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Boom, bańka, hossa. Od 2-3 lat media karmią nas 
krzykliwymi nagłówkami. Temat nieruchomości 
gorący, bo związany z reguły z dorobkiem 
życia i decyzjami, które to życie bardzo mocno 
kształtują. Jeśli ktoś jeszcze oczekuje, że 
dostanie z publikowanych raportów precyzyjne 
rekomendacje, czy sprzedawać, czy kupować, 
to ja od razu mówię, że nie :)

Bezbłędne prognozowanie przyszłości jest 
po prostu niemożliwe. Na obecną sytuację na 
rynku nieruchomości ma wpływ praktycznie 
nieskończona liczba czynników. Eksport do 
Niemiec napędzający naszą gospodarkę 
i koniunkturę, dobre zarobki i stabilizacja 
finansowa gospodarstw domowych, niskie 
stopy procentowe, migracja ze Wschodu, niskie 
oprocentowanie lokat etc. To tylko niektóre 
z wielu elementów wpływu.

Najprawdopodobniej jednak rynek nieco 
wyhamuje. Chociaż warto wiedzieć, że Polska 
jest na końcu listy w Europie w liczbie mieszkań 
na 1000 mieszkańców, a wskaźnik „zatłoczenia” 
jest jednym z najwyższych w naszym regionie. 
Oznacza to, że popyt raczej będzie się 
utrzymywał. Gorzej może być z podażą, którą 
zakłócą koszty budowlane i coraz mniejsza 
dostępność atrakcyjnych działek. Tym bardziej 

warto w szczególności sprawdzać wiarygodność 
dewelopera. Bo to, że zaczął budowę nie oznacza, 
że ją ukończy.

To oczywiste, że rola Agenta jest w tym procesie 
nieoceniona. Tym bardziej, że nasze ostatnie 
badania pokazują, że właśnie na etapie 
samej decyzji, czy, kiedy i jaką nieruchomość 
wybrać, klienci są najbardziej sfrustrowani, 
zagubieni, niespokojni. Dobry Agent powinien 
być w tym temacie jak coach: nie poda 
najlepszego rozwiązania, bo nie ma szklanej 
kuli, ale da klientowi najlepszą przestrzeń do 
rozmowy z samym sobą. Pozwoli mu odkryć 
czego potrzebuje, jak szybko, co dla niego jest 
najważniejsze, czy to w efekcie sprzedaży czy te 
zakupu nieruchomości. 

I tak, krok po kroku, przeprowadzi go przez proces 
myślowy, w ramach którego klient podejmie 
najlepszą dla siebie decyzję. Taką, za którą pójdzie 
konsekwentne działanie i przekonanie, że jest 
ona po prostu słuszna. A ja jestem przekonana, 
że będzie temu Klientowi z tym naprawdę dobrze…

Pozdrawiam serdecznie,
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BIZNESOWE INSPIRACJE
CZYLI O CZYM PRZECZYTASZ NA BLOGU

DOROTA DWORNIK 
– specjalista ds. komunikacji w Otodom,  
prowadzi blog Otodom, moderuje dyskusje  
w mediach społecznościowych,  
realizuje projekty marketingowe serwisu. 

Pierwsze miesiące 2019 r. były 
dla nas niezwykle intensywnym 
czasem – ruszyliśmy z nową 
kampanią reklamową, zbieraliśmy 
i analizowaliśmy dane dotyczące 
sytuacji na rynku nieruchomości 
i staraliśmy się być na bieżąco 
ze wszystkimi zmianami. Zapraszamy 
na blog.otodom.pl, gdzie znajdziecie 
najnowsze wiadomości dotyczące 
Otodom i branży nieruchomości  
– wszystko po to, by wiedzieć więcej 
i działać skuteczniej.

NIE DAJ SIĘ ZŁOWIĆ!
Coraz częściej oszuści polują na klientów firm kurierskich, teleko-
munikacyjnych, serwisów ogłoszeniowych i aukcyjnych. Wysyłają 
SMS-y i maile, w których podszywają się pod znane, budzące 
zaufanie marki i próbują wyłudzać dane. Przypominamy o abso-
lutnych podstawach i zasadach, które pomogą uchronić się przed 
oszustami. Przeczytajcie z uwagą i nie dajcie się złowić!

DANE W KONKURSIE LIDER NIERUCHOMOŚCI
20 maja 2019 r. poznamy Liderów Nieruchomości Otodom. 
Jak wygląda gromadzenie, weryfikowanie i przetwarzanie 
danych zebranych w konkursie? Na czym polega jego meto-
dologia i jakie kryteria wpływają na rzetelny i sprawiedliwy 
wybór? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Marta Rybicka, 
Business Unit Director z firmy badawczej IQS, i Monika Rudnicka, 
General Manager Otodom. Zapraszamy do lektury na blogu.

OTODOM NA INSTAGRAMIE
Dobra wiadomość – od marca jesteśmy dla Was dostępni także 
i na Instagramie. Wystartowaliśmy z przytupem i wielką pompą, 
organizując konkurs #usiebie. Osiem tygodni, osiem znanych osób 
(m.in. Rezigiusz, Sonia Bohosiewicz, Marina Łuczenko-Szczęsna) 
i osiem niesamowitych nagród. Zapraszamy do śledzenia naszego 
profilu – zapewniamy, że poczujecie się tam… jak u siebie!

U SIEBIE – NOWA KAMPANIA REKLAMOWA
Marzec bez wątpienia należał do nowej kampanii reklamowej 
Otodom, której towarzyszy hasło „U siebie możesz być sobą”. 
W telewizji wyświetlany był spot, którego przekaz wzmocnił 
internetowy cykl kilkunastu bumperów oraz konkurs na naszym 
Instagramie. Informacji o kulisach powstawania kampanii, jej zało-
żeniach i celach szukajcie na blogu oraz w tym numerze magazynu.

NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE, 
A NAJPOPULARNIEJSZE DZIELNICE TRÓJMIASTA
Wśród gdyńskich dzielnic najchętniej polecane są Redłowo, 
Witomino-Leśniczówka oraz Pustki Cisowskie-Demptowo.  
Z kolei wśród gdańszczan najpopularniejsze dzielnice to  
Przymorze Małe, Zaspa Rozstaje i Oliwa. Jak wygląda cały 
ranking i jakie rejony miast wygrały w konkretnych kategoriach? 
Sprawdźcie koniecznie na rankingdzielnic.otodom.pl

BĄDŹ NA CZASIE!
APPLE POSZERZA 
SWOJE DZIAŁANIA 
I PRZEDSTAWIA NOWOŚCI
Amerykański gigant w dziedzinie 
technologii przedstawił niedawno 
nowe kierunki działań.  
Jak zawsze firma wprowadza usługi 
w duchu większej personalizacji 
i dopasowania do potrzeb 
użytkownika, przy jednoczesnej 
ochronie danych i prywatności. 
Nową usługę VOD, Apple TV+, 
zapowiedział sam Steven 
Spielberg, a wśród jej gwiazd 
znaleźli się m.in. Jennifer Aniston, 
Reese Witherspoon, Steve Carell, 
czy Oprah Winfrey. Aplikacja będzie 
częścią TV.app i ma być wolna 
od reklam. Premierę przewidziano na 
jesień. Docelowo ma być dostępna 
w ponad 100 krajach. 

Apple News+ to 300 najlepszych 
magazynów z animowanymi 
okładkami za przystępną cenę 
(9,99 dolarów miesięcznie) 
i możliwością podziału subskrypcji 
w ramach rodziny. Personalizacja 
przebiega na urządzeniu, zatem mamy 
gwarancję ochrony prywatności. 
Usługa pojawi się najpierw w USA 
i w Kanadzie, następnie w Australii, 
Anglii i reszcie Europy. Apple 
Arcade to usługa przeznaczona 
dla graczy. Będzie dostępna jesienią 
w 150 krajach na całym świecie. 
W jej ramach otrzymamy ponad 
100 tytułów, których nie można 
znaleźć na żadnej innej platformie. 
Ceny abonamentu jeszcze nie 
ujawniono, jednak koszt nie powinien 
być wyższy niż na platformach 
konkurencji, Microsoftu i Sony.

Źródło: https://www.spidersweb.pl

DACH NA OCHŁODĘ
Wiele miast pracuje nad 
alternatywnymi sposobami 
na obniżenie latem temperatur 
w budynkach. Jednym z rozwiązań 
tego problemu jest instalacja 
tzw. chłodnych dachów zawierających 
materiały odbijające światło 
lub pokrytych roślinnością zielonych 
dachów, działających na zasadzie 
chłodzenia wyparnego, czyli 
uwalniania wilgoci do powietrza. 
Pierwsze rozwiązanie schładza 
pomieszczenia w ciągu dnia, natomiast 
drugie nieznacznie zwiększa 
temperaturę od rana, a obniża w nocy. 
Wiąże się to z niższą pojemnością 
cieplną gleby w porównaniu 
z tradycyjnymi materiałami 
budowlanymi. Niewątpliwą zaletą 
instalacji takich dachów jest 
możliwość późniejszego wykorzystania 
zaabsorbowanej energii słonecznej 
jako dodatkowego źródła ciepła.

Źródło: https://informatorbudownictwa.pl/
aktualnosci/27794-purmo-pasywny-sposob-
obnizenia-temperatury-w-miescie

KONGRES EKONOMICZNY 
IMPACT’19 
Największe wydarzenie 

gospodarcze w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej 

(CEE) odbędzie się 

21-22 maja w Krakowie. W ciągu 

2 dni na 4 scenach wystąpi 

250 prelegentów w ramach 

8 ścieżek tematycznych, takich jak 

space odyssey, science to business, 

mobility rEVolution czy next 

health. Impact’19 to najnowsze 

badania i trendy w cyfrowej 

rewolucji przedstawione 

bezpośrednio przez ich twórców 

i istotne dla biznesu regulacje. 

Majowy kongres to okazja 

do spotkania z międzynarodowymi 

ekspertami, liderami 

innowacji, przedsiębiorcami 

i przedstawicielami administracji 

publicznej, oraz dyskusji 

o przyszłości cyfrowej gospodarki 

w Polsce i na świecie. W ramach 

Impact’19 odbędzie się Cracow 

TechWeek, podczas którego 

całe miasto będzie celebrować 

innowacje i kreatywność w formie 

różnych wydarzeń oraz prezentacji 

najnowszych technologii, 

których współgospodarzami 

są partnerzy konferencji.

Źródło: https://impactcee.com/impact/2019/
pl/start/
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ZAMIAST O BAŃCE,
MÓWMY O NAPIĘCIACH

Po latach ogromnego wzrostu 
na rynku nieruchomości wszyscy 
zadają sobie jedno pytanie  
– kiedy ten trend zacznie się 
odwracać i powstała bańka 
w końcu pęknie. Co wpływa 
na aktualną sytuację rynku i czy 
warto wstrzymywać się z decyzją 
o zakupie nieruchomości? A może 
należy wprowadzić rozwiązania 
zastosowane w innych 
krajach? O tym opowiada nam 
dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH.

Rozmawiała Barbara Dorosz 

Jak ocenia Pan bieżącą sytuację na rynku mieszkaniowym 

w Polsce? Jak to wygląda pod względem dynamiki i wzrostu? 

Na rynku mieszkaniowym jest w tej chwili duży popyt, sytuację 
można nawet nazwać boomem. Produkcja jest bardzo wysoka, 
pojawiły się bariery podażowe i w związku z tym rosną koszty. 
Rynek nieruchomości bardzo często rozwija się nierównomiernie, 
cyklicznie – wpływają na to silne migracje, przemiany demogra-
ficzne i popyt generowany ze strony systemu finansowego, czyli 
niskie stopy procentowe, a także popyt inwestycyjny. W Polsce 
obserwujemy tzw. lukę infrastrukturalną – w stosunku do obec-
nego dochodu przypadającego na jedną osobę, brakuje mieszkań. 
W perspektywie ostatnich 20 lat nastąpił znaczny wzrost dochodów 
i Polacy oczekują lepszych mieszkań. Ten trend jest wzmacniany 
przez niskie stopy procentowe, czyli mówiąc prosto – tani kredyt, 
choć nie można mówić o boomie kredytowym na rynku. 

Zakupy inwestycyjne to także bardzo silny trend – rozwija się rynek 
lokali na wynajem, co związane jest m.in. z migracją ze Wschodu. 
Niskie stopy procentowe i na kredytach, i na depozytach sprawiają, 
że opłaca się inwestować w mieszkania na wynajem. Może stopy 
zwrotu takiej inwestycji nie są spektakularne, ale są wyższe niż 
z depozytów. Wynikiem tego jest bardzo wysoka koniunktura na 
rynku, budownictwo jest na bardzo dobrym poziomie. Mimo że 
jesteśmy w dobrej sytuacji i mamy duże firmy deweloperskie na 
rynku, to szok popytowy jest nieco amortyzowany. Ceny idą w górę, 
w tym roku nawet szybciej niż w ubiegłych latach, ale nie ma jeszcze 
ryzyka dla stabilności makroekonomicznej.

Przy okazji programu „Mieszkanie plus” usłyszeliśmy, że w Polsce 

brakuje do europejskiej średniej ok. 3 mln mieszkań.

Średnia europejska obejmuje duże miasta, jak np. Warszawa, 
ponieważ to właśnie tam najwięcej się buduje. Jeśli spojrzymy 
na tereny biedniejsze, to widać, że tam buduje się mniej albo nawet 
wcale. Poziom jest adekwatny do dochodu – tam, gdzie są wysokie 
dochody, powstają inwestycje, rynek napędzany jest przez nowe 
budownictwo, a my zbliżamy się do europejskiej średniej. W przy-
padku niektórych dużych miast już tę średnią osiągnęliśmy, a nawet 
znajdujemy się powyżej niej. 

Eksperci coraz częściej zastanawiają się 

nad pojęciem bańki na rynku nieruchomo-

ści. Jak Pan definiuje takie zjawisko?

Jest to dość niejasne pojęcie, ponieważ 
generalnie bańkę definiuje się na rynku 
aktywów finansowych. Z jednej strony 
mieszkanie można do nich zaliczyć, bo ku-
pujemy je, żeby przynosiło dochody, ale też 
jest dobrem konsumpcyjnym. Na potrzeby 
wyjaśnienia zjawiska przyjmuję zatem ter-
min napięcia na rynku nieruchomości, który 
lepiej oddaje omawiany problem. 

Z napięciami mamy najczęściej do czynienia 
w sytuacji, gdy zakupione nieruchomo-
ści pełnią rolę właśnie inwestycyjną. 
Nieruchomość taka sfinansowana jest 
najczęściej ze środków pochodzących  
z kredytu bankowego, a w domyśle na-
bywców zadłużenie ma zostać spłacone 
ze środków pozyskanych z wynajmu tego 
mieszkania. Natomiast rynek nieruchomo-
ści to dość specyficzny obszar gospodarki, 
gdzie podaż utrzymuje się na raczej stałym 
poziomie. W momencie, gdy gwałtownie 
wzrasta popyt na mieszkania, to analogicz-
nie jak na rynku finansowym, obserwujemy 
wzrost cen nieruchomości. Taki stan rzeczy 
z kolei może zaowocować popytem speku-
lacyjnym, generowanym przez inwestorów, 
którzy kupują w nadziei na szybki wzrost 
cen i wysoką stopę zwrotu. 

Rynek nieruchomości przejawia zacho-
wania cykliczne, szczególnie w krótkich 
okresach, przy dużym wzroście, co potem 
napędza spekulacje. 

Istnieją zatem szeroko rozumiane napięcia 
i na samym rynku, i te dotyczące docho-
dów, i w systemie bankowym, związane 
ze strukturą finansowania. Można znaleźć 
wiele czynników, w których nadmierny lub 
niebezpieczny rozwój powoduje powstanie 
wielu różnych pól, na których z punktu wi-
dzenia ekonomii, zarówno w sferze realnej 
(rynek dóbr i usług), jak i w sferze regulacyj-
nej i finansowej, tworzą się nadmierne na-
pięcia. One mogą się wzajemnie przenosić 
i to jest istotą problemu. Generalnie patrząc 
na rynek nieruchomości, powinniśmy mó-
wić właśnie o napięciach zamiast o bańce.

Czy możemy mówić o pewnej korekcie 

na rynku nieruchomości, a może nawet 

o kryzysie? W przeszłości mogliśmy 

obserwować dość poważne załamanie. 

Czy teraz też nam grozi?

W Polsce nie doszło do kryzysu, a w tej chwili 
nie widać jego przesłanek. Historia pokazuje, 
że zanim dojdzie do załamania, muszą wystą-
pić dwa lub trzy silne napięcia. Na razie ich 
nie obserwujemy, więc kryzysu nie będzie, 
natomiast może wystąpić spowolnienie 
na rynku. Recesja oznacza, że część dewelo-
perów zbankrutuje. Ceny mogą przejściowo 
się ustabilizować lub spaść, ale nie będzie 
to miało konsekwencji makroekonomicznych. 
Kryzys z kolei oznacza bankructwo dużych 
firm deweloperskich, co pociąga za sobą ban-
ki, spadek cen na rynku, trudności ze spłaca-
niem kredytów mieszkaniowych. Generalnie 
kryzys najczęściej uderza w przedsiębiorstwa 
i na dużą skalę w banki, dlatego pociąga za 
sobą znaczące problemy – banki rozliczają 
nie tylko deweloperów, ale całą gospodarkę. 
Jeżeli w Polsce utrzyma się skala napięć, któ-
rą mamy w tej chwili, to nie będzie kryzysu, 
natomiast nastąpi pewne zastopowanie. 
Część z nas zapłaci, część straci, ale nie wy-
woła to negatywnych konsekwencji dla całej 
gospodarki.

Czy teraz jest dobry moment na zakup 

mieszkania, czy powinniśmy się wstrzymać 

z takimi decyzjami?

Dobry moment był 2-3 lata temu, natomiast 
w tej chwili rosną koszty. A czy się wstrzymy-
wać czy nie? Cykle na rynku nieruchomości 
trwają zazwyczaj 8, 10, a nawet 12 lat. Czas 
też ma swoją cenę, więc to jest zawsze 
kwestia indywidualnej decyzji. Natomiast 
jeżeli ktoś by chciał kupować w tej chwili 
mieszkanie i spekulować, że cena potem 
pójdzie do góry i na tym zarobi, to raczej 
niekoniecznie.

Czy w innych krajach są jakieś rozwiąza-

nia, które można zastosować na polskim 

rynku, po to żeby np. uwolnić grunty pod 

inwestycje? Czy rzeczywiście widoczne są 

u nas problemy? 

Przy szybkim rozwoju budownictwa, a z takim 
mamy w tej chwili do czynienia, zawsze 
powstają problemy. Nie znam przypadku 

kraju, gdzie się to dzieje łagodnie i łatwo. 
Budownictwo jest terenochłonne, potrzebuje 
przestrzeni uzbrojonych i w dobrych lokali-
zacjach, a także materiałochłonne – cegły, 
cement, robotnicy, to duże, kosztowne fizycz-
nie obciążenie. Mamy teraz przyspieszenie 
nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, 
lecz także w infrastrukturalnym i komercyj-
nym, więc jest bardzo duży popyt budowlany. 
Budownictwo mieszkaniowe konkuruje i to 
dobrze, bo jest bardziej rentowne, ale kiedy 
rywalizuje o ziemię, to koszty rosną. 

Oczywiście można działać spontanicznie, ale 
przy naszym dość słabym planowaniu prze-
strzennym wywoła to problemy. Ono w teorii 
jest bardzo restrykcyjne, jednak praktyka 
pokazuje, że można ominąć pewne bariery. 
Teoretycznie terenów mamy dosyć dużo, ale 
rozwój przestrzenny jest mało kontrolowany. 
Deweloper patrzy krótkookresowo, chce zbu-
dować osiedle, sprzedać i zapomnieć, zająć 
się następną inwestycją. Jest to zrozumiałe, 
ale ludzie, słysząc, że ceny mieszkań będą 
rosły, chcą kupować teraz – niestety, potem 
pojawiają się problemy: rano chcemy jechać 
do pracy, a korek zaczyna się już na ulicy 
osiedlowej, która ma dwa metry szerokości. 
Nie jestem zwolennikiem rozwiązań przejścio-
wych. Muszą być zachowane standardy pla-
nowania przestrzennego. Dobre rozwiązania 
spotyka się szczególnie w Europie Zachodniej 
i w Stanach Zjednoczonych, natomiast u nas 
dużo się o tym mówi, ale niewiele robi.

W krótkim okresie dużego boomu na rynku 
nie warto wprowadzać takich zmian, które 
powodują usztywnienie podaży, bo wówczas 
rzeczywiście stworzymy bańkę na rynku. 
To zawsze są sprzeczne problemy – jest 
popyt, który gwałtownie wzrasta, ponieważ 
czynniki podstawowe i dochody wzrosły, i są 
niskie, ale restrykcyjne stopy. Deregulacja 
spowoduje, że pobudujemy się na następ-
ne kilkadziesiąt lat, stworzymy „potworki 
architektonicze", na które ludzie będą potem 
krzyczeć i narzekać, będą niezadowoleni, 
bo mieszkają gdzieś, gdzie nie mogą dojechać 
i tak dalej. Bez dobrego planowania prze-
strzennego i przy boomie mieszkaniowym 
nie ma dobrego rozwiązania – tereny należało 
przygotować dużo wcześniej. 
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Do dokonania tak niezwykle 
kosztownego zakupu zachęca 
spokój i przewidywalność 
rynku, zwłaszcza gdy 
konieczne jest wzięcie kredytu. 
Jeśli perspektywy pracy i wzrostu 
dochodów wyglądają dobrze 
oraz nie obawiamy się silnych 
zawirowań na rynku finansowym 
w postaci gwałtownych 
zmian kursów walutowych 
i stóp procentowych, znacznie 
łatwiej podjąć decyzję.

W NAJBLIŻSZYCH
KWARTAŁACH
Czy możemy być pewni wzrostu docho-

dów i stabilności cen? Czy zatrudnienie 

utrzyma się na obecnym poziomie? 

Odpowiedź jest nieco skomplikowa-
na. Z jednej strony, pytany o zdanie 
ekonomista bez większych wahań powie, 
że praca i wzrost dochodów wydają się 
być niezagrożone. Z drugiej jednak stro-
ny, są powody do większej ostrożności. 
Co prawda pracy zapewne w Polsce nie 
zabraknie, nawet jeśli wzrost gospodar-
czy będzie wolniejszy niż w przeszłości. 
Płace także raczej będą rosnąć. Jednak 
czy będą wzrastały tak szybko jak dotąd? 
Czy nie pojawi się inflacja, która zmieni 
realną wartość dochodów? Czy finanse 
naszego państwa pozostaną na od-
powiednim poziomie, a w ślad za tym 
niezmienne pozostaną te parametry 
finansowe, które dotyczą przeciętnego 
Kowalskiego? Na te wszystkie pytania 
nie ma już łatwych odpowiedzi. 

Od prawie 3 lat polskie PKB rośnie 
w tempie ok. 5% rocznie. Mimo spo-
rów, które nasz rząd toczy z Komisją 
Europejską, eksport kwitnie a finanse 
publiczne pozostają w dobrym stanie, 
z najniższym od wielu lat deficytem. 
Co więcej, przez ponad ćwierć wieku 
Polacy bali się o swoją pracę, a w 2004 r. 
stopa bezrobocia sięgała 21%. Obecnie 
spadła do historycznie niskiego poziomu 
3,8% (mniejsze bezrobocie od nas mają 
w Unii Europejskiej tylko Czesi i Niemcy). 
Większość ludzi nie ocenia stanu gospo-
darki przez pryzmat wskaźników PKB 
czy deficytu budżetowego. Zazwyczaj 
patrzą na dwie rzeczy: czy nie trzeba 
się bać o pracę i czy rosną ich płace. 
Jedno z drugim jest ściśle powiązane. 
Niskie bezrobocie zmusza przełożonych 
do podwyżek pensji, bo inaczej straciliby 
pracowników i nie znaleźliby nowych. 

PERSPEKTYWY
POLSKIEJ

GOSPODARKI
WITOLD M. ORŁOWSKI 

ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki i publicysta. 

>

„POLSKI CUD” OSTATNICH LAT, O KTÓRYM TAK LUBI 
MÓWIĆ RZĄD, BYŁ WYNIKIEM DWÓCH ZJAWISK. 

Po pierwsze była dobra koniunktura na krajowym rynku napędzana 

wzrostem płac i wzmacniana wydatkami socjalnymi. Jednak znacznie 

ważniejsze jest zjawisko drugie. Od 3 lat intensywnie rozwijała się go-

spodarka Niemiec. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dynamika 

naszego rozwoju zależy głównie od tego, jak wiele polskich produktów 

(zwłaszcza komponentów dla własnego przemysłu) nabywają Niemcy, 

a w ślad za nimi pozostali mieszkańcy Europy. Jeśli kupują dużo, rośnie 

eksport, PKB i konsumpcja, a gospodarka rośnie.
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RYNEK NIERUCHOMOŚCI W 2019 R.

Wszystko wskazuje na to, że gospodarka 
Niemiec, naszego głównego partnera, 
zwalnia. Przy obecnej sile związków Polski 
z zachodnim sąsiadem, spowolnienie 
u niego musi przełożyć się na nasz rynek. 
Efektem próby podtrzymania wysokich 
wydatków w kraju, wbrew kiepskiej 
koniunkturze za granicą, mógłby być tylko 
gwałtowny wzrost deficytu budżetowego 
i deficytu w obrotach handlowych, a co 
za tym idzie załamanie kursu złotego. 
A to – tak czy inaczej – doprowadziłoby 
do końca „polskiego cudu”.

Co stanowi największy problem dla 
Niemiec? To zdumiewające, ale nie wiszący 
nad głową brexit, nie problemy finansowe 
Włoch, ani bunt żółtych kamizelek we 
Francji. Przeszkodą są głównie Chiny. 
Po dekadach błyskawicznego rozwoju, 
chińska gospodarka wyraźnie spowalnia. 
Bodźcem odpowiedzialnym za gwałtow-
ny kryzys może stać się dalsza eskalacja 
wojny handlowej z USA. Nie chodzi tylko 

CZY 2019 R. 
BĘDZIE ODPOWIEDNIM 
MOMENTEM NA ZAKUP 
NIERUCHOMOŚCI? 

Trudno jednoznacznie odpowie-

dzieć na to pytanie. Nawet naj-

lepsza prognoza nie jest w stanie 

przewidzieć zależności pomiędzy 

wszystkimi wskaźnikami mającymi 

wpływ na rynek nieruchomości. 

Dlatego jak zawsze, warto być 

ostrożnym i w zależności od tego, 

czy kupujemy mieszkanie dla siebie, 

czy na wynajem, dobrze przemyśleć 

inwestycję, gdyż dla wielu z nas, 

zakup mieszkania jest najważniejszą 

ekonomicznie decyzją w życiu. 

Czy jest się czym przejmować? Raczej tak, 
choć 2019 r. nie powinien jeszcze przy-
nieść większych problemów. Ludzie wciąż 
inwestują w nieruchomości, więc ich ceny 
będą rosły. Obecnie obserwujemy dosyć 
duży popyt na mieszkania inwestycyjne, 
co przy niskim oprocentowaniu lokat 
bankowych jest zrozumiałe. Ludzie szu-
kają możliwości korzystnego ulokowania 
oszczędności, a kupno mieszkania i jego 
wynajem póki co generują satysfakcjonu-
jący zwrot z inwestycji. Kto ma więc jakieś 
oszczędności, coraz częściej decyduje się 
właśnie na zakup nieruchomości. Z kredy-
tem nie powinno być kłopotu, nawet jeśli 
nieco wzrośnie inflacja, stopy procento-
we zapewne pozostaną dość niskie i nie 
przewiduje się ich wzrostu przynajmniej 

do 2020 r., chociaż warto, by kupujący 
pamiętali, że są to tylko prognozy i wiele 
zależy od tempa wzrostu stóp procento-
wych Unii Europejskiej. Pracy nie zabrak-
nie, a dochody nadal będą rosnąć, choć 
wolniej niż dotąd. Przewiduje się jednak, 
że koniunktura w Polsce pogorszy się, 
dlatego warto mieć to na uwadze, planując 
większe wydatki. Jeśli chodzi o rządo-
wą politykę mieszkaniową na 2019 r., 
nie przewiduje się, aby Narodowy Program 
Mieszkań zamieszał na rynku. Program 
Mieszkanie Plus rozkręca się powoli, 
a oddane do tej pory w ramach projektu 
lokale symbolicznie zaspokoiły potrzeby 
mieszkaniowe. Jedno jest pewne, w Polsce 
nadal mamy do czynienia z dużym 
popytem na mieszkania.

WYRAŹNE PROBLEMY
o to, że taki konflikt wpłynąłby fatalnie 
na handel międzynarodowy. Przede 
wszystkim jakiekolwiek większe spowol-
nienie w Chinach zagrażałoby stabilności 
finansowej dalekowschodniego giganta 
(wytwarzającego dziś największy PKB 
na świecie). Chińskie firmy od 30 lat 
rozwijały się w gwałtowny sposób, korzy-
stając z łatwo udzielanych przez chińskie 
państwowe banki kredytów. Zdaniem 
części ekspertów Kraj Środka jest dziś 
piramidą finansową, która utrzyma się tak 
długo, jak długo udaje się zachować wy-
sokie tempo rozwoju. Wolniejszy wzrost 
może łatwo przełożyć się na masowe 
bankructwa firm i banków, a w ślad za 
tym na kryzys o trudnej do przewidzenia 
skali. Dlaczego aż tak martwi to Niemców? 
Łatwiej to zrozumieć, gdy spojrzy się na 
dane sprzedaży niemieckich produktów. 
Spośród 6,2 mln samochodów, które wy-
produkował w zeszłym roku Volkswagen, 
dokładnie połowa znalazła nabywców 
w Chinach (ponad 3 mln, wobec 0,5 mln 

aut sprzedanych u siebie w kraju). Jeśli 
dojdzie do spadku niemieckiego ekspor-
tu, mniejsze będą również niemieckie 
zakupy w Polsce, a w ślad za tym nasz 
wzrost gospodarczy.

Istnieje też obawa, że niebawem dadzą 
o sobie znać skutki bardzo niskiej aktyw-
ności inwestycyjnej przedsiębiorstw (naj-
niższej w relacji do PKB od 25 lat!) oraz, 
paradoksalnie, niewielkiego bezrobocia. 
Wzrostowi produkcji powinien towarzy-
szyć odpowiednio silny wzrost inwe-
stycji, od których zależy nasza zdolność 
do dalszego zwiększania produkcji oraz 
odpowiedni wzrost zatrudnienia. Jeśli nie 
ma dostatecznie dużych inwestycji, a firmy 
nie mogą znaleźć właściwych pracowni-
ków, po pewnym czasie nie będą w stanie 
zwiększyć swojej produkcji, nawet jeśli 
na rynku jest popyt. Następstwem tego 
jest wzrost inflacji, następnie defi-
cyt handlowy i w końcu spowolnienie 
wzrostu gospodarczego.
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CO DALEJ 
Z POLSKIM RYNKIEM
NIERUCHOMOŚCI?
BEATA 
TOMCZAK
Kierownik Zespołu 
Analitycznego ASM  
– Centrum Badań  
i Analiz Rynku

   Popyt i podaż na rynku 

nieruchomości

   Jak rozmawiać 

z niezdecydowanym klientem?

   Prognozy dla rynku 

mieszkaniowego

W SKRÓCIE

Boom i kolejne rekordy – tak można by określić 
sytuację na rynku mieszkaniowym w ubiegłym 
roku. Skąd tak dynamiczny rozwój tego sektora 
w Polsce? Zawdzięczamy go przede wszystkim 
deweloperom i inwestorom indywidualnym 
budującym obiekty z przeznaczeniem 
do dalszej dystrybucji. Czy i jak długo trend ten 
się utrzyma i co przyniosą kolejne miesiące?

W 2018 r. pozytywny wpływ na 
rynek mieszkaniowy wywierała dobra 
sytuacja finansowa gospodarstw 
domowych, wspierana wzrostem wyna-
grodzenia i zatrudnienia. Zwiększone 
poczucie bezpieczeństwa ekono-
micznego sprzyjało podejmowaniu 
długofalowych decyzji, do jakich bez 
wątpienia zalicza się zakup mieszka-
nia. Istotnym czynnikiem wzrostów 
na rynku nieruchomości były także 
stopy procentowe utrzymywane przez 
Radę Polityki Pieniężnej na historycznie 
niskim poziomie. Wszystko to przełoży-
ło się na poszukiwanie przez Polaków 
inwestycji, które zapewnią im wyższą 
stopę wzrostu niż chociażby trzymanie 
oszczędności na lokatach.

DYNAMICZNIE
I W GÓRĘ
Nieruchomości, w ocenie inwestują-
cych, stały się rozsądnym i bezpiecznym 
wyborem. Wzrosło także zaintereso-
wanie najmem mieszkań (wpływ na to 
miała m.in. rosnąca migracja), co było 
dodatkowym czynnikiem przesądzającym 
o zakupie nieruchomości w celach inwe-
stycyjnych. Jest popyt, a zatem buduje się 
dużo, jednak to, co charakterystyczne 
dla rynku mieszkaniowego, to dynamika 
między zapotrzebowaniem na lokale a ich 
zaspokojeniem. 
O ile popyt bywa elastyczny, o tyle po-
daż ma szereg ograniczeń, jak chociażby 
grunty pod budowę czy rentowność 
firm budowlanych. W 2019 r. firmy 
te mogą borykać się z takimi proble-
mami jak brak wykwalifikowanej siły 
roboczej czy wyższa cena materiałów 
budowlanych. Te czynniki bezpośrednio 
wpływają na ceny nieruchomości. Coraz 
częściej zastanawiamy się, czy bieżący 
rok będzie dobrym momentem na zakup 
własnego M. Jednak popyt i podaż to 
nie jedyne wskaźniki, które modelują 
ceny nieruchomości. 

BUDOWA, CZAS, START!
Istotnymi wskaźnikami kondycji sektora 
mieszkaniowego są liczba rozpoczynanych 
budów i pozwolenia na budowę lub zgło-
szenia z projektem budowlanym. W 2018 r. 
łącznie wydano pozwolenia na budowę 
257 072 mieszkań, z czego 62,2% stanowi-
ły obiekty na sprzedaż lub wynajem (dane 
z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku).  
Ostatnie dwa kwartały ubiegłego roku 
jasno jednak wskazują, że rynek budow-
lany zahamował. Mamy mniej mieszkań 
w budowie, co będzie skutkować spadkiem 
podaży w 2019 r. Eksperci z nieufnością 
traktują też tzw. specustawę mieszkaniową, 
która weszła w życie w poprzednim roku. 
Pomimo tego że ułatwiła odrolnienie ziemi 
położonej w obszarze miast, to jednak brak 
terenów odpowiednich pod zabudowę to 
nadal istotne ograniczenie, na jakie wska-
zują deweloperzy.

Liczba mieszkań 
oddanych do użytku.

Dobra sytuacja finansowa  
gospodarstw domowych

Wzrost wynagrodzenia 
i zatrudnienia

Niskie stopy 
procentowe

Na zwiększone poczucie bezpieczeństwa finansowego  
i inwestycje w nieruchomości wpływ mają:

2016 r.
163 325 mieszkań

2017 r.
178 342 mieszkań

2018 r.
184 783 mieszkań

Źródło: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS.
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WŁASNE M  
POSZUKIWANE

A jakich mieszkań poszukują 

klienci? Na ostateczną decy-

zję inwestora wpływa wiele 

różnorodnych czynników. 

Lokalizacja mieszkania 

ma znaczenie dla 68,4% 

potencjalnych inwestorów.

Istotna jest także dodatkowa  

przestrzeń do przechowywania  

– komórka lub piwnica (46,8%) – oraz 

miejsce parkingowe (35,4%). Ważny 

aspekt stanowi również bezpie-

czeństwo – częściej niż co czwarty 

kupujący poszukuje mieszkania 

na osiedlu zamkniętym (23,3%) 

lub/i monitorowanym (20,3%).  

Analizując sytuację na rynku 

mieszkaniowym, trzeba pamiętać, 

że jego potencjał tkwi także w miesz-

kaniach do remontu. Cały zasób 

mieszkaniowy w Polsce wynosi 

ponad 14,4 mln lokali. Biorąc pod 

uwagę kondycję budynków, w ko-

lejnych latach znacząco wzrośnie 

zapotrzebowanie na ich renowację. 

Aż 71,7% gospodarstw domowych 

planuje przeprowadzić remont bądź 

wykończenie mieszkania lub domu. 

Oczywiście może być to zwykłe po-

malowanie ścian, ale nadal ta liczba 

jest oszałamiająca. Tym bardziej że 

we wcześniejszych latach odsetek 

ten kształtował się znacznie niżej, 

na poziomie około 40%. 

Źródło: raport „Plany remontowe Polaków 2018- 
-2019 w zakresie wybranej aplikacji”, przygotowa-

ny przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku.

SCENARIUSZ I
OSŁABIENIE I WYCZEKIWANIE

Wraz ze spadkiem koniunktury i wzrostu gospodarczego w Polsce, popyt na mieszkania 
nieznacznie osłabnie. Ta tendencja będzie najbardziej odczuwalna w przypadku indywi-
dualnego budownictwa, które od marca 2018 r. notuje ujemną dynamikę. W przypadku 
inwestycji statystycznych Kowalskich mamy do czynienia ze swego rodzaju wyczeki-
waniem – odkładają oni swoje plany do momentu ustabilizowania się sytuacji na rynku. 
W szczególności dotyczy to cen materiałów budowlanych, które znacząco odbiły się 
na kosztach inwestycji. Dodatkowo wzrost cen usług budowlanych i brak wykwalifi-
kowanych pracowników pogłębia problem przyszłej aktywności nie tylko w zakresie 
budownictwa jednostkowego, lecz także deweloperskiego. Ryzyko nieukończenia inwe-
stycji zwiększyło się, ponieważ firmy wykonawcze, pomimo boomu w budownictwie, 
przeżywają trudny czas. 

UWAGA, NADCHODZI… 
NO WŁAŚNIE CO?
Jak będzie wyglądała sytuacja w 2019 r.?  

Autorka przewiduje trzy możliwe scenariusze, które mogą zajść na rynku nieruchomości:

SCENARIUSZ II
STABILIZACJA I POWOLNY SPADEK

W 2019 r. będziemy mogli mówić o czasie stabilizacji na rynku mieszkaniowym, ale nie 
jego drastycznym załamaniu. Kolejne lata przyniosą spadki, lecz spodziewamy się, 
że ta tendencja będzie mieć raczej powolny i stopniowy charakter. Rynek mieszkaniowy, 
podobnie jak inne sektory branży budowlanej, będzie nadal mierzył się z wieloma 
trudnościami: brakiem wykwalifikowanych pracowników i związanych z nim problemami 
z zakontraktowaniem wykonawstwa, ograniczoną dostępnością terenów inwestycyj-
nych, wzrostem cen materiałów budowlanych, usług wykonawców, kosztów pracy itd. 
Inwestorzy starają się kontrolować podaż, aby utrzymać rentowność i zachować satys-
fakcjonujące marże – dzięki temu nie dojdzie do nadpodaży mieszkań, która mogłaby 
spowodować załamanie cen i kryzys na rynku.

SCENARIUSZ III
KONIEC HOSSY I RÓWNOWAGA

Bez wątpienia okres hossy w budownictwie mieszkaniowym mamy już ra-
czej za sobą i płynnie przechodzimy do fazy równowagi na rynku. Choć 
spodziewamy się niewielkiego spadku liczby mieszkań oddawanych do użytko-
wania, to popyt pozostanie na satysfakcjonującym poziomie. Niezmiennie mamy 
bowiem do czynienia z wysokim zainteresowaniem zakupem mieszkań wśród 
Polaków, co jest silnie związane z potrzebą posiadania własnej przestrzeni.

W ubiegłym roku sektor budowlany rozwijał się dynamicznie i notował kolejne rekordy.  
Bardzo możliwe, że w 2019 r. i kolejnych latach trend ten nieco zwolni.
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CZY W POLSCE  OBSERWUJEMY OBECNIE KRYZYS?
Pewne spowolnienie i okres stabilizacji rynku są naturalne, zwłaszcza po ostatnich tak gorących 

i pełnych wzrostów latach. Eksperci jednak nie spodziewają się drastycznych spadków i pęknięcia często 

przywoływanej bańki, ich zdaniem gospodarka może nieco spowolnić, ale nadal bezrobocie pozostanie 

niskie, a dochody będą rosnąć. Wchodzimy w etap równowagi. 

5 WSKAZÓWEK DLA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI
W dobie obaw przed załamaniem rynku i niepewnością sytuacji gospodarczej, dobry pośrednik powinien przygotować się na wahania klienta, 
pytania dotyczące aktualnej sytuacji i trendów, a nawet przedłużanie i wstrzymywanie decyzji o zakupie. Jak zatem rozmawiać z kupującym, 
jakich argumentów używać i jak odpowiadać na najpopularniejsze pytania?

JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM O ZMIANACH NA RYNKU?

MIESZKANIA BĘDĄ DROŻEĆ  CZY TANIEĆ?
Na to pytanie niezwykle trudno odpowiedzieć. Eksperci prognozują, że okres największych  

wzrostów cen mamy już za sobą i można podejrzewać wyhamowanie lub lekką tendencję spadkową.  

Jak będzie, pokaże czas, gdyż na ceny wpływa wiele czynników – nie tylko związanych z naszą 

gospodarką, lecz także globalnych.

CZY ZAKUP Z MYŚLĄ O WYNAJMIE JEST OPŁACALNY?
W ostatnich latach widoczny był wzrost zainteresowania najmem mieszkań, co jest efektem napływu 

migrantów, zwiększającej się mobilności pracowników, trudności ze zgromadzeniem wymaganego 

wkładu własnego do otrzymania kredytu. Do tego dochodzą niskie zyski z lokat, obligacji czy 

kont oszczędnościowych. Wynajem mieszkania wciąż pozostaje dobrym sposobem na inwestycję 

lub ulokowanie oszczędności.

KUPOWAĆ CZY CZEKAĆ NA LEPSZĄ SYTUACJĘ?
Wstrzymywanie się przed zakupem nieruchomości nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem – czas 

poświęcony na poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości i ocenę zdolności kredytowej również jest 

rodzajem inwestycji, a kolejne istotne zmiany na rynku mogą pojawić się dopiero za kilka lat.  

Jeśli planujemy zakup nieruchomości do celów indywidualnych, a nie inwestycyjnych, powinniśmy brać 

pod uwagę przede wszystkim naszą osobistą sytuację, potrzeby i możliwości. 

JAKIE PROBLEMY MOGĄ POJAWIĆ SIĘ PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI?
Problemem może okazać się wzrost kosztów materiałów budowlanych, a także znalezienie 

wykwalifikowanej ekipy remontowej, która pomoże wykończyć wymarzone M. Rozwiązaniem jest 

odpowiednio wczesne planowanie prac i organizowanie zespołu fachowców lub skorzystanie z propozycji 

dewelopera, tzw. mieszkania pod klucz, która minimalizuje liczbę koniecznych prac budowlanych.

JAKIE NIERUCHOMOŚCI KUPUJĄCY
WYBIERALI W 2018 R.?

RYNEK PIERWOTNY  
CZY WTÓRNY? 
To jedno z pierwszych pytań, które 
stawiają sobie kupujący nierucho-
mość. Zarówno jedno, jak i drugie 
rozwiązanie ma zalety i wady. 
Otodom postanowił sprawdzić, 
jakie są główne czynniki wpły-
wające na ostateczną decyzję 
zakupową i jakie kryteria biorą 
pod uwagę kupujący.

Jak wynika z raportu Otodom1, nieco 
ponad połowa osób mieszkających 
na nowych osiedlach zainteresowana 
była nieruchomościami, które miały 
wcześniej innych właścicieli, a dla 
jednej czwartej ankietowanych obo-
jętne było, czy mieszkanie pochodzi 
z rynku pierwotnego lub wtórnego.

1  Raport Otodom na podstawie badań Kantar TNS.  
Badanie CAPI na próbie N-500, w 5 wybranych miastach Polski, luty 2018.

JAKIE ZALETY I WADY WSKAZYWALI BADANI DLA MIESZKAŃ POCHODZĄCYCH Z OBU RYNKÓW?

Tak, choć było mi obojętne,  
czy mieszkanie/dom będzie  
z rynku pierwotnego czy wtórnego

Tak, wolałem(am) mieszkanie/dom 
z rynku wtórnego

Tak, choć od razu wolałem(am)  
mieszkanie/dom z rynku 
pierwotnego

Nie, interesowały mnie wyłącznie 
nowe mieszkania/domy

53%  

osób, które kupiły mieszkania  

deweloperskie było zainteresowane 

także rynkiem wtórnym

Czy rozważał/a Pan/i zakup mieszkania/domu na rynku wtórnym, 
tzn. od wcześniejszego właściciela?

6%

26%

21%

47%

RYNEK PIERWOTNY 

   wszystko jest nowe (40%),

   nie wymaga remontów (37%),

   możliwość samodzielnych decyzji o wystroju wnętrza (32%),

   większa estetyka i nowoczesne rozwiązania architektoniczne (28%),

   możliwość dopłaty z programów rządowych (22%),

   nowoczesna infrastruktura (20%).

RYNEK WTÓRNY 

   szybkość transakcji (39%),

   możliwość negocjacji ceny (37%),

   możliwość znalezienia nieruchomości w korzystnej cenie (36%),

   brak konieczności wyposażenia i wykończenia (29%),

   możliwość zakupu nieruchomości w miejscu,  
gdzie nie są prowadzone inwestycje deweloperskie (27%),

   możliwość oceny zagospodarowania najbliższej przestrzeni,  
np. szkoły, sklepy (26%).

   dodatkowe koszty związane z wykończeniem  
i wyposażeniem mieszkania/domu (37%),

   dłuższy czas oczekiwania na nieruchomość (35%),

   brak możliwości wprowadzenia się bezpośrednio po zakupie (35%),

   możliwość niekorzystnych zmian w otoczeniu budynku,  
w planach zagospodarowania (30%),

   niepewność związana z możliwym bankructwem dewelopera  
lub brakiem regulacji prawnych (29%),

   mniej korzystne ceny (22%).

   przestarzała technologia budownictwa (43%),

   zły stan techniczny budynku (43%),

   konieczność przeprowadzenia remontu (42%),

   niepewność dotycząca faktycznego stanu prawnego nieruchomości (24%),

   wyższe opłaty użytkowania (20%),

   wyższe koszty transakcyjne (20%).
W

A
D

Y
Z

A
L

E
T

Y
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DO ZBUDOWANIA SKUTECZNEJ STRATEGII MARKI PRACODAWCY

10 KROKÓW

Na pytanie, czy na dbaniu o markę 
pracodawcy powinno bardziej zależeć 
dużym czy małym przedsiębiorstwom, 
odpowiedź brzmi – wszystkim. 
Niezależnie od wielkości, firma, 
aby się rozwijać, potrzebuje ludzi 
angażujących się w jej doskonalenie. 
Można nawet uznać, że utrata 
wartościowego pracownika jest 
bardziej odczuwalna w mniejszej 
firmie, choćby ze względu na skalę 
zatrudnienia. Dlaczego warto się zająć 
employer brandingiem i jak to zrobić? 

ANNA MACNAR 
Partner zarządzający w HRM Institute, ekspert w dziedzinie employer brandingu,  
rozwoju i optymalizacji środowiska pracy, zarządzania talentami oraz marketingu personalnego. 
Konsultant, trener i wykładowca. Autorka publikacji na temat budowania wizerunku pracodawcy. 

Rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający. Wskaźniki 
demograficzne w wielu europejskich krajach wskazują, że w ciągu 
najbliższych kilkanastu lat organizacje będą miały problem z pozy-
skaniem odpowiedniej liczby rąk do pracy. Już dziś wyraźnie widać 
to w Polsce – poziom bezrobocia na początku 2019 r. zmniejszył się 
do 3,8% (wg Eurostatu). Można więc śmiało stwierdzić, że bezrobo-
cia w Polsce prawie nie ma. Jak zatem zapewnić firmie odpowiedni 
dostęp do utalentowanych pracowników? Jak zatrzymać ich w orga-
nizacji na dłużej? Firmy stoją przed niełatwym wyzwaniem.
 

EMPLOYER BRANDING
RECEPTĄ NA KŁOPOTY
Od wielu lat pomocą dla pracodawców poszukujących talentów jest 
employer branding, który również w Polsce zyskuje na znaczeniu. 
Okazało się, że receptą na problemy demograficzne może być moc-
na marka firmy przyciągająca pożądanych kandydatów i angażująca 
zatrudnionych pracowników. Rynek w pewnym sensie wymusił 
na kadrze menedżerskiej konieczność zwrócenia większej uwagi 
na potrzeby i oczekiwania potencjalnych i obecnych pracowników. 
Szybko okazało się także, że dobry wizerunek daje firmie wymier-
ne i łatwe do wyliczenia korzyści. Employer branding zwyczajnie 
przynosi zyski wszystkim zainteresowanym stronom: kandydatom, 
pracownikom i firmie. 

KORZYŚCI BIZNESOWE 
A POSIADANIE MOCNEJ 
MARKI PRACODAWCY

Dla organizacji, które nie są jeszcze 

przekonane o potrzebie działań employer 

brandingowych, prezentuję 10 najczęściej 

wymienianych korzyści biznesowych 

wynikających z posiadania mocnej 

marki pracodawcy.

1.   Pozycjonuje ona pracodawcę wśród 

idealnych firm i ułatwia przyciągnię-

cie i zatrzymanie talentów, zwłaszcza 

w demograficznym kryzysie.

2.   Ponad 70% kandydatów posiadających 

doświadczenie zawodowe twierdzi, 

że nie będzie pracować dla organizacji 

o złej reputacji.

3.   Dobra opinia o firmie zmniejsza 

koszty rekrutacji.

4.   Atrakcyjny wizerunek pomaga 

w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej 

na rynku, a co za tym idzie, wysokich 

wyników finansowych.

5.   Employer branding pomaga  

zapewnić wyższy poziom 

zaangażowania pracowników.

6.   Silna marka wspiera w zapewnieniu 

wyższego poziomu obsługi klienta.

7.   Mocna marka pracodawcy zwiększa 

poziom efektywności pracy i zmniejsza 

wskaźniki rotacji w firmie.

8.   Młodzi kandydaci, przez złożeniem apli-

kacji, korzystają średnio z 6 kanałów ko-

munikacji, szukając informacji o firmie.

9.   Kandydaci wierzą bardziej w rekomenda-

cje pracowników firmy niż w jej reklamy.

10.   Pracodawcy pierwszego wyboru  

mogą płacić mniej niż firmy 

z gorszym wizerunkiem.
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Employer branding jest niezwykle ważnym czynnikiem  

wpływającym na sukces organizacji. Firmy z mocnym 

wizerunkiem mogą zatrudniać najbardziej utalentowanych 

pracowników, niejednokrotnie płacąc mniej. Mają też niższe 

fluktuację i wskaźnik nieobecności w pracy, bardziej zaanga-

żowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników, a finalnie 

większe zyski. Bardziej znane i pozytywnie kojarzone marki 

to właśnie firmy najczęściej wymieniane przez kandydatów 

do pracy jako idealni pracodawcy. 

Mam nadzieję, że z roku na rok coraz większa liczba pra-

codawców będzie decydować się na zaplanowanie działań 

wizerunkowych w formie pełnowartościowej i mocnej 

strategii employer brandingowej. 

KROK 5
Analiza i benchmark działań wizerunkowych konkurencji.

Na każdym etapie działań wizerunkowych pracodawcy anali-
zują swoją pozycję rankingową w odniesieniu do konkurencji 
zarówno biznesowej, jak i rekrutacyjnej. Bardzo często czołowi 
rekruterzy konkurują ze sobą o najlepszych kandydatów. Warto 
mieć świadomość tego, jak wyglądają ich działania, jakie kanały 
komunikacyjne i narzędzia są używane. Na tym etapie można 
wykorzystać dane o konkurencji z ilościowych badań zewnętrz-
nych oraz przeprowadzić audyt konkurencji on-line. 

KROK 6
Wypracowanie Employer Value Proposition (EVP)  

marki pracodawcy.

Krok szósty jest bardzo ważny i dotyczy zidentyfikowania klu-
czowych wartości wyznawanych przez pracodawcę, czyli tych, 
które później będziemy komunikować kandydatom, licząc 
na ich zainteresowanie. Jakie powinno być EVP pracodawcy? 
Przede wszystkim atrakcyjne, a także prawdziwe, wiarygodne, 
wyraziste i, co warte podkreślenia, unikalne.

Właściwie zidentyfikowane EVP pomaga 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoba, 
którą pragniemy zrekrutować, powinna wybrać 
właśnie naszą organizację.

Wartości te powinny być z jednej strony spójne z komuni-
kacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy, a z drugiej widoczne 
w działaniach i zachowaniach przedsiębiorstwa. Wartości 
wywołują zarówno korzyści emocjonalne (czuję się dobrze, 
pracując tutaj), jak i realne (tę organizację obchodzi mój rozwój 
zawodowy) dla aktualnych i przyszłych pracowników. EVP to 
wizytówka firmy odzwierciedlająca wizerunek, jaki organizacja 
chce przedstawiać pracownikom i wszystkim zainteresowanym 
na zewnątrz firmy. EVP powinno podpowiadać kandydatowi, 
dlaczego miałby dla nas pracować.

KROK 7
Przygotowanie strategii komunikacji na bazie EVP  

marki pracodawcy.

Przygotowane unikalnego EVP dla wszystkich zidentyfikowa-
nych grup pracowników powinno zamienić się teraz w działania 
komunikacyjne. Pierwszem etapem jest opracowanie najważniej-
szych treści i haseł wizerunkowych, których będziemy używać. 
Drugi krok to wybór odpowiednich layoutów graficznych 
wzmacniających komunikaty tekstowe. Spójność i atrakcyjność 
tych materiałów we wszystkich kanałach komunikacyjnych jest 
bardzo ważna, ponieważ zgodnie z przysłowiem: Jak cię widzą, 

tak cię piszą. W tym punkcie warto także wykorzystać kreatyw-
ność agencji i copywriterów i zaprosić ich do współpracy. 

KROK 8
Wybór strategicznych narzędzi i kanałów wykorzystywanych 

w strategii komunikacji.

Mając materiały tekstowe i graficzne, możemy równolegle wybierać 
narzędzia, jakie chcemy użyć w kampanii i kanały komunikacyjne, 
którymi chcemy się porozumiewać z kandydatami. Na co się zdecy-
dować w gąszczu możliwości? Dużo dowiemy się z analizy raportów 
i opinii kandydatów. Dostaniemy wprost informacje, jakie kanały 
są skuteczne, a jakich nasza grupa nie używa. Oczywiście idealni 
pracodawcy wykorzystują zarówno tradycyjne, jak i nowe media 
w rekrutacji. Liderzy rynkowi cały czas starają się szukać innowacyj-
nych rozwiązań mogących dać firmie przewagę konkurencyjną. 

KROK 9
Wybór miernika efektywności marki pracodawcy.

Bez mierzenia ROI z działań employer brandingowych żaden zarząd 
nie potraktuje projektu poważnie i nie przeznaczy na niego odpo-
wiedniego budżetu. Dlatego przed wyborem wskaźników, wyko-
rzystywanych do tworzenia analizy zwrotu z inwestycji w employer 
branding, dobrze jest je uporządkować. Do najczęściej wymienia-
nych i wykorzystywanych mierników atrakcyjności marki praco-
dawcy należą: obecność w opiniotwórczych rankingach, poziom 
zaangażowania pracowników, poziom pozytywnej rozpoznawalności 
w targetowej grupie kandydatów, średni czas i koszt zatrudnienia 
pracownika czy poziom rotacji pracowników.

KROK 10
Ewaluacja i doskonalenie strategii.

Krok dziesiąty dla tych, którzy są na początku przygotowania stra-
tegii wizerunkowej pracodawcy, wydaje się mało ważny. Jednak pro-
ces stałej ewaluacji i doskonalenia strategii, uzależnionej od bardzo 
zmiennego otoczenia rynkowego, jest niezwykle ważny. Nieustanna 
czujność, analiza trendów i zmian rynkowych oraz biznesowych jest 
nieodzownym elementem planowania strategicznego.

Poniżej przedstawiam 10 najważniejszych kroków,  

pozwalających na przygotowanie skutecznej strategii  

wizerunkowej marki pracodawcy.

KROK 1
Wewnętrzna analiza status quo marki pracodawcy.

W przygotowaniu strategii warto zacząć od analizy wnętrza 
organizacji. Co powinno zostać zbadane? Wszelkiego rodzaju 
dokumenty, procedury, procesy HR mające wpływ na markę firmy. 
Ważne jest zebranie wiedzy o organizacji, jej mocnych i słabych 
stronach, potrzebach i planach.

W wariancie idealnym warto przygotować szyte na miarę ilościo-
we badanie (ankietowe) sprawdzające markę pracodawców wśród 
własnych pracowników. Dają one bowiem liczbową odpowiedź 
na pytanie o opinie pracowników i pokazują skalę zjawiska. 
Zatrudnieni najczęściej chętnie biorą udział w analizach, jeśli 
jest to zaproszenie do współtworzenia strategii komunikowania 
marki. Warto już w tym momencie budować zespół ambasadorów 
wśród pracowników.

KROK 2
Zewnętrzna analiza marki pracodawcy.

Ma ona w założeniu pokazać, jak pracodawca jest oceniany przez 
kandydatów zewnętrznych. Chodzi zarówno o tych młodych, 
bez doświadczenia zawodowego, jak i profesjonalistów z większym 
lub mniejszym dorobkiem zawodowym. 
Jednym ze sposobów jest analiza pozycji rankingowych w kilku 
badaniach prowadzonych na polskim rynku. Drugi sposób to stwo-
rzenie własnego badania na temat percepcji naszej marki wśród 
potencjalnych kandydatów. 

PLANOWANIE STRATEGII
EMPLOYER BRANDINGOWEJ CZAS ZACZĄĆ

Jeśli o sukcesie firm decydują w znaczącej mierze pracujący w niej ludzie, to jak nie traktować poważnie tematu strategicz-
nego zarządzania marką pracodawcy? Aby móc ją skutecznie komunikować wewnętrznie i zewnętrznie, trzeba zaplanować 

swoje działania przy pomocy strategii employer brandingowej, która w sposób holistyczny i zintegrowany będzie współgrała 
ze strategiami organizacji oraz produktów lub usług, które oferujemy.

Najlepsi pracodawcy mają świadomość, że działania wizerunkowe muszą być prowadzone 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Zaangażowani pracownicy 

są zapraszani do odgrywania roli ambasadora marki swojego pracodawcy. 

KROK 3
Analiza kierunków rozwoju organizacji w najbliższej przyszłości.

Ma ona odpowiedzieć na pytania: Gdzie zmierza organizacja? 
W jakim kierunku będzie rozwijał się biznes? Jakich ludzi do tego 
rozwoju firma będzie potrzebować?
Konieczne są tutaj rozmowy z zarządem i właścicielami firmy. 
Perspektywa liderów organizacji jest integralną częścią procesu 
formułowania strategii marki pracodawcy. Osoby odpowiedzialne 
za budowanie marki pracodawcy w firmach powinny mieć stały 
kontakt z biznesem i znać strategiczne plany organizacji.

KROK 4
Definicja najważniejszych dla organizacji grup targetowych 

wśród kandydatów.

Należy odpowiedzieć na pytanie, jakich pracowników poszukuje 
organizacja: top talentów czy właściwych talentów. Odkrycie kim 
są odpowiedni pracownicy jest kluczowe dla organizacji i dlatego 
idealni pracodawcy identyfikują swoją właściwą grupę targetową, 
aby móc poznać jej oczekiwania i cele zawodowe.

Pokolenie Y już na dobre zagościło na rynku pracy. Faktem jest 
także to, że ich nowe spojrzenie i oczekiwania wobec pracodawców 
zmuszają firmy do weryfikowania dialogu prowadzonego z grupami 
pracowniczymi. Dodatkowym wyzwaniem jest ułatwienie współ-
pracy milenialsów z poprzednimi pokoleniami, których podejście 
do pracy jest zupełnie inne. Menedżerowie muszą pochylić się 
także nad strukturą pracowników w firmie. W wielu przypad-
kach nie jest to jedna grupa targetowa kandydatów, ale kilka. 
Mając wiedzę o tym, jakie atrybuty i wartości marki pracodawcy 
są ważne dla poszczególnych grup, możemy odpowiednio 
profilować komunikację.
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KTO?
Ikea Polska to polski oddział szwedzkiego lidera w zakresie produkcji i sprzedaży detalicznej 

mebli oraz artykułów dekoracyjnych. Wielokrotnie nagradzana tytułem „Wspaniałe miejsce 

pracy” przyznawanym przez międzynarodowy Great Place to Work Institute. Marce towa-

rzyszy hasło „Każdy rozwój firmy rozpoczyna się od ludzi”.

CO?
Szeroko zakrojona kampania employer 
brandingowa „Ty jesteś zmianą” skierowana 
do obecnych i potencjalnych pracowni-
ków. W skład kampanii weszły działania 
wzmacniające pozytywny wizerunek IKEA 
jako dobrego pracodawcy oraz działania 
zmierzające do optymalizacji rekrutacji. 

GŁÓWNY CEL
Realizatorzy kampanii postawili sobie dwa 
główne cele. Pierwszym było dotarcie 
do otwartych, proaktywnych ludzi i po-
kazanie im IKEA jako marki pracodawcy, 
drugim zwrócenie uwagi na konieczność 
zmiany modeli rekrutacyjnych na bardziej 
przyjazne potencjalnym kandydatom. 

REALIZACJA 
Szeroko zakrojona kampania employer 
brandingowa zakładała szereg projektów 
wizerunkowych. Przede wszystkim pra-
cowano nad nową platformą internetową 
www.twojastronapracy.ikea.pl, oferującą 
spersonalizowane treści oraz możliwość 
aplikowania na wybrane stanowisko w myśl 
idei #poTwojemu. Kampanii towarzyszyły 
prace nad spotem wideo, który pokazał 
sylwetki pracowników IKEA i nawiązał do 
najważniejszych wartości marki, takich jak 
poszukiwanie nowych rozwiązań, wspól-
nota, kreatywność, prostota i troska o ludzi 
oraz środowisko, w którym żyjemy.

EFEKT
Wypracowany i wdrożony nowy model 
rekrutacji pracowników wpłynął na wzrost 
efektywności zatrudnienia. Obecnie osoby 
starające się o pracę w IKEA biorą udział 
w nowej i bardziej przyjaznej formule 
rekrutacji, której towarzyszą trzy hasła: 
autentyczność, transparentność i otwarta 
komunikacja z kandydatem. 

Proces składa się z czterech kroków:

   Krok 1 – poznaj IKEA jako pracodawcę 
– w pierwszym kroku kandydaci dowia-
dują się jak najwięcej o IKEA, poznają 
kulturę i wartości firmy. 

   Krok 2 – aplikuj #poTwojemu – kandydat 
sam wybiera format aplikacji, który naj-
bardziej odpowiada jego preferencjom  
– może to być tradycyjne CV, dokument 
tekstowy, film, prezentacja czy link 
do własnej strony internetowej. 

   Krok 3 – porozmawiajmy – czyli spo-
tkanie umożliwiające lepsze poznanie 
kandydata, motywacji i talentów. 

   Krok 4 – potencjalny pracownik zapozna-
je się z ofertą, menadżerem działu i decy-
duje, czy chce związać się z marką IKEA. Wizerunkowy spot wideo, 

który towarzyszył kampanii 
„Ty jesteś zmianą”, osiągnął 
ponad pół miliona wyświetleń.  

Podczas wydarzenia swoją premie-

rę miała aplikacja IKEA Journeys 

– nowe narzędzie on-line, które 

poprzez historię wybranych pracow-

ników grupy IKEA pokazało, jak może 

wyglądać kariera i jakie możliwości 

ma każdy z zatrudnionych w firmie.  

WYDARZENIA DODATKOWE
Zorganizowany dla pracowników Grupy IKEA 
event – Tydzień Talentu, to kolejna inicjatywa 
w ramach działań employer brandingowych 
marki. Ponad 150 tys. osób miało wyjątko-
wą okazję do wzięcia udziału w specjalnych 
wydarzeniach oraz uzyskania informacji 
o możliwościach rozwoju w całej grupie IKEA.

Podczas Tygodnia Talentu pracownicy 
wzięli udział w otwartych spotkaniach 
z menadżerami oraz warsztatach i sesjach 
coachingowych wspierających rozwój kom-
petencji pracowniczych. Odbyły się także 
spotkania z liderami, którzy zaprezentowali 
możliwe ścieżki kariery. Ciekawostką była 
okazja do porozmawiania poprzez chat 
z kolegami pracującymi w zagranicznych 
oddziałach na całym świecie. 

ZATRUDNIAMY LUDZI,
NIE CV
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Z MIŁOŚCI DO KWIATÓW
EMPLOYER BRANDING VIDEO W FIRMIE KWIATY&MIUT

KTO?
Kwiaciarnia KWIATY&MIUT, działająca od 2013 r. na poznańskich Jeżycach. Jej założycielami są Łukasz Marcinkowski 

i Radek Berent, a impulsem do rozpoczęcia biznesu była po prostu miłość do kwiatów i głęboka fascynacja roślinami. W 2016 r., 

wraz z Magazynem USTA, wydali książkę „O Kwiatach”, a rok później „O Roślinach”.

Panowie tworzą bukiety i kompozycje okolicznościowe, oprawy ślubne, instalacje i scenografie we współczesnej formie, wykorzystując 

sezonowe rośliny rosnące w naturze oraz kwiaty z własnej uprawy. Inspiruje ich głównie rytm nadawany przez naturę. Ich realizacje 

prezentowane były w polskich magazynach i czasopismach (m.in. „Vogue”, IKEA Family Magazyn, „Uroda Życia”, „Elle Decoration”, 

„Twój Styl”, „Gala”, „Weranda Country”, „InStyle”). 

CO?
Dwuosobowa firma przeprowadziła 
kampanię na Facebooku i Instagramie, 
wykorzystując do niej profesjonalne wideo 
opowiadające o ich pracy z kwiatami. 

GŁÓWNY CEL
Głównym celem było wzmocnienie wi-
zerunku marki poprzez zaprezentowanie 
jej twórców jako ekspertów i pasjonatów 
w dziedzinie roślinności. Dla właścicieli 
Kwiaciarni KWIATY&MIUT tworzenie 
roślinnych kompozycji to coś więcej niż 
praca – to przede wszystkim pasja i wielka 
przyjemność, którą poprzez kwiaty przeka-
zują swoim klientom.

REALIZACJA
W trwającym niespełna minutę filmie nie 
pada ani jedno słowo, a główną rolę grają 
kwiaty i przygotowywana oprawa weselna. 
Film pokazuje, jak wielkie znaczenie mają 
kwiaty w naszym życiu i jak wiele mogą 
zmienić – odpowiednio dobrane dodają 
charakteru i podkreślają wyjątkowość 
chwili. Nie są zwykłą dekoracją, a obrazem, 
który stanowi dopełnienie najważniejszych 
wydarzeń w naszym życiu. 

EFEKT
Nagroda EB Kreator 2017, największego 
konkursu employer branding, organizo-
wanego przez GoldenLine. Kwiaciarnia 
otrzymała nagrodę za najlepsze wideo 
wizerunkowo-rekrutacyjne. Jury doceniło 
autentyczność przekazu i wysoki poziom 
realizacji, dzięki któremu firma pokazała, 
że nawet niewielkie, kilkuosobowe biznesy 
mogą tworzyć angażujące materiały z za-
kresu employer brandingu.

KWIATY&MIUT 

Cieszą się dużą popularnością 

w social mediach – na Facebooku 

profil kwiaciarni śledzi niemal 40 tys. 

fanów, na Instagramie ich poczyna-

nia obserwuje ponad 53 tys. miłośni-

ków. Ich najnowsze dzieło to Szkoła 

Bukieciarstwa KWIATY&MIUT, 

która została założona na począt-

ku 2019 r. i ma już prawie tysiąc 

instagramowych followersów.
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   Co oznacza hasło nowej 

kampanii Otodom?

   Jakie są przewidywane cele 

i założenia kampanii?

   Jak wyglądał casting 

i dobór aktorów?

W SKRÓCIE
AGATA POLIŃSKA 
Head of Marketing Otodom odpowiedzialna za strategię i całokształt 
działań wizerunkowych i promocyjnych marki. Kieruje działem marketingu.

JÓZEK DUTKIEWICZ 
Dyrektor Kreatywny Scholz & Friends. Realizował kampanie dla takich marek 
jak Netia, Plus, Wirtualna Polska czy Tymbark.

Życie po swojemu, realizacja 
pasji i luz związany 
z decydowaniem o tym, 
co dzieje się we własnym 
mieszkaniu… Te elementy 
sprawiają, że czujemy się 
spełnieni i szczęśliwi.  
Zobacz, jak wyglądały prace 
nad realizacją kampanii 
reklamowej Otodom oraz jakie 
wartości chcieliśmy przekazać 
w naszym najnowszym spocie.

Rozmawiała Barbara Dorosz 

Jakie wartości niesie hasło 

„Najbardziej sobą jesteś u siebie”? 

Józek Dutkiewicz: „Najbardziej sobą, 
jesteś u siebie” odnosi się do własnego 
mieszkania i związanych z nim niezależ-
ności, swobody i luzu. Wszystko, co robisz 
w swojej własnej przestrzeni, jest bardziej, 
mocniej, po twojemu. Tam możesz być 
naprawdę sobą, bo tylko ty decydujesz co, 
jak, i z kim będzie się działo. A wymarzone 
mieszkanie najłatwiej znajdziesz przez naj-
większy serwis nieruchomości – Otodom.

Agata Polińska: U siebie czujesz się 
swobodnie, jesteś sobą, a odpowiednie 
miejsce znajdziesz właśnie w Otodom. 
Kampanię kierujemy tym razem do nieco 
młodszej grupy docelowej. Z przeprowa-
dzonych przez nas badań wynika, że oso-
by w wieku 24-35 lat, tuż po studiach, 
które zaczynają swoją drogę zawodową, 
najczęściej deklarują, że w ciągu najbliż-
szego roku będą poszukiwać mieszkania. 
Stwierdziliśmy, że skoncentrujemy się 
właśnie na nich, ponieważ to bardzo 
wartościowa grupa, jednocześnie mająca 
najniższą świadomość istnienia serwisów 
z ogłoszeniami nieruchomości. Stąd też 
zmiana komunikatu – z marzeń o domu 
za miastem z ogrodem i przestrzenią 
dla rodziny, na marzenia o domu jako 
miejscu, w którym jest się sobą, czuje 
się swobodnie i realizuje się. Tam można 
robić wszystko to, na co nie pozwala się 
sobie w przestrzeni publicznej, w pracy. 

Czy najnowszy spot reklamowy jest 

częścią kampanii wizerunkowej 

czy też sprzedażowej?

Agata Polińska: Kampanie o szerokim 
zasięgu wykorzystujemy głównie do 
budowania wizerunku. Zależy nam na 
wzroście świadomości serwisu Otodom 
wśród Polaków, chcemy kreować 
konkretny wizerunek, staramy się, żeby 
marka była przyjazna, żeby ludzie nas 
lubili i żebyśmy byli im bliscy.

Działania skierowane na pozyskiwanie 
ruchu w serwisie prowadzimy w Internecie. 
Takie kampanie realizujemy stale i dzięki 
nim docieramy do konkretnej grupy 
osób zainteresowanych określonym 
typem nieruchomości. Prowadzimy takie 
działania np. w wyszukiwarce Google 
czy mediach społecznościowych – ich 
celem jest to, aby zainteresowany wysłał 
zapytanie i finalnie skontaktował się 
z ogłoszeniodawcą. 

Co zadecydowało, że wybraliście właśnie 

tę kreację i agencję, która zrealizowała 

z wami projekt?

Agata Polińska: Proces trwał dosyć długo, 
ponieważ w trakcie przygotowywania kam-
panii przeprowadzaliśmy badania fokusowe 
z osobami w wieku naszej grupy docelowej. 
Przedstawiliśmy im kilka pomysłów, które bra-
liśmy pod uwagę w całym procesie przetar-
gowym z agencjami. Badani mówili, co im się 
najbardziej podoba, a co należałoby w danej 
koncepcji zmienić. Sprawdzaliśmy też ich re-
akcje – czy się uśmiechają, czy są źli, czy chcą 
zobaczyć ten film jeszcze raz, czy może nie do 

końca wiedzą, jaki jest przekaz. W ten sposób 
weryfikowaliśmy, które pomysły sprawdzą 
się najlepiej. Oczywiście cała kreacja musiała 
być spójna z naszą marką. Pewne koncepcje 
odrzuciliśmy od razu, bo jeżeli coś nie łączy 
się z naszymi wartościami, nie pokazuje marki 
w sposób zgodny z obraną strategią i pozy-
cjonowaniem, to wiadomo, że tego konceptu 
nie będziemy brali pod uwagę. Finalnie, 
wybraliśmy agencję Scholz & Friends Warsaw, 
gdyż jej projekt zyskał największą sympatię 
grup fokusowych. 

Na potrzeby kampanii został ogłoszony  

casting. Czy odzew był duży? Czy poszu-

kiwano odpowiednich osób pod ustalone 

role wg zaakceptowanego wcześniej 

scenariusza?

Józek Dutkiewicz: Aby pokazać jak najbar-
dziej naturalnych bohaterów, Otodom zde-
cydował się zaprosić do udziału w spocie 
nie tylko aktorów, ale także swoich fanów. 
Dlatego też ważnym elementem kampanii 
był jej teaser, a dokładnie casting do spotu 
telewizyjnego, na który mógł zgłosić się 
każdy i finalnie zagrać w reklamie. 

U SIEBIE MOŻESZ 
BYĆ SOBĄ!
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Agata Polińska: Odzew był spory. 
Najwięcej osób o castingu dowiedziało się 
z Facebooka i OLX-a. Dla wielu kandyda-
tów było to pierwsze w życiu spotkanie 
z kamerami. Zależało nam, żeby bohate-
rowie byli jak najbardziej naturalni, żeby 
nie było wygładzonych zdjęć, by panowała 
duża swoboda. Dlatego zdecydowaliśmy 
się zaangażować prawdziwych ludzi z krwi 
i kości, a nie znanych aktorów. 

Jakie media, oprócz telewizji, wybraliście 

do komunikacji? 

Agata Polińska: Prowadziliśmy bardzo 
intensywne działania w Internecie: na 
YouTube, mediach społecznościowych 
ale też w serwisach VOD. Uaktywniliśmy 
również nasz profil na Instagramie. W trak-
cie kampanii monitorujemy, które media 
i formaty reklam najlepiej się sprawdzają 
i na bieżąco optymalizujemy kampanię. 

W jaki sposób przedstawiliście główne 

założenia kampanii?

Józek Dutkiewicz: Naszą historię opo-
wiedzieliśmy za pomocą krótkich, nie 
połączonych ze sobą scenariuszowo scenek 
– winietek, w których bohaterowie robią 

w swoim domu to, co lubią. Chcieliśmy te 
historie opowiedzieć dynamicznie, w spo-
sób sugerujący „podglądający” charakter 
spotu. Zależało nam na energii i wrażeniu 
autentyczności oglądanych scenek: natu-
ralni ludzie, w rzeczywistych wnętrzach, 
robiący prawdziwe, chociaż momentami 
ciut dziwne i ekscentryczne rzeczy. Montaż 
miał sugerować, że niektóre ujęcia nakręco-
no smartfonem lub lustrzanką.

Chcieliśmy być blisko ludzi, w ich natural-
nym środowisku – pierwszym własnym 
mieszkaniu. Opowiedzieliśmy historię 
o emocjach towarzyszących nam, gdy 
wreszcie znajdziemy się pod własnym 
dachem, w miejscu, gdzie każdy może być 
sobą. Ale ponieważ pokazujemy serwis 
nieruchomości, istotne były wnętrza, 
które grają równie ważną rolę.

Skąd wiadomo, że reklama jest sku-

teczna? Jakimi wskaźnikami mierzycie 

jej efektywność?

Agata Polińska: Pamiętajmy, że za 
reklamami, które mają na celu budo-
wanie wizerunku marki, nie stoją cele 
krótkoterminowe. Jedną kampanią nikt 

nie sprawi, że świadomość marki nagle 
wzrośnie o kilkanaście punktów procen-
towych. Do tego, aby takie wskaźniki 
wzrosły, potrzeba wielu zintegrowanych 
działań prowadzonych na przestrzeni 
dłuższego czasu. My kampanie telewi-
zyjne prowadzimy już trzeci rok z rzędu 
i dzięki temu że regularnie monitorujemy 
wskaźniki brandowe, takie jak świado-
mości marki, to wiemy, że działania te 
przynoszą przynoszą długoterminowy 
efekt w postaci wzrostu wartości marki 
Otodom. Ale mimo tego że główny cel 
jest długoterminowy, to zawsze w trakcie 
kampanii telewizyjnych osiągamy efekty 
odczuwalne natychmiast, czyli wzrost ru-
chu na stronie czy więcej zapytań z frazą 

„Otodom” w Google. Widzimy także 
ogromne zaangażowanie i zainteresowa-
nie spotem na platformie YouTube. 

 
Po trzech tygodniach 
od rozpoczęcia działań 
marketingowych, spot 
reklamowy został wyświetlony 
ponad 700 tys. razy i zebrał 
mnóstwo pozytywnych opinii.

Spot w telewizji był wyświetlany 

do końca marca. Co jest kontynuacją 

tej komunikacji? 

Agata Polińska: Uzupełniają ją krót-
kie, humorystyczne formy reklamowe 
w Internecie. Przygotowaliśmy osiem 

sześciosekundowych filmików, tzw. bum-
perów, które kierujemy do różnych osób. 
W jednym klipie występuje kobieta 
w ciąży, w innym dziewczyna z psem, 
a w kolejnych głównym bohaterem jest 
mężczyzna w wannie i gamer grający 
na konsoli. Ważnym uzupełnieniem kam-
panii jest także konkurs, który wystar-
tował na Instagramie. Uczestnicy mają 
za zadanie opublikowanie filmu, zdjęcia 
lub boomeranga, w którym w ciekawy 
sposób pokażą, co robią u siebie, w swo-
jej własnej przestrzeni.

Dziękuję za rozmowę.
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TAJEMNICZY KLIENT 
W BIURZE

NIERUCHOMOŚCI

>

Jesteśmy coraz bliżej wyłonienia 
zwycięzcy w Konkursie Lider 
Nieruchomości Otodom. 
Wygrana w konkursie to nie tylko 
prestiż, ale również pierwsza 
taka nagroda w branży, która 
pozwoli wypromować swoje biuro 
w czołowych mediach. Już 20 maja 
podczas Czwartego Spotkania 
Liderów Nieruchomości w Serocku, 
poznamy laureatów plebiscytu. 

TRZECI ETAP RYWALIZACJI O TYTUŁ NAJLEPSZEGO

PO PIERWSZE,
RZETELNOŚĆ
Przypomnijmy, że w konkursie mogły wziąć 
udział wszystkie biura, niezależnie od ich 
lokalizacji. Metodologia konkursu została 
tak opracowana, aby wielkość biura lub jego 
lokalizacja nie wpływała na wyniki konkursu. 
Z pomocą niezależnej agencji badawczej 
IQS zadbaliśmy o to, aby system oceniania 
był bardzo rozbudowany. W rezultacie, do 
ostatniego etapu zakwalifikowały się również 
mniejsze biura nieruchomości. Obecnie trwa 
III faza rywalizacji - badanie Mystery Shopper, 
które umożliwia zaobserwowanie sposobu 
codziennej pracy pośredników nieruchomości. 
Audytem objęliśmy 48 biur: 3 najlepsze biura 
z rankingów wojewódzkich oraz wszystkie 
biura prowadzące działalność ogólnopolską, 
które zgłosiły się do konkursu. Jak wygląda 
audyt? Przede wszystkim przeprowadzany 
jest trzykrotnie dla każdego biura. Narzędziem 
badawczym jest scenariusz wywiadu oraz 
standaryzowany kwestionariusz oceny 
opracowany przez agencję badawczą. Nasi 
audytorzy wcielają się w potencjalnego 
klienta zainteresowanego zakupem nieru-
chomości i, podczas rozmowy telefonicznej, 
weryfikują jakość obsługi. 

WIARYGODNE DANE BYŁY 
NASZYM PRIORYTETEM. 

W oparciu o opracowany przez 

metodologów IQS algorytm, 

przeliczone zostały wskaźniki, 

które pozwoliły utworzyć rankingi 

biur nieruchomości. Po oficjalnym 

ogłoszeniu wyników konkursu, 

podczas Czwartego Spotkania 

Liderów Nieruchomości, roześle-

my rankingi do wszystkich biur, 

które brały udział w plebiscycie. 

Zależy nam, aby poznały swoją 

pozycję na tle konkurencyjnych 

biur pośredniczących w zaku-

pie i sprzedaży nieruchomości. 

PO DRUGIE,
JAKOŚĆ
Praca audytorów realizujących projek-
ty Mystery Shopper podlega kontroli 
zgodnie z Programem Kontroli Jakości 
Pracy Ankieterów oraz zasadami 
Kodeksu ESOMAR.

KONKURS LIDER 
NIERUCHOMOŚCI 
OTODOM W LICZBACH

3 kategorie konkursowe

2 rankingi
3 etapy konkursu

16 nagród 

48 biur 
objętych audytem

144 przeprowadzone audyty  

przez tajemniczego klienta
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DOKOŃCZYĆ MYŚL 
LEPIEJ NIŻ KONKURENCJA

Zaufanie odgrywa 
niezwykle ważną rolę 
we współczesnym biznesie. 
Nieustannie rosnąca 
konkurencja sprawia jednak, 
że coraz trudniej zbudować 
silną więź. O zaufaniu, 
a także o skutecznej 
komunikacji, motywacji 
do działania i kreatywności 
w sferze zawodowej 
rozmawiamy z Miłoszem 
Brzezińskim. 

MIŁOSZ BRZEZIŃSKI
Autor, doradca w zakresie efektywności osobistej i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, współpracujący  

z organizacjami na całym świecie. Jest autorem książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym.  
Opublikował dziesiątki artykułów na temat rozumienia i praktycznego zastosowania psychologii akademickiej.

PO CZWARTE,
NAGRODY
Zadbaliśmy o to, aby nagrody były atrak-
cyjne nie tylko pod względem ich wartości, 
ale również przyniosły realną korzyść dla 
pracy zawodowej agentów. I tak, laureaci 
konkursu, oprócz wyjątkowej statuetki, cer-
tyfikatu oraz emblematu, które będą mogły 
zostać wykorzystane w materiałach mar-
ketingowych biura, zdobędą profesjonalną 
kampanię promocyjną. Działania PR-owe 
pomogą zyskać rozgłos w najpopularniej-
szych mediach w Polsce. W skład kampanii 
wchodzą publikacje m. in. w mediach, 
takich jak: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.
pl, Newsweek, Business Insider, Gazeta.
pl, Tok.fm oraz w Agencie Nieruchomości, 
na blogu Otodom i w serwisie Otodom. 
Dodatkowy benefit w postaci udzia-
łu w Czwartym Spotkaniu Liderów 
Nieruchomości to okazja do spotkania 
wybitnych specjalistów z branży, wymiany 
doświadczeń z innymi uczestnikami oraz 
przede wszystkim możliwość wspólnego 
poszukiwania nowych obszarów do satys-
fakcjonującego rozwoju.  

PO TRZECIE, KORZYŚCI
Niezależnie od wyników, korzyści z udziału odniesie każde biuro. Poprzez Konkurs Lider 
Nieruchomości daliśmy pośrednikom możliwość porównania się i sprawdzenia z konkurencją 
z regionu. Raport z danymi w postaci rankingu będzie dostępny dla każdego biura, które 
wzięło udział w konkursie.

Jak mówi Monika z Rudnicka z Otodom, Rankingi w Polsce są bardzo 
popularne. Niestety w branży nieruchomości jeszcze nikt nie zrobił 
takiego zestawienia, bo to nie jest „łatwy kawałek chleba”.  Lubimy 
wyzwania, dlatego zdecydowaliśmy się pójść w tym kierunku. Jest to 
bardzo ważny krok, aby uwiarygodnić tę branżę. Dzięki temu biura 
nieruchomości zyskają wizerunkowo, liczymy na rozgłos w mediach. 
Będą mieć też zestawienie, którego nigdy wcześniej nie mieli, a które na 
pewno pomoże im w budowaniu strategii. Zyskają też poszukujący – 
otrzymają informacje na temat działalności biur i będą wiedzieć, kto jest 
liderem w ich regionie.

Z kolei Marta Rybicka z IQS podkreśla zasadność opracowania 
rankingu. Od wielu lat w różnych branżach organizowane są konkursy, 
które opierają się na badaniach marketingowych. Jako przykład podam 
branżę finansową, w której regularnie organizowany są ranking banków. 
Mają one na celu wskazanie liderów rynku w kontekście obsługi ban-
kowej czy jakości produktów, chociażby Przyjazny Bank Newsweek czy 
Złoty Bankier. Inną branżą, która się porównuje jest branża motoryza-
cyjna: i tu przytoczę Audyt Jakości Obsługi Autoryzowanych Serwisów 
ASO. W każdym z tych konkursów zbierane są dane z różnych źródeł, 
najczęściej są to audyty, w których audytorzy lub klienci weryfikują usłu-
godawcę. Na podstawie rzetelnych i obiektywnych danych budowane 
są rankingi, dzięki którym klienci mogą sprawdzić jaka jest kondycja 
branży, kto w branży jest liderem, jaką pozycję zajmuje ich usługodawca. 
Sam podmiot ma szansę zweryfikować swoją pozycję i kondycję bizne-
sową na tle branży, otrzymuje wiedzę nad czym powinien pracować, 
aby rozwijać swój biznes.
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ich rewidować. Bardzo rzadko szczerze 
przyznajemy, że zachowaliśmy się wobec 
kogoś nieuczciwie, ale chętnie wytykamy 
nieprawość innym. 

Kolejną kwestią jest to, że większość 
z nas, zaglądając w siebie, nawet coś tam 
znajduje, ale z przerażeniem stwierdza też, 
że naprawdę, nie ma się czym chwalić. 
W skrócie – podróż do naszego wnę-
trza jest modna, ale niewiele warta bez 
oceny ze strony otoczenia. Powinniśmy 
raczej oceniać się za to, co robimy, a nie 
za to, co mamy w środku, chcieliśmy albo 
zamierzamy zrobić. Oczywiście intencje 
oczyszczają działanie, ale kłopot w tym, 
że my zawsze gotowi jesteśmy wmówić 
sobie (i innym), że nasze zamiary były 
dobre. Cóż – są dobre, ale głównie dla nas. 
Na wiele pytań potrafimy sobie odpo-
wiedzieć, grzebiąc we własnym wnętrzu, 
ale nic nie zastąpi rozmowy z przyjaciół-
mi, których opinie powinniśmy brać pod 
uwagę. Nie chodzi o tych, którzy zawsze 
nam przytakują, ale takich, którzy wskażą 
z niepokojem nasze dziwne zachowania, 
jednocześnie zostając przy nas, by pomóc 
nam rozwiązać kłopot.

Zaufanie do marek jest dziś kluczowe 

dla sukcesu biznesowego. W pra-

cy agenta nieruchomości zdobycie 

przychylności klienta jest równie 

ważne. Czy istnieją jakieś uniwersalne 

wskazówki, pomagające je zyskać? 

Wielu pośredników właśnie w oparciu 

o wypracowany wizerunek eksperta 

zamyka największe transakcje. 

Zacznijmy od poważnego stwierdzenia: 
rynek nie jest etyczny. Jeśli ktoś nam coś 
sprzedaje, to robi to głównie (choć nie 
wyłącznie) dla siebie. Jednocześnie rynek 
także nie zadaje klientom pytania, czy ich 
wybór jest etyczny i oferuje to, co klient 
chce kupić albo coś, co wygląda jak dobry 
wybór. Niemniej zawsze na pierwszym 
miejscu stoi interes firmy sprzedającej. 
W farmacji moglibyśmy robić lekarstwa 
dopasowane do genotypu każdego 
klienta, ale kto za to zapłaci? Moglibyśmy 
produkować bezbarwne nakrętki do jed-
nakowych butelek plastikowych i byłoby 
ekologiczniej, ale nie jest to marketin-
gowo zasadne. Transakcja to zawsze 
pogodzenie interesu klienta i sprzedawcy. 
Inna sprawa, że ich preferencje można 
zmienić, prezentując szeroki asortyment. 

Każdy z nas ma za sobą doświadczenie, 
kiedy po zapoznaniu się z ofertą wybrał 
coś innego niż to, po co przyszedł. 
Ot, powiedzielibyśmy – nasza ludzka 
niedoskonałość. Ale czy na pewno? 
Warto pamiętać, że właśnie na tych nie-
doskonałych cechach budujemy kontakt 
i ewentualną transakcję. Dla tworzenia 
przychylności klienta istotna wydaje się 
zwłaszcza negatywna strona tej niedo-
skonałości – zmęczenie i niechęć prze-
żywania porażki. Przypomina to nieco 
relację lekarza z pacjentem na oddziale 
ciężkich chorób: doktor nie chce się 
zaprzyjaźnić i zaangażować, żeby mu 
potem nie było mu przykro, kiedy pa-
cjent odejdzie. Co więcej, agent nie ma 
niewyczerpanych dobowych zasobów 
empatii, bycia uprzejmym i słuchającym, 
a klienci są świadomi, że kupią chętniej 
od kogoś, kogo lubią i nie chcą ujawniać 
emocji, żeby nie zostały użyte przeciwko 
nim. Z kolei sprzedający jest czasem zbyt 
zmęczony, by dostrzec i wykorzystać 
chęci kolegowania się, które w chwili 
słabości klient przejawi. 

Pracując na rynkach w USA i Wielkiej 
Brytanii, widzę różnicę, ponieważ 
tam bezpieczna otwartość ma granicę 
o wiele dalej niż w Polsce. Stanowi to 
dla nas dużą szansę, ale wymaga także 
wysiłku. Powiedziałbym więc wprost, 
że zakładając, że każdy z nas ma jakąś 
dozę życzliwości dla innych, najbardziej 
pomoże agentom, jeśli się wyśpią i naje-
dzą. W takiej sytuacji człowiek wyłącza 
tryb oszczędzania energii i nieświadomie 
wysyła więcej pozytywnych komunika-
tów. Kupującemu wydaje się, że oto trafił 
się ktoś, z kim jest chemia. 

Czy kluczem do zaufania może być sku-

teczna komunikacja? Jakie są wiodące 

zasady mądrej komunikacji? 

Do budowania zaufania w biznesie 
potrzebujemy skutecznego procesu per-
swazyjnego. Tu reguły są dość wyraźnie 
określone – uśmiechać się, pochylać 

Rozmawiała Barbara Dorosz

Biznes to ludzie. Z racji wybranej ścieżki 

zawodowej patrzy Pan na nich wnikliwym 

wzrokiem psychologa. Co Pana najczę-

ściej zaskakuje? 

Najbardziej zaskakujące bywa, że wielkie 
projekty rozbijają się o niewielkie ludzkie 
kwestie, np. ktoś komuś po prostu nie ufa. 
Ma rozpisaną procedurę, ale nie wierzy, 
że da się ją zrealizować albo plan zrewo-
lucjonizowania procesu sprzedażowego 
został rozpisany za granicą, a w Polsce 
nie działa ze względu na relacje w firmie. 
Prezentacje, kalkulacje, predykcje rozbijają 
się często o rafy naszej ludzkiej wrażli-
wości – o wiele większej, niż moglibyśmy 
przyznać i nierzadko chcielibyśmy sobie 
na nią pozwolić. Relacja biznesowa jest jak 
każdy inny związek. Zaufanie wypracowu-
je się mozolnie. Jednocześnie otoczenie 
biznesowe, rywalizacyjne ze swojej natury, 
zdecydowanie preferuje tych, którzy dzia-
łają w zgodny sposób. To natomiast ozna-
cza, że najefektywniej jest zagryźć zęby 
i wykonywać swoje zadania, ponieważ 
kajak płynie szybciej, jeśli wszyscy wiosłują 
w tę samą stronę. Kurs da się w razie 
konieczności skorygować, ale jednomyśl-
ność ma przewagę nad niekończącą się 
przedwdrożeniową optymalizacją.

Otwartość na to, by uczyć się od innych, 

którzy osiągnęli już sukces, jest ważna, 

ale nie zastąpi nigdy podróży w głąb 

siebie. Czy lubimy tam zaglądać?

Potocznie uważa się, że lubimy sobie 
„pogrzebać w głowie”. Praktyka poka-
zuje jednak coś zupełnie odwrotnego. 
Człowiek w pojedynkę, zwłaszcza 
kiedy myśli o sobie, dysponuje za-
ledwie poważnie zniekształconymi 
wnioskami. Uważamy, że w ciągu dnia 
zdążymy zrobić więcej, niż to możliwe. 
Uważamy, że jesteśmy bardziej otwar-
ci niż w rzeczywistości, fajniejsi, milsi, 
inteligentniejsi i oczywiście skromniejsi. 
Z góry zakładamy, że jesteśmy uczciwsi, 
chociaż sądy na temat własnej etyczno-
ści zaliczamy do jednych z najbardziej 
zniekształconych i wcale nie zamierzamy 

w stronę rozmówcy, kiwać głową, stać 
przodem do drugiej osoby (czubki butów 
kierować w jej stronę), używać słowa 
zaufanie, mówić poprawnie i pokazywać 
ładne rzeczy. Być schludnym i najle-
piej także atrakcyjnym. Ufamy tym 
wszystkim elementom rzeczywistości, 
choć są to sygnały łatwe do podro-
bienia. Mógłbym być mniej cyniczny 
i powiedzieć o wychodzeniu naprzeciw 
potrzebom klienta. To prawda, niemniej, 
czy to w procesie sprzedaży, czy w życiu 
osobistym, najczęściej chcemy po prostu 
przekonać innych do swojego zdania. 

Klient nie będzie z nami do końca szcze-
ry, bo to niebezpieczne – trochę powie, 
a trochę się trzeba domyślić. Toteż nie 
zajmujemy się poznawaniem kupującego 
dogłębnie, raczej wysyłaniem sygnałów, 
które mają spowodować, że uwierzy, 
że go rozumiemy. Choć nie do końca 
tak jest, bo każdy dorosły zorientuje 
się prędzej czy później, że nawet jego 
własna rodzina niezbyt go rozumie. 
Jednak od kogoś kupować trzeba 
i dlatego nie musimy znać klienta tak, 
jak jego matka. Wystarczy, że dokoń-
czymy jego myśl lepiej niż konkurencja. 
A to jest już prostsze. 

Spośród wyżej wymienionych przykła-
dów wyróżnić chcę jednak estetykę. 
Wierzymy porządkowi i temu, że ma 
on wiele wspólnego z prawdą. Agent 
w pierwszej kolejności musi więc wy-
glądać porządnie, mieć dobre mate-
riały, zachowywać się profesjonalnie 
i w uporządkowany sposób budować 
swoje wypowiedzi. Ani spontaniczność, 
ani dowcip nie sprzedają tak dobrze 
kosztownych produktów jak estety-
ka, precyzja, dokładność i schludność, 
połączone z życzliwością. Jeśli więc ktoś 
nie chce się uśmiechać, ma pognie-
cione teczki albo nie ma pomysłu, jak 
elegancko opowiedzieć o przedmiocie 
potencjalnej transakcji, znacznie obniża 
prawdopodobieństwo sukcesu.

Zakup nieruchomości to dla wielu 

osób najważniejsza decyzja w życiu. 

Niejednokrotnie wymaga odwagi. 

Jak rozmawiać z klientem, który jest nie-

zdecydowany i waha się przed podjęciem 

ostatecznej decyzji? 

Wiele technik czytelnicy tego wywiadu 
zapewne już znają, więc nie chcę wy-
ważać otwartych drzwi. Pragnę jedynie 
zwrócić uwagę na rzadko omawianą kwe-
stię: koszt braku podjęcia decyzji albo 
jej odroczenia. Wysokie kwoty to zwykle 
duże emocje. A te wymagają spokoju. 
Wiele technik perswazyjnych (jak reguła 
niedostępności) zajmuje się ponaglaniem 
i pompuje koszty odraczania. Niewielu 
klientów jednak zwraca uwagę na fakt, 
że w życiu nie wszystko da się prze-
czekać. Życie to swego rodzaju wyścig, 
w którym decyzje powinny być podej-
mowane względnie szybko, ponieważ 
czas zmarnowany na ich podjęcie jest 
nie do nadrobienia. Jaki jest koszt tego, 
że zdecydujemy się na zmianę za rok albo 
nawet później? Niektórzy mówią – będę 
miał mniej pieniędzy, muszę pomyśleć. 
Prawda, ale czy po zakupie przypadkiem 
znów nie pojawi się w życiu jakaś moty-
wacja lub przygoda? Czy nie będę szukał 
sposobu, żeby pracować efektywniej? 
Czy nowe otoczenie nie zmieni wiele? 
Takich pytań można postawić mnóstwo, 
zresztą nie tylko w momencie zakupu, ale 
w ogóle w życiu. Jesteśmy bardzo zaradni 
i elastyczni, kiedy już coś się zmieni. 
Koszty tkwienia w jednym miejscu często 
są dla nas jednak kwestią, której nie 
poświęcamy uwagi. A bywają spore.
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Czy metryka klienta ma znaczenie i należy 

dopasować do niej sposób komunikacji, czy 

raczej liczy się coś innego?

Osoby z pokolenia Y (osoby urodzone w latach 
80. i 90. – przyp. red.) bardzo cenią sobie uży-
teczność, nowoczesną estetykę, sprawność 
w załatwianiu potrzeb i uważność. Są w stanie 
kupić produkty wysokiej marży, tylko dlatego 
że coś będzie zorganizowane i załatwione 
od ręki. W przypadku pokolenia X (urodzeni 
w drugiej połowie XX w., w Polsce w latach ok. 
1961–1983 – przyp. red.) cierpliwość jest 
cechą silniej rozwiniętą. Te osoby będą się 
zastanawiały dłużej, statystycznie porównu-
jąc jednak mniejszą liczbę ofert. Millenialsi 
chętniej porównają większą liczbę propozycji, 
jednak głównie tych, które dostaną od ręki.  
Są to prawidłowości stanowiące pewien 
punkt wyjścia. Statystyka jest bowiem 
bardzo drażliwym tematem w pracy agenta. 
Przeciętnie wyższe osoby mają krótsze włosy. 
Dlaczego? Bo statystycznie mężczyźni są 
wyżsi od kobiet. Nie znaczy to jednak, że 
w naszym indywidualnym kontakcie taka 
tendencja się pojawi. Możemy próbować 
w procesie sprzedaży zahaczać o stereotypy 
i najbardziej prawdopodobne punkty nawią-
zywania relacji, ale równocześnie możemy 
nigdy w życiu nie trafić na klienta odpowiada-
jącego średniej. Nic nie zastąpi więc rozmowy 
z kupującym i próby nawiązania relacji, która 
w sposób jak najbardziej wymowny da mu 
poczucie, że jego los nie jest nam obojętny.

Biznesowe rozmowy to często trudne, wy-

magające negocjacje. Czy w kontakcie na li-

nii agent nieruchomości – kupujący, pośred-

nik może sobie pozwolić na asertywność? 

Jak ją zachować tak, by nie stracić klienta? 

Pytanie to wynika z faktu, że asertywność 
ma w sobie zaszytą pewną agresję. Niestety 
nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna-
ją się cudze granice. Nie podoba nam się to, 
bo „co mi tu ktoś będzie mówił, gdzie mam 
chodzić, a gdzie nie”, lecz stąd właśnie wynika 
kłopot z asertywnością. Nie chcemy być nie-
mili, a czasem nie ma innego wyjścia. Trzeba 
pamiętać o jeszcze jednej kwestii – negocjacje 
to gra. Swego rodzaju zabawa, w której obie 
strony pokazują drugiej, jak bardzo jest ona 
dobrym negocjatorem i wycisnęła ich do cna. 

Sytuacje, w których wypada się wykazać aser-
tywnością, są liczne, ale jeśli chodzi o ustęp-
stwa, powinny być one coraz mniejsze. Dzięki 
temu widać już z daleka, że zbliżamy się do 
ściany. Co więcej, każde ustępstwo powin-
no być okupione widocznym cierpieniem. 
Zawsze, nawet w przypadku odmowy, powin-
niśmy dać klientowi poczucie, że przynaj-
mniej próbowaliśmy i rozmawialiśmy. Należy 
szukać sposobu powiększenia tortu – zmiany 
kierunku rozmowy. Te i inne taktyki pojawiają 
się na szkoleniach z negocjacji i nie powinny 
być nowością dla agentów. Wypada je sobie 
jednak od czasu do czasu odświeżyć, by być 
ich sprawnym użytkownikiem.

W obliczu robotyzacji pracy i rozwoju 

sztucznej inteligencji, wiele osób zastana-

wia się nad kompetencjami przyszłości.  

Które z nich będą na wagę złota? Jakie 

umiejętności warto rozwijać? 

Reprezentanci każdej profesji są zdania, 
że robotyzacja nie dotknie akurat ich branży. 
Są w błędzie. Na początku proces obejmie 
zwłaszcza te elementy pracy, które są łatwe 
do zastąpienia albo żmudne. Przykład, bez-
pośrednio nas dotyczący, to różnego rodzaju 
porównywarki cen. Klient będzie miał szansę 
wyszukać interesujący go produkt szybko 
i z poczuciem, że dokonał optymalnego 
wyboru. Trzeba jednak pamiętać, że kontakt 
z kupującym nie zostanie wyparty do końca, 
a ich liczba nie spadnie. Rolą organizacji i ich 
zarządów będzie takie dopasowanie cen 
wyjściowych, by być atrakcyjnym dla klienta 
i pojawiać się w zestawieniach na wysokich 
miejscach. Tam jednak, gdzie cena będzie 
podobna, konsument prawdopodobnie posta-
nowi samodzielnie, fizycznie sprawdzić ofertę. 
Tu mamy doświadczenia ze sprzedaży na 
każdym poziomie – nikt nie wybiera produk-
tów najtańszych. Cena jest ważnym kryterium 
wyboru, ale nie jedynym. Być może wręcz 
powinniśmy uznać, że praca agenta stanie 
się prostsza – jeśli klienci do niego nie trafią, 
będzie to efekt polityki cenowej. 

Pojawią się natomiast inne problemy  
– na przykład większa presja, kiedy kupujący 
jednak się z nim spotka. Tu zapewne trzeba 
będzie opanować umiejętność skupiania 

uwagi kupującego na elementach dla niego 
(i dla nas) kluczowych. Zestawienia będą 
kompilowały różne aspekty produktu, będą 
zwracały uwagę i filtrowały czasem wygodne 
tylko dla siebie cechy nieruchomości i kon-
sument może być przekonany, że algorytm 
uwzględnia wszystkie jego preferencje. 
Niestety – wzory długo jeszcze będą bardzo 
ułomne, ponieważ wiedza programistów jest 
niewielka. Trudno będzie im także opanować 
indywidualne preferencje klienta, skoro nie 
będzie on dokonywał dużej liczby zakupów. 
Algorytm będzie raczej bazował na ogólnych 
statystykach, o ich wadach już wspominałem. 
Postawiłbym na umiejętności zwracania uwa-
gi kupującego na to, co w jego przypadku jest 
sygnałem, a co szumem. Klient będzie miał 
wiele informacji, z których – czego nie będzie 
świadomy – część będzie zniekształconych 
albo wręcz pozbawionych znaczenia.

Marzymy o dobrobycie, osiąganiu suk-

cesów, ale – pomimo chęci i dobrych 

pomysłów – często gdzieś po drodze 

tracimy zapał. Jak możemy wzmocnić 

motywację do działania? 

Najprościej regularnie przyglądać się 
stanowi swojego konta bankowego. A tak 
poważnie, to myślę, że w momencie wyczer-
pania najbardziej pomaga kontakt z sensem 
swojej pracy. Na przykład: chcę być specja-
listą i mieć wpływ. Chcę być dobry w tym, 
co robię. Ekspert to bowiem ktoś, kto ma 
wpływ na rzeczywistość – mówi coś i to się 
dzieje. Nie jest nim osoba, której nikt nie 
słucha albo po fakcie stwierdza: tak myśla-
łem. Jeśli mamy cel, by stać się ekspertem, 
szukamy sposobu na ciągłe granie tymi kar-
tami, które mamy. Raz będzie łatwiej, a raz 
trudniej. Niestety– biznes jest ze swej natu-
ry środowiskiem rywalizacyjnym jak wyścig. 
Jeśli więc robi się za łatwo, to coś jest podej-
rzane. Chcąc być ekspertem, powinienem 
raczej codziennie szukać sposobu na to, by 
jak wykorzystać swoje atuty i umiejętności, 
zamiast mnożyć powody, dla których mi 
ciężko i wymówki, przez które nie dałem 
rady. Nikt nie ma wymarzonych kart w ręku, 
ale ci, którzy dochodzą dalej, radzą sobie 
pomimo trudności. Wszystkim jest ciężko. 
Powiada się elegancko, że poddajemy się 

wtedy, kiedy ból jest większy od sensu 
działania. Rozumiem, że praca ponad siłę 
dla „dobra organizacji” i „targetów” nie jest 
bliska każdemu (mówiąc delikatnie), ale sto-
sunki zawodowe łączą interesy pracodawcy 
i pracownika. Jeśli stajemy się skuteczni, 
to obie strony wygrywają. Oczywiście 
czasem bywamy przemęczeni albo załamani. 
Wtedy trzeba odpocząć. Zasadniczo, jeśli je-
steś lekko zmęczony, powinieneś się zmobi-
lizować do działania, ale kiedy jesteś bardzo 
zmęczony – powinieneś odpocząć. Wiele 
osób powie, że jest permanentnie zmęczo-
na… Cóż, przykro mi. Zostaną wyprzedzeni 
przez tych, którzy umieją wskrzesać w sobie 
maksymalną mobilizację, a potem zorganizo-
wać doskonały odpoczynek. Taka jest natura 
rywalizacji – jedni są sprawniejsi, inni gorsi. 
Jeśli więc jesteśmy ciągle przemęczeni, 
to coś trzeba zmienić. Pracować sprytniej, 
a nie ciężej. Jak to zrobić? Najprostszy 
sposób – dyskretnie podglądać mistrzów 
w swojej firmie czy branży.

Coraz częściej wymaga się od nas no-

wej jakości. Jak obudzić w sobie twór-

cze myślenie? Mówi się, że lenistwo 

sprzyja kreatywności…

W pewnym sensie to prawda. Żartobliwie 
mówimy, że kreatywność jest pochodną 
lenistwa, bo myślimy jak zrobić i się nie 
narobić. Druga interpretacja jest taka, że 
najlepsze pomysły przychodzą nam do 
głowy, kiedy nic nie robimy. Skuteczne są 
podobno 3P: poduszka, prysznic i pociąg. 
To prawda, ale jest też druga strona medalu. 
Kreatywność to efekt znalezienia zaska-
kujących połączeń między informacjami, 
które już wcześniej były w głowie. Jeśli więc 
mamy słabe, stare i nieprecyzyjne informa-
cje, to nie można się spodziewać, że leżenie 
na trawie doprowadzi nas do genialnych 
odkryć. Proces kreatywny bywa efektem 
ubocznym odpoczywania po ciężkiej pracy 
polegającej na nabywaniu doświadcze-
nia i wiedzy. Skoro tak, to czy rzeczywi-
ście możemy uznać, że lenistwo sprzyja 

kreatywności? Powiedzielibyśmy raczej, 
że sprzyja jej najpierw ciężka praca, a potem 
bezmyślny odpoczynek – i tak na okrągło. 
Stąd też bliżej prawdy są ci, którzy twierdzą, 
że to równowaga nie sprzyja kreatywności. 
Kreatywność woli się zamęczyć, a potem 
leżeć bez ruchu. Średnia wypada pośrodku, 
ale budujemy ją raczej na skrajnościach.

Bardzo dużo mówi Pan o rozwoju innych, 

a jakie wydarzenia stanowiły kamienie 

milowe w Pana dotychczasowej karierze 

zawodowej i doprowadziły do miejsca, 

w którym jest Pan obecnie?

Istotny był moment, w którym postanowiłem 
zostać przedsiębiorcą. Za ważną uznaję także 
decyzję, dotyczącą założenia wydawnictwa 
i samodzielnego publikowania moich książek. 
Nie jestem jednak miłośnikiem skoków i celu, 
a raczej człowiekiem drogi – mozolnej pracy 
nad sobą i cieszenia się z tego, że coś się 
dzieje – czasem na plus, a czasem na minus. 
Dzięki temu przeżywam jakąś przygodę 
i mogę się sprawdzić.

Jaka jest specyfika coachingu przeznaczo-

nego dla osób zajmujących się sprzedażą?

Często pracujemy nad efektywnością oso-
bistą, planowaniem dnia pracy i prioryte-
tami (to trudne, kiedy wszystko jest ważne 
i pilne). Dla osób zajmujących się sprzedażą 
o wiele efektywniejszy nierzadko okazuje 
się mentoring, czyli rozmowa z doświadczo-
nymi koleżanką lub kolegą, którzy po prostu 
podają sposoby na niewyważanie otwar-
tych drzwi. Taka wymiana doświadczeń 
w zespole jest jednak trudna do osiągnięcia, 
ponieważ osoby zajmujące się sprzedażą 
stanowią w firmie raczej grupę pracowniczą 
niż zespół. Są to często jednostki bardzo 
rywalizacyjne, toteż częściej mentorem 
jest bezpośredni przełożony albo nawet 
zwierzchnik. Praca nad  
wymianą doświadczeń w zespole jest o wie-
le tańsza i efektywniejsza, niż wynajmowa-
nie usług zewnętrznego eksperta. Coaching, 
jeśli już, zmonetyzuje się lepiej dla dyrektora 
sprzedaży, o ile ten oczywiście dostrzega 
sens w tego typu działaniach.

Dziękuję za rozmowę.
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PRZEKSZTAŁCENIE
PRAWA UŻYTKOWANIA

WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy 
wieczyści gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe stali się 
z mocy prawa ich właścicielami. 
Prawo użytkowania wieczystego 
miało być udogodnieniem dla 
budownictwa mieszkaniowego 
przy pozostawieniu własności 
gruntów przy państwie. Konstrukcja 
jednak, szczególnie po przemianach 
ustrojowych, raczej komplikowała 
obrót niż go ułatwiała. 

KAROL FILIPIUK  
radca prawny w kancelarii WKB Wierciński, 
Kwieciński, Baehr sp. k.

KAMIL KRÓL
prawnik w kancelarii WKB Wierciński,  
Kwieciński, Baehr sp. k. 

Przekształcenie nastąpiło na podstawie Ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, która weszła w życie 5 październi-
ka 2018 r. (dalej: ustawa). 

ZAKRES 
PRZEKSZTAŁCENIA
JAKICH NIERUCHOMOŚCI  
DOTYCZY PRZEKSZTAŁCENIE?
Ustawa ma zastosowanie do gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe. Zgodnie 
z art. 1 ust. 2 ustawy należy przez nie rozumieć 
nieruchomości zabudowane wyłącznie: 

a)  budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

b)  budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 
w których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne, lub

c)  budynkami mieszkalnymi wskazanymi w pkt a) 
lub b), łącznie z budynkami gospodarczymi, 

garażami bądź innymi obiektami budowlany-

mi lub urządzeniami budowlanymi, umożli-
wiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie 
z budynków mieszkalnych.

Warto zaznaczyć, że ustawą objęto 
więc także grunty zabudowane bu-
dynkami mieszkalnymi wielorodzin-
nymi, w których co prawda część 
lokali ma charakter niemieszkalny, 
ale stanowią one mniej niż połowę 
wszystkich lokali w danym budynku. 
W przeciwnym przypadku doszłoby 
bowiem do pominięcia np. dość 
licznej w Polsce grupy budynków 
mieszkalnych, których partery 
przeznaczone są na lokale usługo-
we służące głównie mieszkańcom 
tych budynków (np. sklepy spożyw-
cze, apteki, kawiarnie), co byłoby 
sprzeczne z celem ustawy.

W przypadku, gdy inwestycja mieszka-
niowa (zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego lub de-
cyzją o warunkach zabudowy) nie została 
zakończona przed 31 grudnia 2018 r., 
prawo użytkowania wieczystego gruntu 
przekształci się w prawo własności 
z dniem oddania budynku mieszkalnego 

do użytkowania w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

JAKIE NIERUCHOMOŚCI  
NIE ZOSTAŁY OBJĘTE 
PRZEKSZTAŁCENIEM?
Przekształceniu nie uległo prawo użyt-
kowania wieczystego nieruchomości 

zabudowanych budynkami przeznaczony-

mi na cele inne niż mieszkaniowe, a więc 
np. budynkami handlowo–usługowymi, 
biurowymi czy przemysłowymi.

Przekształceniem nie objęto także nieru-
chomości zabudowanych na cele mieszka-
niowe, ale położonych na terenie portów 
i przystani morskich bądź oddanych 
w użytkowanie wieczyste na podsta-
wie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU
CZYM JEST ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU  
PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I KTO JE WYDAJE?
Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest 
urzędowym dokumentem formalnie potwierdzającym dokonanie takiego przekształcenia.

ZGODNIE Z USTAWĄ ZAŚWIADCZENIE WYDAJE:

a)  starosta – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,

b)  odpowiednio wójt (burmistrz, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd 

województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego,

c)  dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub 

dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku grun-
tów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty.

W JAKIM TERMINIE POWINNO ZOSTAĆ WYDANE ZAŚWIADCZENIE?
Na wydanie zaświadczenia właściwy organ ma rok od dnia, w którym nastąpiło prze-

kształcenie. Pomijając przypadek tzw. opóźnionego przekształcenia, o którym będzie mowa 
poniżej, zaświadczenie powinno zostać wydane najpóźniej do końca grudnia 2019 r. 
Ustawa przewiduje jednak możliwość samodzielnego złożenia wniosku o wydanie zaświad-
czenia, stanowiąc, że wówczas organ powinien je wydać w krótszym terminie wynoszącym 
cztery miesiące od dnia otrzymania takiego wniosku. Jeżeli wspomniany wniosek zostanie 
dodatkowo uzasadniony potrzebą „dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal” 
albo „ustanowienia odrębnej własności lokalu”, organ powinien wydać zaświadczenie w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

CO Z AKTUALIZACJĄ WPISÓW W KSIĘGACH WIECZYSTYCH?
Zgodnie z ustawą właściwy organ samodzielnie przekaże zaświadczenie również do sądu 

prowadzącego księgę wieczystą dla nieruchomości objętej przekształceniem. Następnie 
sąd z urzędu dokona w tej księdze wieczystej wszystkich niezbędnych wpisów (wykre-
ślenie prawa użytkowania wieczystego, wpisanie nowego właściciela, ujawnienie roszczenia 
dotychczasowego właściciela o dokonywanie opłat za przekształcenie).

>
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OPŁATY
CZY PRZEKSZTAŁCENIE  
JEST ODPŁATNE?
Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego podlega opłacie wnoszonej 
rocznie (dalej: opłaty). 

Wysokość oraz mechanizm wnoszenia 
opłat zasadniczo nie różni się od opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczyste-
go, które użytkownicy wieczyści wnosili 
przed przekształceniem.

Właściciel nieruchomości objętej prze-
kształceniem w każdym czasie trwa-
nia obowiązku wnoszenia opłat może 
zgłosić właściwemu organowi na piśmie 
zamiar jednorazowego ich wniesie-
nia w kwocie pozostającej do spłaty 
(opłata jednorazowa).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY 
ZA PRZEKSZTAŁCENIE?
Wysokość rocznych opłat stanowi rów-

nowartość wysokości rocznej opłaty 

z tytułu użytkowania wieczystego, która 
obowiązywałaby w dniu przekształcenia 
(przy czym dokładna wysokość opłaty 
będzie wskazywana w zaświadczeniu).

W pewnych przypadkach istnieje jednak 
możliwość skorzystania z bonifikat. 
Będą z nich mogły skorzystać m.in. osoby 
fizyczne będące właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszka-
niowe, jeżeli zdecydują się na jednorazowe 
zapłacenie wszystkich opłat (opłata jed-
norazowa). Wysokość bonifikaty wynosi 
od 10% do 60% opłaty jednorazowej, przy 
czym im wcześniej taka opłata zostanie 
wniesiona, tym wyższa będzie bonifikata.

PRZEZ JAKI OKRES I W JAKICH 
TERMINACH NALEŻY UISZCZAĆ 
OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE?
Opłaty są uiszczane corocznie przez 

20 lat na rzecz dotychczasowego właści-
ciela nieruchomości, czyli w większości 
przypadków – Skarbu Państwa lub danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 
W przypadku zbycia przekształconego pra-
wa własności nieruchomości, obowiązek 
ponoszenia opłat automatycznie przejdzie 
na nowego właściciela.

Zasadniczo opłata należna 
za 2019 r. powinna być uiszczona 
do 29 lutego 2020 r. Natomiast opłaty 
za 2020 r. i każde następne lata płatne 

będą do 31 marca danego roku. 

Opłaty mogą też podlegać waloryzacji 
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi, jednak nie częściej niż raz na 3 lata. 
Waloryzacja następuje z urzędu lub 
na wniosek właściciela nieruchomości.

Przewidziana ustawą procedura 

przekształcenia prawa użytko-

wania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości zosta-

ła uregulowana w taki sposób, 

aby w wyniku jego dokonania 

właściciel nieruchomości objętej 

przekształceniem co do zasady 

nie musiał podejmować żadnych 

dodatkowych czynności. 

Samo przekształcenie nastąpiło 

bowiem z mocy prawa, a późniejsze 

wydanie zaświadczenia o prze-

kształceniu i dokonanie stosow-

nych wpisów w księdze wieczystej 

odbywa się z urzędu. Co więcej, 

również w zakresie uiszczanych 

opłat de facto niewiele się zmie-

nia – zarówno stawka, jak i sam 

mechanizm płatności za przekształ-

cenie w standardowym przypadku 

nie odbiegają bowiem od uiszcza-

nych wcześniej opłat rocznych 

z tytułu użytkowania wieczystego.

PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE:

   sprawdź, czy prawo użytkowania wieczystego gruntu (również takiego, na którym 

znajduje się sprzedawane mieszkanie) uległo przekształceniu na podstawie ustawy,

   brak wpisu prawa własności do księgi wieczystej nie musi oznaczać, że przekształce-

nie nie zostało dokonane – sąd mógł jeszcze nie zaktualizować księgi wieczystej,

   jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie o przekształceniu samodzielnie, złóż wniosek o jego 

wydanie – termin na wydanie zaświadczenia wynosi 4 miesiące od dnia złożenia wnio-

sku, a gdy wniosek zostanie złożony w związku z dokonywaną transakcją – 30 dni,

   zaświadczenie nie tylko potwierdzi fakt dokonania przekształcenia, ale m.in. wskaże 

wysokość rocznej opłaty za przekształcenie,

   pamiętaj, że można wystąpić o uiszczenia jednorazowej opłaty za przekształcenie,  

co wiąże się z bonifikatami.

INTERNETOWE 
OSZUSTWO W PRZEBRANIU

Niegdyś popularna była metoda na wnuczka, 
dziś modne jest podszywanie się pod znane 
marki. Oszuści działają na wielu polach 
z bardzo dobrym skutkiem, bowiem udaje im 
się wyłudzić coraz więcej danych. O tym, jak 
działają internetowi wyludzacze i co zrobić, 
by nie paść ich ofiarą, rozmawiamy z Katarzyną 
Katoną, Customer Service Manager w Otodom.

CO TO JEST 
PHISHING?
Phishing to rodzaj oszustwa interne-
towego, które podstępem wyłudza 
od użytkownika wrażliwe dane. 
Najczęściej kradzione są hasła, 
numery kart kredytowych, dane 
logowania do kont bankowych i inne 
poufne informacje.

KTO NAJCZĘŚCIEJ PADA  
OFIARĄ OSZUSTÓW W SIECI?
Na kradzież danych narażeni są wszyscy 
użytkownicy najpopularniejszych serwi-
sów internetowych. Ataki phishingowe 

dotyczą szczególnie tych witryn, których 

usługa lub produkt pozwalają na zbudo-

wanie skutecznego oszustwa, np. zakupy 

on-line, usługi kurierskie czy banki. Osoby 
odpowiedzialne za wyłudzenia praktykują 
wysyłanie wiarygodnie brzmiących wiado-
mości mailowych, wskazujących np. na po-
trzebę dopłaty do zamówienia. Internet 
przyzwyczaił nas do tego, że sprawy, które 
kiedyś wymagały wizyty w banku lub urzę-
dzie, dzisiaj można załatwić od ręki, przy 
pomocy smartfona czy laptopa. Skutecznie 
wykorzystują to oszuści, a tempo, w jakim 

żyjemy, sprawia, że tracimy czujność. 
Tak naprawdę tylko ona i ostrożność 
w odniesieniu do otrzymanych e-maili bądź 
wiadomości SMS, pozwolą nam pozostać 
bezpiecznymi w Internecie. 
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5 NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD, KTÓRE POMOGĄ  
UCHRONIĆ SIĘ PRZED ATAKIEM PHISHINGOWYM 

1.  Zawsze sprawdzaj, czy w pasku adresu znajduje się ikona zamkniętej kłódki
2.  Upewnij się, że strona jest bezpieczna – adres powinien zaczynać się od https://

3.  Przekonaj się, że adres strony jest prawidłowy,  
tj.: https://www.otodom.pl/ i nie ma w nim literówki.

4.  Logując się, nigdy nie korzystaj z linków nieznanego pochodzenia  
(z wiadomości e-mail i SMS).

5.  Nie ujawniaj danych do logowania innym osobom.

JAK SIĘ OBRONIĆ?

Przede wszystkim zanim ściągniemy 

aplikację, warto sprawdzić liczbę jej 

pobrań oraz przeczytać komentarze 

pozostawione przez użytkowników. 

PHISHING W GOOGLE PLAY 

Ataki dotykają również dużych 

graczy rynkowych, którzy – wydawa-

łoby się – powinni pozostać nietykalni 

i uzbrojeni w narzędzia walki z oszu-

stami internetowymi. Jest jednak ina-

czej. Przekonali się o tym klienci ko-

rzystający z Google Play, walczącym 

z problemem złośliwych aplikacji. 

Specjaliści zalecają ostrożność, bo-

wiem bardzo łatwo paść ofiarą oszu-

stów, którzy zamieszczają w sklepie 

Google podstępne aplikacje o łudząco 

podobnych nazwach i logotypach 

do tych oficjalnych a wyświetlających 

wyłącznie formularz pozwalający 

na wpisanie loginu i hasła. Po ścią-

gnięciu aplikacji i wpisaniu danych, 

udostępniamy je oszustom. 

Źródło: https://www.spidersweb.pl/2016/04/uwa-
zaj-na-phishing-w-google-play.html

ATAKI PHISHINGOWE  
W POLSCE – DANE ZA 2018 R. 

   Zarejestrowano 3739 incyden-

tów bezpieczeństwa, czyli średnio 

ponad 10 ataków dziennie.

   Najwięcej zdarzeń dotyczyło phishingu, 

złośliwego oprogramowania oraz spamu.

   Wzrosła działalność fałszywych sklepów 

internetowych, w ramach których oszuści 

starali się pozyskiwać jak największą licz-

bę ofiar. W tym celu zamieszczali reklamy 

swoich witryn w popularnych wyszuki-

warkach internetowych oraz mediach 

społecznościowych.

Źródło: CERT Polska

W JAKI SPOSÓB  
DZIAŁAJĄ OSZUŚCI? 

Najpopularniejszymi atakami w ostatnich 
miesiącach są fałszywe SMS-y i powiadomienia 
wysyłane do użytkowników.  

Fałszywe SMS-y wskazują np. na konieczność dopłaty 
do ogłoszenia, aby konto nie zostało zablokowane. Oszust 
podszywa się najczęściej pod serwis, który w swojej działalno-
ści wykorzystuje płatności on-line. Link podany w wiadomości 
tekstowej kieruje do podrobionej strony obsługującej płatności, 
gdzie klient podaje dane logowania do konta bankowego. W ten 
sposób złodziej zyskuje dostęp do naszego konta bankowego 

i w kolejnym kroku kradnie z niego zgromadzone pieniądze. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Otodom nigdy nie wysyła 

podobnych wiadomości SMS. 

Drugim sposobem jest rozsyłanie fałszywych powiadomień  

– w naszym przypadku oszuści podrabiają powiadomienie 

od Otodom o nowej wiadomości do ogłoszenia. Takie powia-
domienie kieruje na fałszywą stronę logowania, łudząco podob-
ną do strony logowania Otodom. Jeśli użytkownik nie zauważy 
różnicy, próbując zalogować się do Otodom ujawnia swój login 
i hasło, które przejmuje oszust. 

PO CO OSZUSTOM DANE LOGOWANIA?  
JAK JE DALEJ WYKORZYSTUJĄ? 
Po wyłudzeniu danych logowania do Otodom, oszust loguje się 
na konto użytkownika i ma dostęp do wszystkich funkcji, z jakich 
na co dzień korzysta nasz klient. W aktywnych ogłoszeniach 

najpierw wymienia zdjęcia nieruchomości na bardzo atrakcyjne – 

często wstawia zdjęcia pokoi hotelowych o wysokim standardzie. 
Następnie zmienia treść i cenę na absurdalnie niską, co sprawia, 
że ogłoszenie jest bardzo atrakcyjne dla poszukujących. Kto z nas 

nie zainteresowałby się  kawalerką o wysokim standardzie na wy-

najem przy ul. Złotej w Warszawie za 990 zł miesięcznie? W ten 
sposób bardzo wielu poszukujących w krótkim czasie kontaktuje się 
z oszustem, aby dowiedzieć się więcej o danym mieszkaniu. Wtedy 
oferuje on możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym 
opłaceniu środków. Aby uwiarygodnić taką transakcję, informuje, 
że płatność zrealizuje poprzez Airbnb, co nie do końca jest prawdą, 
bo tu również wykorzystuje fałszywy dokument faktury. Ta forma 
oszustwa z wykorzystaniem Airbnb była już wielokrotnie opisywana 
na różnych forach internetowych. W ten sposób osoba szukająca 
mieszkania na wynajem może stracić nawet do 1000 euro, bo nigdy 
nie odzyska wpłaconych w ten sposób pieniędzy. 

CO W TAKIM RAZIE MOŻEMY ZROBIĆ,  
BY NIE DAĆ SIĘ NABRAĆ?  
NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

Jest kilka bardzo prostych zasad, których stosowanie zdecy-

dowanie zwiększy bezpieczeństwo w sieci.

   Jeśli logujemy się do naszego konta w jakimkolwiek serwi-

sie, zawsze upewnijmy się, że jesteśmy na właściwej stro-

nie (warto sprawdzić czy adres WWW danej strony w prze-

glądarce, np. https://www.otodom.pl, jest prawidłowy). 

   Wpłacanie jakichkolwiek zaliczek „na odległość” jest ryzy-

kowne – lepszym rozwiązaniem jest spotkanie z daną osobą 

i podpisanie odpowiedniego dokumentu gwarantującego 

zwrot zaliczki, jeśli transakcja nie dojdzie do skutku.

   Warto być ostrożnym, jeśli dane ogłoszenie jest szczególnie 

atrakcyjne cenowo, a wiadomości od ogłoszeniodawcy są pi-

sane łamaną polszczyzną i zawierają niecodzienne historie 

(np. spadek po wujku z Ameryki).

   Chrońmy nasze dane logowania – nie jest bezpieczną 

praktyką dzielenie się z innymi osobami danymi logowania 

do jakiegokolwiek konta w serwisie internetowym.

Pamiętajmy – jeśli pojawia się choćby najmniejsza wątpli-

wość, czy wiadomość jest prawdziwa, zawsze lepiej poświęcić 

czas i zapytać dany serwis o wiarygodność wiadomości, 

niż zostać oszukanym. 

https://www.otodom.pl/

JAK WYGLĄDA ATAK PHISHINGOWY?

1.  Użytkownik otrzymuje wiadomość, która przenosi go na stronę  
podszywającą się pod znany serwis.

2.  Na fałszywej stronie podaje swoje dane logowania do oryginalnego serwisu.

3.  Oszust wykorzystuje wyłudzone dane do wprowadzenia zmian na oryginalnym  
koncie użytkownika, dodania fałszywych ogłoszeń itp.

4.  Na fałszywe ogłoszenia odpowiadają użytkownicy poszukujący nieruchomości  
– w ten sposób oszust uzyskuje ich dane osobowe i osiąga swój cel. 

FAŁSZYWE POWIADOMIENIE

From: www.otodom.pl <perono.marina1@zoho.eu>
Sent: Friday, May 16, 2018 12:56 PM
Subject: Wiadomość do ogłoszenia

Dzień dobry.
Czeka na Ciebie wiadomość w sprawie ogłoszenia

Przejdź na Otodom, żeby odpowiedzieć

Odpowiedz

40 41

agent nieruchomości  |  agent nieruchomości  |  

dział jakości || dział jakości



POCZYTAJ

21 LEKCJI NA XXI WIEK
Yuval Noah Harari

Izraelski historyk Yuval 
Noah Harari skupia się na 
wyzwaniach, jakie stawia 
przed człowiekiem teraźniej-
szość. W książce „21 lekcji 
na XXI wiek” omawia i analizu-
je problemy, z którymi przyj-
dzie nam się zmierzyć. Porusza 
takie zagadnienia jak m.in. 
brexit, fake newsy, biotech-
nologia, sztuczna inteligencja, 
rozszerzona rzeczywistość, 
katastrofy ekologiczne, kryzys 
uchodźczy, terroryzm czy 
schyłek liberalizmu. Czy jest 
możliwe przygotowanie się na 
to, co nas czeka za kilkadziesiąt 
lat? Jaki wpływ na człowie-
ka będzie miała sztuczna 
inteligencja? Autor zadaje 
prowokacyjne pytania, na 
które nie boi się udzielać odpo-
wiedzi. Publikacja „21 lekcji na 
XXI wiek” jest uzupełnieniem 
trylogii Harariego o informacje 
dotyczące przyszłości gatunku 
ludzkiego, które pomaga 
zrozumieć wpływ procesów za-
chodzących w życiu na rozwój 
wydarzeń na całym świecie.

JAK ZDOBYĆ 
PRZYJACIÓŁ I ZJEDNAĆ 
SOBIE LUDZI
Dale Carnegie

Któż nie chciałby być nie-
tuzinkowym człowiekiem, 
dobrym mówcą, otoczonym 
gronem oddanych przyja-
ciół, wzbudzającym zaufanie 
nowopoznanych osób? Książka 
„Jak zdobyć przyjaciół i zjednać 
sobie ludzi” jest swego rodzaju 
poradnikiem, pomagającym 
to osiągnąć. Nie tylko ułatwia 
swobodne poruszanie się 
w biznesie, ale przydaje się 
również w towarzystwie. 
Zawarte w niej reguły zostały 
sprawdzone przez czytelników 
na całym świecie. Carnegie 
podkreśla, że wiedza i mądrość 
tkwią w podświadomości 
człowieka, a to, w jaki sposób 
żyjemy, ilu mamy przyjaciół 
i co osiągamy w życiu zależy 
od naszego myślenia i postępo-
wania. Publikacja w przystępny 
sposób prezentuje skuteczne 
sposoby rozmowy, psycholo-
giczne mechanizmy negocjacji 
oraz zachowania, które poma-
gają umocnić relacje z innymi. 

SZTUKA WOJNY
Sun Tzu

Publikacja uważana jest 
za podstawową lekturę dla 
wszystkich przedsiębiorców 
poszukujących mistrzowskiej 
strategii. Jest to zbiór chińskich 
traktatów zawierających 
zasady taktyk i strategii, 
które znajdują zastosowanie 
we współczesnych interesach 
i życiu osobistym. Książka 
zawiera porady dla każdego, 
kto zarządza ludźmi, stawia 
czoła wyzwaniom i walczy 
o pozycję dla siebie i swoich 
współpracowników. Cytaty 
starożytnych mędrców zostały 
opatrzone komentarzami 
wyjaśniającymi trudniejsze 
fragmenty, opisami kontekstu 
sytuacyjnego i propozycjami 
zastosowania interpretacji 
w sytuacjach życia codzien-
nego. Nauki Sun Tzu mogą 
być z powodzeniem stoso-
wane w biznesie, negocja-
cjach, marketingu, reklamie, 
sporcie, walce z konkurencją, 
zarządzaniu ludźmi i obronie 
własnych interesów. 

PUNKT PRZEŁOMOWY. 
O MAŁYCH 
PRZYCZYNACH 
WIELKICH ZMIAN
Malcolm Gladwell

Narodziny nowej mody czy 
powstawanie trendów zależą 
od przełomowego wydarze-
nia, które często jest trudno 
dostrzegalne, a nawet wydaje 
się być pozornie nieważne. 
Tytułowy punkt przełomowy 
to moment decydujący o roz-
przestrzenianiu idei kilku osób 
niczym epidemia. Dlaczego 
nagle Amerykanie zaczęli nosić 
buty pogardzanej marki Hush 
Puppies? Czy wyraz twarzy 
prowadzącego wieczorne 
wiadomości może mieć wpływ 
na wynik wyborów? W oparciu 
o te i inne przykłady Malcolm 
Gladwell omawia impulsy 
powodujące zmiany i stara się 
znaleźć odpowiedź na pytanie 
na czym polega manipulacja, 
za pomocą której wpływają 
na nas media, politycy, a nawet 
znajomi. „Punkt przełomowy” 
to książka, która może zmienić 
sposób myślenia – zarówno 
o sprzedawaniu produktów, 
jak i rozprzestrzenianiu się 
nowych trendów i idei.    
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