnym oświadczeniem jest wyra-
żenie zgody przez klienta na to, że w przypadku 
całkowitego wykonania usługi, utraci on ex lege 
prawo odstąpienia (art. 38 ustawy). Ten przepis 
jest przydatny zwłaszcza na rynku najmu, gdzie jak 
najbardziej możliwe jest skojarzenie stron i sfina-
lizowanie całej transakcji przed upływem 14 dni. 
Także przy pośrednictwie w sprzedaży lub zakupie 
może nam to zagwarantować pełne wynagrodze-
nie, ale to już zależy od zakresu czynności pośred-
nictwa opisanych w umowie i od określenia termi-
nu wymagalności naszego wynagrodzenia. Zatem 
dopiero odebranie tych dwóch oświadczeń powo-
duje, że częściowo lub całkowicie zabezpieczamy 

swoje wynagrodzenie na etapie biegu terminu 
do odstąpienia.

Pytanie 6. Czy wymagane klauzule, 
oświadczenia i pouczenia można „schować 
w umowie”?

Wydaje się, że najbezpieczniej jest to zrobić w osob-
nych załącznikach. Ustawa stanowi, że wszelkie 
pouczenia mają być wykonane w sposób jasny i zro-
zumiały. Odpada zatem drobny druczek, wkompo-
nowanie tych zagadnień w treść umowy. Podobnie 
żądanie z art. 15 ust. 3, art. 21 ust. 2, w związku 
z art. 35 ustawy oraz zgoda z art. 38 powinny być 
wyraźnymi, osobnymi i podpisanymi przez konsu-
menta oświadczeniami. Pamiętajmy też, że to na po-
średniku będzie ciążył ciężar dowodu, że skutecznie 
pouczył i odebrał oświadczenia. Przede wszystkim 
pośrednik musi wykazać, że przekazał konsumento-
wi egzemplarz umowy na trwałym nośniku.

fot. Mikhail Nilov / pexels.com
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Pytanie 7. Jakie inne umowy zawierane przez 
pośrednika mogą podlegać odstąpieniu 
przez klientów?

Mogą to być chociażby umowy rezerwacyjne 
zawierane w modelu pośrednik-przyszły kupujący, 
kiedy to pośrednik jest bezpośrednio stroną re-
zerwacji, pobiera dla siebie kaucję rezerwacyjną. 
Jeśli umowa taka jest zawierana poza lokalem, to 
powinna także zawierać pouczenia i oświadczenia 
z ustawy o prawach konsumenta. Powoduje to, 
że taki model umowy rezerwacyjnej traci swoje 
praktyczne uzasadnienie.

Polecam zatem wnikliwą lekturę ustawy z 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta, przyjrzenie się 

konstrukcji własnych umów pośrednictwa, załącz-
nikom  do umowy i weryfikację zapisów umownych 
pod kątem zgodności z ustawą, ale przede wszyst-
kim pod kątem zabezpieczenia wynagrodzenia 
z umowy pośrednictwa. Niestety, ale jesteśmy 
obciążeni licznymi regulacjami, które powodują, 
że musimy dochować wielu wymogów formalnych 
i materialnych podczas świadczenia usług na rzecz 
konsumentów. A na horyzoncie rysują się kolejne 
utrudnienia, jak chociażby proponowana noweliza-
cja kodeksu postępowania cywilnego, która wpro-
wadzi odrębne postępowanie z udziałem konsu-
menta i pogorszy sytuację procesową pośredników.

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

 To na pośredniku będzie  
 ciążył ciężar dowodu,  
 że skutecznie pouczył klienta.  

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Ketut Subiyanto / pexels.com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html
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Najem 
instytucjonalny  
z dojściem do własności
 Piotr Dobrowolski 

fot. Alena Darmel / pexels.com
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fot. Alena Darmel / pexels.com

Aktualna sytuacja na rynku, wywołana wojną 
na Ukrainie, rosnącą dynamicznie inflacją i za-
ostrzeniem polityki kredytowej przez banki, a co 
za tym idzie, spadkiem zainteresowania lokalami 
na rynku pierwotnym, może ten trend odwrócić. 
Deweloperzy, poszukując alternatywnych sposo-
bów działalności, mogą sięgnąć właśnie po najem 
z dojściem do własności. Warto zatem poznać 
jego zasady.

 Czym jest umowa najmu  
 instytucjonalnego 
 z dojściem do własności? 
Umową najmu instytucjonalnego z dojściem do 
własności jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, 
dla którego została założona księga wieczysta. 

Najem instytucjonalny z dojściem do własności to relatywnie nowa 
konstrukcja w naszym porządku prawnym. Została dodana do ustawy 
o ochronie praw lokatorów zaledwie cztery lata temu – w 2018 r. Skoro 
zaś znalazła się w tej ustawie, jasnym jest, że dotyczy lokali mieszkalnych 
służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Ten typ umowy 
najmu, czy raczej podtyp umowy najmu instytucjonalnego, został dodany 
na potrzeby kolejnej odsłony rządowego programu mającego zwiększyć 
podaż niedrogich mieszkań na rynku. Jak wiadomo, pomysły te nie 
sprawdziły się, stąd i umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do 
własności nie zyskały na popularności. Może się to jednak zmienić.

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/author/piotr-dobrowolski/
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Przenosząc to na realia rynku pierwotnego, ja-
snym jest, że taka umowa może zostać zawarta 
dopiero po wybudowaniu lokalu i ustanowieniu 
jego odrębnej własności. Ta zaś powstaje dopiero 
po wpisie do księgi wieczystej. Taka, a nie inna 
konstrukcja umowy wynika z konieczności ustano-
wienia zabezpieczeń dla nabywcy takiego lokalu 
w postaci hipoteki. Dla dewelopera oznacza zaś, 
że umowy najmu z dojściem do własności będzie 
mógł zawierać ze sporym opóźnieniem, mając 
na uwadze tempo pracy wydziałów wieczystoksię-
gowych. Stronami takiej umowy są przedsiębiorca 
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie 
wynajmowania lokali, który jest właścicielem 
lokalu, oraz osoba fizyczna mająca zaspokajać 
w lokalu potrzeby mieszkaniowe. Choć nie wynika 
to literalnie z treści przepisu art. 19k ust. 1 ustawy, 
nie ulega wątpliwości, że podobnie jak w innych 
typach umów regulowanych ustawą o ochronie 
praw lokatorów po stronie najemcy może wystąpić 
jedynie osoba fizyczna. Tylko taka osoba bowiem 
ma potrzeby mieszkaniowe.

Istotną zmianą w stosunku do innych umów najmu 
jest fakt, że wynajmujący musi być właścicielem 
lokalu. Tu warto zauważyć, że zgodnie art. 2 ust. 
1 pkt. 2 ustawy pojęcie właściciela rozumiemy 
inaczej niż tradycyjnie jako osobę, której przysłu-
guje prawo własności. Właściciel to każdorazowo 
w ustawie wynajmujący lub inna osoba, z którą 
wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go 
do używania lokalu. Tymczasem, w przypadku 
umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do 
własności pojęcie „właściciel” należy rozumieć 

 Umowę najmu  
 instytucjonalnego z dojściem  
 do własności można zawrzeć  
 dla istniejącego już  
 lokalu z ustanowioną  
 odrębną własnością. 

fot. Alena Darmel / pexels.com
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jako ten, któremu przysługuje prawo własności. 
Wynika to z faktu, że w tym typie umowy najmu 
musi znaleźć się zobowiązanie wynajmującego do 
przeniesienia na najemcę prawa własności lokalu. 
Nie można zaś przenieść na inną osobę prawa, któ-
rego samemu się nie posiada. Zasada ta znana jest 
od wieków i została wyrażona w łacińskiej paremii 
Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse 
habet (Nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej 
praw, aniżeli sam posiada).

Godzi się również przypomnieć, że w innych przy-
padkach zawierania umów najmu, wynajmujący 
nie musi być wcale właścicielem lokalu. Wystarczy, 
że nim włada, wyda go najemcy i jest w stanie 
zapewnić mu swobodne korzystanie z niego przez 
cały czas trwania najmu. Wynika to z przewidzianej 
art. 659 § 1 kc konstrukcji najmu, zgodnie z którą 
„przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się 
oddać najemcy rzecz do używania przez czas ozna-
czony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje 
się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”. Jak 
widać, w przepisie tym nie ma mowy o właścicielu.

 Na jaki czas 
 zawieramy umowę? 
Umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do 
własności zawiera się na czas oznaczony. Nie 
jest on jednak limitowany okresem 10 lat jak 

w przypadku najmu okazjonalnego. Nie stosujemy 
również w tym przypadku przepisu art. 661 § 1 kc, 
zgodnie z którym najem zawarty na czas dłuższy 
niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego ter-
minu za zawarty na czas nieoznaczony.

 W jakiej formie zawieramy  
 umowę najmu  
 instytucjonalnego  
 z dojściem do własności? 
Istotną zmianą w stosunku do umowy najmu in-
stytucjonalnego zawieranej na piśmie pod rygo-
rem nieważności jest forma umowy z dojściem do 
własności. Zawiera się ją bowiem w formie aktu 
notarialnego. Co ciekawe, ustawodawca nie za-
strzegł dla niej rygoru nieważności, co na pierw-
szy rzut oka mogłoby oznaczać, że umowę taką 
można zawrzeć w innej formie. W treści umowy 
ma jednak znaleźć się oświadczenie najemcy 
o poddaniu się egzekucji oraz zobowiązaniu 
do opróżnienia i wydania lokalu, jak również 
oświadczenie, że najemca ma świadomość braku 
uprawnień do lokalu socjalnego czy pomieszcze-
nia tymczasowego. Ponieważ takie oświadczenie 
można złożyć jedynie w formie aktu notarialnego, 
dyskusja na temat formy umowy traci praktycz-
ne znaczenie.

 Umowa najmu instytucjonalnego  
 z dojściem do własności zawierana jest  
 w formie aktu notarialnego.

fot. Tobias Bjørkli / pexels.com
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 Treść umowy najmu  
 instytucjonalnego  
 z dojściem do własności 
Inaczej niż w przypadku pozostałych typów najmu 
regulowanych ustawą o ochronie praw lokato-
rów ustawodawca formalizuje treść umowy naj-
mu z dojściem do własności. Musi ona zawierać 
co najmniej:

1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy;

2. oznaczenie przedmiotu umowy;

3. czynsz najmu, opłaty niezależne od właściciela 
oraz inne opłaty związane z korzystaniem  
z lokalu mieszkalnego;

4. cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego;

5. harmonogram określający wysokość i terminy 
płatności poszczególnych rat ceny sprzedaży;

6. zobowiązanie właściciela do przeniesienia 
prawa własności lokalu mieszkalnego wraz 
z prawami niezbędnymi do korzystania z tego 
lokalu po zapłaceniu całej ceny;

7. zobowiązanie najemcy do zapłaty całej ceny 
za lokal mieszkalny w sposób określony w umowie;

8. termin zawarcia umowy przeniesienia prawa 
własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami 
niezbędnymi do korzystania z tego lokalu;

9. oświadczenie właściciela o ustanowieniu hi-
poteki na pozycji pierwszej na zabezpieczenie 
roszczenia najemcy o zwrot zapłaconej ceny 
na wypadek niewykonania umowy wraz z wnio-
skiem o wpis tej hipoteki do księgi wieczystej 
prowadzonej dla lokalu mieszkalnego;

10. zgodę wierzyciela zabezpieczonego hipoteką 
na bezobciążeniowe przeniesienie prawa 
własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami 
niezbędnymi do korzystania z tego lokalu 
po wpłacie całej ceny sprzedaży przez najemcę, 
jeżeli takie obciążenie hipoteczne istnieje;

11. oświadczenie najemcy, w którym najemca 
poddał się egzekucji i zobowiązał się do 
opróżnienia i wydania lokalu oraz przyjął do 
wiadomości, że w razie konieczności wykona-
nia powyższego zobowiązania prawo do lokalu 
socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego 
nie przysługuje.

 Kaucja w najmie  
 instytucjonalnym  
 z dojściem do własności 
Kwestie kaucji zostały rozstrzygnięte podobnie jak 
w umowie najmu instytucjonalnego. Może stano-
wić ona warunek zawieszający zawarcie umowy 
najmu. Służy zabezpieczeniu szeroko pojętych 
należności z tytułu umowy oraz kosztów egzekucji. 
Jej wysokość nie może przekraczać równowartości 

fot. Alena Darmel / pexels.com
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6-miesięcznego czynszu najmu należnego w dniu 
zawarcia umowy. Podobnie jak w najmie insty-
tucjonalnym, a inaczej niż w „zwykłej” umowie 
najmu i najmie okazjonalnym, wynajmujący może 
wykorzystywać kaucję w trakcie trwania umowy. 
Jeżeli bowiem w trakcie trwania umowy najemca 
nie dokona w terminie należnej płatności, wynaj-
mujący może zaspokoić należną wierzytelność 
z kaucji. Co więcej, może zażądać, by najemca 
uzupełnił kaucję do pełnej wysokości.

Dla przypomnienia – kaucja nie jest jedynie 
jednym z postanowień umowy najmu, a osobnym 
stosunkiem zobowiązaniowym o charakterze rze-
czowym. By umowa kaucji mieszkaniowej doszła 
do skutku konieczne jest spełnienie się dwóch 
warunków – zawarcie stosownych postanowień 
w umowie i zapłata kaucji. Szerzej pisałem na ten 
temat we wcześniejszych numerach magazynu 
„ESTATE” w artykułach: „Kaucja mieszkaniowa. 
Kompendium” i „Kaucja mieszkaniowa. Dogrywka”.

 Zobowiązanie do  
 przeniesienia prawa  
 własności lokalu 
Jak już wspomniałem, umowa najmu instytucjonal-
nego z dojściem do własności zawiera zobowiąza-
nie najemcy do nabycia lokalu mieszkalnego będą-
cego przedmiotem tej umowy oraz zobowiązanie 
wynajmującego do przeniesienia na najemcę prawa 
własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami 
niezbędnymi do korzystania z tego lokalu. Bez 
wątpienia zatem umowa najmu zawiera w swojej 
treści umowę przedwstępną. Zawarcie umowy 
przyrzeczonej – umowy przeniesienia własności 
ma nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia umowy 
najmu po zapłacie ceny za lokal.

Roszczenie najemcy o przeniesienie prawa 
własności lokalu mieszkalnego oraz praw nie-
zbędnych do korzystania z tego lokalu ujawnia 
się w księdze wieczystej prowadzonej dla tego 

lokalu. Sama umowa zaś stanowi podstawę wpi-
su. Co ciekawe, do roszczenia tego nie stosujemy 
przepisu art. 19 ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece, zgodnie z którym roszczenie o prze-
niesienie własności może być po upływie roku 
od dnia wpisu w księdze wieczystej wykreślone 
na jednostronne żądanie właściciela, jeżeli w tym 
terminie nie złożono wniosku o wpis prawa, 
którego dotyczy roszczenie. Wynika to z faktu, 
że zobowiązanie do zawarcia umowy przenoszącej 
własność lokalu aktualizuje się dopiero na koniec 
umowy najmu, a ta z założenia ma mieć wielolet-
ni charakter.

 Kiedy ma dojść  
 do przeniesienia  
 własności lokalu? 
Termin zawarcia umowy przeniesienia własno-
ści lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania 
z niego strony określają w umowie najmu, przy 
czym ma to nastąpić najpóźniej w dniu zakończe-
nia tej umowy.

Co ciekawe, w dacie zawarcia umowy przenoszącej 
własność lokal musi być wolny od hipotek i innych 
roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej lokalu, 
z wyjątkiem roszczenia najemcy.

 Hipoteka 
W umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do 
własności ustanawia się hipotekę, która ma zabez-
pieczyć należności najemcy o zwrot zapłaconej 
ceny sprzedaży na wypadek niewykonania tej umo-
wy. Najemca wraz z czynszem najmu będzie płacił 
comiesięcznie część ceny nabycia lokalu. Gdyby 
doszło do rozwiązania umowy najmu, a nie doszło 
do przeniesienia jego własności, zapłacona cena 
powinna zostać najemcy zwrócona. Zabezpieczeniu 
jego interesów służyć ma zaś hipoteka wpisywana 
na pierwszym miejscu.

fot. Alena Darmel / pexels.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kaucja-mieszkaniowa-kompedium-6249.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kaucja-mieszkaniowa-kompedium-6249.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kaucja-mieszkaniowa-dogrywka-9960.html
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 Jakie należności płaci najemca  
 z tytułu umowy najmu  
 z dojściem do własności? 
Zobowiązania najemcy w ramach omawianej umo-
wy najmu obejmują zapłatę: 

1. czynszu najmu;

2. opłat niezależnych od właściciela – są to zgod-
nie z ustawą opłaty za dostawy do lokalu ener-
gii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów 
i nieczystości ciekłych;

3. innych opłat, jeżeli są określone w umowie – 
umowa najmu z dojściem do własności, tak jak 
umowa najmu okazjonalnego i instytucjonalne-
go, a w odróżnieniu od „zwykłej” umowy najmu 
umożliwia nałożenie na najemcę obowiązku 
ponoszenia innych kosztów, takich jak opłaty 
eksploatacyjne, które w „zwykłej” umowie na-
jmu muszą być wliczone w czynszu;

4. ceny lokalu mieszkalnego płatnej w comiesięcznych 
ratach w sposób określony w umowie.

Kolejną nowością w stosunku do pozostałych ty-
pów umów jest ustawowe wskazanie, iż w umowie 
najmu strony określają zasady zaspokajania wie-
rzytelności wynajmującego dotyczących zaległe-

go czynszu, kaucji czy rat na poczet ceny lokalu. 
Ustawodawca przesądził, że w pierwszej kolejności 
zaległy czynsz należy zaspokajać z kaucji.

Ustawa reguluje również kwestię wzywania do 
zapłaty zaległych rat na poczet ceny lokalu. Gdyby 
do takiego opóźnienia w płatności doszło, wynaj-
mujący ma wezwać najemcę na piśmie, wyzna-
czając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. 
Zwracam uwagę na nietypowe określenie terminu 
w dniach roboczych, a nie ustawowych.

Podwyżka czynszu i innych opłat może nastą-
pić wyłącznie na zasadach opisanych w umowie. 
Stosujemy tu zatem analogiczne rozwiązanie, jak 
w przypadku najmu okazjonalnego i najmu in-
stytucjonalnego. Co ważne, brak jakiegokolwiek 
mechanizmu podwyżki w umowie uniemożliwia jej 
dokonanie, nawet o wskaźnik inflacji.

 Wypowiedzenie umowy najmu 
Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem 
do własności jest umową zawieraną na czas 
oznaczony. Stosujemy do niej zatem regułę 
z art. 673 § 3 kc, zgodnie z którą jeżeli czas trwa-
nia najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, 
jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wy-
padkach określonych w umowie. Ponadto, ustawa 
przewiduje szereg specyficznych przypadków, 

fot. Pavel Danilyuk / pexels.com
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w których zarówno wynajmujący, jak i najemca 
mają prawo wypowiedzieć umowę.

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec mie-
siąca kalendarzowego, wynajmujący może wypo-
wiedzieć umowę najmu, jeżeli najemca:

1. pomimo pisemnego upomnienia nadal używa 
lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niez-
godnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje 
obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub 
niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego 
korzystania przez mieszkańców albo wykracza 
w sposób rażący lub uporczywy przeciwko 
porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym ko-
rzystanie z innych lokali. Regulacja ta odpowiada 
treści art. 11 ust. 2 pkt. 1 ustawy;

2. jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych 
opłat związanych z korzystaniem z lokalu 
mieszkalnego lub części ceny sprzedaży zgod-
nie z harmonogramem co najmniej za trzy okre-
sy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie 
o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego 
i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego 
terminu do zapłaty zaległych i bieżących 
należności. W tym przypadku zaległości 
w zapłacie stanowiące przyczynę wypowiedze-
nia obejmują również raty ceny sprzedaży;

3. wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego 
używania lokal lub jego część bez pisemnej 
zgody właściciela. Ta regulacja odpowiada 
treści art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego 
z dojściem do własności powinno nastąpić na pi-
śmie z uwagi na fakt, że jest ona zawierana w for-
mie aktu notarialnego. Kwestię tę reguluje przepis 
art. 77 kc. Forma ta nie została jednak zastrzeżona 
pod rygorem nieważności, a dla celów dowodo-
wych. Oznacza to, że w razie pominięcia tej formy 
w ewentualnym procesie (np. postępowaniu eksmi-
syjnym) nie będzie można przeprowadzić dowodu 
z przesłuchania świadków czy stron na okoliczność 
złożenia wypowiedzenia.

Najemca zaś może wypowiedzieć umowę, jeżeli:

1. najmowany lokal ma wady, które 
uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie 
z jego przeznaczeniem, zagrażają życiu lub 
zdrowiu najemcy lub jego domowników. Ustawa 
tworzy zatem autonomiczną w stosunku do 
art. 664 § 2 kc i 682 kc podstawę wypowiedze-
nia, powielając znajdujące się w tych przepisach 
przesłanki. Przepisów tych zatem do najmu 
instytucjonalnego z dojściem do własności 
nie stosujemy. Nie wyłącza to jednak żądania 

fot. Alena Darmel / pexels.com
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obniżenia czynszu najmu z uwagi na istniejące 
wady, wynikającego z art. 664 § 1 kc;

2. wynajmujący uniemożliwia mu korzystanie 
z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

By wypowiedzenie dokonane na ww. podstawach 
było skuteczne, musi zostać poprzedzone pisem-
nym wezwaniem wynajmującego do usunięcia wad 
lub zaniechania działań uniemożliwiających mu 
korzystanie z lokalu z wyznaczeniem co najmniej 
30-dniowego terminu na reakcję i bezskutecznym 
upływem tego terminu.

Wypowiedzenie dokonywane przez najemcę 
w powyższych trybach następuje w trybie natych-
miastowym – z momentem złożenia oświadczenia 
o wypowiedzeniu. Dzieje się tak ponieważ usta-
wodawca nie zastrzegł dla najemcy w tym przy-
padku żadnych dodatkowych terminów. Sprawia 
to, że najemca może już w piśmie wzywającym 
wynajmującego do zaprzestania naruszeń złożyć 
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, warunku-
jąc je bezskutecznym upływem terminu zakreślo-
nego wynajmującemu.

Innym przypadkiem wypowiedzenia umowy przez 
najemcę są ważne przyczyny związane ze zmianą 
sytuacji życiowej najemcy. Do takich przyczyn należy 
zaliczyć sytuację rodzinną – powiększenie się lub 
pomniejszenie rodziny, choroba, kalectwo (jeżeli np. 
lokal znajduje się na wyższej kondygnacji, w budynku 
nie ma windy, a wskutek wypadku najemca zmuszony 
będzie poruszać się na wózku inwalidzkim). Zmiana 
może dotyczyć również sytuacji finansowej najemcy, 
przy czym ważną przyczynę należy rozumieć tak, 
że winna to być zmiana istotna. Co ciekawe, ustawa 
nie przesądza, że podstawą wypowiedzenia może być 
jedynie zmiana na gorsze. Termin wypowiedzenia przy 
zastosowaniu tej przesłanki wynosi sześć miesięcy.

Na wypadek wypowiedzenia umowy i odmowy 
opuszczenia lokalu przez najemcę, wynajmują-
cy zobowiązany jest doręczyć mu wezwanie do 
opróżnienia lokalu, opatrzone urzędowo poświad-
czonym podpisem. Żądanie to jest sformalizowane 
i musi zawierać:

1. oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego 
żądanie dotyczy;

fot. Alena Darmel / pexels.com
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2. wskazanie umowy najmu i przyczynę ustania 
stosunku z niej wynikającego;

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

W przypadku braku reakcji na ww. wezwanie 
wynajmujący uprawniony jest złożyć wniosek 
o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarial-
nemu, w którym najemca poddał się egzekucji co 
do opróżnienia i wydania lokalu.

 Rozliczenie  
 po wypowiedzeniu umowy 
Wypowiedzenie umowy najmu powoduje ko-
nieczność dokonania rozliczenia wpłaconych 
przez najemcę rat na poczet ceny nabycia lokalu. 
Wynajmujący ma obowiązek zwrócić najemcy 
lub jego spadkobiercom kwotę wpłaconej przez 
najemcę części ceny sprzedaży lokalu mieszkalne-
go, po potrąceniu zaległych kwot czynszu i innych 
opłat wynikających z umowy, związanych z korzy-
staniem z lokalu. Zwracana kwota nie może być 
niższa niż łączna kwota faktycznie wpłaconych 
rat, uwzględniając ewentualne potrącenia. Zapłata 
ma nastąpić w terminie trzech miesięcy od daty 
opróżnienia lokalu. Ustawa przewiduje stosowny 
algorytm wyliczania kwoty zwracanej najemcy. 
Analogiczne zasady dotyczą sytuacji, w której 
umowa wygaśnie, ale nie dojdzie do przeniesie-
nia własności.

 Uwagi końcowe 
Czy umowa najmu instytucjonalnego z dojściem 
do własności nabierze na znaczeniu i zacznie być 
częściej stosowanym typem umowy? Trudno to 
jednoznacznie przesądzić. Kluczową rolę w proce-
sie jej popularyzacji odegrają zapewne dewelope-
rzy, jako że to oni zainteresowani są docelowym 
zbywaniem lokali. Odroczenie płatności całej 

ceny na długie lata oznacza jednak długotrwałe 
zamykanie inwestycji i konieczność ich finansowa-
nia przez deweloperów, co musi zostać poddane 
wnikliwej kalkulacji. Póki co brak jest sygnałów 
z rynku, by ten typ umowy był masowo zawierany.

Omawiając czwarty już typ umowy z ustawy 
o ochronie praw lokatorów, nie sposób przejść do 
porządku nad legislacyjnym chaosem, jaki wpro-
wadzają kolejne pomysły ustawodawcy. Wydaje 
się, że ustawa powinna zostać poddana gruntow-
nej nowelizacji, a sposób zawierania umów najmu 
w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
poddany refleksji. O ile częściowe odmienności 
w zakresie najmu z dojściem do własności są 
zrozumiałe i potrzebne, tak nie widzę powodów 
do modyfikacji jasnych i utrwalonych zasad wy-
powiadania umów najmu z przyczyn wad lokalu. 
Za zbędne uważam również rozróżnianie umów 
na najem okazjonalny i instytucjonalny tylko 
według kryterium podmiotowego – osób mo-
gących je zawierać. Zupełnie niezrozumiałe jest 
uprzywilejowanie wynajmujących w trybie najmu 
okazjonalnego względem tych, którzy zawarli 
z najemcami umowy najmu okazjonalnego, tak 
w zakresie uproszczonej egzekucji, jak i kaucji. 
Wydaje się zasadnym doprowadzenie do sytuacji, 
w której jednolicie zostanie uregulowany najem 
lokali mieszkalnych służących zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, ewentualne odmienności 
zaś dotyczyć będą lokali komunalnych oraz najmu 
z dojściem do własności.

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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Kryzys 
odpowiedzialności  
w roli agenta nieruchomości

fot. Cup of Couple / pexels.com

 dawid marecki 
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Na kryzys odpowiedzialności (dalej k.o.) lepiej 
zareagować właściwie, ponieważ dla większo-
ści agentów kończy się on co najmniej kontuzją, 
a często bywa, że faktycznym knock-outem i odej-
ściem. Z drugiej strony, dla niektórych – i to dobra 
wiadomość – jest on okazją, aby rozwinąć się 
w zawodowej roli, wchodząc na jej wyższy poziom. 
Bez względu na to, czy analizujemy k.o. z poziomu 
procesu grupowego czy agenta indywidulanie – 
kryzys odpowiedzialności wydaje się konieczny 

dla upgrade’u skuteczności 
w roli.

 Zatrute źródła k.o. 
Zacznijmy od możliwych źródeł kryzysów odpo-
wiedzialności. Dokonajmy dość uproszczonego 
podziału na prywatne i zawodowe.

Jeżeli chodzi o te pierwsze, to zaliczamy do nich 
ważne wydarzenia życiowe, które mogą, choć nie 
muszą, wpływać na naszą skuteczność w pracy. 
To m.in.: utrata bliskiej osoby, poważna choroba, 
problemy w związku lub z dzieckiem, ale również 
narodziny dziecka czy nagłe polepszenie sytuacji 
materialnej. Jeżeli w wyniku jakiegoś ważnego 
wydarzenia życiowego tracimy motywację do 
działania – zwłaszcza jeżeli to wydarzenie wiąże 
się z silnym stresem czy traumą – najlepiej skorzy-
stać z pomocy specjalisty: terapeuty, psychologa, 
a nawet psychiatry.

Kryzys odpowiedzialności w roli zawodowej agenta nieruchomości jest 
zjawiskiem cyklicznym i może mieć różne przyczyny oraz różny przebieg. 
Poziom kryzysu i sposób reakcji na niego będą warunkowały, jak się on 
dla agenta skończy. Nie bez kozery w chińskim zapisie słowa kryzys łączą 
się ze sobą dwa inne słowa: zmiana i szansa. Istnieje więc kwestia: czy 
pozwolić, aby kryzys zarządził nami, czy też mądrze zarządzić kryzysem.

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

Dawid Marecki

 Kryzys to tylko zmiana,  
 która stwarza szansę. 

http://imdm.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dawid-marecki/
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Typowo zawodowe źródła kryzysu to m.in.: prze-
pracowanie, rozleniwienie, konflikt z przełożonym, 
podwładnym, grupą czy zespołem, a także – i to 
obecnie najczęstsza z przyczyn – długotrwały 
brak oczekiwanych rezultatów w zawodowej roli.

Obecnie najczęstszą przyczyną kryzysów odpowie-
dzialności agentów nieruchomości są konsekwen-
cje wynikające z braku właściwej i odpowiednio 
wczesnej reakcji na zachowania rynku: załamania 
struktury popytu na rynku nieruchomości, a co za 
tym idzie – mniejszej liczby zapytań, która prze-
kłada się na mniejszą liczbę prezentacji, co ozna-
cza mniej transakcji.

Od wczesnej jesieni 2021 roku w swoich publi-
kacjach i wystąpieniach komunikowałem wielo-
krotnie, że kończy się „czas podawania” i o wy-
nikających z tego możliwych konsekwencjach. 
Wskazywałem również środki, jakie opłaca się 
wcześniej podjąć, aby zminimalizować możliwe 
przykre skutki zbliżającej się rynkowej zmiany.

Agencje prowadzone przez odpowiedzialnych 
szefów oraz agenci, którzy szybciej zaakceptowali 
rzeczywistość i wdrożyli opłacalne zmiany, mają 
obecnie w tym wymagającym czasie dobrze lub 
co najmniej znośnie. Inni zmagają się z rzeczy-
wistością, naprędce dokonując korekt, a jeszcze 
inni – i to dla nich jest głównie ta publikacja – 
stopniowo odcinani od zapytań, prezentacji 
i transakcji, niestety utknęli w miejscu. To zdarza 
się najlepszym. Problem w tym, że w wielu przy-
padkach brak perspektywy poprawy sytuacji wraz 
z silnym stresem finansowym zaowocował po-
tężnym spadkiem motywacji, co leży u podstawy 
k.o., i tym samym zasadniczym spadkiem zawodo-
wej aktywności.

Są jeszcze ci, którzy działają, ale efekty tych dzia-
łań są dla nich mocno zniechęcające, ryzykują więc 
rychłym wejściem w kryzys odpowiedzialności –ile 
można robić to samo bez spodziewanych efektów?

 Czym jest kryzys  
 odpowiedzialności? 
Zacznijmy od tego, że większości ludzi będących w kry-
zysie odpowiedzialności trudno znieść samą nazwę 
tego zjawiska – nie lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy 
nieodpowiedzialni, pomijając już fakt, że samo przyzna-
nie się przed samym sobą, że jest się w kryzysie, bywa 
często trudne… a zaczyna się jak zwykle, niewinnie…

 ■ Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. 
Z pewnością każdemu zdarza się czasami 
trochę słabszy dzień. Po prostu nie chce się iść 
do pracy. Odczuwamy spadek motywacji do 
działania – to najzupełniej normalne.

 ■ Dlaczego świat jest pełen idiotów… Bez wątpie-
nia potrafimy przywołać w pamięci przynaj-
mniej jedną sytuację, kiedy nie osiągnąwszy 
jakiegoś celu (umówienie spotkania, podpisanie 
umowy, finalizacja planowanej transakcji), dali-
śmy upust swojej frustracji  w postaci narzeka-
nia na klientów – to również normalne.

 ■ No co zrobisz, jak nic nie zrobisz – to nie moja wina, 
że… Czy czasami w takich sytuacjach zdarza się, 
że uciekamy w wymówki? No pewnie… normalne.

Tak zwane spadki mocy są tak samo naturalne jak 
i zwyżki. Wszystko jest OK, jeżeli taki stan trwa 
dzień lub dwa. Życie. Czasami nasz organizm sam 
domaga się odpoczynku i wysyła nam sygnały – 
zdrowy człowiek średnio raz w roku notuje spadek 
mocy – to jeszcze nie kryzys odpowiedzialności, 
nazywamy to po prostu urlopem.

 Zmierz sobie temperaturkę,  
 synku… 
Jeżeli w ostatnim czasie:

 ■ notujesz znacznie mniej nowych transakcji lub 
wręcz ich nie masz,
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 ■ zaczynasz się martwić o swoją przychodowość 
lub już jesteś „pod kreską”,

a jednocześnie:

 ■ narastające trudności powodują Twoją demoty-
wację do działania 

i w konsekwencji:

 ■ zaczynasz robić mniej spotkań (prezentacji 
i przyjęć) albo

 ■ robisz ich bardzo mało lub wręcz

 ■ nie masz ich w ogóle oraz

 ■ nie chce Ci się iść do roboty,

a przy tym zauważyłeś, że:

 ■ więcej czasu spędzasz w internecie, uciekając 
w zabijacze czasu, które odciążają Ci głowę od 
zmartwień lub/i

 ■ każda fraza, raport czy publikacja, które wiesz-
czą lub potwierdzają trwający kryzys i trudną 
sytuację, przyciągają Twoją uwagę i przez to 
martwisz się jeszcze bardziej,

 ■ udostępniasz takie treści znajomym, podsyca-
jąc niepokój swój i ich, albo 

 ■ zwróciłeś uwagę, że większość rozmów w gro-
nie kolegów z pracy obraca się wokół tematu 
kryzysu, ale nie w obrębie aktywnego poszuki-
wania rozwiązań i wspierania się, ale narzeka-
nia, szlamienia i nakręcania się,

 ■ takie treści potwierdzają u Ciebie przekonanie, 
że Twoja trudna sytuacja to nie Twoja wina,

plus:

 ■ zaobserwowałeś u siebie irytację w sytu-
acjach: kiedy komuś idzie pomimo wszystko 
dobrze i kiedy ktoś chce Cię wesprzeć radą 
(menedżer),

FAZA I
K.O.

  

• Spadek aktywności
• Spadek wyników
• Bagatelizowanie
• Pierwsze wymówki
• Pozytywne myślenie
• Pierwsze ucieczki w zabawę kosztem pracy
• Lekkie wyrzuty sumienia
• Obietnica poprawy
• Niedotrzymywanie zobowiązań
• Usprawiedliwianie się
• Nadmierna pobłażliwość wobec siebie
• Wypieranie zmartwień
• Poczucie niesprawiedliwości i „pecha”
• Powracająca „pętla”

FAZA II
K.O.

   

• Brak aktywności/minimalna aktywność
• Brak wyników/znaczny spadek wyników
• Poczucie braku wpływu
• Poczucie braku sensu
• Czarnowidztwo
• Poczucie braku celowości
• Zrzucanie odpowiedzialności
• Obwinianie innych
• Irytacja/złość/narzekanie/„szlamienie”
• Brak akceptacji wsparcia/rozwiązań
• Piętrzenie trudności/wymówek
• Nieadekwatny odbiór rzeczywistości
• Ucieczka przed konfrontacją z rzeczywistością
• Silne poczucie winy
• Szukanie tematów zastępczych
• Ucieczka w nadmiarowe rozrywki
• Ucieczka w ryzykowne zachowania
• Magiczne myślenie
• Pojawiające się objawy psychosomatyczne 
• Poczucie silnego stresu
• Powracająca „pętla”
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to poważnie rozważ, czy nie znajdujesz się na dro-
dze prowadzącej do kryzysu odpowiedzialności – 
zwłaszcza jeżeli do tego wszystkiego dochodzi 
jeszcze jeden czynnik:

 ■ czujesz, obawiasz się lub dociera do Ciebie, 
że nie masz realnego wpływu na sytuację.

Najprościej mówiąc, kryzys odpowiedzialności to 
długotrwała utrata motywacji do działania w połą-
czeniu ze zrzucaniem odpowiedzialności za swoje 
wyniki (na innych ludzi albo zewnętrzne czynniki).

 Odpowiedzialność =  
 proaktywna odpowiedź 
Odpowiedź na sytuację. Warto zrozumieć, że nie chodzi 
o to, aby brać odpowiedzialność za to, na co nie mamy 
wpływu, tylko o to, aby wziąć odpowiedzialność za to, 
na co wpływ się ma i zaangażować się w tym obszarze.
Jest różnica pomiędzy wymówką a powodem.

Czy faktycznie to, co zrobiłeś lub nie zrobiłeś do 
tej pory, zbliżało Cię do korzystnej zmiany? 

Tak długo dopóki działasz (nie uznasz, że jesteś 
bezsilny) – tak długo masz jakiś wpływ.

Pozostaje kwestia rodzaju, typu, ilości i jakości 
Twoich działań, aby Twój wpływ był istotny.

Zatem akt woli – „działam, jestem aktywny” – wa-
runkuje bycie w pełni odpowiedzialnym.

Powtórzmy: być odpowiedzialnym oznacza pro-
aktywną odpowiedź na sytuację – w przeciwień-
stwie do odpowiedzi reaktywnej oznaczającej co 
do zasady bierność, brak działania, pasywność 
i poddanie się. Co bardzo istotne, również pod-

danie się emocjom, które 
uniemożliwiają racjonalną 
analizę rzeczywistości.

 Ocena a analiza 
Ocena rzeczywistości jest zwykle nieadekwatna, 
ponieważ opiera się na emocjach, kosztem faktów 
i danych.

 Kryzys odpowiedzialności to  
 długotrwała utrata motywacji 
 do działania połączona ze  
 zrzucaniem odpowiedzialności 
 za swoje wyniki. 

 Być odpowiedzialnym 
 oznacza proaktywną 
 odpowiedź na sytuację. 

fot. Zen Chung / pexels.com
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Analiza rzeczywistości jest zwykle adekwatna, ponie-
waż opiera się na faktach i danych, z filtrem na emocje.

Bycie w kryzysie odpowiedzialności oznacza 
w pewnym sensie oszukiwanie się, zwodzenie się 
czy też uwodzenie samego siebie jakimś typem 
magicznego myślenia, że wszystko jakoś samo 
się naprawi i wróci do normy, to trwanie w jakimś 
urojeniu. W oderwaniu od faktycznych przyczyn 
niepowodzenia – dowolnego działania – zrzucanie 
winy na kogoś lub coś i ucieczka w wymówki.

 Badanie dojrzałości w roli 
Bez względu na to, czy swoją obecną sytuację 
zawodową identyfikujesz jako dobrą, neutralną czy 

też złą, sugeruję odpowiedzieć sobie na  
kilka pytań:

PYTANIE 1.

Czy zaakceptujesz tezę, że Twoja obecna 
sytuacja zawodowa jest w znacznej mierze 
spowodowana liczbą i jakością Twoich 
przeszłych i obecnych działań i zaniechań?

Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – to wspania-
le. To odpowiedź dorosłego, odpowiedzialnego 
człowieka, który akceptuje rzeczywistość taką, 
jaką ona jest. Doceniając rolę ewentualnego 
szczęścia i biorąc pod uwagę czynniki negatyw-
ne (pech), na które jednak nie masz wpływu – 

Język agenta zrzucającego odpowiedzialność Język agenta o wysokim stopniu dojrzałości

Wszystko przez malejący popyt – gdyby rynek był 
taki jak w ubiegłym roku, nie miałbym problemu. 
Przecież to nie moja wina. Nie zmuszę nikogo, 
żeby kupił.

Jest czas niskiego popytu – to powoduje, 
że jest mniejsza aktywność kupujących. Nie mam 
na to wpływu.

Transakcji jest po prostu za mało, aby można było 
sprzedawać jak roku temu – każdy Ci to powie.

Pomimo że transakcji ogólnie na rynku jest mniej, 
to przecież są klienci wciąż gotowi kupić.

Może nie mam transakcji, ale przecież wszyscy mają 
gorzej, wystarczy pogadać z ludźmi, poczytać. Może 
ktoś tam coś sprzedaje, ale większość agentów ma 
problem, nie tylko ja. Po prostu się nie da mieć tylu 
transakcji co wcześniej.

Nie mam wyniku, jakiego chcę, ale niektórzy radzą 
sobie dobrze w tych szczególnych warunkach, więc 
się da.

To nie moja wina. Bardzo dużo zależy od szczęścia. 
Mogę stanąć na głowie, ale nie zmienię rynku. 

Gdzie popełniłem błąd? Sporo zależy ode mnie, 
potrzebuję coś zmienić w swoim sposobie pracy.

Może gdyby zmienili prezesa RPP i inaczej 
banki podeszły, może gdyby rząd… A najgorsze, 
że mają jeszcze…

Co konkretnie potrzebuję zmienić? Czego 
potrzebuję się nauczyć, aby lepiej zrozumieć? Jakie 
umiejętności wytrenować, aby być skuteczniejszym?

Po prostu nic się nie da zrobić. Bez sensu to 
wszystko. Czuję, że to mnie powoli przerasta…

Może być trudno to zrobić, ale znajdę sposób, jak 
to osiągnąć. Może to zająć trochę czasu, zanim 
osiągnę wyniki, jakich oczekuję, ale wytrwam i będę 
regularnie działał.
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jednocześnie rozumiesz, że to „co” oraz „jak” 
i „ile” robisz i nie robisz – o wiele silniej, zwłasz-
cza w dłuższej perspektywie, będzie warunkowa-
ło przyszłe wyniki.

PYTANIE 2.

Czy jesteś gotów – akceptując zewnętrzne 
czynniki, na które nie masz wpływu – 
podjąć wysiłek i – biorąc odpowiedzialność 
za czynniki, na które masz wpływ – 
wykonać ciężką i trudną pracę w kierunku 
korzystnej zmiany?

Dorosły i odpowiedzialny człowiek jest gotowy, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba, opracować plan 
naprawczy, zmieniając dotychczasowe strategie, 
operacje i taktyki. Co bardzo istotne, warto zdać 
sobie sprawę i założyć realistycznie, że na efekty 
zmiany najczęściej trzeba będzie poczekać i – co 
najważniejsze – sukces warunkowany będzie 
regularnym działaniem z determinacją. To trudne 
i wyczerpujące wprost proporcjonalnie do trudno-
ści sytuacji, jaką naprawiamy, i poziomu celu, do 
jakiego dążymy. Niezwykle istotne będzie to, jak 

zarządzimy swoją własną presją, stresem i ogól-
nie emocjami.

PYTANIE 3.

Czy jesteś gotów przestać narzekać, 
jęczeć i szlamić, zakażając siebie i innych 
perspektywą smutnego końca – jak 
również pocieszać, bagatelizować 
i oszukiwać siebie i innych, że wszystko 
jakoś samo się ułoży?

Typowe reakcje na brak oczekiwanego wyniku 
agenta będącego w kryzysie odpowiedzialności 
rozciągają się od nadmiarowego obwiniania się 
(„to moja wina”, „nie nadaję się”, „gdybym wiedział, 
że tak będzie, to rozegrałbym to inaczej”, „żałuję, 
że…” itp.) poprzez czarnowidztwo („będzie jeszcze 
gorzej”, „to dopiero początek” itp.) po nadmiarowy 
optymizm połączony z bagatelizowaniem („jakoś 
się ułoży”, „to szybko minie” itp.), kończąc na tzw. 
szlamieniu i klasycznym zrzucaniu odpowiedzial-
ności („co niby mogę zrobić”, „rynek jest jaki jest”, 
„nie mam wpływu”, „nie zmuszę nikogo”, „inni też 
cienko przędą” itp.).

fot. Cup of Couple / pexels.com



85

sprzedaż i negocjacje

EST   TEEST   TE

Nic tak nie pomaga jak wspólne ponarzekanie so-
bie na polityków, rynek i klientów. Od razu czuje-
my się lepiej, wiedząc dodatkowo, że nie tylko nam 
jest ciężko – ba, brak wyników u innych znakomi-
cie tłumaczy nas samych, jasno dowodząc, że to 
przecież nie nasza wina. Tymczasem jest różnica, 
pomiędzy odtruciem siebie a zatruwaniem innych.

Z drugiej strony warto zrozumieć, że błędy popeł-
nione (o ile zostaną przepracowane) są konieczną 
podwaliną przyszłego wzrostu. Warto je sobie 
po ludzku wybaczyć, zaakceptować i nie katując 
się życiem w przeszłości, wyciągnąć właściwe 
wnioski na przyszłość, odrobić lekcje i pójść dalej 
bogatszym o nie. Dzięki temu jest nawet szansa, 
aby za jakiś czas być sobie wdzięcznym, że się 
je popełniło.

PYTANIE 4.

Czy jesteś gotów asertywnie i proaktywnie 
poszukać rozwiązań i w zależności od 
potrzeb, konsultując się, szkoląc lub trenując, 
zniwelować własne braki i rozwinąć swoje 
zasoby w celu realnej poprawy swoich 
kompetencji a tym samym wyniku?

„Robienie tego samego i oczekiwanie innych wyni-
ków jest formą szaleństwa” – to z pewnością do-
skonale nam znane zdanie, wypowiedziane przez 
Einsteina. Istotą jest to, aby dokonując pogłębionej 

analizy naszych kompetencji, odpowiedzieć sobie 
na kilka pytań i zrozumieć, że:

 ■ jeżeli nie wiemy, co i jak można by zmienić – 
warto skonsultować się, aby zdobyć informacje;

 ■ jeżeli wiemy, ale nie rozumiemy, jak – warto 
wyszkolić się, zdobywając wiedzę;

 ■ jeżeli wiemy i rozumiemy, co zmienimy, ale 
nie potrafimy – warto wytrenować potrzebne 
umiejętności.

 Wynik badania 
Jeżeli uczciwie stwierdzisz, że:

 ■ nie potrafisz obecnie odpowiedzieć twierdzą-
co na każde z powyższych pytań, to równie 
uczciwie chcę Ci powiedzieć, że szanse na to, 
że zmienisz swój obecny słaby wynik lub utrzy-
masz swój obecny dobry wynik, są w obec-
nej sytuacji rynkowej – bez zmiany postawy 
i przekonań – niestety nikłe.

Jednocześnie chcę Ci również powiedzieć, że masz 
pełne prawo mieć taką postawę w obecnym stanie 
i przyznam Ci się do czegoś: doświadczałem zjawi-
ska k.o. w roli agenta i dwukrotnie moje k.o. miały 
naprawdę ostry przebieg – w tym czasie również 
odpowiedziałbym na postawione pytania 4 × „nie”.

Zapewniam Cię, że istnieje jednak droga do popra-
wy Twoich wyników w roli agenta, choć wygląda 
na to, że w tym momencie nie jesteś gotowy, aby 
na nią wkroczyć.

 ■ Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na każde 
z powyższych pytań, to raczej nie grozi Ci k.o. 
w ostrym przebiegu i prawdopodobnie jesteś 
gotów podjąć wysiłek i wykonać pracę mające 
na celu zmianę Twojego wyniku na lepszy lub 
co najmniej utrzymanie obecnego wyniku, o ile 
jest on dla Ciebie satysfakcjonujący.

 Typowe reakcje na brak  
 oczekiwanego wyniku  
 rozciągają się od  
 nadmiarowego obwiniania  
 się aż po zrzucanie 
 odpowiedzialności. 
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Wygląda na to, że jesteś gotowy do wdrażania 
zmian, jeżeli uznajesz to za wskazane. Nawet jeśli 
Twoje obecne wyniki są odległe od Twoich ocze-
kiwań, to z całą pewnością będziesz potrafił to 
zmienić, w zależności od potrzeb: konsultując się, 
szkoląc i trenując.

 Niezbędne narzędzie 
Jeżeli wyniki są dalekie od oczekiwań, możemy 
i mamy prawo czuć się zawiedzeni i rozczarowani.

W takiej sytuacji, zdrowy, silny emocjonalnie i od-
powiedzialny człowiek po krótkotrwałej emocjo-
nalnej reakcji związanej z rozczarowaniem, podej-
muje wysiłek polegający na tym, że:

1. dokonuje racjonalnej analizy – zewnętrznej 
i wewnętrznej – rzeczywistości (m.in.: określa 
swoje oczekiwania, w razie potrzeby je re-
definiuje, określa, na co ma wpływ, a na co nie 
ma wpływu);

2. w zależności od wyniku analizy albo pozostaje 
przy dotychczasowej strategii, albo ją modyfikuje;

3. następnie, aby wypełnić założenia strategii, 
modyfikuje lub opracowuje nową taktykę lub 
nowe taktyki;

4. podejmuje wysiłek polegający na serii działań 
i zaniechań w ramach opracowanego planu – 
w sposób przemyślany i celowo działa, aby tym 
razem wynik odzwierciedlał jego oczekiwania.

O tym, jak to opłacalnie zrobić, możesz dowiedzieć 
się z mojej najnowszej publikacji pro bono. Składa 
się ona z dwóch części:

1. pierwszej, w której wykonując serię ćwiczeń, 
zyskasz głębszy i asertywny wgląd w sie-
bie w zawodowej roli – dzięki czemu łatwiej 
wyłączysz emocje, odtrujesz się i odzyskasz 
utraconą odpowiedzialność,

2. drugiej: w której, biorąc pod uwagę model, środo-
wisko i rynek, w których działasz, oraz zestaw metryk, 
opracujesz samodzielnie swój plan naprawczy.

Bezpłatny handbook zawierający kilkadziesiąt stron 
wartościowych ćwiczeń, narzędzi i komentarzy stwo-
rzyłem, kierując się bieżącą potrzebą. Od początku 
wakacji nie było tygodnia, w którym nie odbierałbym 
telefonów czy maili od agentów, menedżerów lub 
szefów, którzy podczas konsultacji komunikowali mi 
narastające trudności i wyzwania związane z bieżącą 
rynkową sytuacją. Prawie w każdej z tych konsultacji 
pojawiał się wątek ogromnych kosztów emocjonal-
nych, jakie ponoszą agenci. Istnieje droga wyjścia 
i powrotu do wewnętrznego spokoju i stabilnych wy-
ników. Być może to właśnie Ty będziesz osobą, która 
za jakiś czas będzie wspominać obecny okres na rynku 
z uśmiechem i wdzięcznością – jak pamiętasz, kryzys 
to tylko zmiana, która stwarza szansę. Sięgnij po nią.

2

2

3

4

1

1

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

pobierz e-book

http://imdm.pl/publikacje/
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 Robert Fertała 

Bądź na „tak” 
czyli improwizacja w sprzedaży

fot. Vlada Karpovich / pexels.com
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Życie, codziennie i bez przerwy, podsuwa nam okazje do uczenia się, 
rozwoju i robienia rzeczy nowych. Po co? Abyśmy stawali się mądrzejsi. 
Sprzedawanie nieruchomości wymaga mądrego podejścia do każdej, 
indywidualnej transakcji. Jeśli chcesz, by były one udane i niezapomniane, 
stosuj metodę, którą wykorzystują najlepsi w branży nieruchomości.

Uciekając przed porażką, nigdy nie osiągniesz 
sukcesu w branży nieruchomości. Jeśli zmienisz 
podejście i zaczniesz szukać sposobów na udaną 
i niezapomnianą sprzedaż, przyciągniesz sukces. 
Ten, kto nie chce, zawsze znajdzie powód. Ten, kto 
chce, zawsze znajdzie sposób.

 W sprzedaży bądź na tak 
Mam 3 wiadomości: złą, dobrą i bardzo dobrą.

Zła jest taka, że ludzie nie lubią, gdy im się coś 
sprzedaje. Dobra dotyczy tego, że ludzie lubią 
kupować – nieruchomości również! Bardzo dobra 
wiadomość brzmi: są sposoby na to, aby klient, 
kupując, nie myślał o tym, że mu się sprzedaje. 
Istnieje wtedy największa szansa, że i Ty, i klient 
będziecie na „tak”. Zawsze jednak musisz zacząć 
od siebie.

Najważniejsze co warto zrobić, to znaleźć odpo-
wiedni „wyzwalacz” emocji, pragnień czy potrzeb. 
Najłatwiejszy, i najtrudniejszy jednocześnie, jest 
dialog z samym sobą.

Jakiś czas temu zadałem sobie pytanie: Czy mimo 
trudnej sytuacji na rynku możesz w ciągu trzech 
miesięcy podwoić sprzedaż? Odpowiedziałem: Tak, 
mogę. I zrobiłem to!

Odpowiedziałem sobie „tak”, żeby udowodnić, 
że mam rację. Czy w momencie podejmowania 
tej decyzji zacząłem dążyć do niemożliwego? Nie. 
Odpowiadając „tak”, potwierdziłem moje możliwo-
ści, wiedziałem, że znajdę sposoby, aby tego doko-
nać. W Twoim przypadku może być tak samo. Jeśli 
w sprzedaży będziesz na tak, to znaczy, że mo-
żesz wszystko. Wystarczy tylko znaleźć sposoby 
i z nich skorzystać.

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

Robert Fertała

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/robert-fertala/
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 „Tak” to wybór tego,  
 co ważne, i odrzucenie tego,  
 co nieistotne. 

 „Tak” zmienia postawę 
Wszystko jest kwestią przyjęcia konkretnej filozofii 
i zmiany myślenia. Gdy zastanowisz się nad tym 
głębiej, zapewne dojdziesz do wniosku, że powie-
dzenie czemuś „tak” zawsze oznacza powiedze-
nie „nie” czemuś innemu. Powiedzenie „tak” jest 
wyborem tego, co jest ważne, i porzuceniem tego, 
co nieistotne.

W moim przypadku decyzja o otwarciu biura 
nieruchomości oznaczała zgodę na to, aby się 
uczyć i poznawać branżę, pracować przez wiele 
godzin, budować trwały zespół kompetentnych 
ludzi i rozwiązywać problemy. Dostrzegałem 
ryzyko braku stabilizacji, ale moje „tak” dla zało-
żenia własnego biznesu wynikało z tego, że nie 
chciałem być trybem w maszynie cudzych marzeń. 

Wiedziałem, czego chcę i do 
czego jestem zdolny. Teraz 
to tylko potwierdzam.

 Myślę człowiek,  
 mówię potencjał 
Funkcjonujemy pomiędzy dwoma światami – świa-
tem, z którego codziennie wychodzimy, a światem, 
do którego podążamy. Do celu dojdą ci, którzy 
dobrze wykorzystają swój potencjał. Ci, którzy go 
nie wykorzystają, cofną się i przygasną.

Świat nie podzielił ludzi na tych zwyczajnych i tych 
wyjątkowych. Każdy ma swój potencjał. Różnica 
między tymi, którzy idą do przodu, a tymi, którzy 
stoją w miejscu, polega na tym, że – w pewnym 
momencie – przestają myśleć: co by było, gdyby 
i zaczynają działać. Wspinają się na kolejne pozio-
my swoich możliwości i je przekraczają.

 Wykorzystuj  
 kompetencje i czas 
Czy w branży nieruchomości się to sprawdza? 
Oczywiście! Potencjał służy każdej sprawie i każ-
demu biznesowi. Codziennie podejmujemy setki 
mikrodecyzji, które świadczą o tym, jak wykorzy-
stujemy nasze kompetencje i czas. Oprócz strefy 
komfortu istnieją jeszcze strefy strachu, nauki 

fot. Pavel Danilyuk / pexels.com
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i wzrostu. Poruszamy się między nimi cały czas. Im 
dłużej przebywamy w strefach komfortu i stra-
chu, tym dłużej mamy związane ręce i marnujemy 
swój potencjał.

Ludzi ze swojego zespołu zawsze zachęcam, aby 
jak najczęściej rzucali się w wir wydarzeń, aby byli 
aktywnymi obserwatorami rzeczywistości i nie bali 
się podejmować decyzji. Działając i popełniając 
błędy, poznajemy granice swoich możliwości, zdo-
bywamy wiedzę i dostrzegamy okazje do rozbudo-
wywania swojego potencjału.

Potencjał to nie wyniki – to nauka i rozwój, coś do 
czego jesteś zdolny.

 Stawiaj granice i próbuj  
 je przekraczać 
Jak odkryć swój potencjał i wykorzystać go w sprze-
daży? W swoim zespole agentów promuję filozofię, 
która brzmi: „Możliwości pracy i rozwoju są dokładnie 
takie, jak je sobie wyobrażasz. To Ty stawiasz granice”.
Kiedy rozwijasz samoświadomość, empatię 
i elastyczność psychologiczną, wykorzystujesz 
swoje najlepsze ja. Budzisz w sobie kreatywność, 

zaangażowanie i stajesz się mniej podatny na wy-
palenie. Mówić o tym to za mało – tego trzeba 
spróbować. To podróż na całe życie!

 Emocje na wodzy czy  
 wódz na emocjach? 
Zakup i sprzedaż nieruchomości to jedne z naj-
ważniejszych decyzji finansowych, jakie ludzie 
podejmują w życiu. To nie tylko wymiana pie-
niędzy na produkt lub odwrotnie – to przede 
wszystkim przedsięwzięcie przesycone nadzie-
jami, marzeniami i wspomnieniami klientów. Do 

takiego myślenia nama-
wiam wszystkich agen-
tów nieruchomości.

 Potencjał to nauka  
 i rozwój, a nie wyniki. 

 Sprzedaż nieruchomości  
 to nie otwieranie drzwi  
 i wskazywanie drogi do  
 salonu. Oczekiwania 
 klientów są większe. 

fot. Cup of Couple / pexels.com
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Przekształcenie sprzedaży lub kupna nieru-
chomości w transakcję skupioną na finansach 
i pozbawioną uczuć jest niemożliwe. Dlaczego? 
Bo emocje klientów na to nie pozwolą. Jak można 
być beznamiętnym wobec wartości, jakie repre-
zentuje dom? Jak odciąć wszystkie zgromadzone 
wspomnienia, gdy sprzedajesz, lub skumulowane 
oczekiwania, gdy kupujesz? Zdaje się, że coraz 
więcej agentów nieruchomości zaczyna rozumieć, 
że w sprzedaży nieruchomości nie chodzi o otwie-
ranie drzwi, włączanie światła i wskazywanie 
drogi do salonu.

Agent nie może być „panem w garniturze” czy „pa-
nią w szpilkach”, którzy prezentują  nieruchomość. 
Oczekiwania klientów są dziś większe. Agent po-
winien być negocjatorem, zaufanym powiernikiem, 
psychologiem i empatycznym doradcą. Poprzeczka 
jest zawieszona wysoko.

Żeby lepiej sprzedawać nieruchomości, trzeba więc 
przede wszystkim uruchomić inteligencję emocjo-
nalną. Wszystkie decyzje zakupowe są motywowa-
ne emocjami, dlatego odwoływanie się do emocji 
jest znacznie skuteczniejsze niż odwoływanie się 
do logiki.

Warto nauczyć się rozpoznawać emocje klien-
tów i je wyzwalać. Jak to robić? Nie ma gotowej 
recepty czy listy preferowanych reakcji. Ale nie 
możesz zarządzać skutecznie czymś, czego nie 
rozumiesz. Podstawą jest zawsze obserwacja 
i improwizacja. Sytuacja idealna jest wtedy, 
gdy emocje klienta są na wolności, a Twoje 
na wodzy.

Rozpoznawanie emocji na początku jest trudne, 
dlatego zachęcam, aby zaczynać od entuzjazmu. 
Entuzjazm jest zaraźliwy i otwiera wiele drzwi.

Wysoki poziom energii, uśmiech i pozytywne 
nastawienie sprawią, że klient odwzajemni Twoje 
reakcje. To nie zawsze gwarantuje sukces, ale 
z pewnością do niego przybliża.

Agenci o wysokiej inteligencji emocjonalnej 
sprzedają więcej, mają lepsze prowizje i są pole-

cani częściej. Jestem o tym 
przekonany, bo znam to 
z własnego podwórka.

 Inicjatywa, nie bezradność 
Ludzie dojrzali i kreatywni biorą sprawy w swoje 
ręce. Aby stwierdzenie „wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom klientów” nie stało się wyświech-
tanym sloganem, musisz objąć prowadzenie. Jak 
to zrobić? Zbuduj solidne ramy, które Twoi klienci 
wypełnią treścią. Nigdy odwrotnie.

Skuteczny agent nieruchomości powinien mieć 
poczucie, że panuje nad sytuacją. Na czym polega 
przejmowanie inicjatywy?

 ■ Zastępuj to, czego nie masz, tym, co masz.

 ■ Bądź uważny, kreatywny, pomysłowy i otwarty.

 ■ Myśl pozytywnie i znajduj szanse.

 ■ Uwierz, że nie istnieją przypadkowe spotka-
nia – każde z nich jest okazją.

 ■ Nie bądź tylko aktywny – bądź proaktywny.

Przejmowanie inicjatywy w branży nieruchomości 
(jak w każdym innym biznesie) jest świadomym 
działaniem i wymaganiem przede wszystkim 
od siebie. Zamiast nierealistycznych oczekiwań 
i bezradnie rozłożonych rąk, powinno pojawić się 
działanie. Zawsze.

 Agenci o wysokiej 
 inteligencji emocjonalnej 
 sprzedają więcej i są 
 polecani częściej. 
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Efektywni agenci nieruchomości spędzają swój 
czas na budowaniu relacji, ustalaniu, czego chcą 
i określaniu możliwości jak mogą to osiągnąć. 
Jako człowiek zarządzający zespołem agentów nie 
muszę, a przede wszystkim nie chcę, skłaniać lu-
dzi do pracy w nachalny sposób. Wybieram takich 
współpracowników, którzy chcą osiągać sukcesy 
i którzy są świadomi, że działanie i inicjatywa 
to podstawa.

 Samodzielność to nie  
 brak wsparcia 
W moim zespole nikt nie czeka na cud. Każdy 
wie, że chodzi o zdobywanie pozycji specjalisty, 
budowanie autorytetu, nawiązywanie relacji, 
wydobywanie potrzeb klientów i umiejętne 
pokazywanie wartości. Chcę jednak podkreślić, 
że bycie samodzielnym nie oznacza braku wspar-
cia. Wręcz przeciwnie! Moi agenci zawsze mogą 
na nie liczyć. Każdy musi jednak zrobić coś, co 
wygeneruje wynik lub odpowiedź – popchnie 
sprawy naprzód.

 Profesjonalizm w sprzedaży 
Podejmowanie inicjatywy jest zawsze sprawą oso-
bistą. Oznacza podjęcie działania, które generuje 
kolejne: wykonanie telefonu, umówienie spotkania, 
przeczytanie książki, znalezienie szkolenia lub 
innych możliwości podniesienia kwalifikacji.

Inicjatywa to wyznaczanie własnych celów i spisy-
wanie planów. Oznacza podejmowanie działania, 
zanim będzie to konieczne – zanim padną polece-
nia i przed otrzymaniem wskazówek.

Tak definiuję profesjonalizm w sprzedaży – jako 
przejęcie kontroli nad rezultatem.

 Festiwal sprzedażowych  
 przyjemności 
Nie każdy dzień pracy jest idealny i pełen 
pozytywnych wrażeń, jak w każdym zawodzie, 
tak i w pracy agenta, wyzwania, trudności 

fot. Andrea Piacquadio / pexels.com
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i wątpliwości to coś normalnego. Mimo to 
sprzedaż nieruchomości to świetny biznes 
i sposób zarabiania. A poza tym także świet-
na zabawa.

„Ludzie rzadko odnoszą sukcesy, chyba że dob-
rze się bawią w tym, co robią” – powiedział 
Dale Carnegie i myślę, że miał rację. Jeśli Ty 
lub Twój zespół nie osiągacie pożądanych 
rezultatów, nie radzicie sobie z trudnymi ludź-
mi lub sytuacjami, wpadacie w różne pułapki, 
a sprzedaż nieruchomości wcale Was nie bawi, 
powinieneś zadać sobie i współpracownikom 
kilka pytań:

 ■ Czy sprzedając, stosujesz zawsze powta-
rzalne metody, a proces zawsze wyglą-
da podobnie?

 ■ Czy czujesz się zrezygnowany, gdy słyszysz 
„nie” od klientów?

 ■ Czy zawsze bierzesz wszystko do siebie? 

 ■ Czy jest Ci wszystko jedno, jak postrzegają 
Cię inni?

 ■ Czy masz wątpliwości, czym tak naprawdę 
jest sprzedaż?

Jeśli Ty lub Twoi współpracownicy odpowie-
dzieliście „tak” na którekolwiek z powyższych 
pytań, warto, abyście – dla podniesienia po-
ziomu sprzedaży i… zabawy – zmienili swo-
je podejście.

Pomyśl... Przez cały czas pracujesz z ludźmi, 
którzy chcą kupić lub sprzedać nieruchomość. 
Chcą to zrobić jak najszybciej. Niby zwyczajna 
sprawa, ale… Ci ludzie są naprawdę intere-
sujący, pochodzą z różnych środowisk, znają 
świetne historie, kierują nimi różne motywa-
cje. Poznawanie nowych osób jest naprawdę 
fascynujące. Każdy człowiek i każda transakcja 
nauczą Cię czegoś nowego, jeśli tylko się na to 
otworzysz. Sprzedawanie nieruchomości może 
być przyjemnością.

Kolejną przyjemnością jest to, że każdy dzień 
agenta nieruchomości jest inny. Jednego dnia 
pokazujesz dom, innego uczestniczysz w świet-
nym szkoleniu, które przynosi Ci nowe rozwią-
zania. Dzięki bywaniu tu i tam, otwierają Ci się 
wciąż nowe możliwości, co także cieszy.

 Przyjemność, ale  
 i obowiązki 
Najlepszą zabawą jest tu jednak możliwość 
bycia swoim własnym szefem. Ty decydujesz, 
jak ma wyglądać Twój biznes, z kim będziesz 
współpracować, w jakim rodzaju nieruchomości 
się wyspecjalizujesz i w jakich godzinach chcesz 
wykonywać pracę.

Pamiętaj jednak również, że od Ciebie zależy, 
czy motywujesz się do pracy każdego dnia. 
Wolność daje przyjemność, ale może być nie-
bezpieczna, jeśli przestaniesz ją kontrolować. 
Zrób więc plan, trzymaj się go i ustal sam ze 
sobą, że wykorzystasz z uśmiechem swój po-
tencjał. Wtedy wszystko będzie tak, jak chcesz. 
I najważniejsze: Ten, kto nie chce, zawsze znaj-
dzie powód. Ten, kto chce, zawsze znajdzie sposób.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ
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niech klient 
przemówi
czyli o sztuce zadawania pytań

 łukasz wydrowski 

fot. MART PRODUCTION/ pexels.com
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Obecnie, mamy coraz większą wiedzę o działa-
niu psychiki człowieka. Mamy dostęp do szkoleń, 
książek i badań. Jako agenci i menedżerowie 
obserwujemy na bieżąco wyniki swoje czy naszych 
pracowników. Jeśli połączyć wszystkie kropki, 
można wysnuć jeden, kluczowy wniosek: nie ten, 
co najładniej mówi, sprzedaje najwięcej, ale ten, co 
najlepiej słucha i trafnie zadaje pytania.

Możesz pomyśleć: „Ale banał! Przecież każdy za-
daje pytania w rozmowie z klientem. Kto pyta, nie 
błądzi i nie ma głupich pytań, per aspera ad astra. 
Można się rozejść.”

Sprawa nie wygląda jednak wcale tak prosto. Nie 
bez przyczyny nazywam zadawanie pytań sztuką. 

To jedna z najważniejszych umiejętności nowocze-
snego sprzedawcy. Skuteczne narzędzie o potężnej 
sile rażenia. Ogromna moc, która może trwale 
wpłynąć na sposób myślenia drugiego człowie-

ka. Jednak jak każda broń, 
użyta nieprawidłowo, może 
nas zranić.

Dobry sprzedawca to ten, który jest też dobrym mówcą. Taki pogląd 
jeszcze 10 lat temu wydawał się dominujący. Dziś, choć nadal można 
z łatwością znaleźć wielu jego wyznawców, powoli odchodzi do lamusa. 
Oczywiście, o ile nie jesteś sprzedawcą garnków czy innych lamp 
medycznych, albo – co gorsza – pracujesz na robotelefonie w kieleckim 
call center.

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

Łukasz Wydrowski

 Zadawanie pytań 
 to jedna z najważniejszych 
 umiejętności nowoczesnego 
 sprzedawcy. 

http://www.estatic.pl/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/lukasz-wydrowski
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 Czemu służą pytania? 
Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu z potencjal-
nym klientem. On już na wstępie informuje Cię, 
że wcale mu się nie spieszy ze sprzedażą, nie chce 
pośrednika, a tym bardziej nie chce mu płacić. 
Przechodzisz więc do zaprezentowania swojej 
usługi, mówisz, jaki jesteś świetny, i dajesz do pod-
pisania umowę. Klient grzecznie dziękuje za pre-
zentację, mówił przecież, że nie chce pośrednika. 
Wychodzisz więc z niczym, kolejny raz. Po tygodniu 
dzwonisz kontrolnie i słyszysz, że podpisał umowę 
pośrednictwa. Z biurem, o którym wiesz, że nie jest 
najtańsze. Z obniżoną o kilkadziesiąt tysięcy ceną 
ofertową. Na wyłączność. Myślisz sobie: „Jak to 
możliwe?!” Dopytujesz. Niedoszły klient wyjaśnia, 
że w sumie to kupuje dom i wpłacił już miesiąc 
temu opłatę rezerwacyjną.

Zdarza się, że ludzie nie komunikują wprost swo-
ich myśli. Choć „zdarza się”, to mało powiedziane. 
W tym, co mówią, jest wiele podtekstów, ukrytych 
powodów, nieśmiałych próśb, czasami prób obro-
ny własnej pozycji i wartości. Umiejętnie zadając 
pytania, pomagasz – swojemu rozmówcy i sobie – 
dotrzeć do prawdy i odkrycia faktycznych intencji.

Pytania mają bardzo szeroki zakres zastosowań. 
Jako podstawowe możemy wymienić:

 ■ poznawanie rozmówcy oraz jego potrzeb, 
punktu widzenia czy zainteresowań,

 ■ budowanie relacji i zaufania oraz własne-
go autorytetu,

 ■ sprawdzenie zrozumienia omawianych kwestii, 

 ■ unikanie nieporozumień,

 ■ uzyskiwanie potwierdzenia,

 ■ argumentowanie, zbijanie obiekcji i stosowa-
nie sugestii,

 ■ przejmowanie lub odzyskanie utraconej inicja-
tywy w czasie rozmowy,

 ■ odraczanie tematów na bardziej dogod-
ny moment,

 ■ kontraktowanie lub zamykanie proce-
su sprzedaży.

Pomyśl, ile razy zaplątałeś się w próbie odpowiedzi 
na jakąś obiekcję swojego klienta? Jak często zdarzało 
Ci się budować skomplikowane monologi, aby kogoś 
przekonać do swojej racji? Jak bardzo frustrujące jest 
to, gdy pomimo oczywistych argumentów Twój roz-
mówca dalej stoi przy swoim? Jak często, po świetnej 
prezentacji Twojej usługi, klient zbywał Cię słynnym: 
„No to ja się teraz muszę zastanowić, zdzwonimy się”?

Najczęściej dzieje się tak, ponieważ albo nie rozu-
miesz swojego klienta lub on Ciebie, albo nie zbudo-
wałeś w jego oczach odpowiedniej wartości swojej 
usługi. Ale spokojnie... nikt nie rodzi się wybitnym 
sprzedawcą. Błędy są rzeczą naturalną i potrzebną 
w procesie rozwoju. To, do czego musisz dążyć, to to, 
aby w całej rozmowie pytania stanowiły 80% Twoich 
wypowiedzi, zaś 20% to cała reszta. Dzięki temu to 
klient będzie mógł mówić przez 80% swojego czasu. 

A jak wiemy, ludzie – nawet 
Ci flegmatyczni – uwielbiają 
mówić i czuć się wysłuchani.

Jakie pytania zadawać?

 Pytania otwarte 
Użyteczne na każdym etapie rozmowy, szczególnie 
na jej początku. Zachęcają do ujawniania szcze-
gółów, zmuszają do myślenia, pomagają rozwijać 
temat oraz podtrzymują zainteresowanie rozmów-
cy. Świetnie sprawdzają się do rozpoznawania 

 W rozmowie sprzedażowej 
 80% wypowiedzi sprzedawcy 
 powinny stanowić pytania. 
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potrzeb. Pozwalają odkryć rzeczywiste motywy 
klienta i zbudować z nim relację. Wymagają jednak 
uważności w ich kreowaniu.

Zadając pytanie otwarte, bądź konkretny. Najlepiej 
trzymać się krótkich zdań. Zawężaj kolejne pyta-
nia – zacznij od bardziej ogólnego pytania na dany 
temat, a następnie przechodź do bardziej szczegó-
łowych. Budując kolejne pytania, wracaj do uzyski-
wanych odpowiedzi.

 ■ Dlaczego zdecydował się Pan na sprzedaż 
nieruchomości? 

 ■ Co jest dla Pana najważniejsze we współpracy 
z agentem?

 ■ Co ma Pan na myśli, mówiąc o najwyż-
szej cenie?

 ■ Co, prócz ceny za nieruchomość, ma dla Pana 
istotne znaczenie w tym procesie?

 ■ Jakie aspekty współpracy/sprzedaży dotychczas 
bywały dla Pana najbardziej kłopotliwe?

 ■ Co odgrywa kluczową rolę w procesie podejmo-
wania decyzji o wyborze agenta?

 ■ Co według Pana jest kluczowym elementem ofer-
ty sprzedaży?

Korzyści i zagrożenia:

 ■ Możesz pomóc dotrzeć rozmówcy do ważnych 
wniosków, do których nie doszedł, analizując 
propozycję konkurencji. Dobrze formułowane 
pytania czynią Cię ekspertem i fachowcem, 
a odpowiedzi prowadzą Twojego klienta do 
odkrycia swoich nieuświadomionych potrzeb.

 ■ Zbyt duża liczba pytań lub ich za niska jakość 
może sprawiać wrażenie przesłuchania. Aby 
tego uniknąć, możesz co jakiś czas zastosować 
parafrazę. To odpręży rozmówcę oraz potwier-
dzi Twoje aktywne słuchanie.

 ■ Możesz znudzić rozmówcę, odpłynąć od te-
matu albo poruszyć niewygodną kwestię. Gdy 
sytuacja na to pozwala, powinieneś rozważyć 
wyjaśnienie swojemu rozmówcy, dlaczego 
pytasz lub jaki jest Twój ostateczny cel. Jeśli 
zaś zauważysz, że osoba, która Ci odpowiada, 
zaczyna czuć się niekomfortowo z powodu 
Twojego pytania, nie naciskaj.

fot. MART PRODUCTION/ pexels.com
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 Pytania zamknięte 
W przeciwieństwie do pytań otwartych, na które 
nie da się odpowiedzieć jednym słowem, pytania 
zamknięte uzyskują przeważnie odpowiedzi typu: 
„tak”, „nie” lub „może”, albo sprowokowane przez 
nie wypowiedzi są ograniczone do minimum, np.: 
„sto dwadzieścia”, „mogę”, „nie wiem”.

Pytania zamknięte pomogą Ci:

 ■ w sprawdzaniu Twojego zrozumienia wypowie-
dzi rozmówcy, gdy chcesz coś potwierdzić,

 ■ w uzyskiwaniu jasnych odpowiedzi 
na ważne kwestie, np. oczekiwanej ceny 
za nieruchomość,

 ■ gdy chcesz umówić się na spotkanie lub zała-
twić rutynową sprawę: „Czy odpowiada Pani 
czwartek o 15.00?”,

 ■ podczas kontraktowania, gdy chcesz swojego 
rozmówcę do czegoś zobowiązać albo przy-
spieszyć jego decyzję, np.: „Czy można zatem 
przyjąć, że w poniedziałek spotkamy się, by 
podpisać umowę?”,

 ■ rozpocząć rozmowę przy użyciu techniki  
„3× TAK” lub zamknąć sprzedaż techniką pozor-
nego wyboru.

Kluczową rzeczą jest, aby pytanie zamknięte było 
maksymalnie konkretne w swojej budowie. Zadając je, 
nie używaj trybu przypuszczającego, np. „Czy chciałaby 
Pani spotkać się ze mną?”. Zakładaj z góry, że na każde 
tak zadane pytanie, odpowiedź będzie brzmiała: „nie”.

Pomimo oczywistych korzyści uważaj, gdyż nad-
miarowe lub oczywiste pytania mogą sprawiać 
wrażenie, że nie jesteś dobrze przygotowany, nie 
zwracasz uwagi, co się dzieje, i nie słuchasz tego, 
co ktoś do Ciebie mówi.

 Pytania kontrolne 
Za ich pomocą możesz sprawdzić aktualną opinię 
rozmówcy na omawiany temat. Warto używać ich 
wtedy, gdy chcesz pójść dalej lub zmienić temat:

 ■ Co Pan o tym sądzi?

 ■ Czego jeszcze chciałby się Pan o tym dowiedzieć?

 ■ Rozumiem, że dokładnie wyjaśniłem ten temat?

 Pytania odraczające 
Czasami zdarza się, że klient porusza wątek, 
o którym nie chcesz w danej chwili mówić. 
Sztandarowym przykładem jest pytanie o prowizję 

fot. RODNAE Productions / pexels.com
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na samym początku rozmowy lub nawet jeszcze 
przez telefon. Możesz za pomocą takiego pytania 
odroczyć poruszony temat:

 ■ Czy możemy wrócić do tego później?

 ■ To ważny temat, czy możemy do niego wrócić 
przy omawianiu umowy?

Dzięki temu nie pozostawisz klienta w poczuciu, 
że zignorowałeś jego pytanie, ani że odpowiedź 
byłaby dla Ciebie niezręczna.

 Pytania sugerujące 
Wyjątkowy typ pytania, który może sprawić, 
że rozmówca udzieli właśnie takiej odpowiedzi, 
jakiej oczekujesz. Idealny, aby przekonać, nie prze-
konując. Wymagający wysokiego poziomu umiejęt-
ności, również w komunikacji niewerbalnej, gdyż 
źle zastosowany może sprawić, że druga osoba 
poczuje się zwyczajnie manipulowana. Z uwagi 
na siłę wywierania wpływu należy takie pytania 
stosować, wyłącznie uwzględniając dobry inte-
res rozmówcy.

Pytania sugerujące klasycznie tworzy się w oparciu 
o strukturę sugestii połączonej z pytaniem lub tezą 
oraz tzw. question tag, np. „czyż nie”, „prawda”?

Przykładowo:

 ■ Zgodzi się Pan ze mną, że dzięki przygotowaniu 
oferty w ten sposób, osiągniemy większe zasięgi, 
zainteresujemy potencjalnych klientów, a Pan może 
ostatecznie uzyskać wyższą cenę, czyż nie?

 ■ Rozumiem, że byłby Pan w stanie obniżyć swoje 
oczekiwania, jeśli byłoby to konieczne, aby sprzedać 
nieruchomość w zakładanym terminie, prawda?

Pytania sugerujące pomagają również tworzyć sku-
teczne handlowe przypowieści, które mogą pomóc 
klientowi w zrozumieniu konkretnej sytuacji czy 
sposobu myślenia agenta, np. bezsensu zawierania 
wielu umów otwartych:

 ■ Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której jest Pan 
zatrudniony do wykonania pewnej pracy (tu możesz 
użyć rzeczywistego zawodu wykonywanego przez 
klienta). Przychodzi Pan pierwszego dnia i zauważa, 
że obok siedzi jeszcze 5 innych osób. Okazuje się, 
że mają ten sam zakres obowiązków. W pewnym 
momencie podchodzi szef i mówi, żebyście dali z sie-
bie wszystko, ale ma tylko jedną wypłatę i dostanie 
ją ten, którego wylosuje ślepy los. Jak wyglądałaby 
Pana postawa i zaangażowanie w takim przypadku? 
Dałby Pan z siebie wszystko, czy rzucił tę „robotę”, 
szukając takiej, w której to tylko od Pana zależy, czy 
i ile Pan zarobi?

fot. MART PRODUCTION / pexels.com
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 Pytania izolujące 
Za pomocą takiego pytania możesz zamknąć 
obiekcje klienta i przejść np. do finaliza-
cji spotkania:

 ■ Czy to jest dla Pana jedyna przeszkoda?

 ■ Przy założeniu, że ta kwestia została ustalona, 
czy podpisałby Pan dziś umowę?

 ■ Jeżeli teraz wyjaśnimy ten punkt, czy możemy 
przejść do umowy? 

 ■ Czyli rozumiem, że Pana decyzja zależy jedynie 
od kwestii wynagrodzenia?

 Pytania odbijające 
Podobnie jak w przypadku pytań sugerujących 
stanowią element przemyślanej perswazji. Za ich 
pomocą można „odwrócić” negatywne wypowiedzi 
rozmówcy, np.:

– Pana prowizja jest dla mnie za wysoka! 

– Tak Pan sądzi, ale gdyby mój klient dał Panu 
10 000 zł więcej niż klient tańszej o 1% konkurencji, 
to któremu by Pan sprzedał?

 Ważne wskazówki 

 ■ Zanim postawisz pytanie, zastanów się, jaki 
efekt chcesz osiągnąć. Dokładne myślenie 
o tym, co chcesz zyskać, pomoże Ci skonkrety-
zować pytanie, co z kolei pozwoli na uzyskanie 
bardziej satysfakcjonującej odpowiedzi.

 ■ Jeśli potrzebujesz konkretnej odpowiedzi lub 
chcesz przejść do finalizacji, skorzystaj z pytań 
zamkniętych. Kiedy potrzebujesz jak najwięcej 
informacji, używaj pytań otwartych.

 ■ Kiedy otrzymujesz odpowiedź, szanuj ją i sku-
piaj się na tym, co Twój rozmówca do Ciebie 
mówi. Nie przerywaj mu w trakcie odpowiedzi. 
Używaj parafrazy po jej uzyskaniu.

 ■ Trzymaj się z dala od skomplikowanego żar-
gonu lub nazbyt technicznych terminów. 
Staraj się mówić w sposób, który każdy 
może zrozumieć.

 ■ Utrzymuj kontakt wzrokowy, potakuj głową lub 
korzystaj z dźwięków paralingwistycznych, np. 
„acha”, och”, „aa”, „hmm”, aby rozmówca wie-
dział, że słuchasz.

 ■ Zazwyczaj najlepiej zadać pytanie, gdy do-
piero co pojawiło się w Twojej głowie i jest 
wciąż świeże.

Oczywiście, w tym artykule nie ujawniam wiedzy 
tajemnej. Chcę Cię zachęcić do tego, abyś poświę-
cił czas na analizę swojego aktualnego schematu 
sprzedaży. Czy rzeczywiście działasz jak nowocze-
sny handlowiec? Bo przecież zgodzisz się ze mną, 
że umiejętnie prowadząc rozmowę w oparciu o py-
tania, możesz być skuteczniejszy i w konsekwencji 
zarabiać więcej, prawda?

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

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

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

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

nie na nich nie na nich Twoich ofert.

01. Konto Agenta

Zaproś Agentów
do założenia osobistego

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

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

Agenta to możliwość pełnej kontroli nad
przypisanymi ogłoszeniami, zarządzania

wyróżnieniami i monitorowania efektów promocji.

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

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

Koniecznie uzupełnij podstawowe informacje,
aby każda Twoja oferta nieruchomości wyświetlała

się posię poszukującym.

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

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

zaizainteresowania.

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

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

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

i poi poszukują usługi pośrednictwa.

Upewnij się,
że wszystkie Twoje

ogłoszenia są aktywne

Zwiększ zasięg
dzięki dodatkowej

promocji

Wykreuj pozytywny
wizerunek dzięki

wizytówce

Zaloguj się do
Nieruchomosci-online.pl

Bezkosztowo
zwiększ widoczność

swoich ofert

04. Wyróżnienia na puli

02. Ogłoszenia nieaktywne

05. Prezentacja agenta biura Logowanie

03. Kompletność ogłoszeń

moje.nieruchomosci-online.pl

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

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

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

http://moje.nieruchomosci-online.pl
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Jak obchodzić  
się ze stresem

 Agnieszka Ewald 

fot. Nathan Cowley / pexels.com
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To była dla mnie bardzo ważna konferencja online. 
Po drugiej stronie prawie 1000 słuchaczy i słucha-
czek – dla jasności: wszystkie te osoby przed ekrany 
nie przyciągnęłam ja, tylko Marek Kamiński, czło-
wiek niezłomny, zdobywca dwóch biegunów w jed-
nym roku, filozof. Miałam mówić zaraz po nim… 
Pech chciał, że tego dnia moje dzieci – na pokładzie 
ośmioletni Mikołaj i czteroletnia Misia – miały do 
swojej dyspozycji tylko jednego rodzica. Mnie. Tata 
musiał wyjechać w delegację. Dochodziły godziny 
wieczorne. Dzieci były już w piżamach, dostały 
dostęp do Netflixa (uważam, że platformy streamin-
gowe bywają w takich sytuacjach rodzicielskim wy-
bawieniem), w ramach kolacji dostały wszystko, co 
dobre, a niekoniecznie zdrowe, po czym wydusiłam:

– Dzieci, idę do pracy. Proszę, nie wchodźcie do  
mojego biura.

Wybiła godzina zero. Zaczynam mówić. W tyle gło-
wy drzemie ciągła obawa, że zaraz któreś z dzieci 
wpadnie do mnie z nagłą potrzebą zrobienia albo 
przegadania czegokolwiek. Tyle wpadek w sieci 
się naoglądałam, śmiejąc się przy tym do rozpuku. 
Ale przecież mnie to spotkać nie może – chcę być 
profesjonalna do granic możliwości.

Tysiąc osób po drugiej stronie – ciągle o tym 
pamiętam. I nagle… czuję, jak wpływam na wody 
flow. Świat przestaje dla mnie istnieć. Mam pew-
ność, że idzie mi świetnie. Czat się uaktywnił. Ba! 
On się rozgrzał do czerwoności. Jest mocno ener-
getycznie, ale też merytorycznie. Tak jak lubię. 
Wtem słyszę:

– Mamusiu, a mogę kiełbaskę?

Hans Hugon Selye, autor definicji stresu, stwierdził, że stres to naturalna 
i fizjologiczna reakcja naszego organizmu na różnego rodzaju bodźce, 
które pochodzą z zewnątrz. Powiedział też: „Ten, kto się nie stresuje, ten 
nie żyje”. Wniosek jest więc taki, że stres jest wszechobecny, wszędobylski 
i bardzo sprawiedliwy – stresuje się każdy z nas. Nie każdy z nas radzi sobie 
z nim jednak tak samo. Jak zatem okiełznać stres?

Certyfikowany coach i trenerka biznesu znana jako Facetka od 
stresu, uczy odprężać umysły i relaksować ciała wszystkich tych, 
którym stres blokuje drogę do rozwoju i wewnętrznej harmonii. 
Szkoli z szeroko pojętej komunikacji, autoprezentacji, asertywności, 
neurodydaktyki, inteligencji emocjonalnej czy zarządzania sobą 
w czasie.

Agnieszka Ewald
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Nawet nie wiem, kiedy to moje czteroletnie szczę-
ście w piżamie i w potarganych włosach weszło 
do pokoju i zajęło pół ekranu. Stało się – samo-
spełniająca się przepowiednia. Dostałam to, cze-
go chciałam.

W jednej sekundzie pojawiła się u mnie atawistycz-
na, pierwotna reakcja na stres – chciałam uciekać. 
Na szczęście, jestem już świadomą użytkowniczką 
swojego stresu, wystarczył mi jeden oddech i już by-
łam w stanie zapanować nad bałaganem w głowie.  
Zresztą temat wystąpienia też pomógł mi wyjść bez 
szwanku z tej sytuacji. Mówiłam wówczas o inte-
ligencji emocjonalnej. Napomknęłam więc, że ta 
emocja, która właśnie do mnie przyszła,  to wstyd.

Co się stało na czacie? Rozgrzał się jeszcze bar-
dziej. „Aga, przestań”, „Takie jest życie”, „Twoja cór-
ka zrobiła nam wieczór”, czytałam. Rzeczywiście, 
Miśka ten wieczór nam zrobiła. I już do końca 
webinaru została ze mną. W piżamie i w potarga-
nych włosach.

Gdy niebieskie światło monitora laptopa zga-
sło, ogłaszając koniec konferencji, przytuliłam 
córkę i całując jej główkę, doszłam do wniosku, 
że wykonujący wolny zawód rodzic ma trudno, 

ale często to „trudno” sam sobie generuje przez 
własne myśli. 

A propos myśli: Kelly McGonigal w swojej książ-
ce Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożyt-
kiem dla siebie udowadnia, że stres nas nie za-
bija – jak większość z nas uważa – to myślenie 
o tym, że stres nas zabija… nas zabija. Zatem 
bądźmy uważni na to, co sami do siebie mówimy. 
Przyglądajmy się naszym myślom i przekonaniom. 
To one najczęściej determinują nasze działania 
i podejmowane przez nas decyzje. Jeśli tylko 
przyłapiemy się na tym, że uruchamia się w nas 
wewnętrzny krytyk, to od razu przeformułujmy te 
myśli na takie, które będą nas wspierać.

Z przekonania ograniczającego, np.: W życiu sobie 
nie poradzę z byciem dobrym rodzicem i jednocze-
śnie dobrym pracownikiem!, przejdźmy na przeko-
nanie wspierające, np.: Jestem pewna, że poradzę 
sobie z tym, na co mam wpływ.

Szkopuł tkwi w tym, że nie każdy potrafi się ze 
stresem obchodzić, dlatego dla niektórych jest 
on porażający i siejący spustoszenie w życiu, 
w ciele, myślach i zachowaniu (wówczas mówimy 
o distresie).

fot. Lukas Hartmann / pexels.com

 Przekonania ograniczające  
 zamień na przekonania 
 wspierające, gdy tylko 
 odkryjesz w sobie 
 wewnętrznego krytyka. 



106

rozwój osobisty

EST   TEEST   TE

Lubię porównywać stres do kamienia. Jak włożymy 
sobie jeden mały kamyk stresowy do kieszeni, to 
nawet nie odczujemy jego ciężaru. Ale jak kamie-
nie będziemy sobie dokładać codziennie, to w pew-
nym momencie będziemy mieć kłopot z normal-
nym funkcjonowaniem, a w ekstremalnej sytuacji 
mogą dotknąć nas: depresja, choroby psychosoma-
tyczne czy różnego rodzaju wypalenia (od zawodo-
wego po rodzicielskie).

 8×3, czyli moja autorska  
 metoda w profilaktyce 
 stresu i pomocy w powrotach    
 do homeostazy 
Jej założenia są bardzo proste:

 ■ śpij 8 godzin na dobę,

 ■ pij 8 szklanek wody dziennie,

 ■ przejdź 8 tysięcy kroków dziennie.

 SEN 
Jeśli po przeczytaniu tego krótkiego tekstu miałbyś 
wprowadzić w swoim życiu tylko jedną zmianę, 
niech to będzie dłuższy sen.

fot. Daniel Torobekov / pexels.com

 Sen, woda i ruch  
 w odpowiednich dawkach  
 to najlepsza  
 profilaktyka stresu. 
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Nie chciałabym iść do lekarza, który nie śpi od 
20 godzin. Nie chcę budowlańca, który wysta-
wia rachunek za ponad 12 godzin pracy dziennie, 
bo wiem, jak niechlujnie zaczynamy pracować, 
kiedy jesteśmy zmęczeni. Nie chcę nauczycielki dla 
moich dzieci, która śpi 5 godzin na dobę. Nie chcę 
na lekcji uczniów, którzy zarywają nockę, bo tak 
ich pochłonęła aktywność w mediach społecz-
nościowych albo dojście do kolejnego poziomu 
w minecrafcie. Kiedy mózg nie jest wypoczęty, 
pracuje beznadziejnie.

Ciało potrzebuje odpowiedniej ilości snu. To jest 
niezaprzeczalny fakt.

Na Uniwersytecie w Chicago, Allan Rechtschaffen 
przeprowadził badanie na szczurach, które dowio-
dło, jakie skutki dla organizmu może mieć ciągły 
brak snu. Gryzonie wprowadzano w stan depry-
wacji sennej – pobudzano je za każdym razem, 
gdy chciały zasnąć. Wycieńczenie spowodowane 
brakiem wypoczynku spowodowało, że umierały 
po dwóch-trzech tygodniach.* 

Nikt nie przeprowadził podobnego doświadcze-
nia na ludziach, udowodniono jednak, że na sku-
tek ograniczania snu ludzki mózg zachowuje 
zasoby poznawcze niezbędne do przetrwania kosz-
tem tych, odpowiadających za empatię, zdolność 
współpracy czy nawiązywania bliskości.**

Ludzie z natury powinni spędzać jedną trzecią 
życia w stanie absolutnej bezbronności – osiem 
godzin na dobę, każdej nocy.

Co się dzieje, gdy śpimy zbyt krótko? Niedobór snu 
prowadzi do depresji, uszkodzeń mózgu, chorób kardio-
logicznych, zaburza gospodarkę hormonalną, powoduje 
też, że jesteśmy aż o 60% bardziej podatni na stres, 
problemy z pamięcią, wahania nastroju i impulsywność.

 WODA 
Wciąż pijemy jej zbyt mało. W internecie znajdziesz 
mnóstwo kalkulatorów, które przeliczą (biorąc 
pod uwagę Twoje dane), ile szklanek wody dzien-
nie trzeba wypić.

fot. Alexander Dummer / pexels.com
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

Ja sugeruję dwa litry wody. 8 szklanek. Zainstaluj 
sobie w telefonie darmową aplikację „Pij wodę”. To 
będzie Twoja osobista asystentka przypominają-
ca o konieczności nawodnienia organizmu. Niech 
dzbanek albo bidon z wodą zawsze będą na wy-
ciągnięcie ręki (Twojej i Twoich domowników). 
W Olsztynie, skąd pochodzę, śmiało możemy pić 
kranówkę. Jest pyszna. Sprawdź, jak jest w Twoim 
miejscu zamieszkania. Systematyczne picie wody 
spowoduje, że poczujesz się lepiej. W przypadku 
migreny głowa boli tak mocno, jak odwodniony 
jest organizm. Dosyp sobie wtedy do szklanki 
szczyptę soli himalajskiej albo naszej, rodzimej, 
kłodawskiej – od razu poczujesz ulgę.

Kiedy się stresujemy, w naszych ciałach dochodzi 
do zmian, które mają przygotować je do najlep-
szej reakcji na zagrożenie: oddech staje się szybki 
i płytki, co wiąże się z utratą wody przez parowa-
nie, pocimy się bardziej – wtedy również tracimy 
wodę. W wyniku reakcji stresowej niektórzy cierpią 
na biegunkę – to także utrata dużej ilości wody. 
A kiedy stres jest przewlekły, to organizm staje 
się chronicznie odwodniony, co skutkuje ogrom-
nym osłabieniem. Nawet niewielkie odwodnienie, 
zmniejsza wydolność organizmu o 30 procent. 
I dotyczy to zarówno siły fizycznej, jak i myślenia 
czy emocji. 30 procent! To bardzo dużo.

Zatem pijmy wodę. Na zdrowie.

A propos wody: jej ruch, ciepło, dźwięki z nią zwią-
zane relaksują większość z nas. Chyba że jest to 
kapiący od tygodnia kran. Wtedy może irytować.

 KROKI 
Żeby ciało było piękne, potrzebuje ruchu. Mózg 
do rozwoju również potrzebuje ruchu! I to nieko-
niecznie katorżniczych treningów w siłowni (choć 
to też jest super). Zacznijmy spokojnie, bez obcią-
żania stawów. Zacznijmy od kroków. WHO suge-
ruje, że powinniśmy codziennie przejść minimum 
6 tysięcy kroków. Wielu trenerów mówi z kolei 

o mitycznych 10 tysiącach kroków. Dojdziemy i do 
tego… Uśredniłam to, co dało mi 8 tysięcy kroków.

Zainstaluj sobie bezpłatną aplikację „Krokomierz” 
i wyjdź na spacer. Ruch połączony z dotlenieniem 
sprawi, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki poczujesz się lepiej. Dr Anne Wilson, psychotera-
peutka i psycholożka kliniczna, powiedziała: „Kiedy 
pojawia się potrzeba uspokojenia ciała i duszy, nie 
ma nic lepszego niż długi spacer. To niesamowite, 
jak rytmiczny ruch stóp i nóg jest w stanie oczyścić 
pajęczyny spowijające mózg”.

A w kontekście stresu jako facetka od stresu muszę 
to powiedzieć: Ruch jest najbardziej efektywną 
metodą przejścia cyklu stresowego do końca. 
A skoro stresujemy się codziennie, to jaki z tego 
płynie wniosek? Codziennie powinniśmy wprawiać 
nasze ciała w ruch.

Podsumowując, metoda 8×3 może Cię zaskoczyć. 
Spróbuj się do niej zastosować i przekonaj się, jak 
wpłynie na Twój dobrostan i relacje z bliskimi.

Wszystkiego spokojnego!

Bibliografia:

* Rechtschaffen A., Bergmann M. B., Sleep Deprivation in the Rat: An 
Update of the 1989 Paper [w:] „Sleep” 2002, vol. 25, nr 1, s. 18-24.

** Killgore D. S. W., Balkin J. T., et al., Sleep deprivation impairs 
recognition of specific emotions [w:] „Neurobiology of Sleep and 
Circadian Rhytms” 2017, vol. 3, s. 10-16.
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Odtruwanie 
komunikacji

Dominika Studniak

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-studniak/
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W codziennych rozmowach zarówno prywatnych, 
jak i biznesowych, w potoku słów, które wypo-
wiadamy, nie analizujemy, jakie mogą mieć one 
głębsze znaczenie. W większych lub mniejszych 
emocjach rzucamy zdaniami, które albo pomagają 
nam posuwać rzeczy naprzód, albo wręcz prze-
ciwnie – komplikują sprawy i wprawiają w ruch 

machinę nieporozumień. 
Refleksja jak do tego doszło, 
o ile w ogóle, zazwyczaj 
przychodzi później.

Gdy wpadniemy w tryby negatywnej komunikacji, 
tracimy z oczu cel i zamiast dążyć do porozumienia, 
silimy się na kolejne coraz bardziej cięte riposty. 

Wybieramy towarzystwo 4 jeźdźców Apokalipsy, 
jak nazywa ich autorka, którzy jeden po drugim 
wkraczają do gry, gdy tylko popuścimy im lejce.

Autorka unaocznia nam, że funkcjonowanie 
w środowisku agresywno-pasywnej komunikacji 
może być tylko destrukcyjne. Permanentny strach, 
pogłębiające się poczucie wyobcowania, problemy 
we współpracy, frustracja… to pierwsze z długiej 
listy objawów zatrucia toksyczną komunikacją. 
Każdego typu negatywna komunikacja uruchamia 
reakcje stresowe, a przebywanie w ciągłym napię-
ciu jest prostą drogą do kłopotów ze zdrowiem. 
Zamiast tego poleca nam zacząć od diagnozowania 
intencji, by wyjść z uzależnienia i nie trwonić tlenu 
na toksyny, daje recepty do zrealizowania od zaraz 
i ćwiczenia do praktycznego zastosowania.

Co więcej, pozostawia nas z zadaniem do wyko-
nania – wprowadzenia życzliwości jako stałego 
pierwiastka do wszystkich rozmów. Przekonajmy 
się, jakie płyną z tego korzyści.  

Jako istoty społeczne polegamy na relacjach. Bez budowania porozumienia, 
także w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami, funkcjonować 
się nie da. Podstawą relacji jest za to komunikacja. Pozytywna potrafi 
wynieść je na wyżyny. Gorzej, gdy zaczynamy operować komunikatami 
negatywnymi… Jakie mogą być tego konsekwencje i jak sobie z nimi radzić, 
dowiesz się z książki Mówmy do siebie jak ludzie. Komunikacyjny detoks 
Ewy Błaszczak.

Mamy dla Was 3 egzemplarze książki Ewy Błaszczak
pt. Mówmy do siebie jak ludzie. Komunikacyjny detoks.

Wystarczy, że odpowiecie na pytanie:
Jaki masz sposób na zatrzymanie negatywnej komunikacji w rozmowie?

Na odpowiedzi czekamy od 27 grudnia do 3 stycznia 2023 r. pod postem  
konkursowym na fanpage’u magazynu „ESTATE”. Warto go śledzić! 
Rozwiązanie konkursu już 4 stycznia 2023 r.!

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

uwaga, konkurs!

 Komunikacyjny detoks w prosty 
 sposób pomaga zrozumieć, 
 że przypuszczanie ataków 
 słownych to błędne koło. 

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

lekkość 

poszukiwań

Kiedy tylko chcesz, tam gdzie właśnie jesteś 

znajdziesz idealnie dopasowaną nieruchomość 

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

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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CUSTOMER 
EXPERIENCE
na rynku nieruchomości

 Marta Bryła-Gozdyra 

fot. Allan Mas / pexels.com
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 Era ekonomii doświadczeń 
Artykuł opublikowany w sierpniu 1998 roku przez 
„Harvard Business Review” o tytule Welcome to 
the Experience Economy zapoczątkował nową erę 
w ekonomii, którą nazwano ekonomią doświad-
czeń (experience economy). Twórcami tego podej-
ścia byli James H. Gilmore oraz B. Joseph Pine. 
Ekonomia doświadczeń została zdefiniowana przez 
nich jako nowa epoka rozwoju gospodarczego, 
w którym kluczowe jest  doświadczenie klienta z  
marką. Tym samym zapoczątkowała ona nową erę 
zarówno dla firm, jak i ich klientów.

Na współczesnym rynku produkty i usługi są 
do siebie bardzo podobne, a nawet, jeśli pojawi 
się coś nowego, to za chwilę ma swoje lepsze 

odpowiedniki. Kluczem do budowania przewagi 
konkurencyjnej w oparciu o Experience Economy 
jest tworzenie pozytywnych doświadczeń, któ-
re będą dla klientów na tyle wartościowe, że je 
zapamiętają.  To właśnie na tym polu odbywa się 
walka o ich serca i portfele. Dzieje się tak dlate-
go, że to, co konsumenci zapamiętają w kontakcie 
z marką – a najlepiej pamiętają to, co najbardziej 
poruszyło ich emocjonalnie, zarówno pozytywnie, 
jak i negatywnie – wpływa na ich zaangażowanie, 
a więc na to, czy staną się klientami marki i czy 
nimi pozostaną. Jeśli w ich pamięci pozostaną 
przyjemne, unikalne doświadczenia, które odróżnią 
pozytywnie naszą markę od marek konkurencyj-
nych, to właśnie do nas skierują kolejne kroki. Jeśli 
pamięć doświadczenia z nami będzie negatywna – 
na pewno w sytuacji wyboru nie będziemy marką, 
do której klienci zapukają po raz kolejny.

Podejście związane z budową marki skoncentrowanej na doświadczeniu 
klienta w Polsce gości od około 16 lat. Początkowo wykorzystywane 
głównie przez telekomy, marki zajmujące się usługami ubezpieczeniowo-
bankowymi oraz obszar e-commerce, dzisiaj na dobre zagościło w polskim 
biznesie i nie tylko biznesie.

CX & EX Management Mentor i Konsultant w Everbe. 
Założycielka Everbe, firmy badawczo-doradczej wspierającej 
klientów w transformacji kultury organizacji oraz Customer 
Experience & Employee Experience Management. Ponad 22 lata 
na kierowniczych stanowiskach w zarządzaniu firmą, marketingiem, 
sprzedażą i obsługą klienta. Wieloletni wykładowca akademicki 
psychologii zachowań oraz strategii marki (Uniwersytet SWPS). 
Absolwentka zarządzania biznesem, psychologii organizacji, 
psychologii zachowań konsumenckich oraz neuromanagementu.

Marta Bryła-Gozdyra
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Konsekwencja tak pozytywnych, jak i negatyw-
nych doświadczeń może być jeszcze poważniejsza. 
Współcześnie wielu klientów polega na rekomen-
dacjach. Zanim zdecydują się na to, by skierować 
swoje kroki do konkretnych dewelopera, biura 
nieruchomości czy agenta, wcześniej będą słuchać 
opinii swojej rodziny czy znajomych, a także szukać 
referencji w internecie. W takiej sytuacji – wszyst-
kie pozytywne opinie, które do nich dotrą, będą 
działać na korzyść, a negatywne mogą spowo-
dować, że klienci zaczną się zastanawiać, czy 
warto zaufać danej marce dewelopera lub agen-
cji nieruchomości.

 Od zadowolonego pracownika 
 do zadowolonego klienta 
Czynnikami, które powodują, że zmiana podejścia 
firmy na bardziej proklienckie staje się koniecz-
nością, są na pewno coraz większe możliwości 
wyboru dla konsumentóworaz ich rosnąca świado-
mość i wymagania. Nie znaczy to jednak, że w sy-
tuacji, gdy nie mamy konkurentów, więc klient 
nie ma wyboru, dbałość o jego doświadczenia ma 

mniejsze znaczenie. Przez sposób, w jaki obsłu-
gujemy klientów, dbamy o reputację naszej marki 
i o morale naszych pracowników. Marka czy orga-
nizacja, które będą negatywnie postrzegane przez 
klientów, tak samo negatywnie będą odbierane 
przez pracowników. Nie ma mowy o zaangażowa-
nych pracownikach, jeśli nie będą mieli oni poczu-
cia, że to co robią na co dzień, jest wartościowe dla 
ich odbiorców.

–Co więcej, firmy, które stawiają klienta w cen-
trum, najpierw dbają o pracowników – rozumieją, 
że tylko zadowolony i zaangażowany zespół jest 
w stanie zbudować grono zadowolonych i zaanga-
żowanych klientów.

 Doświadczenia klienta 
 tworzą się wszędzie 
Doświadczenia klientów tworzą się w różnych kana-
łach kontaktu z marką. W przypadku agencji nieru-
chomości czy dewelopera mogą to być np.: strona 
internetowa, rozmowa telefoniczna, bezpośredni kon-
takt z agentem, odwiedziny w biurze, wizyty w pre-

fot. Allan Mas / pexels.com
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zentowanych nieruchomościach. Kanały kontaktu to 
jednak nie wszystko. Ponieważ doświadczenia tworzą 
się w różnych punktach styku klienta z marką, mogą 
to być także np.: treść e-maila do klienta, nagranie 
na poczcie głosowej, reklama, którą klient zobaczy, 

treść przedstawionej oferty, 
wizualizacja marki, umowa 
o współpracy czy zakupu 
nieruchomości lub samochód 
z logo firmy.

Doświadczenia klientów tworzą się również 
w miejscach, na które teoretycznie nie mamy 
wpływu, zarówno w świecie wirtualnym, jak 
i w kontaktach bezpośrednich, np.: na różnych 
forach oraz w social mediach, w różnego ro-
dzaju artykułach prasowych w mediach druko-
wanych i elektronicznych. Ważne, by zdawać 
sobie sprawę z tego, że klienci oceniają ca-
łość doświadczeń związanych z zakupem czy 
sprzedażą nieruchomości. Podpisanie umowy 
u notariusza, kontakty ze sprzedającym czy 
kupującym, spotkania ze specjalistami, którzy 
pozwolą lepiej przygotować nieruchomość do 
sprzedaży, możliwość znalezienia miejsca do 
zaparkowania zarówno przy biurze nieruchomo-
ści, jak i w okolicy, w której chce nabyć nieru-
chomość – klient oceni nas przez pryzmat tych 
wszystkich doświadczeń.

 Doświadczenia klientów 
 tworzą się w różnych 
 kanałach kontaktu 
 i w ich różnych punktach 
 styku z marką. 

fot. Allan Mas / pexels.com
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 Doświadczenia klienta tworzą 
 się w różnych momentach 
Sprzedawcy dbają o doświadczenia nabywców 
najczęściej w momencie zakupu.

Jednak jeśli chcemy zbudować markę skoncentro-
waną na odbiorcy, musimy myśleć o tzw. customer 
journey, a więc o doświadczeniach klienta na wszyst-
kich etapach procesu zakupowego, które tworzą 
się zarówno wtedy, kiedy nie poszukuje on jeszcze 
nieruchomości lub nie myśli o jej sprzedaży, kiedy 
uczestniczy już w procesie przedzakupowym oraz 
zakupowym, podczas finalizacji wszystkich umów 
i oddania nieruchomości, jak i wtedy, kiedy po zaku-
pie nieruchomość jest użytkowana. Ostatni etap to 
często czas, kiedy klienci cierpią na deficyt uwagi: 
„Podpisałem umowę i już się mną nie interesują”, 
„Kupiłem nieruchomość i nie obchodzą ich już moje 
problemy z nią związane”. Część agencji nieruchomo-
ści i agentów w tym momencie nie zdaje egzaminu. 
Agenci pochłonięci pracą, gonią za obsługą nowych 
klientów, zapominając o tych, których jeszcze przed 
chwilą obsługiwali.

Customer journey to jedno z pierwszych pojęć, 
na które wpadają marki zainteresowane budowaniem 
doświadczenia swoich klientów. Jest ono rozumiane 
jako dbałość o każdego konsumenta, kiedy nie jest 
klientem – zaangażowanie w to, by nim został, kiedy 
jest klientem – by kupował więcej lub korzystał 
z różnych rozwiązań oraz mówił o nas dobrze innym, 
kiedy przestaje być klientem – by dobrze mówił 
o nas innym i wracał przy następnej okazji.

Ścieżka klienta jest podzielona na poszczególne 
etapy i kroki oraz ma postać mapy. Doświadczenia 
klientów, które znajdują się na takiej mapie, mają 
dwa bieguny – mogą być pozytywne oraz negatyw-
ne. Pozytywne należy multiplikować, negatywnych – 
unikać. Na dobrych mapach znajdują się również 
motywacje, potrzeby, cele, oczekiwania,  odczucia 
klientów, a także tzw. „love point”, które oznaczają 

miejsca, z których klient jest szczególnie zadowolony, 
oraz „pain point”, które oznaczają miejsca, w któ-

rych klient był szczegól-
nie niezadowolony.

Najważniejszą częścią każdej mapy są jednak tzw. 
momenty prawdy. Momenty prawdy są ważne za-
równo z perspektywy klienta – chodzi mu o zre-
alizowanie swoich celów, potrzeb i oczekiwań, jak 
i  z perspektywy organizacji,  dla której przejście 
klienta przez moment prawdy oznacza zbudowanie 
jego zaangażowania do tego, by zainteresował się 
oferowaną przez nas nieruchomością, następnie 
zdecydował się na jej zakup, sfinalizował transakcję 
w jak najszybszym czasie i rekomendował nasze biu-
ro i pracujących w nim agentów innym osobom.

Momenty prawdy są kluczowe z perspektywy realiza-
cji planów sprzedażowych – na customer jurney map 
jest wiele momentów prawdy – przejście przez każdy 
z nich do kolejnego oznacza, że zaangażowanie 
klienta rośnie, wzrasta więc też szansa na finalizację 
sprzedaży oraz zarekomendowanie naszej marki jego 
bliskim i znajomym. Z perspektywy zwiększania efek-
tywności sprzedaży – koncentracja na momentach 
prawdy, punktach bólu czy negatywnych doświad-
czeniach klienta jest kluczowa, by ograniczać wysiłek 
klienta w kontaktach z naszą marką.

 Klienci chcą, by było łatwo 
Z perspektywy budowania pozytywnych doświadczeń, 
ograniczenie wysiłku klientów – czy to w postaci 
oszczędności czasu (np. łatwość kontaktu z biurem 
nieruchomości czy agentem, szybkie odpowiadanie 

 Pozytywne doświadczenia 
 klienta należy multiplikować, 
 negatywnych – unikać. 
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na e-maile, możliwość szybkiej finalizacji umowy), 
wysiłku poznawczego (np. przy zapoznawaniu się 
z ofertą czy umową, określenie plusów i minusów 
prezentowanej nieruchomości z perspektywy potrzeb 
klienta), czy wygodniejszej obsługi (np. dopasowa-
nie się do kalendarza, wiedzy i potrzeb klienta) – są 
ważnymi elementami wpływającymi na wybór marki.  
Podsumowując – w sytuacji, gdy klient będzie miał 
możliwości wyboru – zawsze zdecyduje się na to biuro 

nieruchomości i tego agenta, 
którzy przejmą jak najwięcej 
spraw na siebie i ograniczą 
wysiłek klienta do minimum.

 Każdy klient jest inny 
Nikt tak dobrze nie rozumie tego, że za każdym 
klientem idą inne potrzeby, oczekiwania, prefe-
rencje czy motywacje, jak agent nieruchomości. 
Dzisiaj dopasowanie do indywidualnych potrzeb 
i oczekiwań odbiorców usług jest kluczowe. 
Wejście w buty klienta – zrozumienie tego, co 
jest dla niego ważne, i dopasowanie do tego 
przedstawianej mu oferty – stanowi kluczowy 
element wpływający na to, czy zyskamy jego 
zainteresowanie i czy poczuje się on właściwie 
„zaopiekowany”. Proklienckie marki tworzą tzw. 
persony, które ułatwiają zrozumienie potrzeb, 
oczekiwań oraz tego, co jest ważne z perspekty-
wy konsumentów. Posługując się personami, or-
ganizacje tworzą produkty, usługi oraz standardy 
obsługi, które pozwalają na stworzenie z klien-
tów prawdziwych adwokatów marki.

 W sytuacji wyboru klient
 wybierze tego agenta, 
 który ograniczy jego wysiłek
 do minimum. 

fot. Allan Mas / pexels.com
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WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Unikalne doświadczenia 
 i dotrzymywanie obietnic 
Indywidualne dopasowanie do każdego klienta 
zapewnienie mu pozytywnych doświadczeń, któ-
re są dla niego wartościowe, ograniczenie jego 
wysiłku na każdym etapie kontaktów z biurem 
nieruchomości to ważne elementy z perspektywy 
realizacji celu klienta, jakim jest zakup lub sprze-
daż nieruchomości.  To, czy będziemy w stanie 
stworzyć unikalne doświadczenia, spowoduje, 
że klient będzie wybierał naszą, a nie inną mar-
kę konkurencyjną.

Ważnym elementem dostarczania unikalnych 
doświadczeń jest robienie tego za każdym ra-
zem tak samo dobrze (albo i lepiej) we wszyst-
kich kanałach kontaktu i punktach styku (by 
doświadczenia klienta były spójne). Spójność 
i budowanie tych samych doświadczeń, zgodnie 
z obietnicą marki to ważne elementy wpły-
wające na budowanie zaufania. A zaufanie  to 
priorytet na każdym etapie kontaktu z klientem. 
Brak realizacji obietnic przez markę jest jednym 
z kluczowych elementów niskiego zaangażowa-
nia i niskiej lojalności jej odbiorców. Nie ufamy 
tym, którzy nie dotrzymują obietnic. Jeśli więc 
w komunikacji z klientami obiecujemy, że u nas 
będzie łatwo, tanio, szybko i przyjemnie – to 
są to zapewnienia, które musimy zrealizować. 
Jeśli tak się nie stanie – klient może nie zdecy-
dować się na współpracę, a nawet zacząć wy-

rażać negatywne opinie 
na nasz temat.

 Koncentracja na 
 kliencie się opłaca 
Według badań McKinsey, firmy, które wdrożyły 
zarządzanie doświadczeniem klienta, osiągają 
wzrost przychodów w wysokości od 5 do 15% oraz 
redukują koszty od 15 do 25% w ciągu 2–3 lat od 
momentu transformacji firmy. Według KPMG, firmy, 
które oferują klientom najlepsze doświadczenia, 
mają o 9 p.p. wyższe wzrosty przychodów niż 
pozostałe spółki notowane na GPW w Warszawie. 
95% menedżerów wyższego szczebla uważa, 
że customer experience jest kolejnym polem wal-
ki konkurencyjnej (wg Market Forum Research). 
Stworzenie skoncentrowanej na budowaniu pozy-
tywnych doświadczeń klientów marki na współ-
czesnym rynku jest koniecznością. Menedżerowie 
i agenci biur nieruchomości nie powinni sobie dziś 
zadawać pytania „czy” tylko „kiedy”, a najlepiej, 
gdyby zrobili to natychmiast.  Jeśli chcemy dogo-
nić klientów i przegonić konkurencję, musimy biec 
szybciej. Dzisiejszym klientom poziomu jakości 
usług, których od nas oczekują, nie wyznacza tylko 
konkurencja, ale wszystkie inne marki, z którymi 
mają oni kontakt.

 Spójność doświadczeń 
 we wszystkich puntach 
 styku z marką buduje 
 do niej zaufanie. 
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 Sylwia Dębowska-Lenart 

Mocna marka  
w cyfrowym świecie 
Jak zostać ekspertem na LinkedInie

fot. Karolina Grabowska / pexels.com
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CEO agencji marketingowej Lenart Interactive, mentorka, 
trenerka. Autorka podcastu Mentor Marketingu. Zajmuje 
się budowaniem marek i komunikacją w mediach 
społecznościowych. Tworzy strategie marketingowe dla 
klientów MŚP. Prowadzi kursy online, doradza i mentoruje. 
Tworzy grupę Odważne w Biznesie. Jest członkinią Lady 
Business Club.

Sylwia Dębowska-Lenart

Coraz większą część naszego życia oddajemy nowym mediom, poświęcając 
im coraz więcej czasu, nieustannie dzieląc się zdjęciami, muzyką, filmami, 
komentarzami, ocenami, recenzjami, linkami do ciekawych stron i miejsc, 
„wydeptując swoje ścieżki” w internecie. Kluczem do wykorzystywania 
możliwości biznesowych i rozwojowych jest social selling, a kanałem  
dotarcia – LinkedIn.

Wyniki badań dają nadzieję i pokazują, że do 
82% naszych potencjalnych klientów (źródło: 
Business2Community) jesteśmy w stanie dotrzeć 
za pośrednictwem mediów społecznościowych 
i komunikować się z nimi w naturalny, social sel-
lingowy sposób – bez konieczności narzucania się 
i spamowania.

Użytkownicy LinkedIna to osoby otwarte na kon-
takty, skoncentrowane na rozwoju kariery lub 
biznesu. W Polsce we wrześniu 2022 było zareje-
strowanych ponad 5 200 000 osób – branżę nieru-
chomości reprezentowało 50 000 osób. A na całym 
świecie było 870 mln kont. Źródło: napoleoncat.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/sylwia-debowska-lenart/
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Dlatego warto mieć mocną markę w cyfrowym 
świecie. Spójrz:

 ■ 67% kupujących podejmuje decyzję zaku-
pową, zanim skontaktuje się ze sprzedawcą 
(CEB Global);

 ■ 40% kandydatów w procesach rekrutacyjnych 
szuka w sieci informacji o swoich szefach (PwC);

 ■ 41% osób, które doświadczyły utraty reputa-
cji, potwierdza, że miało to znaczący wpływ 
na obniżenie ich przychodów (Delloite).

Kiedy zadbasz o widoczność w sieci, skuteczniej 
dotrzesz do potencjalnych klientów, którzy jeszcze 
nawet nie zgłosili oficjalnie swojego zapotrzebowania 
i chęci kupienia produktu lub usługi, ale już rozpoczę-
li sprawdzanie rynku i poszukiwanie najlepszej oferty.

 Marka osobista – jak 
 to działa? 
Czy musisz być pierwszy, aby mówić o danym za-
kresie? I mieć wręcz akademicki poziom wiedzy, by 
wypowiadać się branżowo?

Otóż nie.

Facebook nie był pierwszym portalem społecz-
nościowym. Martyna Wojciechowska nie była 
pierwszą podróżniczką, która pokazywała ciekawe 
zakątki świata, a Jurek Owsiak nie był pierwszym, 
który zbierał pieniądze dla potrzebujących.

To, czego potrzebujesz, to dobra znajomość grupy 
docelowej i jej potrzeb.

Jednym słowem, określ, z kim chcesz się komu-
nikować na LinkedInie, do kogo dotrzeć i na kim 
wywrzeć wrażenie.

Maksyma Mary Kay: „Zrób tak, żebym poczuł 
się ważny” to kwintesencja sposobu na budo-
wanie marki osobistej. Bo ona nie jest o Tobie, 
a o Twoim kliencie.

 Po co to wszystko? 
Określenie swoich motywacji i jasnego celu an-
gażowania się w budowanie rozpoznawalności 
na LinkedInie to podstawa, aby wytrwać ;)

Źródło: Dane z raportu Adriana Gamonia „LinkedIn w Polsce w 2022 roku. Styczeń”.
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Piszę tak z doświadczenia własnego i dziesiątek 
klientów, którym pomagam stawiać tu pierwsze 
kroki. Ponieważ praca nad zbudowaniem zasięgów 
i satysfakcjonującej sieci kontaktów potrwa wiele 
miesięcy, a nawet lat. Tutaj, zresztą jak w rozwija-
niu biznesu, potrzebna jest cierpliwość. A najcen-
niejsza – konsekwencja małych kroków.

Cele budowania rozpoznawalności marki możesz 
mieć różne i nie jest to tylko pozyskiwanie klien-
tów, choć często wydaje się to główną motywacją.

W społeczności LinkedIna możesz postawić na:

1. budowanie pozycji eksperta, aby zapraszano Cię 
na konferencje i wydarzenia lub do publikacji 
artykułów w mediach branżowych;

2. budowanie pozycji specjalisty, aby zdobyć 
lepszą pracę;

3. budowanie zaufania i relacji z obecnymi i po-
tencjalnymi klientami;

4. znalezienie współpracowników do swojego  
projektu;

5. dotarcie do specjalistów w nowej dla Cie-
bie branży;

6. dotarcie do klientów z najważniejszymi infor-
macjami o swojej działalności.

 Wikinomia – sposób dzielenia 
 się wiedza ̨ 
Jedną z podstawowych strategii komunikacji marki 
na LinkedInie jest dzielenie się wiedzą.

Wpisuje się ona w szeroki trend naszego cyfrowe-
go życia i doczekała własnej nazwy. Wikinomia to 
(za D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomics: How Mass 
Collaboration Changes Everything) system współdzia-
łania w internecie oparty na partnerstwie prowadzą-
cym do innowacji, tworzeniu wspólnego dobra, wy-
mianie między internautami wiedzy i doświadczenia.

Charakteryzują ją 3 filary:

 ■ Otwartość — firmy, aby być konkurencyjnymi, 
nie ukrywają swoich zasobów, a współpracują 
z konsumentami nad produktami i koncentracją 
na ich potrzebach i wymaganiach;

 ■ Dzielenie się — czyli udostępnianie potencjal-
nym partnerom narzędzi, wiedzy, zasobów, 
informacji;

 ■ Globalne działanie — sprowadza się do pozna-
wania i wykorzystywania technologii oraz ka-
pitału ludzkiego dostępnego na całym świecie.

 Co publikować i gdzie 
 szukać pomysłów? 
Projekty, nad którymi obecnie pracujesz, podziel 
na mniejsze wpisy w social mediach. Z całości zrób 
wpis na blog albo nagraj podcast. Możesz we wpi-
sie przedstawić główne tezy, a do reszty przekiero-
wać na swoją stronę internetową. Wykorzystaj tu 
lukę informacyjną, by artykuł chętniej się klikał.

Zmiany w przepisach, nowe regulacje czy analizy 
bądź raporty rynkowe – wybierz najciekawsze czy 
takie, które najbardziej wpływają na Twoją branżę, 
sytuację klientów i przełóż na prosty język. Zadbaj 
o łatwość poznawczą, wtedy zwiększysz szansę 
na zaangażowanie pod wpisem.

Case study – przedstaw przykłady historii swoich 
klientów, z którymi sobie poradziłe(a)ś w niety-
powy sposób. To dobry social proof. Inni mogą 
zobaczyć w tym podobne wzywania, z którymi się 
mierzą i zechcieć przyjść do Ciebie po więcej.

Praktyczne porady w określonym temacie, tzw. 
TIP and TRICS. Tutaj świetnie sprawdzają się 
tematyczne dni, tygodnie czy miesiące, w których 
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możesz poprowadzić określony cykl. Np. Kij w mro-
wisko Sylwii Królikowskiej czy #Robicie ToDobrze 
Wojciecha Herry.

Własne spostrzeżenia i opinie. Ten element może 
być niezwykle subiektywny i dzięki temu podkreśli 
Twoje tożsamość i wartości, na których opierasz 
prowadzenie biznesu.

Ważne – pamiętaj o zdjęciu. Zilustrowane nim 
posty na LinkedInie dają 2 razy większe zaangażo-
wanie. Większe obrazy radzą sobie jeszcze lepiej, 
mają o 38% wyższy współczynnik klikalności 
niż inne.

LinkedIn zaleca 1200 × 627 pikseli. Tutaj spraw-
dzisz aktualne rozmiary grafik: https://www.
lenartinteractive.pl/blog/aktualne-wymiary-grafik-w-
mediach-spolecznosciowych/

 Social selling, social proof 
 i Twój zakres ekspertyzy 
Internet zmienił nawyki zakupowe, szczegól-
nie w branży B2B – ponad 60% osób spraw-
dzi firmę w internecie, zanim odezwie się do 
jej przedstawiciela .

Jeśli Twoja strategia na dziś to:

 ■ no photo,

 ■ no bio,

 ■ no opinion,

 ■ no content,

to nie startuj na LinkedInie.

fot. Vlada Karpovich / pexels.com

https://www.lenartinteractive.pl/blog/aktualne-wymiary-grafik-w-mediach-spolecznosciowych/
https://www.lenartinteractive.pl/blog/aktualne-wymiary-grafik-w-mediach-spolecznosciowych/
https://www.lenartinteractive.pl/blog/aktualne-wymiary-grafik-w-mediach-spolecznosciowych/
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Bazą tutaj jest:

1. W pełni uzupełniony profil osobisty – 
ze zdjęciem i ciekawym opisem Twojej 
aktywności zawodowej.

2. Rekomendacje i potwierdzenie Twoich 
umiejętności przez partnerów biznesowych 
i klientów.

3. Content, czyli Twoje autorskie wpisy, ale także 
komentarze i zaangażowanie pod publikac-
jami innych.

4. Właściwie zbudowana sieć kontaktów.

Zobacz, jak zbudować profesjonalny profil krok 
po kroku: mentormarketingu.pl/pdf/linkedin_pro-
fil_krok_po_kroku.pdf

To słynne sprzedawanie bez sprzedawania zacznij 
od zdobycia zaufania. Buduj osobistą wiarygod-

ność, spójność, przewidy-
walność, wartości swo-
jej oferty, jakość relacji 
i komunikacji.

 Od czego zacząć, 
 by widzieć efekty? 
Podam Ci sprawdzony przepis, który pozwoli 
na sprawne budowanie marki i sieci kontaktów. 
Dostosuj go do swoich potrzeb i możliwości czaso-
wych, a może jeszcze bardziej do determinacji.

To wersja minimum:

POSTUJ – przynajmniej 2 razy w tygodniu

KOMENTUJ – 4 posty dziennie, osób także spoza 
Twojej sieci

POLECAJ – 5-10 publikacji dziennie, osób także 
spoza Twojej sieci

ZAPRASZAJ – 50 kontaktów tygodniowo

W ten sposób relatywnie szybko zaistniejesz w tej 
sieci dla profesjonalistów.

To, co warto jeszcze wiedzieć:

 ■ W swojej sieci kontaktów możesz mieć maksy-
malnie 30 000 osób.

 ■ Nie przekraczaj 50 zaproszeń na dobę.

 ■ Cofaj zaproszenia, które „wiszą” ponad miesiąc, 
żeby algorytm nie uznał Cię za spamera.

2

3

4

1

 Sprzedawanie bez 
 sprzedawania zaczyna 
 się od zaufania. 

fot. Vlada Karpovich / pexels.com

http://mentormarketingu.pl/pdf/linkedin_profil_krok_po_kroku.pdf
http://mentormarketingu.pl/pdf/linkedin_profil_krok_po_kroku.pdf
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 3 przewagi LinkedIna, 
 o których możesz nie wiedzieć 
Jeśli nie masz jeszcze przekonania do LinkedIna zo-
bacz, co zyskasz, pełniej angażując się na platformie.

1. Wysoka pozycja w wyszukiwarce Google

Dobrze wypełniony profil znajdzie się wśród 
pierwszych pięciu rezultatów wyszukiwania 
w Google. Zobacz na mój przykład. Z ciekawo-
ści, wpisz także swoje imię i nazwisko w wyszu-
kiwarkę i zobacz, jak się pozycjonujesz. Sprawdź 
też w wyszukiwarkach grafiki czy wideo.

2. Ważny element reputacji w internecie

97% menedżerów średniego i wyższego 
szczebla deklaruje korzystanie z LinkedIna. 

Na tle innych portali społecznościowych 
cieszy się on najwyższym poziomem za-
ufania społecznego – występujesz tam 
pod prawdziwym nazwiskiem, pokazując 
zakres ekspertyzy.

3. Dotarcie do konkretnej osoby, z konkretnej firmy

W wyszukiwarce LinkedIn w bezpłatnym 
koncie namierzysz potencjalnych klientów 
z imienia i nazwiska – i możesz się z nimi 
bezpośrednio skontaktować. Pierwszy kon-
takt nie musi i nie powinien dotyczyć Twojej 
oferty. Zacznij od komentowania wpisów 
czy komentarzy danej osoby. To doby spo-
sób na poznanie się w neutralnej atmosfe-
rze. Czas cold callingów czy cold mailingów 
szczęśliwie odchodzi z głównej prakty-
ki firm…

2

3

1

Źródło: Google
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 Biznesowy lifestyle, 
 fejsbuczenie czy 
 pornografia sukcesu 
Jaka jest prawda o LinkedInie? Żeby nie było, 
że LinkedIn to ziemia obiecana w internecie i ma 
tylko dobre strony – zdarzają się zarzuty o poja-
wianiu się na nim treści „instagramowych” i „face-
bookowych”. Zdjęcia rodzinne, dekolty, fotki i treści 
o niczym…

Z drugiej strony, podkreśla się przesadną egzal-
tację profesjonalizmu i sukcesu, co również nie 
oddaje prawdziwego życia.

Należy tutaj pamiętać o algorytmie, który jak 
w innych social mediach, stawia na zaangażowa-
nie użytkowników. Dlatego warto zastanowić się 
nad tym, czy lekki i przyjemny, ale pokazujący 
uproszczoną wersję rzeczywistości post, wesprzeć 
reakcją czy komentarzem. Ponieważ to daje na-
pęd zasięgom.

Twoje interakcje wpływają na to, co pojawia się 
na Twojej tablicy. Jeśli chcesz stworzyć warto-
ściowe miejsce z ciekawymi ludźmi w sieci kon-
taktów, czytaj z uwagą, weryfikuj i włącz krytycz-
ne myślenie.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własny biz-
nes, czy budujesz karierę w ramach firmy, LinkedIn 
może pomóc Ci realizować Twoje zawodowe cele.

Ekspert na LinkedInie może zarobić średnio 
7,5 razy więcej i jest na jego usługi 4,4 razy 
większe zapotrzebowanie wg Hinge – Beyond 
Referrals: How Today’s Buyers Check You Out.

Jeśli chcesz zacząć, to teraz jest idealny moment!

Bibliografia:

Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, Joanna 
Malinowska-Parzydło.

https://bucki.pro/linkedin-ciary-zenady-i-prostacka-wirusowosc/

Raport „LinkedIn w Polsce w 2022 roku. Styczeń”, Adrian Gamoń.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

fot. Proxyclick Visitor Management System / pexels.com

https://bucki.pro/linkedin-ciary-zenady-i-prostacka-wirusowosc/
https://bucki.pro/linkedin-ciary-zenady-i-prostacka-wirusowosc/
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 Maciej Sznitowski 

fot. Antoni Shkraba / pexels.com

ABC rebrandingu 
Kiedy remont marki jest konieczny?
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fot. Antoni Shkraba / pexels.com

Oczywiście, zdarzają się sytuacje, w których zmiany 
w obrębie marki mają być formą ucieczki od proble-
mów. Kilka lat temu Boeing zmagał się ze złą prasą, 
która wynikała z serii awarii ich flagowej maszyny 
Airbus 737 Max. Ówczesny prezydent, Donald Trump, 
doradzał firmie (w swoim stylu, czyli na Twitterze), 
że powinna rozwiązać te problemy za pomocą re-
brandingu. Pomóc miała nowa nazwa dla pechowego 
modelu samolotu. Na szczęście Trump dodał zastrze-
żenie, że nie zna się na brandingu – i w tym dru-
gim akurat miał rację. Rebranding nie jest pudrem. 
Parafrazując słowa Simona Manchippa: Rebranding 
nie jest zmianą symbolu, tylko symbolem zmiany.

Większość rebrandingów jest oznaką zdrowej 
kondycji biznesu. Zmiana wynika najczęściej 
po prostu z dynamicznego rozwoju firmy, która 
go przeprowadza.

Rebranding to nie historia aferzysty, który zmienia 
tożsamość, aby coś ukryć. To historia człowieka 
sukcesu, który musi zmienić dowód tożsamości, 
ponieważ dotychczasowy stał się nieaktualny.

 Dezaktualizacja marki 
Zdezaktualizować markę mogą czynniki zewnętrz-
ne lub wewnętrzne. Czynniki wewnętrzne to np. 
wprowadzenie nowych produktów czy rozszerzanie 

Jeśli coś nie jest zepsute, to się tego nie naprawia – taki komentarz do 
tematu rebrandingu można często usłyszeć. Wciąż popularna jest opinia, 
że jeśli marka przeprowadza rebranding, to znaczy, że miała kłopoty, które 
chce przypudrować. Ale rzeczywistość udowadnia coś innego.

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

Maciej Sznitowski

 Większość rebrandingów 
 jest oznaką zdrowej 
 kondycji firm, które 
 je przeprowadzają. 

https://sznitowski.pl/
http://sznitowski.pl
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/maciej-sznitowski/
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działalności na nowe rynki. Czynniki zewnętrzne 
to np. zmiany zachowań konsumenckich, zwrot 
trendów rynkowych lub inne niespodziewane 
wydarzenia (których ostatnio mamy zdecydowa-
nie nadmiar). W ostatnich latach obserwujemy 
ogromną dynamikę w tych obszarach, ale możecie 
się zastanawiać: Dlaczego takie zmiany miałyby 
wymuszać rebranding firmy?

Sercem marki jest propozycja wartości.
Wypracowujemy ją w oparciu o trzy zbiory danych:

1. Potrzeby klientów;

2. Sytuację na rynku (w tym ofertę 
i komunikację konkurencji);

3. Ofertę naszej firmy.

A to dlatego, że unikalna propozycja warto-
ści (unique value proposition) powinna spełniać 
trzy warunki:

1. Klienci potrzebują tej wartości i ją docenią;

2. Nie oferuje tego najbliższa konkurencja;

3. Jesteśmy w stanie realnie dostarczyć tę 
wartość klientom.

Jeśli jedna część tej układanki się zmienia, to może 
wymusić zmianę całości.

Najczęstszym impulsem do zmiany w obrębie marki 
jest właśnie ten trzeci zbiór danych, czyli czynniki 
wewnętrzne. Rozwój to przecież naturalna droga każ-
dej zdrowej organizacji. Naturalna, ale często niepla-
nowana od samego początku albo planowana w inny 
sposób. Rzadko kiedy już od startu firmy wiadomo, 
jaki będzie miała kształt za kilka, kilkanaście czy tym 
bardziej kilkadziesiąt lat. Wraz z upływem czasu oka-
zuje się więc, że to, co komunikuje nasza marka, nie 
odpowiada temu, co faktycznie oferujemy klientom.

Patrząc na to w ten sposób, każdej startującej fir-
mie powinniśmy życzyć osiągnięcia takiego etapu 
rozwoju, w którym rebranding będzie konieczny!

Marka ma pomagać podkreślić wartość, którą do-
starczamy klientom. Jedna z definicji marki mówi 
właśnie o tym, że „marka to obietnica wartości”. 
Jeśli więc marka nie reprezentuje odpowiednio 
naszej propozycji wartości, to w najlepszym przy-
padku nie wykorzystujemy potencjału brandingu. 
W najgorszym przypadku zwyczajnie tracimy klien-
tów na początku ich drogi, kiedy liczy się właśnie 
ocena marki, bez zagłębiania się w szczegóły.

fot. Dids / pexels.com
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 Co jest, a co nie 
 jest rebrandingiem? 
To pytanie co jakiś czas rozgrzewa kolejne fora 
dyskusyjne. Brakuje zgody, ponieważ różnie rozu-
miane jest samo pojęcie brandingu. Przyjmijmy tu, 
że branding to warstwa komunikacji marki – ko-
munikacji werbalnej (czyli to, co i jak marka mówi 
do odbiorców) oraz komunikacji wizualnej (czyli to, 
jak wygląda).

Z rebrandingiem mamy do czynienia wtedy, gdy 
chcemy zmienić to, co klienci myślą o marce. 
Chcemy zaktualizować zapis w ich głowach, re-

definiować sposób, w jaki 
nas postrzegają.

Pojęcie, które towarzyszy rebrandingowi (i dla-
tego warto je znać), to repozycjonowanie, czyli 
zmiana pozycji, jaką marka zajmuje w świadomo-
ści klientów.

Nieważne, czy zmieniamy samo logo, czy całą 
komunikację wizualną. Jeśli zmiana nie wpływa 
na inne postrzeganie marki, to możemy to na-
zwać jedynie odświeżeniem albo liftingiem. Takie 
zmiany są najczęściej podyktowane względami 
estetycznymi (przestało nam się podobać) albo 
technicznymi (sprawia problemy użyteczne). Nie 
chodzi więc o to, co zmieniamy, ale w jakim stop-
niu to robimy.

 Kiedy zdecydować się 
 na rebranding? 
Rebrandingi możemy podzielić na naprawcze 
i strategiczne. Nazwy sugerują, że ten pierwszy 
rodzaj wdrażamy po fakcie, czyli w sytuacji, gdy 
marka stała się już nieaktualna i wymaga naprawy. 
Ten drugi, polega na strategicznym wyprzedzeniu 
takiej sytuacji i niedopuszczeniu do strat wize-
runkowych. Łatwo się domyślić, że rebranding 
naprawczy spotykamy znacznie częściej. Dlaczego? 
Dlatego, że decyzję o rebrandingu jest zwyczajnie 
bardzo trudno podjąć, więc firmy czekają z nią do 
chwili, kiedy jest absolutnie konieczna.

Najpewniejszym narzędziem, które możemy zasto-
sować do oceny potrzeby przeprowadzenia rebran-
dingu naprawczego, są badania klientów. Pytamy 
w nich potencjalnych klientów o to, jak oceniają 
naszą markę. Co o niej myślą, na podstawie jej 
komunikacji. A następnie zderzamy to z naszymi 
potrzebami. Mówiąc inaczej, weryfikujemy, czy 
podoba nam się to, co o nas myślą. W takich bada-
niach chcemy ocenić warstwę komunikacji, dlatego 
nie pytamy o to obecnych klientów. Oni wyrobili 
sobie opinię na podstawie bezpośredniego kontak-
tu z nami. Nam zależy na tej pierwszej powierz-
chownej ocenie, w której główną rolę odgrywa 
marka, a nie szczegóły oferty czy obsługa klienta.

Jeśli jednak wolisz działać z wyprzedzeniem i nie 
kopać studni, kiedy już widać pożar, to pomyśl 
o rebrandingu strategicznym. Strategicznym, czyli 
przygotowanym z myślą o tym, co będzie działało 
za rok czy kilka lat, a nie tym, czy co jeszcze jakoś 
działa dzisiaj.

Jak ocenić potrzebę zmiany w tym podejściu? 
Wbrew pozorom, jeszcze łatwiej niż w poprzednim 
przykładzie. Możemy sięgnąć po pytanie, które 
na grunt brandingu przeniosłem, pożyczając je od 
guru zarządzania Petera Druckera.

 Z rebrandingiem mamy do 
 czynienia wtedy, gdy chcemy 
 redefiniować sposób, w jaki 
 postrzegają nas klienci. 
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Chodzi o to, aby zadać sobie pytanie: „Jeśli dzisiaj 
tworzylibyście swoją firmę, to czy wybralibyście 
taki sam branding?”. Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, to 
znaczy, że należy pomyśleć o rebrandingu.

Jeden z współpracowników Druckera nazwał to po-
dejście „teorią porzucenia”. Chodzi o to, aby porzucić 
inwestycję, kiedy jest jeszcze wciąż niby w porząd-
ku, ale już bez potencjału na przyszłość. Wtedy jest 
najlepszy moment na zmianę, bo jeśli w coś inwe-
stujesz, a to przestaje przynosić zyski, to zaczynasz 
tracić. A branding powinniśmy traktować jak inwe-
stycję, bo wszystkie nasze działania budują obraz 
marki w głowach klientów. Jeśli inwestujesz w bu-
dowanie niewłaściwego obrazu, to należy zacząć 
działać – a przynajmniej takie działania rozważyć.

 Od czego zacząć? 
Pierwszy krok to rewizja strategii marki. Nawet 
jeśli nie planujesz głębokich zmian, to warto przyj-
rzeć się temu, czy strategia marki jest wciąż aktualna. 
Czy dane, na których opieraliśmy się podczas jej two-
rzenia, są dalej w mocy? A jeśli nie posiadasz strategii 
marki, to należy ją stworzyć od podstaw. Nie jest to 
wskazówka, którą przedsiębiorcy przyjmują z entu-
zjazmem, ale jest najlepszą, jaką możecie dostać.

Zazwyczaj słyszę w takiej sytuacji ten sam argu-
ment: „Nie potrzebujemy strategii marki, zbudowa-
liśmy tę marką bez żadnej strategii!”. To prawda, 
większość biznesów w Polsce i na świecie powstaje 
organicznie, bez wyznaczonego z góry pozycjo-

nowania czy propozycji wartości. Wszystko samo 
się kształtuje wraz z rozwojem firmy. I zgoda, można 
budować markę metodą prób i błędów. Kiedy jednak 
bierzesz się za remont istniejącej marki, to każdy 
błąd może być znacznie bardziej kosztowny. Jeśli na-
ruszysz fundament, czyli strategię marki, to wszyst-
ko może się zawalić. Właśnie dlatego do rebran-

dingu należy podchodzić 
odważnie, ale rozważnie. Nie 
należy się go bać, ale nie 
wolno go też lekceważyć.

Zorganizuj w firmie warsztaty, podczas których 
zderzycie strategię marki z biznesową rzeczywisto-
ścią i zrewidujecie zasadność jej założeń. Następny 
krok to weryfikacja, czy branding (czyli komunikacja 
marki) realizuje założenia strategii. Czy buduje odpo-
wiedni obraz marki w głowach klientów? Analiza tych 
dwóch aspektów pomoże Wam zdecydować: „Czy nad-
szedł czas na rebranding?”. W następnej części prze-
czytacie o tym, co robić, kiedy odpowiedź brzmi: „tak”.

Trzymam kciuki za remonty Waszych marek!

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

 Rebrandingu nie należy  
 się bać, ale nie wolno  
 go też lekceważyć. 

fot. Pixabay / pexels.com
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Marka na nowo 
Case study z procesu
brand refreshingu

 Filip Pietrek 

fot. materiały prasowe Hamilton May
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Dlaczego zmiana jest ważna, choć trudna? 
Dlaczego marki potrzebują zmian? Jak przeprowa-
dzić je przez ten proces?

 Marka 
Poszczególne przestarzałe elementy marki mogą 
spowalniać rozwój firmy. Leciwe logo umiejscawia 
markę w przeszłości, a slogan, z którym klient 
empatyzował 10 lat temu, dzisiaj może go odpy-
chać. Tak, jak zmieniają się rynki i ich klienci, tak 
zmieniają się też firmy. Być może dawniej Twoim 
targetem byli prywatni inwestorzy albo rodziny 
z dziećmi, a dzisiaj większą część zysków generu-
jesz z ekspatów albo klientów instytucjonalnych. 
Dawna marka może zupełnie nie odpowiadać 
nowej grupie docelowej.

Moja ulubiona definicja marki brzmi: Marka to 
sposób, w jaki firma jest odbierana przez osoby, 

które mają z nią styczność. To, co czujesz na widok 
produktu, to marka. Niektóre marki mają ogromną 
wartość rynkową, a niekiedy są nawet najcenniej-
szym aktywem firmy (patrz marka Apple).

W Hamilton May marka stanowi bardzo cenny 
zasób. Zbliżając się do 18 urodzin firmy, posta-
wiliśmy sobie wyzwanie wprowadzenia marki 
w symboliczną dojrzałość przy zachowaniu jej no-
woczesności i wszystkich walorów, które wypraco-
wała. Przeprowadziliśmy proces brand refreshingu 

z elementami rebrandingu 
(tutaj sprawdzisz na czym 
polega różnica).

Po co markom zmiany? Rozwiązania, które działały wczoraj, przestaną 
działać jutro. Obserwujesz błyskawicznie zmieniające się trendy, 
dostrzegasz nowe sposoby komunikacji i śledzisz najnowsze ruchy 
konkurencji. Zdajesz sobie sprawę, że firmy, które nie wprowadzają na 
bieżąco i ewolucyjnie zmian, tracą swoje pozycje.

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

Filip Pietrek

 Marka to sposób, w jaki firma 
 jest odbierana przez osoby, 
 które mają z nią styczność. 

https://fabrikbrands.com/rebranding-vs-brand-refresh-whats-the-difference/
https://fabrikbrands.com/rebranding-vs-brand-refresh-whats-the-difference/
https://fabrikbrands.com/rebranding-vs-brand-refresh-whats-the-difference/
https://fabrikbrands.com/rebranding-vs-brand-refresh-whats-the-difference/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/filip-pietrek/
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 Zmiana 
Poziom trudności przeprowadzania zmiany jest 
bardzo zaawansowany. Zmiana to proces, któ-
ry wymaga pracy i planowania. Refresh marki 
oznacza konieczność sporządzenia mapy podróży 
klienta i odniesienia się do wszystkich punktów 
styku odbiorcy z marką. Trudność potęguje fakt, 
że rezultat zmiany nigdy nie jest pewny. Oznacza 
to potrzebę wprowadzenia indykatorów sukcesu, 
czyli ustalenia, kiedy uznamy, że wykonaliśmy 
dobrą pracę. Zmiana w obrębie strony internetowej 
będzie powodować pytania o zachowanie wartości 
poprzedniej strony w aspekcie SEO, a także o sto-
sowany CMS. Wreszcie, status quo jest wygodny 
z psychologicznego puntu widzenia. Po co zmie-
niać coś, co działa?

Wiele marek istniejących od lat boryka się z prob-
lemem niekonsekwencji. Nowe kanały komunikacji 
wdrażane w toku działania firmy zmuszały np. do 
wprowadzania nowych elementów wizualnych ta-
kich jak kolory, formy czy kształty. W efekcie mar-

ka prezentuje się inaczej na stronie internetowej, 
inaczej na elementach brandingowych w biurze, 
jeszcze inaczej na portalach ogłoszeniowych, job 
boardach czy w mediach społecznościowych.

Refresh marki pozwala zachować jej aktualność 
i nadać jej dynamikę – także wewnętrznie, da-

jąc lewar do identyfikacji 
pracowników z marką. Daje 
on też szansę na pozyskanie 
nowych odbiorców przy jed-

noczesnym zakomunikowaniu obecnym, że marka 
jest aktualna i nadal konkurencyjna.
Zmiana z definicji zachodzi w stosunku do czegoś, 
co jest już znane. Dlatego teraz wybierzemy się 
w przeszłość, do źródeł.

 Refresh marki pozwala 
 zachować jej aktualność 
 i nadać jej dynamikę. 

źródło: Key Visual Hamilton May
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 Źródła 
Rynek nieruchomości w 2004 roku żył wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. Pośrednicy oczekiwali 
wzrostu cen i spodziewali się większej aktyw-
ności zachodnich inwestorów. Z drugiej strony, 
powszechny był niepokój związany ze zmianami 
w prawie podatkowym i nowymi stawkami VAT.

Internauci (jak sugeruje Google Trends, słowa 
„internauci” używano jeszcze w 2004 roku) do-
świadczyli w tym roku dwóch poważnych premier: 
w lutym wystartował serwis Thefacebook, znany 
później jako Facebook, 1 kwietnia ogłoszono po-
wstanie poczty Gmail.

W 2004 roku rozpoczęła też działalność firma zna-
na dzisiaj jako Hamilton May.

Popularny serwis Web Archive umożliwia podgląd 
archiwalnych wersji stron internetowych. Sprawdź 
stronę swojej marki i przypomnij sobie, jak wy-
glądała przed laty. Standardy starzeją się bardzo 
szybko, a nowe technologie narzucają nowe roz-
wiązania. Zwróć uwagę, jak statyczne były niegdyś 

strony. Ich dominującym elementem był blok 
tekstu, a palety kolorów zwykle miały monochro-
matyczny charakter.

 Proces 
Refresh brandu zaczęliśmy od postawienia sobie 
celów i ustalenia zakresu pracy. W procesie po-
wstać miały:

 ■ nowa odsłona strony internetowej, pasująca do 
standardów 2022 roku i realizująca biznesową 
potrzebę pozyskiwania jakościowych leadów,

 ■ skonsolidowany graficzny motyw przewodni, 
który posłuży jako wzór dla wszystkich kana-
łów komunikacji.

Dodatkowym celem było zachowanie już wypra-
cowanej pozycji na rynku, przekazanie siły starej 
witryny nowej oraz pozostanie wiarygodnym dla do-
tychczasowych odbiorców. W procesie towarzyszyła 
nam świadomość sukcesu odniesionego w ostatnich 
18 latach. Ewolucyjna metodologia działań wyma-
gała więc od nas ostrożności i dobrego planowania.

fot. materiały prasowe Hamilton May

https://trends.google.pl/trends/explore?date=all&geo=PL&q=internauta
https://web.archive.org/
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Sprawne przeprowadzenie procesu oznaczało 
konieczność utworzenia zespołu i podziału zadań. 
Obok wewnętrznego teamu specjalistów  
ds. marketingu i brandingu oraz web developerów 
postawiliśmy na współpracę z zewnętrzną agen-
cją brandingową. Wyłonione na drodze researchu 
w serwisie Clutch polskie Challenge Studio uznali-
śmy za najlepszego wykonawcę.

Proces zaczęliśmy od ustalenia, na czym stoimy. 
Historycznie, nasz serwis internetowy zawsze 
budowaliśmy w oparciu o zoptymalizowane SEO, 
a także o kilka funkcjonalności, które uznawaliśmy 
za kluczowe: efektywną wyszukiwarkę, wygodne 
kategorie, możliwość tworzenia koszyka nierucho-
mości czy szereg podstron z informacjami na temat 
lokalnego rynku.

Praca powinna mieć charakter warsztatowy 
i przebiegać w formie odpowiadania na kluczo-
we pytania: o źródła, historię, wartość, unikalne 
cechy marki czy elementy, które odróżniają ją od 
konkurencji. Jednym z podstawowych elementów 
procesu jest też zbudowanie lub zaktualizowanie 
person zakupowych.

W kontekście wypracowywania konsekwent-
nego motywu przewodniego, świetną techniką 
jest próba syntezy całej wiedzy, jaką posiada się 
o marce, do kilku słów kluczowych. Jeśli przyjrzysz 
się dokładnie komunikacji wizualnej Hamilton May, 
dostrzeżesz:

 ■ mapę,

 ■ drewno,

 ■ elementy technologiczne (krój czcionek, 
kształt buttonów, slidery, zastosowanie linii).

Obok odświeżonych logotypu i palety kolorów, 
elementy te stanowią podstawę graficznej identy-
fikacji marki. Konstytuują jej przekaz i pozwalają 
konsekwentnie stosować się we wszystkich kana-
łach komunikacji. W zależności od przyjętej stra-
tegii, takie elementy mogą albo wynikać wprost 
z copywritingu, albo go inspirować.

Przygotowaliśmy zawartość strony internetowej 
niemal od podstaw, znacznie odświeżając copywri-
ting. Dlatego w naszym procesie asocjacje z marką 
stanowiły podstawę dla tworzenia tekstów. Biorąc 

źródło: Key Visual Hamilton May
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pod uwagę, że teksty zawsze tworzymy równole-
gle po polsku i po angielsku, stworzyliśmy słow-
nik marki. W naszym przypadku miał on dwojaką 
rolę – pozwalał na konsekwentne stosowanie ta-
kich samych form w tłumaczeniach, a także na za-
chowanie spójności językowej. Tworząc teksty, któ-
re mają być znaczeniowo konsekwentne, możemy 
posługiwać się tezaurusem, który ułatwi pisanie 
z wykorzystaniem słów o podobnym znaczeniu.

Projektowanie UX strony internetowej jest ogrom-
nym, bardzo satysfakcjonującym wyzwaniem. 
W skrócie proces ten polega na zaprojektowaniu 
wszystkich elementów strony internetowej z za-
łożeniem, jakie funkcje będzie ona pełnić i w jaki 
sposób użytkownik powinien się po niej poruszać. 
Dobry UX ocenia się po tym, jaką wartość produkt 
daje użytkownikowi, jak sprawnie działa, jak łatwo 
z niego korzystać i czy jest to przyjemne.

Budując nasz serwis, nie korzystaliśmy z gotowych 
template’ów, własny stworzyliśmy od podstaw. 
Było to zajęcie bardzo energochłonne, ale stało 
w zgodzie z przyjętą strategią tworzenia autor-
skich rozwiązań, które dają wartość użytkow-
nikom zewnętrznym (klientom) i wewnętrznym 
(pracownikom).

Rozmach projektowania UX będzie zależał od skali 
serwisu. W przypadku Hamilton May rozpisaliśmy 
wszystkie podstrony i wszystkie funkcjonalności 
serwisu na siatce, przypisując do każdej podstro-
ny funkcjonalność lub cel, jakiemu ma służyć. 
Pozwoliło to nam zbudować hierarchię celów 
podstron w odniesieniu do głównej funkcji, jaką 
ma pełnić strona. Tak przygotowana segmentacja 
stanowiła podstawę dla UX designerów do stwo-
rzenia statycznych makiet podstron, które póź-
niej feedbackowaliśmy.

źródło: Key Visual Hamilton May
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Jeśli w obrębie planowanego przez Ciebie refreshu 
marki są działania związane ze stroną (np. nowa 
struktura tekstów, linkowania wewnętrznego lub 
zmiany w obrębie namingu), to zaplanuj też audyt 
SEO. Był to element, do którego przywiązaliśmy 
bardzo dużą uwagę.

Segmentacja zawartości strony może być zajęciem, 
które wytworzy dodatkowe zadania. Na przykład, 
projektując, w jaki sposób strona może realizo-
wać cel komunikacyjny, możesz dojść do wniosku, 
że konieczne będzie założenie bloga dedykowa-
nego właścicielom nieruchomości. W podobny 
sposób powstały Miejskie Przewodniki Hamilton 
May, które mają funkcję komplementarną w sto-
sunku do istniejących wcześniej szybkich list 
wyszukiwania. Wymagało to od nas zaangażowa-
nia zespołu fotografów i outsourcowania części 
prac copywriterskich.

Bardzo owocny był etap testów wewnętrznych. 
Zaprosiliśmy grupę agentów nieruchomości 
i poprosiliśmy ich o wykonanie szeregu działań 
na stronie w ramach testowania UX. Pozwoliło 
to nam wyłapać elementy, które nie były wy-

starczająco widoczne lub za bardzo odbiegały od 
przyzwyczajeń osób z branży. Przeprowadziliśmy 
też testy z użytkownikami zewnętrznymi, których 
identyfikowaliśmy jako przedstawicieli grupy do-
celowej, np. osoby niepolskojęzyczne poszukujące 
nieruchomości na wynajem w Krakowie.

Sam motyw przewodni, proces i strona zostały 
zaprezentowane zespołom na eventach prapremie-
rowych. Chcieliśmy w ten sposób nie tylko cele-
brować osiemnastkę marki i wspólnie spędzić czas, 
ale też dać zespołom szansę na poznanie nowych 
treści, zanim zobaczą je klienci.

Rozpoczęty w październiku 2021 roku proces 
został zamknięty w lipcu 2022 premierą nowej 
odsłony strony internetowej Hamilton May.

 Impakt 
Nie zakończyło to jednak naszej pracy. Pierwsze 
dni po premierze były dla nas kluczowe pod wzglę-
dem poprawnego przekierowania ze starych 
domen na nowe oraz kontroli indeksowania treści 

fot. materiały prasowe Hamilton May

https://www.hamiltonmay.pl/miejskie-przewodniki-warszawa
https://www.hamiltonmay.pl/miejskie-przewodniki-warszawa
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w wyszukiwarce. Wdrożyliśmy narzędzia pozwa-
lające na monitorowanie zachowania użytkow-
ników na stronie, dzięki czemu mogliśmy już 
na żywym organizmie korygować elementy, które 
tego wymagały.

Zmiana zawsze jest trudna. Kierowała nami em-
patia w stosunku do użytkowników, którzy z dnia 
na dzień znajdą się w nowym środkowisku. Nasza 
strategia zakłada poszanowanie uwagi i czasu 
użytkowników. Z tym założeniem opracowaliśmy 
szerega komunikatów, które miały za zadanie uła-
twić akceptację zmiany, ale jednocześnie być natu-
ralne i nie odwracać uwagi od samego produktu. 
Rozpoczęliśmy od aktualizacji elementów graficz-
nych w punktach styku z marką, a część odbiorców 
otrzymała komunikaty mailowe.

Brand refresh był dla nas kluczowym procesem 
związanym z poprawą optymalizacji strony, konso-
lidacją witryn, wypracowaniem nowoczesnego mo-
tywu przewodniego i aktualizacji w obrębie strate-
gii marketingowej, przede wszystkim w kanałach 
PPC. W efekcie strona HamiltonMay.pl zanotowała 
o 47% więcej użytkowników w 3. kwartale 2022 roku 
w porównaniu do tego samego okresu poprzednie-
go roku. Zaobserwowaliśmy też niemal dwukrotny 
wzrost liczby pozyskanych leadów w tym okresie. 
Pociąga to za sobą konieczność rozbudowy zespo-
łów, w której znów pomaga odświeżony branding.

WARTOŚCIOWY ARTYKUŁ? 
Nie zatrzymuj go dla siebie.PODZIEL SIĘ

źródło: Key Visual Hamilton May

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

Kreatywny marketing 
nieruchomości 
Jak pozyskiwać klientów  
w trudnych czasach?

fot. fauxels / pexels.com
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W Panda Marketing kieruje zespołem odpowiedzialnym 
za działania marketingowe. Tworzy strategie komunikacji 
marek, realizuje działania content marketingowe w oparciu 
o takie kanały, jak Facebook, Instagram i LinkedIn. Dba 
o cele biznesowe brandów. Specjalistka od social sellingu, 
pomaga markom realizować potencjał sprzedażowy. 
Z entuzjazmem obserwuje nowości w marketingu, 
jednocześnie opierając swoje działania na twardych 
podstawach i liczbach. Nie uznaje półśrodków, gdyż 
owocują ćwierćrezultatami.

Katarzyna Pruska

Co robić, by się wyróżnić? Jakie kreatywne działania realizować w sprzedaży 
i promocji nieruchomości? Na jakich kanałach się skupić? Skąd czerpać 
inspiracje i jak wykorzystać storytelling w nieruchomościach? A może warto 
postawić na rozwój marki osobistej w zabieganiu o uwagę klienta?

 Branża nieruchomości — 
 branża homogeniczna 
Będąc w branży, rozglądasz się, co robią inni, i po-
wtarzasz to samo w swoich działaniach, nie spraw-
dzając, czy to w ogóle działa. To podstawowy błąd, 
który wynika z kulturowego nabywania wiedzy. 
Tak się zawsze robiło, tak robią to inni teraz i ja też 
powinienem czy powinnam tak robić. Przykładem 
jest tu myślenie, że o nieruchomościach należy 
mówić śmiertelnie oficjalnie. W końcu za kupnem 
mieszkania, domu czy nieruchomości biznesowej 

stoją duże pieniądze, niekiedy oszczędności całe-
go życia, nie ma tu zatem miejsca na trochę luzu, 
bo przecież nie będą nas traktować poważnie.

Czy aby na pewno? Spójrz na banki — wydawało-
by się, że pieniądze to właśnie coś, o czym mówi 
się tylko śmiertelnie poważnie, albo wcale. Aż tu 
nagle przychodzi mBank i komunikuje swoje usługi 
bankowe w sposób zgoła inny od konkurencji. 
Stawia na prosty, pełen luzu przekaz. I kupuje 
tym ludzi!

Konta bankowe to produkty homogeniczne, nie-
wiele się różniące między sobą. W ich zakresie 
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banki oferują niemal identyczny wachlarz korzyści. 
Czym zatem się wyróżnić? Dodać do nich emocje, 

budować ich wartość. To 
samo zadziała w bran-
ży nieruchomości.

 Koniec z błędami 
Jeśli sprzedajesz nieruchomości z pewnością monito-
rujesz i porównujesz pojawiające się w sieci ogłosze-
nia. Czy zauważyłeś, że wiele z nich jest niemal iden-
tycznych, mimo że przedstawiają zupełnie inne lokale, 
w różnych miastach. Z kolei na Facebooku agenci 
w eleganckich ubraniach stoją na tle nieruchomości 
i skandują: „Pomogę Ci sprzedać Twoją nieruchomość”.

 Bazowanie na 
 jednym schemacie 
Jest tyle tematów, którymi pośrednik nierucho-
mości się zajmuje, ograniczanie się tylko do 
komunikowania sprzedaży lokali, np. wspomnia-
nym wyżej sloganem „Pomogę Ci sprzedać Twoją 
nieruchomość”, jest zabieraniem sobie morza 
contentu. Edukacja odbiorców, pokazywanie, 
w czym jest się dobrym, wyjaśnianie skompliko-
wanych kwestii prawnych – to wszystko wzbudza 
zaufanie i pomoga budować wizerunek eksperta 
na rynku.

 Trudny język 
Unikaj żargonu branżowego. Im więcej wiemy 
w danej dziedzinie, tym bardziej dotyka nas „klą-
twa wiedzy” – przestajemy zauważać, że mówimy 
niezrozumiale dla odbiorcy. Zatem prosty język 
i jasne komunikaty okraszone empatią to klucz do 
zaangażowania klienta w Twoją ofertę.

 Nie traktuj nieruchomości 
 śmiertelnie poważnie, postaw 
 na przekaz pełen luzu i emocji. 

fot. fauxels / pexels.com
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 Tam sięgaj, gdzie wzrok 
 nie sięga 
Skupianie się na wartościach funkcjonalnych nieru-
chomości jest fundamentem oferty, ale nie zapo-
minaj też o korzyściach emocjonalnych.

Buduj wartość swojego produktu. Jak? Znajdź 
coś unikalnego, czego nie ma żadna inna nieru-
chomość w okolicy lub niewiele miejsc może się 
tym czymś pochwalić. Pokaż, ile czasu i kreatyw-
ności kosztowało zrealizowanie czegoś w danej 
nieruchomości. Za przykład, choć nieco odległy 
od rodzimych realiów, może tu posłużyć Casa 
Milà Gaudiego — niektórzy kwestionują piękno 
tego budynku, ale z pewnością doceniają geniusz 
projektanta, który tak zaplanował cały budy-
nek, by na każdym piętrze można było dowolnie 
aranżować przestrzeń, ponieważ ściany nośne 
znajdują się jedynie dookoła klatek schodowych. 
Takie kreatywne rozwiązania zwiększają war-
tość nieruchomości.

W biurowcu, który masz w ofercie najmu, była firma, 
która odniosła sukces i tak się rozwinęła, że mu-
siała zmienić lokum, bo nie była w stanie zmieścić 
już tam całego zespołu? Komunikuj to! Ludzie nie 
przypisują wartości w sposób racjonalny. Przykład? 
Dom na sprzedaż w sąsiedztwie posiadłości Roberta 
Lewandowskiego — wartość nieruchomości szybuje 
w górę. Identyczny dom, w jeszcze lepszej okolicy, 
w świetnej cenie, ale w jego ścianach lata temu 
doszło do tragicznego wydarzenia — wielu ludzi wy-
kluczy z kręgu zainteresowania taką nieruchomość.

Społeczny dowód słuszności — słyszałeś o nim 
wcześniej? To jeden z najpotężniejszych efektów 
psychologicznych wykorzystywanych w marketingu 
i sprzedaży. Zgodnie z nim, w sytuacji, w której nie 
wiemy, czy jakaś decyzja jest właściwa, dokonujemy 
takiego wyboru lub przyjmujemy takie stanowisko 
jak większość ludzi w danej grupie. Innymi słowy, 
jeśli nie mamy innej możliwości wybrania najlepszej 
opcji (na przykład z braku danych) lub nie jesteśmy 
w stanie przeanalizować wszystkich dostępnych 
informacji (na przykład z braku czasu), zakładamy, 
że decyzja, którą podejmą inni ludzie, jest właściwa.

fot. Sushil Shrestha / pexels.com
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Jak wykorzystać to w branży nieruchomości?

Deweloper, w budynku którego znajduje się miesz-
kanie, które chcesz sprzedać, otrzymał wyróżnie-
nie? Komunikuj to. Architekt, który projektował 
daną nieruchomość, ma na swoim koncie nagrodę? 
Daj o tym znać, nawet jeśli ta nagroda nie dotyczy 
bezpośrednio obiektu, który sprzedajesz. Osiedle 
cieszy się dobrymi opiniami wśród mieszkańców? 
Na etapie wyboru własnego M, odbiorcy z pewno-
ścią wezmą pod uwagę opinie innych.

 Gdzie być? 
Zacytuję tu ulubione powiedzenie marketerów: 
„To zależy”.

Powinieneś być tam, gdzie jest uwaga Twoich 
odbiorców. Nie ma jednego kanału, który można 
rekomendować w ciemno, deklarując, że właśnie 
tam znajdziesz klienta, spełnienie i pieniądze. Ale 
są badania, które mówią, że ponad 98% kupują-
cych szuka nieruchomości najpierw w internecie.

A gdzie dokładnie w internecie?

Na podstawie raportu przygotowanego przez PMR 
Consulting&Research oraz BR consulting, użytkowni-
cy dowiadują się o nieruchomościach z danych źródeł*:

 ■ 67% portale branżowe

 ■ 45% reklama graficzna

 ■ 17% social media

 ■ 17% reklama wideo 

 ■ 7% mailingi 

*Wartości procentowe informują o tym, jakie ka-
nały internetowe były stosowane przez badanych 
korzystających z internetu. Treść pytania: Proszę 
zaznaczyć, skąd dowiedział/a się Pan/i o inwesty-
cji, w ramach której zdecydował/a się Pan/i na za-
kup mieszkania?

 Skąd brać pomysły? 
Odpowiedź jest banalna. Słuchaj swoich klientów! 
Kreatywność na pstryknięcie palcem bywa wy-
zwaniem, dlatego pamiętaj: nie zawsze musi być 
kreatywnie. Ale niech to, co masz przekazać, niesie 
jakąś wartość dla odbiorców. Przyciągnij ich formą, 
a treść przeczytają sami.

Masz coś nudnego do przekazania?

Dzień dobry, jestem Marek Kowalski, właśnie sprze-
dałem dom.

I czar pryska. Koniec historii. A gdyby pokazać to 
w inny sposób?

Dziś budzik bezlitośnie dzwonił o 5.00, ale było warto 
wstać przed słońcem i przejechać 45 km, by pokazać 
Wam, jakie obłędne widoki każdego ranka czekają 
nowych właścicieli tego domu. Marto, Pawle i Zuziu 
— niech Wam się cudownie mieszka. A ja wracam 
z przewietrzoną głową, pełną pomysłów, do pracy.

 Społeczny dowód słuszności 
 to jeden z najpotężniejszych 
 efektów psychologicznych 
 wykorzystywanych 
 w sprzedaży. 

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

oprowadza Dominika Mikulska

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/dominika-mikulska/


147

marketing

EST   TEEST   TE

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

Jakie są trzy najważniejsze kryteria wyboru nie-
ruchomości? Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja! 
Informacja o tym, gdzie znajduje się nieruchomość 
podana w ogłoszeniu, jest niezwykle ważna dla 
podjęcia kontaktu z ogłoszeniodawcą.

Z nieustannie gromadzonych przez portal 
Nieruchomosci-online.pl danych o strukturze 
źródeł ruchu i ich specyfice wynika, że styczeń 
2021 roku przyniósł wzrost ruchu z wyszukiwar-
ki Google z zapytań zawierających nazwę ulicy 
na poziomie aż 327%* r/r, a kolejny – dodatkowych 
18%. Należy spodziewać się tu konsekwentnie 
wznoszącego trendu.

Zwiększoną koncentrację na konkretnych lokaliza-
cjach potwierdzają także dane dotyczące zachowa-
nia poszukujących w samym portalu.

Jeśli więc w Twoich ogłoszeniach brakuje infor-
macji o tym, przy jakiej ulicy znajduje się nieru-
chomość, Ci poszukujący nigdy nie trafią na Twoje 
ogłoszenia na mapie czy na listach.

Okazuje się także, że równie ważne jak wnę-
trze nieruchomości jest dla kupującego jej najbliż-
sze sąsiedztwo. A może i ważniejsze, bo nie ma on 
na nie później niestety żadnego wpływu. Ceni więc 
sobie możliwość zweryfikowania z wyprzedzeniem 
zarówno jego plusów, jak i minusów.

Oferty, dla których podano lokalizację z dokład-
nością pozwalającą na wyznaczenie na mapie, 
mają opcję przeglądania tejże mapy w tzw. wido-
ku ulicy (ang. street view), dzięki wykorzystaniu 
wirtualnego repozytorium zdjęć 360, umożliwia-
jącego wirtualny spacer ulicami polskich miast. 
Użytkownik w Nieruchomosci-online.pl może 
„zwiedzić” okolice swojego przyszłego domu już 
w samym ogłoszeniu! 

*Porównanie danych z Google Analytics portalu 
Nieruchomosci-online.pl, styczeń 2021 do stycznia 2020  
oraz styczeń 2022 do stycznia 2021.

 Widok ulicy – oglądasz, jak byś tam był! 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mapa-nowym-sposobem-na-szukanie-13722.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mapa-nowym-sposobem-na-szukanie-13722.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mapa-nowym-sposobem-na-szukanie-13722.html
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/mapa-nowym-sposobem-na-szukanie-13722.html
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 Wirtualna wizyta w nieruchomości. Jak wygląda w portalu? 

Odwiedziny interesującej nieruchomości bez rusza-
nia się z kanapy? To możliwe. Zaproś poszukujące-
go do wnętrza, realizując tzw. wirtualną wizytę.

Wirtualne wizyty (WW), czyli panoramiczne 
prezentacje 360° obiektu lub pleneru dostępne 
w przeglądarce internetowej, coraz bardziej zysku-
ją na popularności. Możliwość obejrzenia wnętrza 
i poznania rozkładu nieruchomości, zdecydowanie 
podnosi motywację zainteresowanego nierucho-
mością do kontaktu z ogłoszeniodawcą.

Jeśli tworzysz takie prezentacje dla nieruchomo-
ści ze swojej oferty, jest dla nich specjalne miej-
sce w ogłoszeniach prezentowanych w portalu 
Nieruchomosci-online.pl.

Wirtualna wizyta w ogłoszeniu

Elementem ogłoszenia, które w pierwszej kolejności 
przyciąga uwagę zapoznającego się z ofertą, jest 
galeria zdjęć. Tam postanowiliśmy umiejscowić pre-
zentację wnętrza nieruchomości i to w sposób mak-
symalnie widoczny – już na wejściu, jako pierwszy 
slajd w galerii. Po kliknięciu, wirtualna wizyta 
otwiera się w pełnoekranowym widoku galerii.

Wirtualna wizyta na listingu

Poszukujący z pewnością nie przeoczy ofert zawiera-
jących wirtualne wizyty czy wideo. Na poziomie listy 
wyników wyszukiwania oznaczone są ikoną 360.

Jak dodać wirtualną wizytę do ogłoszenia?

Abyśmy mogli zaprezentować wirtualną wizytę 
w portalu, musi ona zostać dodana w ogłoszeniu:

 ■ poprzez Kreator wizyt online, z którego każdy 
klient Nieruchomosci-online.pl może korzystać 
w swoim koncie bez dodatkowych opłat,

 ■ jako link do wizyty zewnętrznego dostawcy.

Dodanie adresu wirtualnej wizyty zewnętrznego 
dostawcy może odbyć się poprzez:

 ■ automatyczny import z programu do zarzą-
dzania ofertami, który w parametrach oferty 
obsługuje dodawanie WW,

 ■ edycję ogłoszenia po zalogowaniu się do profi-
lu, poprzez formularz edycji ogłoszenia (sekcja 
ze zdjęciami i wideo).

Pamiętaj! Umieszczenie linku wirtualnej wizyty 
w treści opisu nieruchomości nie powoduje jej wy-
świetlania w galerii i oznaczenia na liście.

Jakie warunki musi spełnić wirtualna wizyta, by 
została wyświetlona w ogłoszeniu?

Podany link do wirtualnej wizyty podlega weryfi-
kacji przez Nieruchomosci-online.pl. Sprawdzamy, 
m.in. czy znajduje się tam wirtualna wizyta i poka-
zuje ogłoszoną nieruchomość, czy link prowadzi do 
widoku pełnoekranowego (full screen).

https://www.nieruchomosci-online.pl/kreator-wirtualnych-wizyt.html
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Działanie wyróżnień w portalu 
Nieruchomosci-online.pl oparte jest o proste 
zasady pozycjonowania na liście. Wyróżnianie 
zwiększa zasięg ogłoszeń, czyli liczbę zaintereso-
wanych użytkowników, do których dociera oferta, 
przez co realnie wpływa na liczbę wywołanych 
akcji kontaktowych.

Dużym zainteresowaniem cieszą się pakiety odna-
wialne wyróżnień, które automatycznie co miesiąc 
zasilają konto biura, zwłaszcza te 7- i 15-dniowe. 
W rozmowie z doradcą klienta możesz dodać taki 
pakiet do swojego abonamentu.

Aby ułatwić przypisywanie wyróżnień, z myślą 
o osobach zarządzających promocją ofert w biu-
rze, stworzyliśmy narzędzie „Promuj wiele”. Dzięki 
niemu w łatwy i szybki sposób można włączyć 
promowanie wielu ogłoszeń.

Jak korzystać z widoku „Promuj wiele”

Po zalogowaniu do profilu biura nad listą ak-
tywnych ogłoszeń zobaczysz checkbox „Promuj 
wiele”. Gdy w niego klikniesz, po prawej stronie 
przy każdym ogłoszeniu pojawi się możliwość 
jego zaznaczenia, a zaznaczone – zostanie dodane 
do koszyka.

Koszyk ogłoszeń wybranych do wyróżnienia 
pojawi się na dole ekranu i będzie tam widoczny 
cały czas.

W celu odnalezienia ogłoszeń, które chcesz wyróż-
nić, możesz skorzystać z wyszukiwania po sygna-
turze lub z filtrów listy.

Po wybraniu wszystkich interesujących ogłoszeń, 
możesz przejść do widoku koszyka.

Tam, dla każdej z wybranych ofert, możesz wska-
zać rodzaj wyróżnienia spośród dostępnych w puli 
biura. Z poziomu tego widoku można także zaku-
pić pojedyncze wyróżnienie lub dokonać zakupu 
pakietu w korzystnej cenie.

Zaloguj się do profilu biura i wypróbuj opcję 
„Promuj wiele”!

 Wygoda i prostota. Widok wyróżniania wielu ogłoszeń  

prosimy o wasze 
doświadczenia i uwagi

Pomoże nam to rozwijać portal w dobrym kierunku!

satysfakcja@nieruchomosci-online.pl

https://moje.nieruchomosci-online.pl/ogloszenia/aktywne.html
https://moje.nieruchomosci-online.pl/ogloszenia/aktywne.html
mailto:satysfakcja%40nieruchomosci-online.pl?subject=
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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 

Bezpłatny Bez limitów

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¡oszeG

w swoim koncie.

Udostępnianie

Wykorzystaj swój projekt 

gdziekolwiek chcesz poprzez 

udostępnienie linku do stworzonej 

wirtualnej wizyty.

KREATOR DO TWORZENIA 

WIRTUALNYCH WIZYT

Specjalnie dla klientów Nieruchomosci-online.pl

https://www.nieruchomosci-online.pl/oferta-dla-biur-nieruchomosci.html#kontakt
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Wykonaj zdjęcia 360°

Wykonaj w nieruchomości zdjęcia 

panoramiczne w technologii 360 

przeznaczonym do tego aparatem 

sferycznym.

Jaki aparat do zdjęć 360° wybrać?

Jakicê błędâw nie popełniać, robiąc zdjęcia 360°?

Krok 1.

Dodaj zdjęcia 360°

Z poziomu swojego konta

w Nieruchomosci-online.pl, wejdź

w edycję aktywnego ogłoszenia

i dodaj zdjęcia 360°.

Krok >.

Przejdź do zakładki z listą ogłoszeń

Dopracij wirtialną 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.

Zobacz przykładową wirtialną wizytę

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
https://www.youtube.com/watch?v=ZPHF7PbngMQ
https://360.n-o.pl/wirtualna-wizyta.html
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https://www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html
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Przegląd
RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
W POLSCE III kw. 2022 r.CENY OFERTOWE
MIESzKAŃ Z RYNKU
WTÓRNEGO

Średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego coraz wyraźniej się 
stabilizują – to główny wniosek płynący z raportu Nieruchomosci-online.pl, 
który podsumowuje III kwartał 2022 r.

PR Manager w Nieruchomosci-online.pl, który zajmuje się także 
analizą danych portalu i przygotowywaniem raportów rynkowych.  
W przeszłości dziennikarz „Gazety Współczesnej”, „Gazety Olsztyńskiej” 
i „Rzeczpospolitej”.

Rafał Bieńkowski

Jak wynika z analizy obejmującej miasta woje-
wódzkie, przypadki większych wzrostów cen zaob-
serwowano praktycznie tylko w segmencie kawa-
lerek. Porównując III kwartał do II kwartału br., 
takie mieszkania najbardziej podrożały w Zielonej 
Górze (o 7,9 proc.), Rzeszowie (o 6,8 proc.) 
i Olsztynie (o 6,7 proc.). W przypadku mieszkań 
2-, 3- i 4-pokojowych podobnych kwartalnych sko-
ków nie zanotowano w żadnej badanej lokalizacji.

Patrząc ogólnie na wszystkie miasta wojewódzkie 
i wszystkie wielkości mieszkań, wyraźnych wzro-
stów nie było wiele. W III kwartale przeważała 
względna stabilizacja, bo za taką należy uznać 
korekty średnich cen – w górę lub w dół – wy-
noszące mniej niż 2 proc., porównując kwartał 
do kwartału. Dzieje się tak również w najdroż-
szej Warszawie. W stolicy w III kwartale średnie 
ceny ofertowe mieszkań 1-pokojowych spadły 
o 2,7 proc. , a pozostałe wielkości lokali praktycz-
nie nie zmieniły się (od -0,5 proc. do +1,4 proc. 
w zależności od wielkości mieszkania). Dynamika 
cen wyraźnie tam spadła, ponieważ jeszcze  
w II kwartale metr kwadratowy kawalerki 
w Warszawie podrożał względem I kwartału 

o 3,8 proc., mieszkania 3-pokojowego o 2,1 proc., 
a 4-pokojowego o 3 proc.

Warto też zwrócić uwagę na Lublin, ponieważ 
jest to jedyne miasto wojewódzkie, w którym 
przy cenach w III kwartale 2022 r. pojawiły się 
już same spadki, chociaż czasami bardzo niewiel-
kie: mieszkania 1-pokojowe o 2,4 proc. kwartał 
do kwartału, 2-pokojowe o 1,7 proc., 3-pokojowe 
o 0,9 proc., 4-pokojowe o 0,1 proc. Są jednak też 
miasta, w których ceny wciąż nieznacznie rosły 
w każdym segmencie. To tylko potwierdza fakt, 
że lokalne rynki nieruchomości często rządzą się 
swoimi prawami. Stabilizacja cen w jednym regio-

nie wcale nie musi ozna-
czać, że to samo od razu 
zaobserwujemy w sąsied-
nich województwach.

 W stolicy w III kwartale 
 średnie ceny ofertowe 
 mieszkań 1-pokojowych 
 spadły o 2,7 proc. 

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/alicja-palinska/
https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/author/rafal-bienkowski/
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 Cena a standard mieszkania 
Cena metra kwadratowego jest mocno uzależniona 
od stanu mieszkania zadeklarowanego przez ogło-
szeniodawcę. Lokale w wysokim standardzie są 
wyraźnie droższe od tych znajdujących się w stanie 
dobrym. Jak pokazują dane Nieruchomosci-online.pl 
za III kwartał, w takich miastach jak Olsztyn, 
Toruń, Gorzów Wielkopolski, Kraków czy Łódź 
rozstrzał cenowy między tymi dwoma standardami 
wynosi nawet 13-19 proc.

Co zrozumiałe, najniższymi cenami ofertowymi 
charakteryzują się mieszkania do remontu, a więc 
wymagające nakładów finansowych. Na przy-
kład w Gdańsku metr kwadratowy takiego lokalu 
kosztuje średnio 10,4 tys. zł. Jest to ponad 2 tys. zł 
więcej niż w przypadku mieszkania w stanie bar-
dzo dobrym lub w wysokim standardzie. Podobne 
różnice cenowe na metrze kwadratowym można 
zaobserwować również w Krakowie i Warszawie.

Analiza rynku wtórnego pod kątem stanu miesz-
kania pokazuje również, jakiego rodzaju nierucho-

mości przeważają w ofercie. Patrząc na wszyst-
kie miasta wojewódzkie, najwięcej ogłoszeń 
w III kwartale dotyczyło mieszkań w stanie bardzo 
dobrym (27 proc.), dobrym lub w wysokim standar-
dzie (po 24 proc.). Remontu wymagało z kolei  
13 proc. sprzedawanych mieszkań, odświeżenia  
8 proc., a wykończenia 3 proc.

Warto też spojrzeć na stan oferowanych mieszkań 
przez pryzmat poszczególnych lokalizacji. W mia-
stach takich jak Bydgoszcz, Gdańsk i Zielona Góra 
ponad 40 proc. ofert dotyczyło mieszkań w bardzo 
dobrym stanie, a największym udziałem mieszkań 
w wysokim standardzie wykończenia charakteryzo-
wały się rynki w Gorzowie Wielkopolskim (prawie 
50 proc.), Szczecinie i Rzeszowie (około 40 proc.). 
Największy procentowy udział mieszkań wyma-
gających remontu był z kolei widoczny w Łodzi 
(25 proc.) i Katowicach (23 proc.). Najmniej lokali 
wymagających prac remontowych było natomiast 
w Gdańsku, Wrocławiu, Zielonej Górze i Gorzowie 
Wielkopolskim (mniej niż  10 proc. wszyst-
kich ogłoszeń).

 najwięcej ogłoszeń w III kwartale 
 dotyczyło mieszkań w stanie bardzo 
 dobrym (27 proc.), dobrym lub 
 w wysokim standardzie (po 24 proc.). 

fot. Aleksandar Pasaric / pexels.com
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 Sprzedają się głównie 
 mniejsze mieszkania 
Dane Nieruchomosci-online.pl pokazują, 
że w III kwartale 2022 r. zainteresowanie mieszkaniami 
na portalu było o 15 proc. niższe niż w II kwartale, 
a także o 36 proc. niższe niż w III kwartale 2021 r. 
(czyli porównując rok do roku). Mimo hamowania, 
popyt na mieszkania wśród Polaków wciąż więc 
jest niemały, natomiast ostatecznie na decyzje za-
kupowe wpływa cena i poziom zdolności kredyto-
wej. Inaczej mówiąc: wciąż rozglądamy się za nie-
ruchomościami, ale zderzenie z rzeczywistością 
nie pozwala nam obecnie na zakup. Można więc 
mówić o pewnego rodzaju „odłożonym popycie”.

W związku z tym na rynku nieruchomości dominują 
obecnie klienci z gotówką, którzy kupują przede 
wszystkim mniejsze mieszkania na wynajem długo-
terminowy. Taki cel inwestycyjny jest uzasadniony, 
ponieważ w III kwartale zainteresowanie miesz-
kaniami na wynajem na Nieruchomosci-online.pl 
(wyrażane liczbą kontaktów z ogłoszeniodawcami) 
było o 50 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 
2021 r. Nawet od października, kiedy rynek najmu 
miał już za sobą boom ze strony studentów, popyt 

wciąż jest wysoki, m.in. za sprawą młodych osób, 
rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na kredyt, 
czy też uchodźców. Potencjał tego rynku wciąż jest 
więc bardzo duży.

O ile właściciele mniejszych mieszkań jeszcze 
znajdują nabywców z gotówką, o tyle w przypadku 
większych mieszkań jest to bardzo trudne. Wiele 
takich nieruchomości było kredytowanych, dla-
tego segment sprzedaży dużych mieszkań, które 
jeszcze w 2021 r. cieszyły się zainteresowaniem, 
teraz kurczy się. Spadek popytu na większe miesz-
kania, zdaniem pośredników, powinien spowodo-
wać korekty cen w tym segmencie. Pokazuje to 
badanie nastrojów pośredników przeprowadzone 
w III kwartale: prawie 60 proc. biur i agentów 
nieruchomości prognozowało, że w najbliższych 
miesiącach ceny większych mieszkań spadną. Czy 
rzeczywiście tak się stanie?

sprawdź »

Zobacz peŁny raport
„PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

w III kwartale 2022 roku”

fot. Mathias Reding / pexels.com

https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/raport-za-iii-kwartal-2022-ceny-nieruchomosci-utrwalaja-sie-chociaz-na-wysokim-poziomie-21639.html
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Miasto

1 pokój

cena

(zł/m2)

zmiana 

(kw./kw.)

2 pokoje

cena

(zł/m2)

zmiana 

(kw./kw.)

3 pokoje

cena

(zł/m2)

zmiana

(kw./kw.)

4 pokoje

cena

(zł/m2)

zmiana 

(kw./kw.)

Białystok

BydgoszcÄ

Gdańsk

Gorzów Wlkp§

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

9 132 zł

7 573 zł

13 625 zł

6 382 zł

6 858 zł

8 142 zł

12 763 zł

9 080 zł

7 359 zł

8 973 zł

8 188 zł

10 274 zł

10 185 zł

9 218 zł

8 964 zł

14 490 zł

11 855 zł

8 121 zł

0,1%

-0,2%

-8,1%

-0,7%

-2,4%

-0,8%

-0,2%

-4,1%

-0,2%

-2,7%

2,4%

5,7%

1,9%

6,7%

1,7%

6,8%

2,2%

7,9%

8 411 zł

7 287 zł

12 131 zł

6 383 zł

7 468 zł

7 497 zł

11 953 zł

8 781 zł

7 008 zł

7 629 zł

7 499 zł

9 309 zł

8 974 zł

8 367 zł

7 766 zł

13 736 zł

10 573 zł

7 020 zł

-3,6%

-1,7%

-1,7%

-1,0%

-2,6%

-3,2%

-3,4%

-0,5%

-0,9%

-1,9!

2,9%

0,4%

3,7%

4,4%

2,8%

1,6%

2,3%

0,4%

8 126 zł

7 008 zł

11 761 zł

6 264 zł

6 843 zł

7 541 zł

11 642 zł

8 343 zł

6 983 zł

7 287 zł

6 963 zł

8 889 zł

8 340 zł

8 039 zł

7 284 zł

13 208 zł

10 108 zł

7 090 zł

-1,9%

-0,8%

-1,8%

-0,9%

-0,3%

-2,0%

-1,1%

-4,1%

-3,6%

-0,1%

-0,1%

2,1%

0,1%

5,4%

1,3%

1,4%

0,8%

1,3%

8 256 zł

6 794 zł

11 431 zł

5 885 zł

6 718 zł

7 655 zł

11 855 zł

8 142 zł

7 223 zł

7 201 zł

6 918 zł

8 956 zł

7 978 zł

8 013 zł

7 496 zł

13 602 zł

9 848 zł

6 354 zł

1,7%

1,8%

5,1%

5,1%

2,7%

0,2%

5,8%

1,2%

1,4%

0,9%

3,4%

1,4%

-1,9%

-2,7%

-0,3%

-0,1%

-0,2%

-2,4!

Średnie ceny mieszkań

Dane w tabeli to: średnie ceny ofertowe za mkw. mieszkania z rynku wtórnego

w III kwartale 2022; zmiana cen w porównaniu z II kwartałem 2022.

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, dane własne portalu
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Średnie ceny a stan mieszkania

Miasto

Do odświeżenia

cena

(zł/m2)

udział %

Do remontu

cena

(zł/m2)

udział %

Do wykończenia

cena

(zł/m2)

udział %

Dobry

cena

(zł/m2)

udział %

Bardzo dobry

cena

(zł/m2)

udział %

Wysoki standard

cena

(zł/m2)

udział %

Białystok

Byd�oszc


Gdańsk

Gorzów Wlkp!

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

Łódź

7 785 zł

6 581 zł

11 538 zł

5 295 zł

6 241 zł

7 043 zł

10 866 zł

7 987 zł

7 122 zł

7 037 zł

8 655 zł

7 887 zł

7 559 zł

7 021 zł

12 858 zł

9 766 zł

6 216 zł

6 656 zł

9,2%

11,9%

5,8%

2,7%

14,4%

13,2%

8,3%

8,0%

10,4%

10,1%

7,6%

2,0%

6,2%

9,4%

7,3%

8,7%

7,1%

12,1%

7 315 zł

6 106 zł

10 481 zł

5 034 zł

6 073 zł

6 565 zł

10 425 zł

7 584 zł

6 423 zł

6 563 zł

8 143 zł

7 875 zł

7 374 zł

6 767 zł

12 599 zł

9 179 zł

5 881 zł

6 153 zł

16,3%

11,7%

9,1%

8,3%

22,7%

14,3%

11,2%

13,9%

14,0%

17,3%

14,4%

10,8%

15,0%

13,3%

15,1%

8,8%

7,7%

25,3%

8 461 zł

6 729 zł

11 592 zł

6 394 zł

7 747 zł

8 407 zł

12 545 zł

8 516 zł

7 842 zł

7 371 zł

9 305 zł

9 032 zł

8 603 zł

7 415 zł

13 529 zł

9 944 zł

6 753 zł

7 630 zł

5,3%

2,5%

1,3%

3,0%

5,1%

17,0%

4,9%

0,5%

2,5%

1,3%

4,0%

6,8%

0,9%

4,3%

2,9%

2,6%

1,8%

2,1%

8 269 zł

6 986 zł

11 303 zł

5 693 zł

7 134 zł

7 391 zł

11 377 zł

8 094 zł

7 118 zł

6 959 zł

8 873 zł

8 097 zł

8 065 zł

7 366 zł

13 412 zł

9 929 zł

6 990 zł

6 957 zł

23,8%

25,0%

17,6%

17,3%

17,3%

15,9%

16,9%

22,1%

27,6%

26,6%

18,8%

19,8%

26,3%

24,4%

33,3%

17,0%

26,2%

24,8%

8 761 zł

7 650 zł

12 495 zł

6 598 zł

7 684 zł

8 018 zł

12 367 zł

8 960 zł

7 999 zł

7 640 zł

9 565 zł

8 787 zł

8 694 zł

8 030 zł

14 287 zł

10 823 zł

7 268 zł

7 642 zł

29,9%

43,8%

42,2%

19,0%

21,5%

25,6%

35,3%

30,0%

27,2%

24,5%

23,9%

20,8%

9,4%

37,2%

22,1%

25,8%

40,5%

21,7%

9 030 zł

7 887 zł

12 778 zł

6 672 zł

7 875 zł

7 995 zł

12 931 zł

8 861 zł

8 516 zł

7 628 zł

9 850 zł

9 096 zł

8 862 zł

8 647 zł

14 433 zł

10 999 zł

7 800 zł

7 910 zł

15,5%

5,1%

24,0%

49,7%

19,0%

13,9%

23,4%

25,5%

18,3%

20,3%

31,3%

39,8%

42,2%

11,4%

19,4%

37,2%

16,7%

14,0%

Dane w tabeli to: średnie ceny oVertowe za mkw. mieszkania w bbb kwartale 2022Na

udział mieszkań w� stanu w danym mieście!

Źródło: Nieruchomosci-online.pl, dane własne portalu
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Surfowanie na grzbietach okoliczności
Po co nam  improwizacja w biznesie?

ISSN 2657-7887

według Artura  
Nowaka-Gocławskiego
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Skupiamy uwagę na nieruchomościach

VIRAL
MARKETING

Ryzyka w działalności biura nieruchomości 
Rozmowa z Agnieszką Rosolińską

Hola, hola, nie tak szybko!
Prawo pierwokupu nieruchomości

Twój klient się zmienia
Wykorzystanie person w marketingu i sprzedaży

ISSN 2657-7887

według Jakuba Biela

http://www.nieruchomosci-online.pl/publikacje/estate.html#archiwalne-numery

