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Budowanie profesjonalnego wizerunku Agenta 
ponownie trafiło na czołówkę magazynu i nie, nie 
jest to błąd, a nasz celowy zabieg, nad którym pilnie 
pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Podczas 
rozmów z Agentami wielokrotnie słyszałem, 
że Wasz wizerunek jest równocześnie narzędziem 
pracy, nawiązywania nowych kontaktów, które 
w dłuższej perspektywie prowadzą do udanych 
transakcji. To, jak jesteście postrzegani przez 
klientów, przekłada się na sprzedaż. 

Mamy dziś na rynku nieruchomości komfortową 
sytuację. Mieszkania i domy wyprzedają się 
na pniu, Agenci są niemalże rozchwytywani. 
Kibicujemy, aby taki stan rzeczy utrzymywał 
się jak najdłużej, ale jednocześnie wybiegamy 
w przyszłość i chcemy Was przygotować 
na możliwe zmiany. Zależy nam, abyście 
posiedli kompetencje, dzięki którym będziecie 
mogli konkurować, i które wyróżnią Was na 
wymagającym rynku. 

Rola pośredników nieruchomości nie polega 
tylko na finalizowaniu transakcji. Profesjonalny 
Agent nieruchomości to prawdziwa kopalnia 
wiedzy merytorycznej o rynku. To osoba, która 
potrafi zweryfikować budynek pod kątem 
technicznym i prawnym. Ponadto to partner 
udzielający klientowi wsparcia podczas 
negocjacji oraz czuwający nad kwestiami 
formalnymi. Umie też zarządzać budżetem 

marketingowym, by skutecznie wypromować 
ogłoszenie. Uzupełnieniem tych niezbędnych 
umiejętności będzie charyzma, którą przypisuje 
się ludziom sukcesu. To ona łączy takie znane 
postaci, jak Bill Gates, Tim Cook i Barack Obama. 

Jeśli myśleliście, że z charyzmą trzeba było się 
urodzić, to jesteście w błędzie. Obalamy mit, 
jakoby charyzma była cechą, której nie można 
się nauczyć. Wystarczy konkretny trening 
umiejętności. Osoby charyzmatyczne wzbudzają 
większe zaufanie, a ich zdanie i kompetencje 
rzadko są podważane. Udowadniamy, że 
każdy może stać się mistrzem w wyzwalaniu 
personalnego magnetyzmu. 

A jak najlepiej poznać profesjonalnego pośrednika 
nieruchomości? Rzecz jasna w akcji! Poznaj 
Agenta to koncept pozwalający na pokazanie 
agentów w pracy. Kilkuminutowe klipy video 
prezentują pośredników opowiadających 
o swoich umiejętnościach i doświadczeniu. 
W ten sposób pragniemy zachęcić całą branżę 
do pracy nad wizerunkiem pośrednika. 

Oddajemy w Wasze ręce wyjątkowy numer 
Agenta Nieruchomości. Niech będzie dla Was 
solidną podstawą do pogłębiania wiedzy 
i budowania profesjonalnego wizerunku. 

Jakub Kląskała - Sales Manager
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BĄDŹ NA CZASIE!

JEFF BEZOS WALCZY 
Z KRYZYSEM 
KLIMATYCZNYM
Prezes Amazona podzielił się informacją 
o powołaniu „Funduszu Ziemi Bezosa” 
na rzecz łagodzenia skutków zmian 
klimatu. Na początek najbogatszy 
człowiek na świecie przeznaczy 
10 mld dolarów. Środki te zostaną 
rozdysponowane pomiędzy naukowców, 
aktywistów i organizacje non profit, 
których celem jest inicjowanie działań 
na rzecz środowiska. 

Amazon już od dawna widnieje na 
czarnej liście koncernów, które generują 
wysoki poziom emisji dwutlenku 
węgla. Prezes firmy niejednokrotnie 
był wzywany przez aktywistów 
do podjęcia wiążących decyzji mających 
na względzie ochronę środowiska. 
Presję na miliardera wywierali również 
jego pracownicy, którzy powołali w tym 
celu porozumienie Amazon Employees 
for Climate Justice, aby zwrócić jeszcze 
większą uwagę na postulaty kierowane 
do Bezosa. 

Właściciel Amazona to nie pierwszy 
miliarder, który aktywnie włącza się 
w walkę o przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. Wcześniej podobne deklaracje 
złożyli Bill Gates, Michael Bloomberg 
i Tom Steyer. Jednak jak dotąd tylko 
Bezos zobowiązał się, że przez najbliższe 
dwadzieścia lat Amazon będzie dążyć 
do maksymalnego ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla. 

Źródło: https://www.theverge.
com/2020/2/17/21141132/
jeff-bezos-earth-fund-ten-billion-climate-change

„CENNIEJSZA NIŻ OGIEŃ 
I ELEKTRYCZNOŚĆ” – CEO 
GOOGLE O SZTUCZNEJ 
INTELIGENCJI

Liderzy światowych technologii 
podkreślają potencjał sztucznej 
inteligencji, wskazując jej ogromny 
wpływ na otaczającą nas rzeczywistość 
i możliwość uczynienia naszego 
życia lepszym. 

Podczas wystąpienia na 50. Światowym 
Forum Ekonomicznym w Davos, 
dyrektor zarządzający Google Sundar 
Pichai oznajmił, że sztuczna inteligencja 
(artificial intelligence – AI) ma kluczowe 
znaczenie dla ludzkości – większe niż 
miały elektryczność czy ogień. Zwrócił 
jednocześnie uwagę na to, że rozwój 
AI powinien podlegać globalnym 
regulacjom prawnym, aby równoważyć 
potencjalne możliwości i zagrożenia. 
Jako przykład Pichai podał m.in. 
technologię rozpoznawania twarzy, która 
jest wykorzystywana w celu odnalezienia 
poszukiwanych osób, ale pozbawiona 
kontroli może prowadzić do nadużyć 
prywatności. Rozwój technologii 
oznacza jednocześnie konieczność 
zmian w sektorze przedsiębiorstw – 
dla obecnych i przyszłych pokoleń 
pracowników ciągłe uczenie się będzie 
musiało stać się normą.

Źródło: https://businessinsider.com.
pl/technologie/sztuczna-inteligencja-
wazniejsza-niz-ogien-szef-google/
pjb5hws

ZAMIANA RÓL 
W REKRUTACJI 
XXI WIEKU
Firmy poszukują nowych pokoleń, 

zarówno jeśli chodzi o dotarcie 

do klientów, jak i potencjalnych 

pracowników przedsiębiorstw. 

Marki poszukujące kreatywnych 

zespołów coraz wyżej podnoszą 

poziom rekrutacji pracowników. 

Teraz to one muszą zaimponować 

potencjalnym kandydatom do pracy. 

Ciekawym przykładem sposobu 

pozyskania pracowników podzieliła 

się firma Jaguar, poszukująca 

wysokiej klasy inżynierów 

specjalizujących się w elektronice 

i oprogramowaniu. Chcąc 

przyciągnąć zainteresowanie 

zdolnych programistów, połączyła 

siły z ambasadorem marki – zespołem 

Gorillaz. W praktyce, wykorzystując 

w rekrutacji aplikację rzeczywistości 

wirtualnej i rozszerzonej 

rockowego zespołu, weszła w świat 

potencjalnych kandydatów. Aplikacja 

nie tylko prezentuje możliwości 

brytyjskiego koncernu, ale również 

zawiera zadanie rekrutacyjne, dzięki 

któremu sprawdza u kandydatów 

umiejętności kodowania. 

Jak zapowiedział Jaguar, w planach 

miał zatrudnienie około tysiąca osób, 

a innowacyjna metoda rekrutacji 

już spotkała się z dużo większą 

odpowiedzią docelowej grupy 

Jaguara, niż zakładał koncern. 

Źródło: https://www.forbes.pl/kariera/
nowoczesne-metody-rekrutacji-wykorzystuja-
wirtualna-rzeczywistosc-i-sztuczna/
k5qb1mz

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. 

To, co trzymasz teraz w ręku, to nasz 
magazyn „Agent Nieruchomości”, 
ale ja zachęcam Cię również do 
wejścia w świat online. Już niedługo 
na blog.otodom.pl zajdzie trochę 
zmian, oczywiście dobrych zmian. 
Przeobrażę blog w coś więcej – 
tyle na razie mogę powiedzieć. 
Nie zmieni się jednak to, że wciąż 
patrzymy z uwagą na wszystko, 
co dzieje się w nieruchomościach 
i dzielimy się z Tobą tymi 
spostrzeżeniami. Zaglądamy tam, gdzie 
nie zawsze zaglądają inni, albo nie 
mogą, bo nie mają takich możliwości 
jak my. Przedstawiamy tych, których 
warto poznać, którymi możesz się 
zainspirować… Zatem gorąco polecam 
również lekturę online. Do zobaczenia 
na blog.otodom.pl.

3,9 MILIONA REALNYCH UŻYTKOWNIKÓW 
W OTODOM W STYCZNIU 2020 ROKU 
– NAJŚWIEŻSZY RAPORT GEMIUS/PBI 
Mamy to! Gemius/PBI opublikował najświeższe dane przed-
stawiające liczbę realnych użytkowników za pierwszy miesiąc 
2020 roku. Dane pokazują nam, że w styczniu Otodom pobił 
rekord w liczbie odwiedzających Realnych Użytkowników, która 
wyniosła aż 3,9 miliona. Wynik potwierdza dobrą kondycję rynku 
nieruchomości. Z zaciekawieniem będziemy obserwować,  
co będzie się działo w kolejnych miesiącach. 

GDZIE W TYM ROKU SPOTKAJĄ SIĘ 
LIDERZY NIERUCHOMOŚCI OTODOM?
Gala wręczenia nagród Lidera Nieruchomości Otodom w tym 
roku ma wzbudzić jeszcze większe emocje niż dotychczas.  
To będzie jedno z bardziej prestiżowych wydarzeń, jakie widziała 
Warszawa, i mówimy o tym z pełną odpowiedzialnością. Będzie 
błysk fleszy, rozmach i poruszenie medialne, jakie należy się 
laureatom konkursu. 

TOP 4 TRENDY, 
KTÓRE ZAWŁADNĄ INTERNETEM W 2020 ROKU 
Internet jest dynamicznym środowiskiem. Tam wszystko dzieje 
się natychmiast. Aby być na bieżąco i umiejętnie korzystać z na-
rzędzi, trzeba podążać za wszelkimi nowinkami. Chcesz wiedzieć, 
jakie trendy pozwolą Ci na nabranie tempa i budowanie własnej 
marki? Wpadnij na bloga po garść bieżących informacji!

RADA DORADCZA KLIENTÓW OTODOM 
NOWY NABÓR
Kiedy zaczynaliśmy ten projekt, wątpliwości co do słuszności 
działań były po stronie zarówno Otodom, jak i pośredników. 
Teraz wiemy i nie podlega to dyskusji, że wybraliśmy właściwą 
drogę. Rozmowa, dzielenie się opiniami i poznanie Waszych po-
glądów nie może być przecież złe… Zobaczcie, dlaczego uważam, 
że Rada Doradcza Klientów Otodom to wyjątkowy koncept…
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MARKA OSOBISTA 
KONTRA 

WIZERUNEK BRANŻY

Być może zastanawiacie się, o co tyle 
hałasu z tym wizerunkiem pośredników 
nieruchomości – wszak ponownie 
na łamach „Agenta Nieruchomości” 
poruszamy temat personal brandingu. 
Jednak nie możemy i nie chcemy 
przejść obojętnie wobec tak ważnego 
zjawiska, jakim jest konsekwentne 
budowanie profesjonalnego 
wizerunku w zawodzie pośrednika. 
Zdecydowaliśmy się kontynuować ten 
temat i mamy na to mocne argumenty.

KAMILA KOWNACKA

Hossa na rynku nieruchomości wciąż 

trwa. W natłoku codziennych spotkań 

i zrealizowanych transakcji pośrednicy za-

pominają o inwestowaniu w markę własną. 

Uważamy, że to błąd. Dziś nieruchomości 

wyprzedają się na pniu, ale warto przygo-

tować się na spowolnienie rynku. Mniejszy 

popyt wpłynie na uważniejszy wybór agen-

ta, a wizerunek osobisty i rekomendacje 

mogą okazać się decydujące. 

Bardzo często słyszymy, że Wasz wizerunek 
jest jednocześnie narzędziem pracy, które 
wykorzystujecie do nawiązania kontaktu 
z klientem, do zawierania zawodowych 
znajomości w sieci, a nawet do przepro-
wadzenia udanej transakcji. To, jak Was 
postrzegają klienci, jest niezwykle ważne 
i często przyczynia się do sprzedaży usługi. 
Znajduje to również odzwierciedlenie w naj-
nowszych informacjach płynących z rynku. 
Wiecie, jak wielką uwagę przywiązujemy 
do raportów. Śledzimy najnowsze trendy, 
nie tylko te z najbliższego podwórka, ale 
również bardziej światowe insighty.

>

POZNAJ AGENTA
Jak najlepiej poznać pośrednika nieruchomości?

To proste. Zobaczyć go w akcji!

W ten sposób powstał koncept formatów video pokazujących agentów nierucho-
mości w ich naturalnym środowisku. Na kilkuminutowych klipach video widzimy 
pośredników towarzyszących klientom w przełomowym momencie ich życia,  
bo takim często jest zakup nieruchomości. Pośrednicy opowiadają o swoich moc-
nych stronach, dzielą się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Jest to swego 
rodzaju zachęta dla innych agentów, aby podchwycili ideę budowania marki osobi-
stej. Wspólne działania mogą pomóc wykreować pozytywny wizerunek całej branży. 
W realizacjach video położyliśmy nacisk przede wszystkim na bezpieczeń-
stwo i sprawne tempo transakcji. Podkreślamy, jak ważna jest wiedza agenta 
związana z dokumentacją i wszelkimi niuansami mogącymi zaważyć na kupnie 
lub sprzedaży nieruchomości. 

A ty, pośredniku, jakie znasz powody, dla których kupujący i sprzedający 
powinni korzystać z Twoich usług? I dlaczego jesteś pośrednikiem? 

Dowiedz się 

więcej o projekcie

Znajomość marki jest bardzo istotna z punktu widzenia marketingu. Tylko w ten sposób, brand może 
zapisać się w świadomości konsumentów. Trend potwierdzają raporty branżowe, wg analizy "Stan mar-
ketingu cyfrowego w 2019 roku" (Altimeter): 

   Świadomość marki (37%) została wskazana jako główny cel marketingu cyfrowego, 

a następnie generowanie potencjalnych klientów (26%) i doświadczenie klientów (20%).

   Ponad 60% respondentów potwierdziło, że ich firmy opracowały mapę cyfrową podróży klienta.

W obliczu tych informacji, podjęcie działań, zmierzających do uplasowania się marki 
w tzw. Top of Mind konsumentów, wydaje się nieuniknione.
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Tak jak stale rozszerzają się możliwości i rola marketingu interneto-

wego, tak praca nad budowaniem profesjonalnego wizerunku również 

właściwie nigdy się nie kończy. Dlatego zależy nam, aby ciągle dostar-

czać Wam cennych wskazówek i inspiracji. Chcemy być obecni w tym 

procesie i zawsze służyć dobrą radą. Stąd tak liczne projekty, których 

się podejmujemy – konkurs Lider Nieruchomości, Akademia Rozwoju 

Agenta, a ostatnio nasza najnowsza inicjatywa, w którą zaangażowa-

liśmy przedstawicieli Rady Doradczej Otodom – warsztaty z zakresu 

budowania profesjonalnego wizerunku. O szczegółach tego przedsię-

wzięcia opowiadają Kamila Kownacka z Digital Ad-visors oraz Dorota 

Dwornik, która jest opiekunem tego projektu. Z pełną odpowiedzial-

nością już dziś możemy powiedzieć, że wypracowane wnioski rzucają 

nowe światło na to, co myślą o sobie agenci, a jak ich widzą klienci 

oraz jak oceniają wartość współpracy z pośrednikiem.

Rozmawiała Barbara Dorosz 

Od ponad 15 lat wspierasz firmy z róż-

nych obszarów działalności w budo-

waniu pozytywnego wizerunku marek. 

Na czym polega Twoja praca?

Kamila Kownacka, Digital Ad-visors: 

Specjalizuję się w marketingu cyfrowym 
i zintegrowanym oraz reklamie i promowa-
niu marek w mediach tradycyjnych. Podczas 
pracy na rzecz grupy OMG stworzyłam od 
podstaw ofertę cyfrową – wyznaczyłam 
jej strukturę, dopasowałam optymalne 
narzędzia i technologie oraz opracowałam 
nową strategię biznesową. Przez wiele lat 
tworzyłam strategie komunikacyjne dla 
klientów o różnych profilach działalności. 
Wspierałam wizerunkowo firmy z branży 
finansowej – banki, firmy usługowe a także 
marki z obszarów: retail, FMCG – np. 
Pudliszki, oraz restauracje szybkiej obsługi, 
takie jak McDonald’s. Od pewnego czasu 
koncentruję się głównie na obecności 
marek w Internecie – dbam o skuteczność 
ich działań sprzedażowych oraz pozytywny 
wizerunek. Moje doświadczenia w pracy 
z markami są bardzo zróżnicowane – 
szczególnie w obszarze digitalu, dzięki temu 
zyskuję szerokie spojrzenie na specyfikę 
oraz oczekiwania klientów.

Czy marki dostrzegają potrzebę kształto-

wania swojego wizerunku?

Zdecydowanie tak. Większość moich 
klientów realizuje działania marketingo-
we dwutorowo: w krótkiej perspektywie 
wspierając cele sprzedażowe nie zapomi-
nając o działaniach kreujących wizerunek 
marki. Zdają sobie sprawę z tego, że 
kreowanie wizerunku pomaga w dłuższej 
perspektywie czasu budować bazę klien-
tów, a to z kolei przekłada się na wzrost 
sprzedaży. Dowodzą tego doświadczenia 
takich marek, jak McDonald’s – borykający 
się z negatywnym PR i niesprzyjającymi 
mu trendami w zwyczajach żywieniowych. 
Istnieją zresztą na rynku narzędzia, takie jak 
modele ekonometryczne które potwierdza-
ją przełożenie działań wizerunkowych na 
sprzedaż. Jeżeli więc klient pyta mnie o to, 
co się stanie, gdy ograniczy swoje działania 

tylko do bezpośrednio wspierających 
sprzedaż, moja odpowiedź jest zawsze taka 
sama: z dużym prawdopodobieństwem 
w krótkim terminie – nic. Ale już w ciągu 
3-6 miesięcy prawdopodobnie nastąpi 
spadek sprzedaży, ponieważ baza klientów 
zacznie się zmniejszać. Duże marki z obsza-
ru FMCG przestają istnieć, gdy nie dbają 
o dobry wizerunek. Choć nadal ważny jest 
produkt i wszystkie elementy koncepcji 4P, 
to duża konkurencja sprawia, że zdobycie 
lub utrzymanie pozycji lidera nie jest możli-
we bez prawidłowej komunikacji marketin-
gowej. Reklama staje się obecnie podsta-
wowym narzędziem budowania wizerunku 
i sposobem na realizację celów sprzeda-
żowych. Warto jednak postrzegać ją nie 
tylko przez pryzmat kampanii sprzedażo-
wych, których zadaniem jest realizowanie 
bieżących celów. Kluczem do sukcesu jest 
określenie, czego chcą konsumenci, w jaki 
sposób możemy do nich dotrzeć i jakim 
językiem powinniśmy się posługiwać, aby 
wykreować optymalny wizerunek marki.

Niedawno przeprowadziłaś warsztaty 

z Radą Doradczą Klientów Otodom. 

Ich celem było wspieranie profesjo-

nalnych agentów poprzez budowanie 

pozytywnego wizerunku wśród klientów. 

Jakie były kulisy tego projektu? 

Zaproszono mnie do przeprowadzenia 
warsztatów mających na celu przekazanie 
agentom nieruchomości wiedzy na temat 
tworzenia kampanii reklamowych. Punktem 
wyjścia było dla nas znalezienie odpowie-
dzi na podstawowe pytania: po co robimy 
kampanię i do kogo ją adresujemy. Naszym 
zadaniem było wspólne opracowanie planu 
komunikacji – określenie tego, co może-
my zrobić i z jakimi problemami musimy 
się zmierzyć, aby zbudować pozytywny 
wizerunek agenta. Zróżnicowana grupa 
warsztatowa pozwoliła spojrzeć na rynek 
pośrednictwa nieruchomości z różnych 
perspektyw i stworzyć jego złożony, a przy 
tym bardzo interesujący obraz. Nie było to 
jednak proste zadanie, ponieważ brakowa-
ło nam rzetelnych źródeł wiedzy o rynku. 
Brakuje raportów, brakuje też systemu 
certyfikacji agentów, dlatego nie wiemy 
nawet, ilu dokładnie ich jest. Nie mając 

do dyspozycji standardowych narzędzi 
niezbędnych do scharakteryzowania rynku, 
skupiliśmy się na szukaniu punktów odnie-
sienia, które pozwoliłyby nam go określić. 

Czy udało się Wam osiągnąć ten cel? 

W dużym stopniu tak. Uczestnicy warsz-
tatów chętnie dzielili się wiedzą. Kluczem 
do sukcesu było pokazanie agentom, że ich 
obserwacje oraz gotowość do dialogu mogą 
przyczynić się do powstania inicjatywy, która 
poprawi wizerunek pośredników sprzedaży 
nieruchomości i ułatwi im codzienną pracę. 
Pamiętajmy jednak o tym, że uczestnicy 
warsztatów, czyli członkowie Rady Doradczej, 
cechują się ponadprzeciętnymi standardami 
działania. Na ocenę ich pracy wpływa jednak 
także opinia konsumentów o całym rynku, na 
którym standardy pracy są różne.

Efektem warsztatów było stworzenie 

analizy rynku nieruchomości. 

 Jakie płynęły z niej wnioski?

Uzyskaliśmy złożony obraz rynku nieru-
chomości, który trudno jednoznacznie 
scharakteryzować ze względu na brak 
twardych danych. Wiemy, że jest on bardzo 
rozproszony i boryka się z problemem braku 
organizacji branżowych, które mogłyby zjed-
noczyć pośredników i wyznaczać standardy 
ich działań. Jest to duży problem, zwłaszcza 
dla osób, którym zależy na tym, by zawód 
agenta nieruchomości miał swoją renomę. 
Do największych wyzwań należało jednak 
dokonanie oceny pracy pośredników oraz 
sposób jej postrzegania przez klientów. 

Jaki jest obecnie wizerunek 

pośredników nieruchomości?

Zapytałam uczestników warsztatów, co 
zdaniem klientów może stanowić najwięk-
sze obawy związane z podjęciem współpra-
cy z agentami. Pośrednicy wskazali na brak 
zaangażowania w pracę, co potwierdziły 
opinie konsumentów często narzekają-
cych na nieodebrane telefony. Z punktu 
widzenia klientów głównym problemem 
był jednak brak wiedzy i znajomości rynku 
nieruchomości ze strony agentów. To spo-
strzeżenie nie pokrywało się z pozytywnym 
sposobem postrzegania swoich kompe-
tencji przez pośredników. Oni bardzo 

wierzą w swoje merytoryczne zaplecze, 
a jednocześnie uważają, że dają klientom 
coś więcej – pomagają im w trudnych 
sytuacjach życiowych. Wykonują ważną 
pracę, polegającą m.in. na sprzedaży miesz-
kania, gdy umiera bliska osoba, czy zakupie 
nieruchomości w związku ze zbliżającą się 
datą ślubu czy pojawieniem się dziecka 
w rodzinie. Agenci niejednokrotnie pod-
kreślali, że ich klientom często towarzyszą 
silne emocje, w obliczu których trudno jest 
podjąć dobrą decyzję w ważnej sprawie. 
Pośrednicy myślą więc o sobie trochę jak 
o psychologach, którzy pomagają ludziom 
w przełomowych momentach życiowych. 
Niektórzy uczestnicy warsztatów wierzą 
w swoją markę osobistą i uważają, że 
odgrywa ona kluczową rolę, ponieważ nie 
istnieje inna kategoria marki w ich branży. 
To właśnie oni podkreślali, że lubią swoją 
pracę, ponieważ dzięki niej mogą pomagać 
ludziom spełniać marzenia, i kładli duży 
nacisk na utrzymywanie wysokich standar-
dów pracy. Ponadto w komunikacji na linii 
pośrednik–klient brakuje transparentności 
zakresu usług i w rezultacie klienci często 
nie wiedzą, za co tak naprawdę płacą. 

Powróćmy jeszcze do czynników, które 

negatywnie wpływają na wizerunek 

agenta nieruchomości. Na co najczęściej 

skarżą się klienci biur pośrednictwa?

Trzy główne grzechy pośredników to: nie-
odbieranie telefonów, publikowanie nie-
aktualnych ofert i wysokie koszty obsługi. 
Klienci najczęściej zarzucają agentom 
brak profesjonalizmu i wiedzy. Tworzenie 
pozytywnego wizerunku w całej branży 
należałoby więc zacząć od budowania 
obrazu profesjonalisty. Dzielenie się 
wiedzą nie podważa podwalin biznesu, 
lecz pomaga je budować. Nie powinno 
jednak wychodzić od konkretnych agencji, 
a od całej branży – tylko wtedy zacznie 
być postrzegane jako wartość dodana, 
którą otrzymuje klient współpracujący 
z pośrednikiem nieruchomości. Dzielenie 
się wiedzą nie sprawi, że klientów będzie 
mniej. Zaprezentowanie się w roli eksperta 
pomoże natomiast agentowi zbudować 
wiarygodność w oczach konsumentów 
i zyskać ich zaufanie. 

>
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Istotna dla budowania pozytywne-

go wizerunku branży pośrednictwa 

nieruchomości jest także jakość obsługi 

klientów. Niskie standardy obsługi 

jednego agenta przekładają się często 

na negatywny odbiór całej branży.

To prawda. Jakość obsługi klientów jest 
niezwykle ważna dla branży nierucho-
mości. Szczególnie istotne jest pierwsze 
doświadczenie klienta ze współpracy 
z pośrednikiem. Jeśli już na tym etapie 
klient poczuje się nieodpowiednio ob-
służony, poważnie wpłynie to na ocenę 
całej branży. Poruszyliśmy ten temat 
m.in. w kontekście certyfikacji, która 
mogłaby pomóc w zachowaniu wysokich 

standardów. Nie rozpatrywaliśmy go 
jednak szczegółowo, ponieważ uporząd-
kowanie tej kwestii jest raczej zadaniem 
organizacji branżowych. 

Podczas naszej rozmowy wspomniałaś 

o tym, że branża nieruchomości jest 

rozproszona, co utrudnia wypracowanie 

wspólnego stanowiska i owocną współ-

pracę przy rozwiązywaniu problemów. 

Czy powołanie Rady Klientów Otodom 

może zmienić tę sytuację na lepszą? 

Oceniam ten pomysł bardzo pozytyw-
nie. Wszelkie inicjatywy umożliwiające 
spotkanie się i podjęcie dialogu przez 
przedstawicieli tak rozdrobnionej branży 

jak rynek nieruchomości są godne uwagi. 
Uczestnicy warsztatów chętnie brali 
udział w ćwiczeniach, pomimo że zadań 
było sporo. Wykonanie ich wszystkich 
nie było łatwe i wymagało wysiłku, lecz 
to wcale nie zraziło pośredników, którzy 
z zaangażowaniem wypracowywali nowe 
rozwiązania. To bardzo pozytywne, że 
agenci tak chętnie korzystają z okazji 
do rozmowy i wymiany doświadczeń, 
którą daje im Otodom. Kibicuję pomy-
słowi stworzenia Rady, bo dzięki niej 
pośrednicy mają szansę utrzymać swoje 
entuzjastyczne nastawienie i poczuć 
osobisty wpływ na budowanie wizerunku 
całej branży. 

Podczas warsztatów udało się Wam stworzyć kon-

cept, który pozwala jednocześnie promować markę 

osobistą oraz budować pozytywny wizerunek całej 

branży. Na czym on będzie polegał?

Obecnie przy wsparciu Rady Doradczej Klientów 

Otodom pracuje nad treściami, które będą szeroko 

dystrybuowane. Mówiąc treści, mam na myśli nie 

tylko specjalistyczne artykuły, ale też formaty video 

i kampanię promocyjną dla pośredników. Nie od 

dziś Otodom stara się tworzyć pozytywny wizeru-

nek agenta nieruchomości. Jednak nie wszystkie 

treści przenikają do świadomości uczestników 

rynku, potencjalnych klientów biur nieruchomości. 

Przeprowadzając wywiady, sondy uliczne czy ba-

dania, cały czas spotykam się z opinią, że ludzie nie 

wiedzą, za co mają płacić pośrednikowi. Nie tylko 

nie znają zakresu usług agentów, ale również nie 

wiedzą, jak załatwić podstawowe dokumenty zwią-

zane z nieruchomością. Nie zdają sobie sprawy z za-

grożeń, które mogą ich spotkać na rynku nierucho-

mości. Absurdalne i niedorzeczne jest też myślenie 

niektórych klientów, że w ciągu dwóch dni posiądą 

wiedzę profesjonalnego pośrednika, czytając infor-

macje np. w Internecie. To tak, jakby po przeczyta-

niu kilku wzmianek na forach medycznych, zrobić 

sobie operację serca. Pośrednicy sprzedają setki 

nieruchomości, z każdej transakcji zbierają cenną 

wiedzę. Bazują na doświadczeniu, a nie na teorii, 

dlatego należy im zaufać. To wszystko daje nam 

podstawę do tego, aby postarać się otworzyć oczy 

społeczeństwu. Żeby tego dokonać, nie możemy 

posługiwać się ogólnikami, tylko zejść o wiele głę-

biej. Już niedługo więcej o projekcie dowiecie się na 

blog.otodom.pl. Zachęcam również do aktywności 

w tym zakresie pozostałych pośredników. Obalamy 

mit, jakoby dzielenie się wiedzą było szkodliwe. 

Bycie transparentnym poprawia wizerunek, a jak 

pisałam wcześniej, kto myśli, że czytając fora, ma 

już wiedzę pośrednika i chce zaryzykować sporą 

gotówkę, kupując nieruchomość lub sprzedając… 

No cóż – ja osobiście odradzam.

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

Kluczem do sukcesu było pokazanie agentom, 
że ich obserwacje oraz gotowość do dialogu 
mogą przyczynić się do powstania inicjatywy, 
która poprawi wizerunek pośredników sprzedaży 
nieruchomości i ułatwi im codzienną pracę.

WIĘCEJ O RADZIE DORADCZEJ OTODOM 
PRZECZYTASZ NA STRONIE 32.

McDONALD'S
MARKA, KTÓRA ŁĄCZY SWOJE IDEAŁY Z NOWOCZESNYM PODEJŚCIEM

W obliczu prozdrowotnych trendów konsumpcyjnych strate-
gowie od komunikacji marki nie mają lekko. Z jednej strony 
muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości rynkowej, z dru-
giej strony zadbać, by marka pozostała sobą, aby nie utracić 
tak ważnej dla lojalnych konsumentów wiarygodności. 

Fast-foodowy gigant zrezygnował z rewolucyjnych dzia-
łań mogących mieć wpływ na DNA marki, ale zadbał o to, 
aby odpowiednio mocno komunikować inne działania 
na rzecz klientów.

I tak, zgodnie ze swoją długofalową polityką rozwoju, 
McDonald’s skupił się na wprowadzeniu nowoczesnych 
technologii do sieci restauracji. W ramach przeprowadzonych 
działań wdrożono samoobsługowe kioski, w których szybko 
i wygodnie możemy złożyć zamówienie i zapłacić za nie 
zbliżeniowo. W trosce o wygodę swoich konsumentów ame-
rykańska marka wprowadziła również możliwość zamówienia 
z dostawą, rozwijając usługę McDelivery. Z kolei wydruko-
wanie kart informacyjnych z tabelami wartości odżywczych 
i alergenów oraz wprowadzenie do zestawów Happy Meal 
owoców i wody mineralnej to krok w stronę walki z otyłością. 
Dodatkowo, do 2027 roku koncern zobowiązał się do rezy-
gnacji ze sztucznych aromatów i barwników. 

Kolejny palący problem foodowego giganta to redukcja 
odpadów. Konsumenci przyglądają się marce i jej działaniom, 
a Ci mocniej zaangażowani społecznie z wielką ulgą przyjęli 
informację o wycofaniu plastiku ze wszystkich restauracji 
sieci do 2025 roku.  

Era papierowych słomek i odnawialnych opakowań już 

puka do drzwi marki, a jej CEO pędzi je otworzyć, aby pozo-

stawić bez zmian to, co dla firmy najważniejsze – kultowy 

smak Big Maca. 
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   Czym jest charyzma  

i jak się jej nauczyć?

   Jak zbudować wizerunek 

autorytetu i eksperta?

   W jaki sposób tworzyć  

trwałe relacje z klientami?

W SKRÓCIE

PERSONALNY 
MAGNETYZM

CZYLI JAK PRZYCIĄGAĆ DO SIEBIE KLIENTÓW ZA POMOCĄ CHARYZMY

DAWID STRASZAK
badacz charyzmy, psycholog, twórca podcastu Charyzmatyczny, 
trener i partner w firmie Zero BS Management, na co dzień 
zarządza zespołami w międzynarodowej korporacji.

CHARYZMA 
– CZY DA SIĘ JEJ NAUCZYĆ?

FAKT 1:
Charyzmatyczni handlowcy są w stanie sprzedawać 

więcej niż inne osoby w tym samym regionie.

FAKT 2:
Osoby postrzegane jako charyzmatyczne są oceniane 

przez swoich przełożonych jako bardziej skuteczne.

FAKT 3:
Charyzmatyczny lider jest w stanie sprawić, 

że jego podwładni pracują wydajniej i mają lepsze wyniki.

FAKT 4:
Charyzmatyczny szef potrafi świetnie zmotywować 

zespół, który w efekcie jego działań pozytywnie  

podchodzi do pracy i powierzonych mu zadań.

 
Liczne badania pokazują, że osoby charyzmatyczne osiągają bardziej 
satysfakcjonujące wyniki w biznesie. Wydawać by się mogło, 
że charyzma to magiczna moc, dzięki której zwykli ludzie stają się su-
perbohaterami. Dlatego często w przypadku charyzmy padają pyta-
nia: „Czy charyzmy da się nauczyć?” i „Czy z charyzmą się rodzimy?”. 
Badaczom udało się określić tylko dwie cechy, które mogą zwiększać 
prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie charyzmatyczna. Są to 
ekstrawersja oraz stabilność emocjonalna. Na szczęście nie jest tak, 
że tylko osoby czerpiące energię z kontaktów z innymi oraz te, od 
których bije emocjonalny spokój, wygrały los na loterii i to one będą 
charyzmatyczne. Te cechy tylko zwiększają prawdopodobieństwo 
i ich posiadaczom będzie łatwiej charyzmy się nauczyć. Wystarczy 
konkretny trening umiejętności, by otoczenie postrzegało nas jako 
bardziej charyzmatycznych. Ale po kolei.

CZY WARTO BYĆ 
CHARYZMATYCZNYM?

CZYM JEST CHARYZMA?
Charyzma to łatwość wywierania wpły-
wu. To umiejętność dostosowania tego, 
co zamierzamy powiedzieć, do osoby 
(albo całej grupy osób) oraz sytuacji, w któ-
rej jesteśmy. Dlatego też osoba charyzma-
tyczna będzie rozmawiać zupełnie inaczej 
z klientem korporacyjnym, który poszu-
kuje nowego biura dla swojej firmy, niż 
z młodym małżeństwem, które zamierza 
zainwestować oszczędności życia w wyma-
rzone mieszkanie. Charyzma to umiejęt-
ność wpływania na postawy innych ludzi, 
a nie tylko na ich wiedzę. Informacje na 
temat różnic pomiędzy mieszkaniem a do-
mem nie wystarczą, by przekonać kogoś do 
jednej z tych opcji. Osoby charyzmatyczne 
stale pogłębiają wiedzę na temat tego, 
co działa na innych ludzi, jak należy z nimi 
rozmawiać, a czego absolutnie nie robić. 
Osobowość charyzmatyczną świetnie zde-
finiowała Olivia Fox Cabane w książce  
pt. „Mit charyzmy”, przytaczając pewną 
historię, której bohaterami są dwaj londyń-
czycy walczący o stanowisko premiera – 
William Gladston i Benjamin Disraeli.  
Na finiszu kampanii wyborczej pewna 
Brytyjka miała przyjemność wziąć udział 
w indywidualnych spotkaniach z kandy-
datami. Zapytana o wrażenia po odbytych 
spotkaniach, odpowiedziała krótko:  
„Po spotkaniu z panem Gladstonem byłam 
przekonana, że jest on najmądrzejszym 
mężczyzną na świecie. Ale po spędzo-
nym popołudniu w towarzystwie pana 
Disraelego, to ja poczułam się tak, jakbym 
była najbystrzejszą kobietą na świecie”. 
Ta historia i doświadczenie tej kobiety 
pokazują, jak wielką moc mają uważność, 
skupienie i życzliwość podczas rozmowy 
z drugim człowiekiem. Ludzie pragną 
przebywać wśród osób, które wykazują 
żywe zainteresowanie swoim rozmów-
com, poświęcają im swoją uwagę. Dzięki 
temu czują się wysłuchani i ważni. Wydaje 
się, że pełne zaangażowanie w rozmowę 
jest dziś trudną sztuką, ale warto nad nią 
pracować, bowiem umiejętność ta sprawia, 
że zostajemy zapamiętani, a jako agenci 
możemy wyróżnić się pośród konkurencji.  

>
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CHARYZMA AUTORYTETU 
Budowanie charyzmy autorytetu daje możliwość wywierania 

wpływu na innych, dzięki któremu ludzie nie podważają naszego 

zdania. Ufają, że jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie i korzy-

stając z naszych usług płacą za lata doświadczenia. Kupują  wiedzę, 

dzięki której nie muszą orientować się, na którym piętrze najlepiej 

mieszkać, który deweloper ma najciekawsze oferty oraz czy warto 

kupować od razu miejsce postojowe dla dwóch aut. 

>

WIEDZA CENNIEJSZA 
NIŻ ZŁOTO
Każdy, kto korzystał z usług profesjonali-
sty, wie, że rola pośrednika nie ogranicza 
się wyłącznie do finalizowania sprzeda-
ży – oprócz czuwania nad prawidłowym 
przebiegiem transakcji powinien on także 
udzielać klientowi merytorycznego wspar-
cia. Profesjonalny agent to prawdziwa 
skarbnica wiedzy na temat aktualnych zja-
wisk zachodzących na rynku nieruchomości 
i osoba potrafiąca rzetelnie zweryfikować 
stan prawny budynku oraz pomóc w usta-
leniu jego stanu technicznego. To także 
opiekun klienta, który wspiera go w nego-
cjacjach cenowych, a następnie czuwa nad 
prawidłowym przebiegiem kwestii formal-
nych. Klient, który nawiązuje współpracę 
z agentem nieruchomości, oczekuje nie 
tylko sprawnego i pomyślnego zrealizowa-
nia transakcji, ale także bezpieczeństwa. 

Jednym z najistotniejszych elementów, 
które wzbudzą jego zaufanie jest właśnie 
doskonałe przygotowanie merytoryczne 
pośrednika. Warto położyć na nie szcze-
gólny nacisk podczas budowania swojego 
wizerunku. Bądź na bieżąco z najważniej-
szymi raportami branżowymi. Odwiedzaj 
portale poświęcone nieruchomościom. 
Postaraj się bywać na najważniejszych 
wydarzeniach poświęconych rynkowi, aby 
czerpać inspiracje i najświeższą wiedzę. 

POTENCJAŁ TKWIĄCY 
W DOŚWIADCZENIU
Dla większości klientów zakup nierucho-
mości to duże wydarzenie, które ma istotny 
wpływ na dalsze losy ich rodziny. Nic więc 
dziwnego, że wolą powierzyć opiekę nad 
przebiegiem transakcji agentowi z wielo-
letnim doświadczeniem, który uchodzi za 
specjalistę w danej dziedzinie, niż osobie 
bez wyrobionej marki. Twoje doświadczenie 
niesie dla klienta konkretne korzyści. Im 
dłużej i aktywniej działasz na lokalnym ryn-
ku nieruchomości, tym większą posiadasz 
wiedzę na temat praktycznych aspektów 
zakupu mieszkań i domów w danej dzielnicy. 
Doskonale orientujesz się, czy pojawiają się 
w niej duże korki, znasz problemy lokalnej 
społeczności i potrafisz ocenić poten-
cjał inwestycyjny dostępnych mieszkań. 
Wykorzystaj to w procesie budowania wi-
zerunku, przekuwając swoje doświadczenie 
oraz wiedzę na atut w postaci specjalizacji. 
Dzięki temu zaistniejesz w świadomości 
klientów w roli eksperta i wyróżnisz się na 
tle konkurencji. Warto dążyć do sytuacji, 
w której to sami  klienci będą zabiegać 
o kontakt z Tobą i chętniej zarekomendują 
Twoje usługi swoim znajomym. Pamiętaj 
również o korzyściach płynących z udziela-
nia się w mediach branżowych. Buduj swój 
ekspercki wizerunek, dzieląc się w sieci swo-
ją wiedzą i doświadczeniem. W ten sposób 
udowadniasz, że znasz się na swojej pracy. 
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NA WYWIERANIE 
WPŁYWU TRZEBA 
SOBIE ZASŁUŻYĆ
Przychodzi do nas klient, który:
–  jest zdecydowany na zakup mieszkania 
za cenę 5-letnich oszczędności i kredytu na 
kolejne 20 lat albo
– szuka nowego biura dla swojej firmy, 
a wie, że nowe miejsce może wpłynąć na 
jakość pracy wszystkich jego pracowników, 
a tym samym na jego zarobki.

Na to, żeby móc mu doradzać i sprawić, 
żebyśmy byli dla niego wiarygodni, trzeba 
sobie zasłużyć. Jak to osiągnąć?

WIZERUNEK W SIECI
Pierwszą rzeczą, którą zrobi klient przed 
spotkaniem, będzie sprawdzenie agenta 
w Internecie. Obecnie znalezienie kogoś 
w sieci i przeczytanie kilku opinii zajmuje 
mniej niż 5 minut. Warto zadbać o to, co 
znajdzie po wpisaniu imienia i nazwiska 
w Google, czyli zwrócić uwagę na:

   doświadczenie zawodowe, aktualne dane 
kontaktowe wraz ze zdjęciem – badania 
pokazały, że potencjalny klient chce wie-
dzieć, z kim będzie współpracował,

   opinie zadowolonych klientów – klienci 
zwracają uwagę na rekomendacje,

   zablokowanie możliwości oglądania 
naszych prywatnych mediów społecz-
nościowych – Facebooka, Instagrama 
czy Twittera, chyba że nie ma tam zdjęć 
naszej rodziny i znajomych oraz poświę-
conych im wpisów. 

Dlaczego to takie istotne? Ponieważ 

pierwsze wrażenie robimy już w sieci 

i jeżeli nasz klient znajdzie tam profesjo-

nalny profil eksperta z dobrymi opiniami, 

zwiększy to nasze szanse na pozytywną 

odpowiedź na pytanie zadawane sobie 

przez klienta: „Czy mogę powierzyć 

temu człowiekowi moje oszczędności 

i zakup nieruchomości?”. 



Źródło: materiały własne Otodom
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PIELĘGNOWANIE CHARYZMY

Charyzmy można się nauczyć, a mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. Powyższe 

kroki to dobry początek w drodze do stawania się osobą, która jest pełna personal-

nego magnetyzmu, która jest w stanie przekonywać innych do swojego punktu 

widzenia i zjednywać sobie ludzi. Stosując się do powyższych rad łatwiej stać się osobą 

charyzmatyczną, do czego dąży dziś wielu z nas. 

Niemniej należy pamiętać, że jest to umiejętność, której uczymy się każdego dnia, 

a różnorodność osób, które będziemy spotykać na swojej drodze, będzie wzbogacała 

nasze doświadczenie tylko wtedy, jeśli będziemy wyciągać wnioski.

MIT CHARYZMY
Olivia Fox Cabane, (2016) 

Dom Wydawniczy Rebis

Czy charyzmy można się nauczyć?

Podczas badań naukowcy dowiedli, 
że można podnieść lub obniżyć 
poziom charyzmy u danej osoby 
z taką łatwością, jak gdyby poru-
szało się pokrętłem.

W książce tej charyzma, spowita 
dotąd aurą mistycyzmu, została po 
raz pierwszy naukowo rozebrana na 
czynniki pierwsze. Autorka, polegając 
na odkryciach z różnych dziedzin na-
uki oraz czerpiąc ciekawe przykłady 
z życia, ukazuje mechanizmy tego 
zjawiska i krok po kroku tłumaczy, 
jak stać się osobą charyzmatyczną, 
wpływową i porywającą za sobą 
innych ludzi zarówno w pracy, 
w biznesie, jak i w życiu osobistym. 
Charyzma nie jest darem, tylko na-
rzędziem. W tej książce Cabane nam 
go dostarcza. – Seth Godin, autor 
m.in. książki „Fioletowa krowa: 
zmień się i bądź rozpoznawalny”

Cabane wyświadczyła nam wszyst-
kim wielką przysługę. Wykorzystała 
solidną bazę naukową i żywą narrację 
do pouczającego opisu roli charyzmy 
w przywództwie – zjawiska, które 
nadal słabo rozumiemy. – Robert 
B. Cialdini, autor bestsellerowego 
„Wywierania wpływu na ludzi”

JAK ZBUDOWAĆ 
CHARYZMĘ AUTORYTETU?

Daj się poznać jako ekspert w swojej dziedzinie.  
Podczas rozmowy z klientem podziel się doświadczeniem 
i rzetelnymi informacjami:

   Przytaczaj historie innych klientów, na bazie których pokażesz najlepsze rozwiązanie 
dla osoby, z którą aktualnie rozmawiasz. Pokazujesz wówczas, że bazujesz na do-
świadczeniu, a nie tylko na teorii. „Mój ostatni klient też się zastanawiał, czy ta loka-
lizacja nie jest zbyt odległa od centrum. Co ciekawe, dojeżdża pociągiem do centrum 
szybciej niż osoby mieszkające bliżej i dzięki temu oszczędza mnóstwo czasu”.

   Mów o obecnej sytuacji na rynku i trendach, które wpływają na cenę nieruchomości. 
Podawanie argumentów przedstawia agenta jako osobę, która rozumie, a nie tylko 
wie. „Ceny tego biurowca są wyższe niż sąsiadujących, bo jako jeden z niewielu 
ma parking podziemny”.

   W rozmowach z klientami zaprezentuj swoją szeroką wiedzę. Pokaż im, że orientujesz 
się we wszystkich aspektach związanych z nieruchomościami, zarówno jeśli chodzi 
o rynek lokalny jak również posiadasz wiedzę na temat kondycji branży w skali całego 
kraju czy nawet Europy.

   Znaj specyfikację techniczną pokazywanych nieruchomości. Agent powinien dyspo-
nować wszelkimi podstawowymi danymi, które mogą zainteresować klienta. Jeżeli nie 
jesteśmy w stanie podać dokładnego metrażu, odległości do najbliższego przedszko-
la czy przypomnieć sobie powodu sprzedaży nieruchomości, może to negatywnie 
wpłynąć na nasz wizerunek jako specjalistów. Spokojnie, nie trzeba wszystkiego znać 
na pamięć – wystarczy zgromadzić informacje w dokumencie online lub na wydruku. 
Jeżeli jesteśmy czymś zaskoczeni, wybrniemy z sytuacji, mówiąc: „Nie jestem w stanie 
od razu udzielić tej informacji, ale sprawdzę to i najpóźniej jutro oddzwonię”.

   Wybierz dziedzinę, w której posiadasz największą wiedzę praktyczną, i zaprezentuj ją 
w swoim opisie na stronie internetowej lub portalu społecznościowym. Udziel kilku 
komentarzy eksperckich czasopismom branżowym. Możesz zapisać się w świado-
mości klientów na przykład jako ekspert od sprzedaży lokali inwestycyjnych dla 
przedsiębiorców, specjalista od nieruchomości premium w odnowionych kamienicach 
czy znawca rynku podmiejskich działek budowlanych.  

   Ubierz się schludnie i elegancko. Nasz wygląd jest też oceniany w odniesieniu 
do potencjalnej transakcji – im wyższa wartość nieruchomości, tym strój powinien 
być bardziej elegancki i wyrafinowany. Osoby wyróżniające się pod względem 
ubioru są postrzegane jako mogące wywrzeć większy wpływ na jednostkę lub grupę. 
Ponadto elegancki ubiór sprawi, że nasze pozostałe cechy mogą zostać ocenione 
bardziej pozytywnie. „Skoro jest tak dobrze ubrany, to na pewno jest inteligentny, 
profesjonalny i potrafi wszystko załatwić. Człowiek sukcesu”. 
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CHARYZMA RELACJI

Praca agenta nieruchomości często funk-
cjonuje na zasadzie poleceń. Mając ten fakt 
z tyłu głowy, warto zadbać o to, żeby klien-
ci docierali do nas poprzez rekomendacje 
znajomych i rodziny. W tym przypadku, 
idealnie sprawdzi się charyzma relacji, 
która pomaga w budowaniu trwałych więzi 
z innymi, co z kolei sprawia, że są oni bar-
dziej chętni do kontaktu z nami i szybciej 
obdarzają nas zaufaniem.

Jak ją osiągnąć? 

   Zwracaj się do klienta po imieniu. „Pani 
Kamilo, a teraz zapraszam do salonu”. 
Im szybciej użyjemy czyjegoś imienia, tym 
prędzej zbudujemy w sobie śmiałość do 
używania go, a rozmówca będzie pozy-
tywnie nastawiony.

   Pytaj o potrzeby i notuj odpowiedzi. 
„Rozumiem, że to dla państwa poważna 
decyzja, więc zależy mi, żebym ją dobrze 
zrozumiała – proszę mi powiedzieć, co dla 
państwa jest najważniejsze przy wyborze 
mieszkania”. Gdy klient zauważy notowa-
nie najważniejszych punktów, uzna to za 
dbałość o jego potrzeby. 

   Odnoś się do tego, co klient powie-
dział wcześniej. „Wspominała pani, 

pani Kamilo, że zależy pani na bliskości 
sklepu, a tutaj osiedlowy warzyw-
niak jest w tej samej klatce, a większy 
spożywczy 300 metrów dalej.”

   Nie mów nic, do czego nie jesteś w pełni 
przekonany. Ludzie są w stanie odczytać 
nasze mikroekspresje zdradzające emocje 
w ułamku sekundy i tym samym wykryć 
niespójność między tym, co mówisz, 
a Twoim podejściem do tych słów. Może 
to sprawić, że nie zaufają Ci.

   Mów o odczuciach słuchacza. „Panie 
Pawle, rozumiem, że kupno domu w tej 
cenie to bardzo duże zobowiązanie fi-
nansowe na lata. W pełni rozumiem pana 
obawy i chęć poznania wszystkich detali 
technicznych związanych z ewentualnym 
remontem”. Dzięki temu pokazujemy, 
że jesteśmy wrażliwi na jego potrzeby 
i empatyczni. 

   Bądź tu i teraz. Wszystkie osoby z cha-
ryzmą łączy ich uważność na drugiego 
człowieka, fakt, że rozmówcy czują, 
że całkowicie poświęca się im uwagę. 
Wycisz i schowaj telefon komórko-
wy, słuchaj słów drugiej osoby i pytaj, 
jeżeli czegoś nie zrozumiałeś. 

MOCNE STRONY 
POŚREDNIKA:



>

DOŚWIADCZENIE TO NIE WSZYSTKO
5 WSKAZÓWEK DLA POŚREDNIKÓW, KTÓRZY CHCĄ WIĘCEJ PRACOWAĆ NA REKOMENDACJACH.
Pracujesz jako agent nieruchomości już kilka lat. Za tobą dziesiątki udanych transakcji, ale wciąż mało poleceń od zadowolonych klientów. 
Zastanawiasz się co robisz nie tak? W tym przypadku, rozwiązaniem tego problemu jest praca nad Twoją wiarygodnością.

KIM POWINIEN BYĆ AGENT – EKSPERTEM CZY PARTNEREM?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto spojrzeć na proces sprzedaży oczami klienta. Kogo szuka nabyw-
ca – specjalisty znającego tajniki rynku nieruchomości czy uczciwego doradcy, którego obdarzy zaufaniem, 
wybierając swój wymarzony dom? Profesjonalny pośrednik łączy w sobie obydwie role, stając się dla klienta 
rzetelnym przewodnikiem, który przeprowadza go przez cały proces zakupu – od badania potrzeb, aż po 
sporządzenie aktu notarialnego. Jeżeli chcesz wykreować solidną markę, nie traktuj klienta z góry, stawiając 
się w roli doświadczonego eksperta, lecz buduj partnerską relację opartą na szczerości i zaufaniu. 

BEZ UCZCIWOŚCI NIE MA ZAUFANIA
Aby współpraca z klientem była udana i zaowocowała poleceniami, musi opierać się na wartościach 
takich jak szczerość oraz uczciwość. To właśnie one stanowią ważny element wizerunku profesjonalnego 
sprzedawcy nieruchomości, którego zbudowanie może potrwać nawet kilka lat. Szczerość przejawia się 
zarówno w kontakcie z klientem, jak i transparentnych warunkach współpracy. Publikuj oferty sprze-
daży pisane językiem korzyści, lecz unikaj koloryzowania. Zniekształcając fakty zawarte w ogłoszeniu, 
nie przyspieszysz realizacji transakcji, możesz za to stracić wiarygodność. Spraw, aby osoba chcąca kupić 
mieszkanie zobaczyła w Tobie uczciwego doradcę, który chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, 
a nie zwykłego sprzedawcę. Tylko wtedy zyska do Ciebie zaufanie i utrwali Twój pozytywny wizerunek, 
polecając Cię innym klientom.

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE – AS W RĘKAWIE AGENTA
Zrozumienie potrzeb i motywacji zakupowych klienta to podstawa owocnej współpracy. Osoby chcące 
kupić lub sprzedać nieruchomość często nie wyrażają swoich oczekiwań wprost. Czasami stosują też skróty 
myślowe, których rozszyfrowanie może doprowadzić do finalizacji procesu sprzedaży. Komunikatywny 
i uważny pośrednik nieruchomości bez trudu poradzi sobie z tym zadaniem. 

Wśród kompetencji miękkich pomocnych w budowaniu profesjonalnego wizerunku warto też wymienić od-
porność na stres oraz zdolność wypracowywania kompromisów. Umiejętności te są niezastąpione podczas 
negocjacji cenowych oraz uzgadniania warunków współpracy. Opanowanie i spokojna argumentacja mogą 
wtedy przełożyć się na uzyskanie korzystniejszych warunków finansowych. A jednocześnie przyczynić się 
do zdobycia pozytywnej opinii, która zaowocuje dalszymi poleceniami.

MIEJ WSZYSTKIE SPRAWY POD KONTROLĄ
Opanowanie i uważność to bardzo ważna cecha kiedy pośredniczymy w transakcjach na wielocyfrowe 
kwoty. Tu nie ma miejsca na pomyłki, przegapienie terminów czy niedoczytanie umowy. Dlatego wypracuj 
sobie swój własny schemat pracy nad każdą sprawą kupna czy sprzedaży nieruchomości. Zyskaj w oczach 
klientów uporządkowaniem i terminowością. Pośrednik, który szanuje czas i pieniądze swoich klientów to 
człowiek godny zaufania i polecenia innym.
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ZADBAJ O SWÓJ 
NAJWIĘKSZY KAPITAŁ

Kreowanie wizerunku opartego nie na wyglądzie, lecz 
kompetencjach i uczciwości, to długi i żmudny proces, który 
właściwie nie ma końca. Stanowi jednak gwarancję dotrzyma-
nia obietnicy marki i największy kapitał agenta nieruchomości, 
a także źródło jego potencjału. Profesjonalny wizerunek 
przekłada się na wciąż rosnącą liczbę klientów pocho-
dzących z rekomendacji. Dzięki niemu zaoszczędzisz czas 
i szybciej zbudujesz relacje z osobami, które już na początku 
współpracy obdarzają Cię kredytem zaufania. Potraktuj 
więc  proces kreowania profesjonalnego wizerunku jako 
inwestycję w przyszłość i zwiększenie możliwości zawodo-
wego rozwoju. Warto też spojrzeć globalnie na wizerunek 
pośredników nieruchomości w Polsce. Pamiętając, że kropla 
drąży skałę, miej na uwadze, że Twoje dobre praktyki mogą 
mieć szerszą perspektywę, szczególnie jeśli chodzi o po-
większanie poziomu zaufania pomiędzy stronami biorącymi 
udział w transakcji czy dostrzeganie korzyści wynikających 
ze współpracy z pośrednikiem. 

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM 
OSOBISTYM W KRYZYSIE

„Wszystko (…) trzeba przewidywać 
i uzbrajać ducha przeciwko temu, co może 
nam się zdarzyć” – pisał Seneka w Listach 
moralnych do Lucyliusza. W jego słowach 
skupia się sedno sprawy: jak zapobiec 
nieszczęściu. A tym zapewne może być 
rysa na wizerunku. Gdy nasz wizerunek 
zostanie wystawiony na próbę, należy jak 
najszybciej podjąć wszystkie niezbędne 
kroki, by z tej walki (o zachowanie twarzy 
czy dobrego imienia) wyjść zwycięsko. 
Po pierwsze trzeba nazwać problem. Co 
się takiego stało? Jak do tego doszło? 
W którym momencie coś poszło nie 
tak? Taka analiza sytuacji pozwoli nam 
zrozumieć przyczynę problemu, a znając ją, 
będziemy mogli dobrać odpowiednie środki 
zaradcze. Konfrontacja jest tu niezbędna, 

a wypieranie problemu na pewno nie 
posłuży znalezieniu właściwego rozwiąza-
nia. Niezależnie od tego, jakie są przyczyny 
kryzysu wizerunkowego, należy przeprosić. 
„Przepraszam” to pierwsze i najważniejsze 
słowo, jakie powinno wyjść z naszych ust. 
Nawet jeśli jesteśmy pewni, że to nie nasza 
wina, mamy przekonanie, że ktoś inny 
zadziałał na naszą szkodę, albo wydaje nam 
się, że ktoś ocenił nasze postępowanie, 
posiadając niewystarczającą ilość informa-
cji albo wręcz informacje niewłaściwe czy 
nieprawdziwe – przeprośmy. Do prze-
prosin powinno dojść jak najszybciej – na 
szczęście mamy media społecznościowe, 
które w sytuacji kryzysowej mogą stać się 
naszym orężem. Facebook czy LinkedIn 
pozwolą nam na zabranie głosu w swojej 

sprawie i poinformowanie o stanie rzeczy. 
Chodzi o to, by jasno, zwięźle i z właściwą 
empatią dla odbiorców zakomunikować 
swoje stanowisko. Jeśli nasz wizerunek bę-
dzie wymagał odbudowy, to poinformowa-
nie o tym, jakie kroki w tym kierunku zrobi-
my, także będzie działało na naszą korzyść. 
Należy pamiętać, że media społecznościo-
we lubią sensacje i newsy. Dlatego sprawa 
dotycząca naszego narażonego na szwank 
wizerunku może żyć w mediach krótko, 
pod warunkiem że nie będziemy dodatko-
wo podgrzewać i tak gorącej już atmosfery 
i wdawać się w dyskusje, usprawiedliwiać, 
tłumaczyć. Warto też skupić uwagę swoich 
odbiorców na innych aspektach naszych 
działań – wszak rysa na wizerunku ich nie 
przekreśla, ani nie umniejsza ich wartości.

ZASADY POZOSTAJĄ TE SAME
W konkursie wyłonionych zostanie 16 najlepszych biur 
z każdego województwa, najlepsze biuro ogólnopolskie 
oraz najlepszy pośrednik nieruchomości. Zanim to nastąpi, 
wszyscy uczestnicy będą poddani ocenie. Podobnie jak 
w zeszłym roku, konkurs składa się z trzech etapów 
i ponownie będziemy opierać się na metodologii przygoto-
wanej przez agencję badawczą IQS i zaopiniowaną przez 
Radę Doradczą Klientów Otodom. 

ŻEBY WYGRAĆ, TRZEBA GRAĆ 
Konkurs to walka o prestiż i nagrody. Udział gwarantuje 
wygranym biurom przede wszystkim promocję ich dzia-
łalności. Ponadto statuetki, certyfikaty, emblematy oraz 
materiały promocyjne, czyli wszystko to, czym będziecie 
mogli pochwalić się później w swoich kanałach społecz-
nościowych. Wiemy, jak ważny jest dla Was profesjonalny 
wizerunek, dlatego dla laureatów przewidziana została 
kampania PR-owa obejmująca publikacje w mediach 
ogólnopolskich i branżowych, np. w „Gazecie Wyborczej” 
czy w „Polityce” oraz kampanię billboardową w mieście, 
w którym znajduje się siedziba laureata. 
To, co nie uległo zmianie, to cel naszego konkursu, jakim 
jest promowanie zawodu pośrednika nieruchomości, do-
brych praktyk, wzmacnianie jego pozycji na rynku, a także 
uznanie biur oferujących jakość usług prowadzonych na 
najwyższym poziomie.

Warto zaznaczyć, że udział w konkursie mogą wziąć 
tylko klienci Otodom, gdyż dane potrzebne do jednego 
z etapów pochodzą właśnie z tego serwisu. Na finałową 
uroczystą galę konkursu zostanie zaproszonych łącznie 
300 przedstawicieli biur, którzy w rankingu otrzymają 
największą ilość punktów. 

Nagroda Lider Nieruchomości to znak jakości przy-

znawany najlepszym pośrednikom, wyróżniającym się 

wysokimi standardami oferowanych usług.

AGENCI POWALCZĄ O MIANO 
NAJLEPSZEJ MARKI W POLSCE

Dopiero co świętowaliśmy wraz z laureatami ich zwy-

cięstwo, a tymczasem już za kilka miesięcy będziemy 

przeżywać emocje związane z wyłonieniem laureatów 

z drugiej edycji konkursu Lider Nieruchomości Otodom.  

Biura oraz pośrednicy nieruchomości ponownie 

powalczą o nagrody i tytuły w kilku konkursowych 

kategoriach. Postaraliśmy się, aby tegoroczna edycja 

była wyjątkowa, a jej konwencja przybierze bardziej 

uroczysty i prestiżowy charakter. 

Już dziś możemy zapowiedzieć, że finałowa gala będzie 
wydarzeniem, które odbije się szerokim echem nie tylko 
w branży. Rozszerzamy zasięg, aby informacja o laureatach 
dotarła do każdego potencjalnego klienta. Konkurs ma być 
najlepszą rekomendacją agentów, z którymi warto współ-
pracować, oraz nośnikiem informacji o tym, jakie wartości 
niesie ze sobą profesjonalny pośrednik nieruchomości. 
Postanowiliśmy wprowadzić szereg zmian, które wyniosą 
rywalizację na jeszcze wyższy poziom.

WIĘKSZY ROZMACH I BŁYSK FLESZY

Nowa edycja konkursu to zmiany, które są  

potrzebne, aby laureaci zyskali jeszcze więcej:

   Nowa formuła eventu

   Gala wręczenia nagród odbędzie się 

w Warszawie

   Nowe media współpracujące  

i nowi patroni medialni

   Jeszcze większy rozmach i rozgłos

   Obecność dziennikarzy z największych  

mediów w Polsce

KATARZYNA DOMAŃSKA 
z Coaching w Spódnicy.pl
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ZOSTAŃ GWIAZDĄ 
SOCIAL MEDIÓW

ALEKSANDRA KIETRYS 
Specjalistka w dziedzinie social media oraz digital marketingu. Zajmuje się komunikacją marek 
w środowisku online od 8 lat. Digital Project Manager w agencji marketingu zintegrowanego SKIVAK.

MAGDALENA DROŃ
Filolożka, dziennikarka i specjalistka w dziedzinie public relations. Dba o kształtowanie wizerunku 
największych marek w Polsce od ponad 6 lat. PR Managerka w dotrelations. 

Social media to doskonałe narzędzia wizerunkowe, 
które nie tylko wzmacniają przekaz marki, ale 
również przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży 
oferowanych przez brand produktów lub usług. 
Niemniej jednak, to nie najważniejsza ich zaleta. 
Social media to przede wszystkim idealna przestrzeń 
do budowania dialogu pomiędzy marką a jej fanem 
i klientem. Jak więc wykorzystać potencjał social 
mediów w branży nieruchomości? W jaki sposób 
stymulować konsumenta do zakupu, będąc przy tym 
naturalnym i otwartym na jego potrzeby?

Pośrednicy zdążyli już dostrzec potęgę mediów społecznościowych i wiedzą, że dzięki 

nim mogą dotrzeć do dużej liczby użytkowników zainteresowanych właśnie ich ofer-

tą. Jednakże zdarza się im zapomnieć, że social media to nie tylko Facebook i firmowy 

fanpage. Otóż potencjał kryje się w wielu innych kanałach, w których kreowanie swojego 

wizerunku pozwoli na zbudowanie więzi pomiędzy agentem a klientem. Niestety wciąż 

niewielu pośredników ma swoje konta na Instagramie, YouTubie i LinkedIn, a przecież 

w nich również drzemie ogromny potencjał wizerunkowy. Mało tego – według danych 

rynkowych niemal co czwarty agent nieruchomości nie korzysta w swojej pracy z mediów 

społecznościowych. Również niewielki procent agentów korzysta z narzędzi digitalowych 

wspierających analizę i monitoring działań w Internecie. To duży błąd.

MIEJ OCZY DOOKOŁA GŁOWY, 
CZYLI MONITORING SIECI

Bycie na bieżąco i odpowiadanie na realne 
potrzeby – to klucz do sukcesu. Ciężko jest 
jednak samodzielnie trzymać rękę na pul-
sie. Śledzenie branży, trendów, konkurencji 
i zapytań jest czasochłonne, ale konieczne 
do odniesienia sukcesu sprzedażowego 
i nadążania za szybko zmieniającą się 
branżą. Na szczęście proces ten można 
zautomatyzować, z pomocą przychodzą 
takie narzędzia jak Sentione, Brand24, 
Newspoint czy Monitori, dzięki którym 
możesz monitorować zarówno własny blog, 
jak i markę (nazwę biura/imię i nazwisko), 
aby mieć wiedzę o tym, gdzie i w jakich 
mediach publikowane są wzmianki o fir-
mie, którą reprezentujesz, a także gdzie 
pojawiają się opinie, na które powinno 
się zareagować. Czas bowiem jest istotny 
w przypadku tego rodzaju informacji. 

Monitoring to również wyłapywanie 
artykułów dotyczących interesującego Cię 
tematu, dzięki czemu nie tylko dowiesz 
się czegoś nowego, ale również możesz 
odnieść się do zamieszczonej treści, np. 
w komentarzu. Dlaczego to takie istotne? 
Ponieważ tworząc wizerunek profesjonali-
sty w sieci, musimy pozostać profesjonalni 
– reagować na wzmianki o nas, o naszej fir-
mie, a także na zapytania względem ofert, 
skargi czy inne wiadomości, które dotyczą 
bezpośrednio naszej działalności. To klucz 
do budowania pozytywnego, profesjonal-
nego wizerunku, a także moment, w którym 

możesz zaimponować swoim odbiorcom. 
Ktoś na forum pyta o profesjonalne do-
radztwo przy zakupie nieruchomości, a Ty 
odpisujesz już po minucie na tę wiadomość 
– uwierz, to imponuje i wzbudza zaufanie.

GDZIE I JAK SZUKAJĄ 
KLIENCI W SIECI
Szacuje się, że trzy czwarte zapytań w so-
cial mediach dotyczy najmu nieruchomości. 
Krótkoterminowy charakter takich trans-
akcji i ich powtarzalność sprzyja poszuki-
waniu miejsca do zamieszkania z pomocą 
przyjaciół. Badania pokazują także, że duża 
część z zapytań zawierających kontekst 
nieruchomości dotyczy prośby o rekomen-
dację pośrednika. To ogromna szansa dla 
Ciebie i potencjału Twojego wizerunku 
w Twoich kanałach social media. Bardzo 
dobrym narzędziem do budowania wize-
runku w sieci jest Facebook. Jako pośrednik 
powinieneś aktywnie prowadzić profil 
i dzielić się swoją wiedzą. Po zakończonej 
transakcji nie bój się poprosić zadowolo-
nych klientów o rekomendację, której mogą 
udzielić na Twoim fanpage’u. Dzięki temu 
zyskasz większą szansę na polecenia w sie-
ci, gdy ktoś zapyta o dobrego pośrednika. 

Nieruchomości najczęściej kupują milenialsi 
nastawieni na otwartą komunikację, szyb-
kie reakcje i rzetelne informacje. Ta grupa 
docelowa korzysta z wielu urządzeń 
i wymaga wręcz, aby na każdym z nich 

konsumowane treści były równie łatwo 
dostępne, jak i wygodne do zarządzania: 
pozyskania informacji czy wykonania 
kontaktu. Milenialsi konsumują Internet 
głównie poprzez smartfony, zatem ko-
niecznie sprawdź, czy Twoja strona WWW 
jest w pełni responsywna, czy treści są 
przystępne i jak łatwo się z Tobą skontakto-
wać. Współczesne pokolenie jest otwarte 
na komunikację, z dużą swobodą ogłasza 
na swoim profilu, że chce coś sprzedać albo 
coś wynająć. Korzystając z Internetu chcą 
nie tylko szybko znaleźć to, czego pożądają, 
ale również zostać wysłuchanym. 

ODPOWIEDNIA STRATEGIA 
KLUCZEM DO SUKCESU
Właściwe podejście, otwartość na potrzeby 
konsumentów, znajomość trendów w bran-
ży są najważniejsze w budowaniu profesjo-
nalnego i przyjaznego wizerunku w sieci. 
Zacznij od małych kroków, aby zbudować 
swoją strategię komunikacji. Znając już 
swoją grupę docelową, zastanów się, jaki 
jest cel komunikacji, jaki będzie jej język, 
jakich efektów się spodziewasz, a także, 
w jakich platformach jeszcze możesz wy-
korzystać swój potencjał agenta nierucho-
mości. Następnie zaprojektuj rozwiązania 
odpowiadające tym potrzebom. Sprawdź 
potencjał różnych kanałów social mediów, 
zainspiruj się i zacznij budować swój profe-
sjonalny profil.

22 23

agent nieruchomości  |  agent nieruchomości  |  

narzędzia || narzędziaMAGDALENA DROŃ, ALEKSANDRA KIETRYS



Budowanie wizerunku w social me-

diach wymaga czasu i zaangażowania 

oraz przemyślanej strategii, lecz 

warto! Dobrze poprowadzona strate-

gia komunikacji przynosi doskonałe 

efekty. Media społecznościowe mają 

ogromny, ale wciąż niewykorzystany 

potencjał na rynku nieruchomości. 

I to ogromny błąd! Komunikacja 

crossowa na różnych kanałach 

social mediów pozwala budować 

wizerunek eksperta świadomego 

trendów i nowych technologii, który 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

młodych konsumentów oraz impo-

nuje im powszechną wiedzą z branży 

nieruchomości. Dodatkowo wyszuki-

warki bardzo lubią treści z social me-

diów, a dla Ciebie oznacza to wyższe 

pozycje w wynikach wyszukiwania 

przez Twoich przyszłych klientów.

INSTAGRAM 
Instagram to doskonałe miejsce dla agentów nieruchomości! Nie 
wierzysz? Przeciętny użytkownik Instagrama ma mniej niż 34 lata, 
a więc doskonale wpisuje się w grupę odbiorców rozważających 
lub planujących zakup swoich czterech kątów. Jak wykorzystać 
jego potencjał i nawiązać kontakt z młodszymi nabywcami domów? 
Zaangażuj ich! Social media to idealna przestrzeń do nawiązywania 
dialogu ze swoimi odbiorcami. Sprawdź odpowiednie hashtagi dla 
swojego posta, komentuj treści na obserwowanych kontach – 
zbuduj więź z innymi, a gdy obserwujący zaczną komentować Twoje 
treści, zadawaj im pytania, bądź przyjazny, prowadź konwersację.

Co z tymi hashtagami? Sekret tkwi w tym, aby dobierać te właściwe, 
a także nie stosować ich za dużo. Optymalna liczba dla Twojego kon-
ta na Instagramie to jedenaście hashtagów umieszczonych na samym 
końcu wpisu. Pamiętaj również o doborze tych właściwych. Istnieje 
wiele narzędzi, które będą Ci w tym pomocne. Sprawdź chociażby 
www.ritetag.com, w którym znajdziesz najpopularniejsze hashtagi 
doskonałe dla postów na Instagramie i Twitterze. 

Pamiętaj, że to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, jest najbar-
dziej interesujące. Coraz więcej osób ogląda programy telewizyj-
ne, w których widzą przemianę starych domów w nowe, wspa-
niałe lokum. Ty również możesz pokazać swoją pracę od środka. 
Udostępnij kilka zdjęć i filmów, które przybliżą innym pracę agenta 
nieruchomości. Pokaż, jak przygotowujesz nową nieruchomość  
na sprzedaż, jak wygląda proces otwartego domu, a także poroz-
mawiaj ze swoimi klientami. Możesz np. przeprowadzić krótki wy-
wiad z kupującymi i sprzedającymi po zamkniętej transakcji. Treści 
publikowane bez motywu sprzedażowego to najlepszy sposób  
na zwrócenie uwagi na swój profil, a także zbudowanie zaangażo-
wania i stworzenia pola do konwersacji.

Pamiętaj również o treściach video. Jednym z trendów w tym roku 
na Instagramie są właśnie materiały video, a przecież to medium 
jest do tego wręcz stworzone. Czy znasz już IGTV? Zaprzyjaźnij 
się z nim. Nagrywaj krótkie spacery po wnętrzach, pokaż innym 
okolicę oraz atrakcje, które mogą zainteresować potencjalnych 
klientów, wrzucaj swoje filmy na IGTV, a krótkie zajawki w stories.

Pozwól swoim obserwującym na aspekt emocjonalny – nowy dom 
to spełnienie marzeń, nowy cel, kolejny krok w związku etc. I takie 
właśnie powinny być treści, które zamierzasz publikować na swo-
im koncie – powinny wzbudzać w potencjalnych klientach emocje, 
które dalej przerodzą się w zainteresowanie Twoim profilem. Nie 
zapomnij o stałym kontakcie ze swoimi odbiorcami – jeśli możesz, 
zaplanuj publikację stałych treści na Instagramie. Możesz spraw-
dzić, w jakich dniach i godzinach występuje największa aktywność 
Twoich followersów i na ten czas zaplanować treści.  
To bardzo ważne, aby pozostać w stałym kontakcie.

Zanim jednak zaczniesz publikować odpowiednie treści, pomyśl 
o strategii komunikacji dla swojego brandu, czyli Twojego konta. 
Instagram to świetne narzędzie do budowania pozytywnego wize-
runku, jednakże najważniejsze jest to, aby zachować naturalność. 
Twoje konto nie jest koszykiem zakupowym – pamiętaj o tym.  
Publikuj treści zachęcające do zakupu, ujawniające szczegóły 
Twojej pracy, a także prezentujące nieruchomość w jej najlepszych 
aspektach, jednakże nie naciskaj na sprzedaż i zakup, a prowadź 
do innego kanału, w którym dokonasz transakcji. Publikuj linki do 
ofert zamieszczonych w serwisach ogłoszeniowych, gdzie klient 
będzie mógł przejrzeć wszystkie Twoje oferty w jednym miejscu.  

YOUTUBE
YouTube to kolejne medium, które doskonale sprawdzi się 
w marketingu nieruchomości. Dlaczego? Otóż jest własno-
ścią Google, która jest topową wyszukiwarką na świecie, nie 
zawiedzie Cię w momencie przesyłania strumieniowego treści, 
a także dzięki formatom video Twoja strona WWW będzie lepiej 
wyświetlała się w wynikach wyszukiwania. Jak wykorzystać jego 
moc?
Po pierwsze spraw, aby Twój kanał wyglądał tak samo do-
brze jak strona internetowa. Dodaj baner i zdjęcie profilowe, 
a także posegreguj treści. Możesz stworzyć playlisty, które będą 
dopasowane tematycznie. Umieść wszystkie dane kontaktowe 
w sekcji informacje – podaj linki, adres e-mail, numer telefonu 
– wszystko to, co ułatwi odbiorcom kontakt z Tobą. Opracuj 
strategię dla tego kanału. Czy wiesz, co chcesz osiągnąć, będąc 
na nim obecnym? Zaprojektuj plan działania, określ, jakie filmy 
chcesz zamieszczać. Podziel je na odpowiednie kategorie, 
np. filmy instruktażowe z know how dla kupujących i sprze-
dających – o czym powinni wiedzieć? Aktualizacje rynkowe 
z Twoim komentarzem – to dobrze świadczy, jeśli ich agent 
jest na bieżąco i śledzi trendy. Wywiady, otoczenie, inside view 
z nieruchomości – takie treści sprawdzają się doskonale, ponie-
waż nie są bezpośrednią sprzedażą, a delikatnym stymulantem 
do rozważenia zakupu.

Pamiętaj o nagłówkach filmów, które muszą być przyjazne dla 
SEO, zawierać odpowiednie słowa kluczowe, a także zachęcać  
do ich odtworzenia. W tym celu możesz skorzystać z planera słów 
kluczowych Google Ads. Nie zapomnij również o napisach  
do filmów – większość młodych odbiorców odtwarza treści z pozio-
mu mobile, a jeśli będą one bez napisów, szansa na ich obejrzenie 
maleje. Dodaj atrakcyjne miniatury do swoich filmów. Nie muszą 
to być klatki z filmu, ale niech będą to obrazy, które łatwo pozwolą 
zinterpretować użytkownikom, o czym będzie treść video.  
Nie zapomnij również o interesującym opisie. Kilka zdań o tym, 
co znajduje się w filmie, zoptymalizowanych pod wyszukiwarkę, 
spowoduje, że Twój materiał będzie łatwiejszy do odnalezienia 
w Internecie i oczywiście zachęci użytkowników do odtworzenia 
go. Dodawaj także atrakcyjne adnotacje z odpowiednim wezwa-
niem do działania. Z filmów na YouTube przekieruj potencjalnych 
klientów do Twojego konta w serwisie ogłoszeniowym, gdzie 
mogą dowiedzieć się więcej i poznać szczegóły oferty. Jeśli chcesz 
znać dokładne statystyki swojego kanału, podepnij do niego 
konto Google Analytics, które pozwoli Ci na śledzenie aktywno-
ści użytkowników, ilości wyświetleń, ilości przejść z YouTube’a na 
stronę internetową, a także wielu innych danych, które pozwolą 
Ci na lepsze tworzenie treści dla swojej grupy docelowej i uzyskanie 
satysfakcjonujących wyników.

LINKEDIN
Czy LinkedIn to przydatne narzędzie w branży nieruchomości? Tak, zatem zainwestuj swój 
czas w stworzenie profilu i w budowę własnej marki osobistej na tym portalu. Przyczyni 
się to nie tylko do budowy profesjonalnego wizerunku, ale również do pozyskania cennych 
kontaktów, które zrealizują inne cele stawiane w Twojej firmie. W Polsce z LinkedIn korzysta 
ponad 3,2 mln użytkowników. To potężna baza kontaktów. LinkedIn może być dla Ciebie 
jak wyszukiwarka Google. Tylko zamiast tematów, znajdziesz ludzi. Portal daje bowiem możli-
wość wyszukiwania kontaktów po stanowiskach czy konkretnej lokalizacji, co przy pośred-
niczeniu w najmie nieruchomości ułatwia dotarcie do lokalnych managerów, specjalistów 
i dyrektorów, którzy mogą być zainteresowani Twoją ofertą. Jak zacząć kontakt? Zaprosić, 
ale w spersonalizowany sposób. Wiadomość o treści „Cześć, dołącz do mojej sieci” to trochę 
za mało. Ale wystarczy dodać kilka słów o swojej motywacji, by wyjść na profesjonalistę. 
Gdy ktoś przyjmie Twoje zaproszenie powinieneś wysłać także wiadomość powitalną, dzięki 
której wzmocnisz nawiązaną relację. 

Jeśli chcesz być znajdowany przez wyszukiwarkę LinkedIn, musisz zastosować słowa kluczo-
we, pod którymi chcesz być znaleziony, jak np. „ekspert nieruchomości”, „specjalista najmu 
nieruchomości komercyjnych”, „pośrednik najmu nieruchomości”. Te kluczowe frazy powinie-
neś umieścić w nagłówku i w podsumowaniu zawodowym. Pamiętaj także o profesjonalnym 
zdjęciu i grafice w tle. LinkedIn to doskonały serwis, aby małym kosztem, za pomocą postów 
lub artykułów zbudować wizerunek eksperta, zasięg i trafić do ludzi spoza sieci kontaktów. 
Pamiętaj o odpowiedziach na aktualne trendy i regularności publikowania treści. 

TWITTER
Ta platforma social mediów nie jest szczególnie popularna 

w naszym kraju. Świetnie odnajdują się tam politycy, artyści, 

ale wydaje się, że agenci nie widzą w tym serwisie potencja-

łu. Jako agent możesz oczywiście tweetować lokalne ceny 

domów, retweetować wartościowe wpisy innych, odnosić 

się do trendów, a także publikować linki do strony, filmy 

z YouTube’a, jednak pamiętaj, że nie sztuką jest bycie obecnym 

w każdym kanale społecznościowym. Dużo efektywniejsze 

będzie skupienie się na dwóch, trzech kanałach i prowadzenie 

ich z pomysłem, według spójnej strategii. Publikuj rekomenda-

cje, inspiruj – bądź sobą, ale bądź również profesjonalny. 
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TREND NR 1 – POŁĄCZENIA TELEFONICZNE BĘDĄ PASSÉ
Jeszcze do niedawna najpopularniejszą formą kontaktu było wykonanie telefonu do firmy lub jej przedstawiciela, 
agenta. Wraz ze wzrostem popularności smartfonów ta sytuacja ulega jednak zmianie. Obecnie klienci coraz częściej 
korzystają z czatów lub wysyłają SMS z pytaniem, czy dana oferta jest jeszcze aktualna. Przedstawiciele najmłodszych 
pokoleń dzwonią do konsultantów tylko wtedy, gdy chcą szybko poznać odpowiedź. Przesyłanie zapytań za pomocą 
wiadomości oraz rozwiązywanie problemów konsumentów z pominięciem połączeń telefonicznych stają się powoli 
podstawową formą obsługi klienta. Warto więc zadbać o jej dostępność oraz optymalizację kanałów pozwalających 
na przesyłanie wiadomości. Klienci oczekują dziś obsługi z wykorzystaniem wszystkich dostępnych multimediów, 
m.in. aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych czy połączeń głosowych. Firmy, które chcą sprostać ich 
wymaganiom, powinny udostępnić konsumentom zróżnicowane funkcjonalności. To pozwoli pracownikom na uzyska-
nie w czasie rzeczywistym optymalnej liczby informacji kontekstowych oraz szybsze rozwiązywanie problemów 
oraz wzbogaci doświadczenia klienta z marką. 

TREND NR 2 – KONSULTANCI ZYSKUJĄ RANGĘ SPECJALISTÓW
Wszechstronna wiedza na temat oferty firmy i zasad komunikacji z klientem nie wystarczy już pracownikom działów 
obsługi do realizowania codziennych zadań. Profesjonalni konsultanci będą też musieli opanować bogate funkcjo-
nalności nowych systemów oraz metody ich optymalnego wykorzystania – adekwatnego do kanału komunikacji 
i treści komunikatu. 

TREND NR 3 – SZTUCZNA INTELIGENCJA ZYSKA PRAKTYCZNY WYMIAR 
Niemałą rolę odegra rozwój samoobsługowych opcji, takich jak dostępne przez całą dobę boty. Dzięki nim pośrednicy 
zyskają więcej czasu na poznanie potrzeb klientów, którzy wymagają spersonalizowanej pomocy. Sztuczna inteligen-
cja pozwoli też na inteligentne kierowanie klientów bezpośrednio do agentów, którzy będą w stanie rozwiązać ich 
problem. Umożliwi również automatyczne wyświetlanie treści dostosowywanych w czasie rzeczywistym do zacho-
wania i potrzeb kupujących. Warto też zwrócić uwagę na rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji w obszarze 
połączeń telefonicznych. Roboty głosowe są obecnie na bardzo zaawansowanym poziomie i coraz częściej będą 
wykorzystywane do obsługi bieżących klientów i na infolinii. Alternatywa oparta na AI jest również sposobem  
na optymalizację kosztów związanych z obsługą klientów. 

TREND NR 4 – WZROŚNIE POTENCJAŁ DANYCH
Dane demograficzne, opinie klientów o ofercie lub usłudze i informacje dotyczące motywacji zakupowej to warto-
ściowe zasoby dla centrów obsługi klienta oraz pozostałych działów. Ich odpowiednie wykorzystanie pozwala 
na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych, takich jak np. wybór założeń kampanii marketingowej. 
Wykorzystanie takich informacji w obrębie całej firmy usprawni jej działanie i polepszy komunikację pomię-
dzy centrami kontaktowymi a pozostałymi działami. Wpłynie również na efektywne tworzenie spójnej strategii 
w mniejszych biurach. 

TREND NR 5 – ZDJĘCIA I OPISY NIERUCHOMOŚCI
W marketingu nieruchomości nadal ogromne znaczenie będzie miało fachowe przygotowanie do sprzedaży. Jeśli 
zależy nam na szybkim znalezieniu potencjalnych nabywców, warto zainwestować w home staging i profesjonalną 
sesję zdjęciową. Światło, przestrzeń i kreatywne dodatki zbudują charakter nieruchomości, a jeśli uda nam się poka-
zać to na zdjęciach, to jesteśmy już duży krok do przodu na drodze do zrealizowania udanej transakcji. Równie ważną 
kwestią w procesie sprzedaży jest przygotowanie szczegółowego opisu nieruchomości. Współczesne pokolenie żyje 
szybko, oczekuje konkretnych i rzetelnych informacji, aby sprawdzić, czy dana oferta spełnia oczekiwania. Popracuj 
nad własnym, unikalnym stylem, który wyróżni Cię na tle konkurencji, i pamiętaj o detalach, które zaintrygują poten-
cjalnego klienta. Ciekawość to pierwszy krok do wykonania telefonu do agenta.

Zapowiada się gorący rok w obsłudze konsumentów. Rośnie konkurencja, a to oznacza, że należy być o krok 

do przodu na każdym polu, zwłaszcza gdy chodzi o tak ważny aspekt, jak współpraca z klientem. Czy każdy 

z tych trendów zmieni funkcjonowanie obsługi klientów planujących kupić bądź sprzedać nieruchomość? 

Tego jeszcze nie wiemy, ale warto być na bieżąco, aby nie dać się zaskoczyć. 

TRENDY, KTÓRE MOGĄ 
ZMIENIĆ TRADYCYJNĄ 

OBSŁUGĘ KLIENTA

   Kiedy wdrożyć nowe  

technologie w obsłudze klienta?

   Które rozwiązania  

stracą na znaczeniu?

   Jakie trendy 

warto obserwować?

W SKRÓCIE

Transformacja cyfrowa ma coraz większe 
znaczenie dla branż, w których pracownicy 
starają się sprostać oczekiwaniom klientów. 
Czy wdrożenie nowych technologii raz 
na zawsze zmieni nasze spojrzenie na proces 
obsługi klienta? Odpowiedź na to pytanie 
kryje się w trendach na 2020 rok, które 
zdecydowanie warto obserwować. 

Wdrażanie nowych technologii jest priorytetem dla wielu firm na świecie. Świadczą 
o tym wydatki ponoszone na realizację strategii cyfrowej transformacji, które 
wg danych pozyskanych przez firmę IDC mogły przekroczyć 2 biliony dolarów 
do końca 2019 r. W procesie wprowadzania technologii cyfrowych często pomija-
no obsługę klienta, nie dostrzegając w niej potencjału związanego z zastosowaniem 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wraz ze wzrostem roli doświadczeń 
klientów w kontakcie z marką ta sytuacja ulega jednak zmianie. Coraz więcej firm 
zauważa powiązanie sposobu obsługi klientów z lojalnością konsumentów oraz 
podejmowaniem decyzji zakupowych. Ich obserwacje znajdują odbicie w danych 
– jak wskazuje raport o świadczeniu usług z Salesforce z 2019 r., aż 80 procent 
klientów uważa, że doświadczenia w kontakcie z firmą są równie ważne jak jej ofer-
ta. Sposobem na sprostanie tym oczekiwaniom może być reagowanie na zmiany 
i wdrożenie nowych technologii z zachowaniem wysokiej jakości obsługi klienta. 
Relacje międzyludzkie nadal pozostają istotnym czynnikiem w branży pośrednictwa.  

Źródło: https://www.crmbuyer.com/story/86434.html

26 27

agent nieruchomości  |  agent nieruchomości  |  

narzędzia || narzędziaNINA KINITZ 



>

Rozmawiała Barbara Dorosz 

Do niedawna zarządzanie w Polsce 

miało charakter działań autorytar-

nych. Czy zauważa pan jakieś zmiany 

w tej przestrzeni?

Dziesięć lat temu na Uniwersytecie 
Warszawskim przeprowadzono bada-
nia pod kierunkiem profesora Janusza 
Hryniewicza. Odtworzono naturę relacji 
w polskich firmach państwowych i pry-
watnych. Okazało się, że nadal dominuje 
w nich komunikacja „z góry na dół”, oparta 
na sztywnych strukturach. Taka kultura 
organizacyjna jeszcze kilkanaście lat temu 
dawała kadrze i kierownikom pewne 
przywileje, co wiązało się z uprzedmioto-
wieniem ludzi i pracy – wystarczyło być 
wiernym i posłusznym. I choć nie jest  
to jednoznacznie zły model, jest on jednak 
jednostronny. Abstrahując od podmiotowo-
ści i doświadczenia ludzi, taki model relacji 
może nawet być efektywny, jeśli naszym 
celem jest wyłącznie prosta, powtarzalna 
usługa lub produkcja. 

Wyzwanie zaczyna się, gdy nie możemy 
już konkurować układami, polityką, ilością 
i ceną. Dzisiaj firmy budują swą przewagę 
lojalnym klientem, zaangażowanym pra-
cownikiem i przede wszystkim innowacyj-
nością. Zarządzający zaczęli sobie zatem 
stawiać pytanie: co zmienić?

Czy znaleźli na nie odpowiedź?

Do zmiany sposobu zarządzania trzeba 
podejść jak w zachodnich organizacjach – 
projektowo. To dłuższy proces, wymagający 
przejścia poszczególnych etapów. 

Sześć lat temu na platformie PARP prze-
prowadziłem wraz z zespołem badanie 
liderów w ośmiuset polskich firmach. 
Ankietowaliśmy również ich podwładnych 
– pytaliśmy o to, na ile ich przełożeni pozo-
stają „forsujący”, a w jakim stopniu starają 
się angażować, czy i na ile odwołują się 
do strategii, którą komunikują, w ja-
kim stopniu skupieni są na operacjach 
i miernikach. Okazało się, że w przypadku 
sześćdziesięciu procent badanych przeważa 

forsowanie nad angażowaniem, a pozo-
stali czują – lub wiedzą – że trzeba coś 
zmienić, tylko nie wiedzą jak. Większość 
z nich odwołuje się natomiast do strategii, 
czyli objaśnia, dlaczego działa w określony 
sposób. Można więc odnotować „drgnię-
cie” w temacie poszukiwania bardziej 
otwartych i nowych stylów zarządzania. 
Prawdopodobnie kilkanaście procent 
liderów, głównie z sektora prywatnego, 
zaczyna poszukiwać drogi do nowego stylu 
zarządzania. Zmiany te w mniejszym stop-
niu docierają jednak do instytucji państwo-
wych, zwłaszcza do tych, w których nie 
ocenia się liderów i ich pracy w kontekście 
rozwijania biznesu. 

Jak zatem wygląda obecnie sytuacja 

w polskich firmach? Czy jesteśmy gotowi 

na zmiany?

W naszej Akademii Psychologii 
Przywództwa liderzy próbują się uczyć no-
wych, a porzucać stare nawyki w zarządza-
niu, bo wiedzą, że to się opłaca biznesowo, 
choćby dlatego, że to sposób, by pozyskać 
i utrzymać w firmie millenialsów. Jeśli 
jednak spojrzeć na polskie realia, w więk-
szości firm można zauważyć swego rodzaju 
miks. Z jednej strony trzydzieści procent 
pracowników – nie tylko wśród kadry 
menedżerskiej, ale także reprezentantów 
personelu średniego stopnia oraz pracow-
ników liniowych – jest otwartych na nowy 
styl. Potrzebują więcej wolności na swoich 
stanowiskach i chcą znać purpose, czyli 
wyższy cel i misję firmy, żeby się zaangażo-
wać. Z drugiej mamy dwadzieścia procent 
tych, którzy pozostają bierni. Pozostałe 
pięćdziesiąt procent zatrudnionych mogło-
by mieć na T-shirtach napisane: „Raz, dwa, 
trzy, przełożony patrzy!” (według badania 
Instytutu Gallupa jest jeszcze gorzej – 
ponad sześćdziesiąt procent pracowników 
w Polsce pozostaje biernych). Nie są oni 
zainteresowani zmianami, ponieważ ich nie 
rozumieją albo dobrze się czują w obecnym 
systemie. Mogą znosić większe wymagania, 
ale nie chcą większej odpowiedzialności 
za swoje działania. Wszystko jednak 

wskazuje, że wśród pracowników w ro-
dzimych przedsiębiorstwach budzi się po-
trzeba rozumienia wartości i celu własnych 
działań – jak w siłach specjalnych, gdzie 
wszyscy dokładnie wiedzą, po co wyruszają 
na misję. Nie ma żadnych niedopowiedzeń. 

Z tego wniosek, że skuteczny lider powi-
nien być wszechstronny: jednocześnie for-
sujący i angażujący. Przede wszystkim musi 
wykorzystać potencjał trzydziestu procent 
pracowników, którzy potrzebują luźnego 
stylu zarządzania, nie lekceważąc przy tym 
grupy pięćdziesięciu procent podwładnych, 
którzy mają inne podejście, i pozostałych, 
w pełni biernych. 

Nowe pokolenie pracowników to młodzi 

ludzie, którzy chcą być swoimi własnymi 

liderami. Może oni nie potrzebują przy-

wódców? A jeśli potrzebują, to jakich? 

Zwykle gdy ktoś lub coś rodzi kłopoty, 
powstają stereotypy i mity z tym związane. 
Podobnie jest z pokoleniem millenialsów. 
Jeśli przyjrzymy się badaniom, np. przepro-
wadzonym przez Instytut Deloitte, okaże 
się, że mamy do czynienia z bardzo zróżni-
cowaną grupą młodych specjalistów. Część 
z nich wybiera ścieżkę kariery swoich rodzi-
ców i kroczy nią nawet gorliwiej niż starsze 
pokolenie, ale niektórzy rzeczywiście kie-
rują się dewizą Collect moments, not things. 
Oba te bieguny łączy podejście do nowych 
technologii. Aktywnie prowadzą profile 
społecznościowe, dzielą się swoim życiem 
w internecie, od liderów również oczeku-
ją, by byli prawdziwi. Szef, który stara się 
budować fasadę twardego dowodzącego, 
będzie budził w nich rozczulenie, rozba-
wienie, a w najgorszym wypadku pogardę. 
W moim przekonaniu to wołanie o to, aby 
spotkać kogoś spójnego, autentycznego, 
kto swoim działaniem będzie potwierdzał 
głoszone wartości i przekonania. 

Millenialsi chcą być pytani o pomysły, moż-
liwości i sposoby rozwiązywania proble-
mów. Lider musi być otwarty na propozycje 
i potencjał swoich pracowników. Jeśli 

PROF. JACEK SANTORSKI
Psycholog społeczny i psycholog biznesu. Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor. Od wielu lat nieprzerwanie popularyzuje  

psychologię w mediach, jest autorem kilkunastu poczytnych książek. Specjalizuje się w doradztwie dla top managerów i przedsiębiorców,  
znany jest z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej. Dyrektor programowy studiów podyplomowych  

Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Mądre i odpowiedzialne zarządzanie 
ludźmi to trudna sztuka. Lider na 
miarę naszych czasów musi być 
autentyczny i spójny, a to z kolei 
wymaga szkolenia i uczenia się. Musi 
wiedzieć nie tylko, co robi, lecz także 
mieć świadomość tego, co po sobie 
zostawia. W rozmowie z profesorem 
Santorskim przyglądamy się 
dzisiejszym liderom, własnej kulturze 
pracy i kulturze pracy całej organizacji, 
aby w rezultacie wyłonić najważniejsze 
cechy współczesnego przywódcy. 
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od swojej drużyny? Zorientowałem się, 
że to pierwsze było w tym przypadku 
niemożliwe, dlatego nie podjąłem się tej 
współpracy. W każdej organizacji lider musi 
mieć swobodę podejmowania decyzji, ale 
jednocześnie otwartość na feedback. Musi 
odważnie mówić „tak” lub „nie” w odpo-
wiednich sytuacjach i charakteryzować się 
ogromną siłą przebicia. 

A co, jeśli autentyczność przełoży się 

na zbytnią wylewność? Wystarczy przy-

wołać przykład Elona Muska, dla którego 

obecność w mediach społecznościowych 

bywa niekiedy przekleństwem.

Moja wnuczka jest leworęczna. Synowa 
powiedziała, że nauczycielka określiła 
dziecko przez pryzmat leworęczności 
jako gorsze, z pewnymi brakami. Impuls 
podpowiadał, że powinienem się z tą panią 
skonfliktować, ale zatrzymałem się, zasta-
nowiłem, co jest podstawą tego impulsu. 
Spotkałem się zatem z tą panią, żeby na 
ten temat porozmawiać, zapytałem, czy 
zauważyła, że jej niewiedza o leworęcz-
ności może powodować pewne problemy. 
Czy byłem w tym autentyczny? Byłem, 
ponieważ jestem profesjonalistą i traktuję 
innych z szacunkiem – spójnie z moimi 
wartościami. Podobnie jest z wylewnością. 
Nie można otwierać wszystkich okien, bo 
się porobią przeciągi. Zarządzam pozio-
mem swojej otwartości. Nie wdaję się 
w niepotrzebne utarczki, np. na koncie 
na LinkedIn. Nie polemizuję z interneto-
wym trollem, bo kontroluję swoje emocje. 
Schodzę tej osobie z pola, bo nie jest warta 
mojej energii, którą kieruję gdzieś indziej. 
Dotknąć mnie może przecież tylko ktoś, 
kogo kocham, a nie osoba, której nie znam 
i która nie ma odpowiedniego doświad-
czenia, żeby opiniować pewne sytuacje. 
Można, owszem, obrać taką strategię au-
tomarketingową jak Musk i prowokować, 
ale wtedy lepiej przygotować się na ciosy, 
które na nas spadną. Rozpatruję ataki tylko 
w kwestii biznesowej – jeśli rzeczywiście 
źle wpływają na moją reputację, mogę 
poświęcić im uwagę. Wszystko zależy od 
strategii biznesowej i wizerunkowej. 

Gdzie w tym wszystkim jest miejsce 

na charyzmę? Bo przecież charyzmatycz-

ny lider zamiast wysłuchać feedbacku 

po prostu zakrzyczy całą grupę i wprowa-

dzi własne zmiany. 

Jim Collins, który wiele lat temu badał elity 
wielkich firm, dowiódł, że najlepsi liderzy 
z największych korporacji wcale nie byli 
„charyzmatyczni”. Mieli biznesową pokorę, 
a jednocześnie siłę przebicia, znali swoje 
umiejętności i – co ważne – byli doskona-
łymi słuchaczami. Potrafili otworzyć się 
na swoich pracowników. Do dużych pro-
jektów podchodzili z wielką odwagą, ale 
też cechowała ich ostrożność w działaniu 
przy tego rodzaju przedsięwzięciach. 
Skłonność do charyzmy czasami trzeba 
zastopować. W firmach badanych przez 
Collinsa mówiono: nasz lider pomimo (sic!) 
charyzmy jest świetny. Liderzy biznesowi 
stają przed podobnymi wyzwaniami co 
liderzy społeczni. Potrzebna jest opowieść, 
w której powiesz, jak zajmiesz, zaopieku-
jesz się ludźmi, lecz nie można pomijać 
wymagań, rzeczowych argumentów, celów 
i środków, którymi będziesz do nich do-
chodzić. Badacze analizujący postaci takich 
charyzmatycznych przywódców mówią 
o snutych równolegle dwóch opowie-
ściach: „jak zabić smoka?” (czyli jak uporać 
się z konkurencją) oraz „jak odnaleźć 
księżniczkę?” (czyli jak twórczo dotrzeć do 
największych celów). 

To szczególnie symptomatyczne dla mar-

ketingu amerykańskiego, gdzie historia 

bywa dużo ważniejsza niż sam produkt. 

Tak, ponieważ amerykańscy marketerzy 
już wiedzą, że w sercach i umysłach ludzi 
najważniejsze jest wywołanie poczucia 
atrakcyjności danego produktu. Na drugim 
miejscu jest budowanie zaufania, przeko-
nania, że produkt zostanie im dostarczony 
w sposób, który im odpowiada. Okazuje 
się, że ta opowieść o produkcie ma duże 
znaczenie, ale biada temu, kto zahipnoty-
zuje klienta historią, a potem nie dostarczy 
mu produktu zgodnego z opowieścią. 
Im większe zaczarowanie, tym większe 
może być rozczarowanie. Opowieść musi 

być autentyczna. Takie są podstawy 
współczesnego brandingu – trzeba mieć je 
na uwadze, jeśli chcemy projekt prowadzić 
długofalowo i podtrzymywać zaintere-
sowanie klientów. Wilk z Wall Street był 
„charyzmatyczny”, jednak działał oszukań-
czo – poniżał, wywyższał się i manipulo-
wał. W tym kontekście charyzma została 
wykorzystana przeciwko ludziom. Niestety 
w kulturze amerykańskiej dużo jest takich 
przypadków, które powinny nas uczyć, jak 
nie pracować z klientem. 

Czy dobrze pojętej charyzmy 

można się nauczyć?

Po trosze jest tak, że talent do odkrywania 
dźwigni czy lewarów biznesowych i spo-
łecznych ma się w genach. Czy można się 
tego nauczyć? Na pewno można to podpa-
trzeć, ale czy wyciągnie się z tego wnioski? 

Są wśród nas osoby, które już w młodym 
wieku potrafią opowiadać historie, lidero-
wać, przyciągać ludzi sposobem opo-
wiadania historii. Gdy miałem piętnaście 
lat, pewien nauczyciel powiedział mi, że 
mam charyzmę i wielką moc przywódczą, 
ale używam jej w niewłaściwy sposób. 
Wykorzystywałem ją wówczas do bycia 
błaznem w klasie. Pedagog uświadomił mi, 
że koledzy się śmieją i są zachwyceni, ale 
nie oznacza to, że darzą mnie szacunkiem. 
Powiedział, że zamiast robić wielkie rzeczy 
marnuję swój potencjał w tym zakre-
sie. I rzeczywiście, chyba urodziłem się 
z charyzmą, bo jednak dotarłem do tego 
miejsca, w którym jestem teraz, bo kolejne 
pokolenia chcą mnie słuchać. Niewielu ma 
dar przyciągania ludzi w swoją stronę. Nie 
oznacza to jednak, że nie można się tego 
nauczyć albo szlifować pewnych predys-
pozycji. Charyzma sprowadza się do trzech 
wymiarów: presence, power and warmth 
(obecność, moc i serdeczność). Oznacza 
to, że jestem obecny, dostrzegam ludzi. 
Mam siłę przebicia, potrafię koordynować. 
A kiedy zwracam się do innych, moje słowa 
mają moc, idzie za nimi autentyczność. 
Pracując nad tymi trzema obszarami, cha-
ryzmy możemy się nauczyć. 

szukamy sposobu, który pozwoli efektyw-
nie zarządzać pracownikami z pokolenia 
millenialsów, najpierw trzeba ich przyjąć 
takimi, jakimi są, poznać ich, potem dopiero 
wymagać. Lider, który kieruje się stereoty-
pami na ich temat, już na starcie popełnia 
błąd. To ogromne wyzwanie dla polskich 
liderów oraz działów HR. Większość mile-
nialsów, którzy przechodzą przez systemy 
rekrutacyjne, dzięki otwartości swoich 
przyszłych szefów mogą stać się perłą fir-
my, do której trafiają. Ten przykład można 
analogicznie sprowadzić do pracy z klien-
tem z pokolenia milenialsów. Tych również 
należy uważnie wysłuchać, reagować na ich 
potrzeby szczególnie dotyczące tak ważnej 
sfery jak pierwsza nieruchomość. Zresztą, 
ta zasada sprawdzi się w każdej branży. 

Czy można zatem powiedzieć, że kluczem 

do pracy z młodymi ludźmi jest otwartość, 

czy też potrzebny jest jeszcze inny trik?

Nie chodzi o „trik”, lecz o okazanie szcze-
rego zainteresowania i traktowanie ludzi 
z szacunkiem. Poza otwartością potrzebne 
są z pewnością umiejętności. Milenialsi 
są szczególnie wyczuleni na fałsz. Jeśli 
lider ich wysłucha, ale potem to zignoru-
je, prawdopodobnie utraci pracownika. 
Zarządzający muszą mieć dziś umiejętność 
partycypacyjnego przywództwa. Aby to 
osiągnąć, trzeba zawiesić dotychczaso-
we założenia, otworzyć własny umysł. 
Rozmowa z podwładnymi, zadawanie 
pytań, słuchanie zamiast jednostronnego  
delegowania zadań – to podstawa. 
Niestety, wielu liderom nadal nastręcza 
to trudności.  I nie chodzi tu o wiek, 
bo spotykam zarówno otwartych pięć-
dziesięciolatków, jak i zamkniętych 
trzydziestolatków. 

Powiedział pan, że lider powinien być 

autentyczny oraz wiarygodny w dekla-

racjach i czynach. Czy pańskie obser-

wacje potwierdzają, że tak zachowują 

się współcześni liderzy? 

Niestety spójni i autentyczni liderzy 
wciąż są w mniejszości, ale coraz większa 
ich liczba rozwija się w tym kierunku, 

widząc pozytywne efekty takich działań. 
Wyobraźmy sobie dwa okręgi. Pierwszy 
symbolizuje „ja”, a drugi „ja w roli”. Jeśli 
zazębiają się one w trzydziestu pro-
centach, to oznacza, że trzydzieści pięć 
procent tego, co we mnie autentyczne, 
muszę tłumić, a pozostałe trzydzieści pięć 
procent muszę dodać do swojej osobo-
wości. Takie udawanie pochłania dużo 
energii. Chcąc być autentycznym, trzeba 
poukładać sobie wewnętrznie prioryte-
ty, sprawdzić, co jest ważne, i znaleźć 
sposoby, by sprostać przeróżnym wyma-
ganiom. Dopiero lider staje się „prawdzi-
wym” człowiekiem i może coś przekazać 
pracownikom. Jednocześnie pozwala to 
mniejszym kosztem osiągać lepsze efekty, 
ponieważ autentyczność przywództwa 
jest lewarem sukcesu. Bycie autentycznym 
i spójnym wymaga szkolenia i uczenia się. 
Musimy wiedzieć nie tylko, co robimy, 
lecz także mieć świadomość tego, co po 
sobie zostawiamy. Sami nie zdołamy tego 
osiągnąć – trzeba słuchać pracowników, 
prosić ich o feedback, przyjrzeć się wła-
snej kulturze pracy i kulturze pracy całej 
organizacji. Do tego jednak potrzebne 
jest spojrzenie z boku. 

Dążenie do autentyczności ma jednak swe 

pułapki. Choć pewne rzeczy narzuca się 

grupie, to mało który lider przyzna się, 

że coś poszło źle. Nie poprosi o feedback, 

żeby nie stracić swojej pozycji. 

Rzeczywiście, nierzadko obserwujemy takie 
sytuacje w wielu zespołach i branżach. 
W sporcie bardzo często trener-lider 
nie potrafi postawić granic sponsorom, 
którzy wymagają od niego i zespołu rzeczy 
niemożliwych, szczególnie kiedy wyniki są 
poniżej oczekiwanych. Przed laty zostałem 
zaproszony do współpracy jako psycholog 
sportu przy jednej z drużyn piłkarskich 
w Polsce. Miałem wątpliwości, czy przyjąć 
propozycję, poprosiłem więc o poradę 
mojego supervisora. Poradził mi, abym 
sprawdził kilka aspektów. Po pierwsze, 
czy trener drużyny ma dostatecznie dużą 
autonomię, a sponsor klubu jest na tyle 
elastyczny, aby odizolować zespół od 
działu, który zajmuje się finansami, admini-
stracją i „polityką” wokół? Czy sponsor ufa 
trenerowi, nawet jeśli drużyna osiąga przez 
jakiś czas gorsze wyniki? Wreszcie – czy 
trener będzie otwarty na sugestie psycho-
loga, który nie jest człowiekiem z branży, 
a zarazem czy jest gotów przyjąć feedback 
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Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rady Doradczej 

Klientów Otodom za moc zaangażowania oraz niesa-

mowitą pracę, którą wykonali. A już 3 marca przed 

nowymi wyzwaniami stanie druga kadencja Rady.

365 DNI

Za nami ciekawy rok pełen 
nowych doświadczeń, 
burzliwych dyskusji i owocnych 
spotkań. Dwanaście punktów 
widzenia, ale jeden wspólny 
cel – wypracowanie drogi, 
którą będzie podążał serwis 
Otodom. Oddaliśmy głos 
pośrednikom, aby jeszcze 
lepiej rozwijać usługi 
i kształtować rynek z korzyścią 
dla biur nieruchomości. 

DOROTA DWORNIK

Kiedy zaczynaliśmy projekt, nie wiedzieliśmy, jak potoczą się 
jego losy. Nie mieliśmy pewności co do jego słuszności, ale 
podświadomie czuliśmy, że czas na pójście o krok dalej. Dziś 
już wiemy, że warto było posłuchać głosu tych, którzy znają 
rynek od podszewki. Zakończona pierwsza kadencja Rady 
zapoczątkowała nowy etap w rozwoju serwisu i współpracu-
jących z nami pośredników. Razem jesteśmy jeszcze silniejsi.

Z RADĄ DORADCZĄ KLIENTÓW OTODOM

RADA DORADCZA 
KLIENTÓW OTODOM 

12 przedstawicieli z różnych miast,  

z różnych firm i z różnymi doświadczeniami

5 spotkań Rady, niezliczona ilość konsultacji, 

tysiące przejechanych kilometrów przez   

przedstawicieli z różnych stron Polski 

Kilkunastu prowadzących – specjalistów 

z różnych dziedzin

Kilkanaście różnych form warsztatów, 

burze mózgów

PRZEDSTAWICIELE 2018/2019
Agnieszka Szałęga-Gazda – Idea Invest (dolnośląskie)
Katarzyna Czerwiak – GRUPA.PRO (małopolskie)
Małgorzata Podbielska – En Casa Premium Real Estate (mazowieckie)
Krzysztof Butowski – STUDIO NIERUCHOMOŚCI (kujawsko-pomorskie)
Łukasz Tyszkiewicz – Tyszkiewicz Nieruchomości (pomorskie)
Michał Marciniak – MMC Nieruchomości (śląskie)
Dariusz Siewierski – DS Consulting Company (małopolskie)
Daria Dziwisz – Real Estate (wielkopolskie)
Piotr Kurzawa – Express House (podlaskie)
Małgorzata Uleryk – Uleryk Nieruchomości (zachodniopomorskie)
Ewelina Giełdoń – RE/MAX Polska (śląskie)
Paweł Mrówka – Brand&Sell (małopolskie)

KORZYŚCI 
Co Rada wniosła w Waszą praktykę zawodową?

Michał Marciniak
Poznałem naprawdę wspaniałych ludzi, pełnych pasji i genialnych 
pomysłów. Najważniejszym elementem wyniesionym ze spotkań Rady 
była dla mnie zdecydowanie współpraca z najlepszymi specjalistami 
w branży. Proces analizy pomysłów i ich weryfikacja w oparciu o dane 
przeniosłem na grunt swojej codziennej pracy. 

Krzysztof Butowski
Rada pogłębiła we mnie przekonanie, że rynek obrotu 
nieruchomościami w Polsce ma wiele twarzy, ale są osoby, które się 
szkolą oraz własną praktyką wzbogacają i profesjonalizują go. Wspólne 
spotkania ludzi z tej samej branży, których nie łączą żadne interesy 
ani zależności, a chęć podniesienia standardów, okazały się niezwykle 
konstruktywne. Wymiana poglądów na temat rynku pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami, refleksja na temat podejścia innych 
członków Rady do danego problemu poszerzyły moje horyzonty.

Daria Dziwisz
Uczestnictwo w Radzie dostarczyło mi nowych kontaktów, doświad-
czeń i mnóstwo inspiracji. Co można zrobić, żeby być lepszym agentem? 
Jak nas widzi klient? To ogromna dawka wiedzy wypracowanej w świet-
nie dobranej grupie ludzi, którzy chcą zmienić siebie i rynek nierucho-
mości na lepsze. 

Małgorzata Podbielska
Przede wszystkim nowe kontakty, relacje. Doceniam również ilość 
wiedzy  merytorycznej, którą zdobyłam zarówno od prowadzących, 
jak i uczestników spotkań. To bez wątpienia doskonale spędzony czas 
z ludźmi o podobnych wartościach i spojrzeniu na biznes. 

SŁUSZNA IDEA
Podsumuj w kilku zdaniach spotkania Rady

Małgorzata Uleryk
Świetna idea, zbliżająca i zacieśniająca potrzeby pośredników i portalu. 
Nie zawsze było różowo, stawialiśmy też jako partnerzy granice, ale na 
pewno warto było wziąć udział w tej inicjatywie. 

Krzysztof Butowski
Jest wiele paneli, gdzie mogą spotykać się pośrednicy. Tutaj jednak po-
stawiono przed nami konkretne zagadnienia dotyczące rozwoju portalu 
i agentów z nim współpracujących. Założono obopólne korzyści i to się 
udało zrealizować. 

Daria Dziwisz
Uważam, że ten rok przyniósł dużo materiału do przerobienia zarówno 
nam, pośrednikom, jak i portalowi Otodom. Jestem gotowa na kolejną 
kadencję, ale czas pokaże, jak będzie wyglądało grono uczestników 
kolejnej edycji tego projektu. 

>
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OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

Z JAKIMI UTRUDNIENIAMI NALEŻY SIĘ LICZYĆ?

KAMIL KRÓL
aplikant adwokacki, WKB Wierciński.  
Kwieciński Baehr

MARTA CZARNECKA
radca prawny, WKB Wierciński.  
Kwieciński Baehr

W ostatnich latach obrót 
nieruchomościami rolnymi w Polsce 
został znacznie ograniczony. 
Najnowsze ograniczenia w obrocie 
ziemią rolną w Polsce wprowadziła 
ustawa z dnia 16 lipca 2003 roku 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(dalej jako „UKUR” albo „Ustawa”). 

UNIKALNA WIEDZA
Czy korzystacie z wiedzy zdobytej podczas spotkań Rady? 

Krzysztof Butowski
Doświadczenie płynące ze spotkań Rady przełożyło się na moją prak-
tykę zawodową. Wypracowane wnioski wykorzystałem na spotkaniach 
w firmie i w kontaktach z klientami. Kontrahenci chętniej słuchają opi-
nii opartej na bazie rynku szerszego niż tylko lokalny. Moja pogłębiona 
wiedza daje im poczucie, że współpracują z agentem, który obraca się 
w kręgach profesjonalistów, jest częścią większej „organizacji” i zwykle 
ma to dla nich duże znaczenie. 

Daria Dziwisz
Wspólnie wypracowane wnioski i pomysły staram się wykorzystywać 
w kontaktach z klientami, część z nich wdrażam również w obszar pro-
wadzenia firmy. Spotkania Rady to był naprawdę czas pełen owocnych 
pomysłów i rozwoju. Nie zawsze wszystko można wykorzystać od razu, 
część inicjatyw wymaga wywrócenia swojej dotychczasowej działal-
ności i wprowadzenia zmian, a na to trzeba mieć czas i odwagę. Ale 
czego się nie robi, żeby rynek nieruchomości i nasza branża były lepiej 
postrzegane. 

Małgorzata Uleryk
Udział w Radzie potwierdził mój pogląd na wizerunek ofert czy sposób 
marketingu. Wykorzystam również wskazówki dotyczące uporządkowania 
social mediów ze szczególnym uwzględnieniem grup docelowych. 

CHARAKTER SPOTKAŃ
W jaki sposób pracowaliście ze sobą podczas spotkań Rady?

Daria Dziwisz
Przeważnie pracowaliśmy w grupach. Moderator spotkania stawiał przed 
nami zagadnienia, bardzo zróżnicowane pod kątem tematyki. Dyskusje 
przeradzały się w burzę mózgów, po której zostawało wiele znaków zapy-
tania. Nie zawsze bowiem udawało się wypracować jedno wspólne zdanie, 
często każdy z nas miał inne spojrzenie. Spotkania Rady były przestrzenią, 
na której spotkałam się ze zrozumieniem i zaangażowaniem.

Krzysztof Butowski
Spotkania miały charakter warsztatowy. Każdy z uczestników miał szansę 
na wyrażenie swojego zdania w grupie, która pracowała nad daną tezą. 
Nasze zadanie polegało na obronie swojej opinii i przekonaniu do niej 
pozostałych. To było bardzo konstruktywne zadanie, a z tej nauki mogę 
czerpać doświadczenie w codziennej pracy z klientami.

Małgorzata Podbielska
Podczas spotkań mieliśmy mnóstwo pola do wymiany argumentów 
i choć nie zawsze dochodziliśmy do wspólnego stanowiska, była to dla 
nas lekcja tolerancji. Otwartości na odmienne poglądy i zróżnicowany 
poziom doświadczeń. W wielu kwestiach nie musimy się zgadzać, ale 
wymiana argumentów i szacunek do postaw innych niż moja to bardzo 
duża wartość tych warsztatów. 

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

Już podczas wyboru Rady Doradczej Klientów Otodom mieliśmy 

dużą zagwozdkę. Pierwsze wytyczne, które sobie nakreśliłam, 

dotyczyły różnorodnego składu Rady. Staraliśmy się wybrać 

pośredników z różnym doświadczeniem, z różnych regionów, 

z firm różnych wielkości. Moim założeniem było, aby spotkania 

Rady odbywały się w formie warsztatowej. Poszukiwałam zatem 

osób cechujących się otwartością i rozwiniętymi kompetencjami 

komunikacyjnymi. Z pomocą przyszli mi opiekunowie klientów, 

którzy będąc bliżej poszczególnych agentów, mogli wskazać po-

tencjalnych kandydatów pasujących do profilu. To był pierwszy 

etap rekrutacji. Następnie przeprowadziliśmy wywiady telefo-

niczne z wybranymi osobami i po nich odbyły się kolejne obrady, 

podczas których, pracując w kilkuosobowym zespole, na bazie 

kart z sylwetkami każdego kandydata dokonaliśmy ostatecznego 

wyboru dwunastu przedstawicieli pierwszej kadencji Rady. 

Wówczas nie wiedziałam, że ten projekt tak mocno zagości 

w moim sercu. Okazało się, że dokonaliśmy absolutnie ge-

nialnego wyboru uczestników. Uważam, że oprócz oczywi-

ściej wartości merytorycznej warsztatów i wniosków, które 

wyciągnęliśmy w ramach poszczególnych projektów, na uwagę 

zasługują nawiązane relacje. Mimo przekroju osobowości, różnic 

płci, wieku i doświadczeń stworzyliśmy naprawdę zgrany zespół, 

pełen zaangażowania, który niecierpliwie czekał na każde kolej-

ne spotkanie i z entuzjazmem podchodził do nowych wyzwań. 

Myślę, że przyjaźnie, które się tu nawiązały, są ważne nie tylko 

dla mnie, ale również dla uczestników. Odbyliśmy z Radą pięć 

spotkań, podczas których pracowaliśmy nad parametrami ocen 

konkursu Lider Nieruchomości Otodom. Opiniowialiśmy wygląd 

listy ogłoszeń w serwisie i funkcje z nią związane. Pojawił się 

temat data journalism, a wraz z nim debata nad poprawą jakości 

przekazywanych treści i komunikatów. Wspólnie pochyliliśmy 

się nad jakże ważnym tematem strategii budowania pozytyw-

nego wizerunku pośrednika w Polsce, gdzie wciąż jest wiele do 

zrobienia. Głos pośredników był również niezwykle ważny, aby 

wypracować model komunikacji Otodom z rynkiem nierucho-

mości oraz model wizerunku agencji i agenta w oparciu o narzę-

dzia, którymi dysponuje lub może dysponować serwis Otodom. 

Podsumowując, Rada to projekt, który pomaga nam się rozwijać 

jako serwisowi, ale mają też ogromny wpływ na rynek. Zdajemy 

sobie sprawę z tego, że jesteśmy ważnym elementem rynku nie-

ruchomości i to, co robimy, ma w dłuższej perspektywie wpływ 

na jego uczestników. Dlatego nie wyobrażamy sobie działania 

bez badań, konsultacji ekspertów czy wsparcia Rady Doradczej 

Klientów Otodom.

UKUR, jako ustawa regulująca obrót nieruchomościami rolnymi, 
została uchwalona i weszła w życie jako wyraz konieczności do-
stosowania polskiego prawa do wymogów prawa unijnego, w tym 
wypadku w odniesieniu do gospodarowania gruntami rolnymi. 
Najbardziej znaczący szereg zmian i ograniczeń w obrocie grunta-
mi rolnymi został jednak wprowadzony ustawą z dnia 14 kwietnia 
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) oraz o zmianie niektórych 
ustaw (w tym również UKUR), która weszła w życie 30 kwietnia 
2016 r. i – uwzględniając ostatnią nowelizację z 26 czerwca 2019 r. 
– ukształtowała obecnie obowiązujące rozwiązania w tym zakresie.

POJĘCIE 
NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
Zasadniczo Ustawa znajduje zastosowanie do nieruchomości 
rolnych, które nie zostały włączone do ZWRSP oraz nie stano-
wią dróg wewnętrznych. Z ustawy wyłączone zostały również 
nieruchomości rolne, w których grunty pod stawami stanowią 
co najmniej 70% powierzchni nieruchomości. 

Zatem w praktyce z nieruchomością rolną będziemy  
mieli do czynienia wtedy, gdy:

   grunty wchodzące w skład nieruchomości będą oznaczo-

ne w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, 

ale także jako pastwiska czy łąki, 

   teren obejmujący nieruchomość zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony 

będzie na cele rolne,

   powierzchnia nieruchomości będzie 

równa lub większa niż 0,3 ha.
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KTO MOŻE BYĆ NABYWCĄ 
NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 
Zgodnie z postanowieniami obowiązującej 
Ustawy nabywcą nieruchomości rolnej 
o powierzchni przekraczającej jeden hektar 
może być, co do zasady, jedynie rolnik 
indywidualny. Rolnikiem indywidualnym 
w rozumieniu Ustawy jest osoba fizycz-
na będącą właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 300 ha, posiadającą kwalifi-
kacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat 
zamieszkałą w gminie, na obszarze której 
jest położona jedna z posiadanych przez nią 
nieruchomości rolnych.

Powyższe ograniczenie nie znajduje zasto-
sowania do nieruchomości rolnych, których 
nabywcami mają być podmioty wskazane 
w Ustawie (np. osoby bliskie zbywcy – 
zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci ro-
dzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, 
osoby przysposabiające i przysposobione 
oraz pasierbowie, jednostki samorządu 
terytorialnego, czy Skarb Państwa lub 
działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa) oraz do nieruchomo-
ści nabytych w wyniku dziedziczenia oraz 
zapisu windykacyjnego, w toku postępowa-
nia egzekucyjnego i upadłościowego czy na 
skutek dokonania podziału, przekształcenia 
bądź łączenia spółek prawa handlowego. 
Nieruchomości rolne o powierzchni nie-
przekraczającej 1 ha mogą być zbywane na 
rzecz dowolnego podmiotu.

SYTUACJA  
POZOSTAŁYCH NABYWCÓW
W przypadku, gdy nieruchomość rolna ma 
zostać nabyta przez inny podmiot, niż który-
kolwiek ze wskazanych przez Ustawę, jest to 
możliwe, jednakże wymaga uzyskania zgody 
Dyrektora Generalnego KOWR, wydanej na 
wniosek sprzedającego. Wówczas powinien 
on wykazać, że nie było możliwości sprzeda-
ży takiej nieruchomości podmiotom upraw-
nionym zgodnie z Ustawą. Obecnie obowią-
zujące przepisy nie pozostawiają dowolności 
w wykazaniu braku takiej możliwości. 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy, która wejdzie 
w życie w czerwcu 2020 r. brak możliwości 
sprzedaży nieruchomości rolnej będzie moż-
na wykazać wykorzystując specjalnie w tym 
celu utworzony system teleinformatyczny. 
Jeżeli żaden rolnik indywidualny nie złoży 
odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości 
rolnej zamieszczone w systemie teleinforma-
tycznym przez zbywcę nieruchomości rolnej 
albo przez oddział terenowy KOWR, a cena 
nieruchomości niezabudowanej lub bez 
nasadzeń podana w ogłoszeniu nie będzie 
przewyższać o 50% lub więcej średniej ceny 
gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej 
gruntu w danym województwie za kwartał 
poprzedzający dzień podania średniej ceny 
gruntów rolnych przez GUS, powyższy wa-
runek będzie uznawany za spełniony. 

Wniosek o wyrażenie zgody może złożyć 
także potencjalny nabywca nieruchomości, 
przykładowo osoba, która zamierza utwo-
rzyć gospodarstwo rolne i stać się rolnikiem 
indywidualnym, pod warunkiem, że posiada 
wymagane kwalifikacje, zobowiąże się pro-
wadzić gospodarstwo rolne na zakupionej 
nieruchomości i zamieszkiwać na terenie 
gminy położenia nieruchomości rolnej 
przez najbliższe pięć lat. W razie niewyraże-
nia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej 
na rzecz podmiotu innego niż te wymienio-
ne w Ustawie, KOWR będzie zobowiązany 
do zakupu nieruchomości rolnej za zapłatą 
ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej, 
jeżeli zbywca nieruchomości złoży w ter-
minie miesiąca od dnia, w którym decyzja 
o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, 
pisemne żądanie. 

PRAWO KOWR DO NABYCIA NIERUCHOMOŚCI 
Niezależnie od powyższych ograniczeń, KOWR działający 
na rzecz Skarbu Państwa może nabyć nieruchomość rolną 
za zapłatą ceny tej nieruchomości w przypadku: 

   zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, lub

   dokonania jednostronnej czynności prawnej 

(np. darowizny), lub

   orzeczenia sądu, organu administracji publicznej 

albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego 

na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub

   dokonania innej czynności prawnej lub innego zdarzenia 

prawnego, w szczególności gdy dojdzie do zasiedzenia nieru-

chomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, 

którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodar-

stwo rolne, a także podziału, przekształcenia bądź łączenia 

spółek prawa handlowego będącej właścicielem lub użytkow-

nikiem wieczystym nieruchomości rolnych, z ograniczeniami 

wskazanymi w Ustawie.

W takim przypadku, właściciel nieruchomości rolnej w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia KOWR o nabyciu tej 
nieruchomości może wystąpić do sądu o ustalenie ceny odpo-
wiadającej wartości rynkowej nieruchomości rolnej nabywanej 
przez KOWR. Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej 
nabywanej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów 
określenia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach 
o gospodarce nieruchomościami.

OBOWIĄZKI NABYWCY
Zgodnie z UKUR nabywca takiej 
nieruchomości jest obowiązany do 
prowadzenia gospodarstwa rolne-
go, w skład którego weszła nabyta 
nieruchomość rolna, przez okres co 
najmniej pięciu lat.

Przez wskazany okres nieruchomość 
rolna nie może być ani ponownie zbyta 
przez nabywcę ani oddana w posiada-
nie innym podmiotom (np. nie może 
zostać wydzierżawiona). Warto dodać, 
że jeżeli jest to uzasadnione ważnym 
interesem nabywcy nieruchomości 
rolnej lub interesem publicznym, 
Dyrektor KOWR może skrócić wskaza-
ny okres na wniosek nabywcy. 

Celem UKUR, jako ustawy określającej zasady kształtowania 

ustroju rolnego państwa jest m.in. poprawa struktury obsza-

rowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej 

koncentracji nieruchomości rolnych czy zapewnienie prowa-

dzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Dotychczasowa prak-

tyka pokazała jednak, że daleko idące ograniczenia w moż-

liwości nabywania nieruchomości rolnych wprowadzone 

w celu realizacji powyższych zasad, powodują zahamowanie 

sprzedaży oraz wzrost cen nabywanych nieruchomości 

rolnych. Przepisy takie stały się zagrożeniem dla prywatnego 

obrotu nieruchomościami rolnymi, bowiem utrudniony han-

del ziemią rolną sprzyja działaniom niezgodnym z prawem. 

Wydaje się więc, że głównym postulatem idącym w stronę 

ustawodawcy jest konieczność wprowadzenia kolejnej no-

welizacji poszerzającej katalog nieruchomości rolnych, które 

mogą być nabywane bez powyższych ograniczeń, np. poprzez 

zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnych, które mogą 

być przedmiotem swobodnego obrotu.
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PRAWO  
PIERWOKUPU DZIERŻAWCY 
Ustawa przyznaje dzierżawcy nieruchomo-
ści rolnej prawo pierwokupu, jeżeli umowa 
dzierżawy została zawarta w formie pisem-
nej z datą pewną, umowa była wykonywa-
na co najmniej przez trzy lata, licząc od tej 
daty, oraz gdy nieruchomość rolna podlega-
jąca zbycie wchodzi w skład gospodarstwa 
rodzinnego dzierżawcy.

Sprzedający zobowiązany jest powiadomić 
dzierżawcę nieruchomości rolnej o przysłu-
gującym mu prawie pierwokupu, w przeciw-
nym razie umowa, na podstawie której nieru-
chomość rolna zostanie zbyta na rzecz osoby 
trzeciej będzie nieważna z mocy prawa. 

Jeżeli dzierżawca nieruchomości rolnej nie wykona swojego prawa, 
albo gdy nieruchomość nie jest przedmiotem dzierżawy spełnia-
jącej powyższe warunki, prawo pierwokupu przysługuje z mocy 
Ustawy KOWR działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Zarówno 
Skarb Państwa, jak i dzierżawca mogą skorzystać z przysługujące-
go im prawa w terminie trzydziestu dni od dnia zawiadomienia ich 
o sprzedaży nieruchomości. Jeżeli podmiot uprawniony, chcący 
skorzystać z przysługującego mu prawa pierwokupu uzna, że cena 
sprzedawanej nieruchomości rolnej rażąco odbiega od jej wartości 
rynkowej, może, w terminie czternastu dni od dnia złożenia oświad-
czenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie 
ceny tej nieruchomości. 

Przewidziane w Ustawie, zarówno na rzecz dzierżawcy nierucho-
mości rolnej, jak i na rzecz Skarbu Państwa, prawo pierwokupu 
powoduje konieczność co najmniej dwuetapowego ukształtowania 
transakcji sprzedaży nieruchomości. W pierwszej kolejności należy 
zawrzeć warunkową umowę sprzedaży, pod warunkiem, że upraw-
niony podmiot nie skorzysta z prawa pierwokupu. Dopiero w drugim 
kroku strony mogą podpisać „właściwą” umowę sprzedaży nieru-
chomości, na mocy której dojdzie do przeniesienia prawa własności 
lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości rolnej.

NIERUCHOMOŚCI ROLNE W SPÓŁKACH
KOWR działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pier-
wokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną od-
powiedzialnością albo spółce akcyjnej), jeżeli taka spółka jest właścicie-
lem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni 
co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co 
najmniej 5 ha. Ustawa przewiduje jednak szereg wyłączeń, kiedy prawo 
pierwokupu udziałów lub akcji nie będzie miało zastosowania (np. gdy 
udziały lub akcje mają zostać zbyte na rzeczy osoby bliskiej lub na rzecz 
Skarbu Państwa).

UKUR przewiduje również, że w przypadku zmiany lub przystąpienia 
nowego wspólnika do spółki osobowej, który jest właścicielem lub użyt-
kownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 
5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha, 
KOWR działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie 
o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej ich war-
tości rynkowej. W przypadku wskazanej wyżej zmiany lub przystąpienia 
nowego wspólnika, spółka taka jest obowiązana zawiadomić KOWR 
w terminie miesiąca od dnia dokonania czynności prawnej, w wyniku 
której nastąpiła zmiana bądź przystąpienie takiego wspólnika. 

Podobna sytuacja – prawo wykupu przysługujące KOWR – ma miejsce 
także w przypadku podjęcia przez spółkę akcyjną, która jest właścicie-
lem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni 
co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co 
najmniej 5 ha, uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji 
objętych prospektem do obrotu na rynku regulowanym. 



Rzeczą jasną jest, iż wyprawa w góry wy-

sokie wymaga żelaznej kondycji fizycznej. 

A jak reaguje w trakcie psychika?

Przez lata wypracowałem sobie stały 
wzorzec zachowań. Mam pewne fazy, które 
przechodzę za każdym razem. Trzy tygo-
dnie przed wyjazdem odczuwam reisefieber. 
Myślę bowiem o tym, czy wszystko 
dopięte jest na ostatni guzik, a jedno-
cześnie mam świadomość zbliżającej się 
rozłąki z rodziną. Gdy jednak wsiadam 
do samolotu i ruszam w podróż ku górom, 
opanowuje mnie spokój. Wiem bowiem, 
że wszystko udało się zorganizować 
i wybrany szczyt już na mnie czeka. Jeszcze 
większy komfort psychiczny zyskuję po wy-
lądowaniu w Katmandu lub Islamabadzie. 
Znam te miasta i z radością odwiedzam 
stare kąty, a także spotykam mnóstwo 
znajomych – zarówno miejscowych, jak 
i przyjezdnych wspinaczy. Po chwili jednak 
znów narasta napięcie, bo zdaję sobie spra-
wę z faktu, iż za dwa dni ruszam w podróż 
i przede mną kilka etapów w drodze 
na szczyt. Odczuwam niecierpliwość, 
bowiem po tylu wyprawach nie cieszy 
mnie sam trekking i podziwianie okolic.  
Chciałbym już być pod samą górą, rozbić 
bazę i skupić się w pełni na ostatnim 
etapie. Ta nerwówka mija więc, gdy ruszam 

już bezpośrednio w górę, gdy mogę w pełni 
poświęcić się zdobywaniu szczytu. 
To jednak nie stan ulgi, lecz całkowitej 
koncentracji, pełnego skupienia. Nic mnie już 
nie rozprasza. Oczywiście im bliżej celu, tym 
większe napięcie i każdy himalaista radzi so-
bie z nim na swój sposób. Ja lubię wyjść poza 
obóz, znaleźć spokojne miejsce i tam móc 
pomodlić się lub pomedytować. A potem cel 
i radość. O ile ten cel uda się osiągnąć...

No właśnie, czasem trzeba podjąć trudną 

decyzję o rezygnacji z upragnionego celu…

Najboleśniejszą chyba decyzją jest rezygna-
cja, gdy ma się szczyt nieomal w zasięgu 
ręki. Niestety, zdarzyło mi się to kilka razy. 
Z jednej strony można załamać ręce, mając 
świadomość, ile przygotowań i wyrzeczeń 
kosztowała ta wyprawa. Z drugiej uspoka-
ja jednak świadomość, że ta góra zawsze 
tam będzie i prędzej czy później tu wrócę. 
A będę mógł to zrobić chociażby dlatego, że 
przeżyłem, bo decyzja o rezygnacji to często 
wybór pomiędzy przeżyciem a zdobyciem 
szczytu i śmiercią. Taka sytuacja spotkała 
mnie pod K2. Od szczytu dzieliło mnie 
150 metrów. A jednak musiałem się wyco-
fać, bo pogoda uległa załamaniu. Owszem, 
zdołałbym wejść na szczyt, ale prawdopo-
dobnie już nigdy bym z niego nie zszedł.

Czy takie porażki stanowią naukę?

Na pewno tak. Jeśli porażka w górach 
wynika z faktu, że źle zinterpretuję okre-
ślone dane, chociażby prognozę pogody, 
to natychmiast staram się pozyskać tę 
wiedzę, której wówczas mi zabrakło. Każdy 
błąd stanowi więc cenne doświadczenie 
i staje się motywatorem do kolejnego etapu 
samodoskonalenia.

Która wyprawa była dla pana 

najtrudniejsza, a która przyniosła 

najwięcej satysfakcji?

Najtrudniejszą była właśnie ta wspomniana 
już wyprawa na K2. Rok przygotowań, cięż-
ka dwumiesięczna wyprawa i… konieczność 
rezygnacji przed samym szczytem. Z kolei 
największą satysfakcję przyniosła mi 
wyprawa na Gaszerbrum I – dość trudny 
i mało uczęszczany ośmiotysięcznik. Udało 
mi się tam nawet, w kopule szczytowej, 
zrobić nowy wariant drogi. Co ciekawe, 
szczyt ten zdobyłem z zupełnie obcymi 
mi osobami – Katalończykiem, Rumunem 
i Irańczykiem, bowiem partner mojej 
wyprawy z przyczyn niezależnych musiał 
wycofać się i wrócić do Polski. Czwórka 
obcych sobie sportowców o czterech 
różnych charakterach potrafiła się zgrać 
i wspólnie osiągnąć cel.

>

W GÓRACH 
KAŻDY BŁĄD STANOWI 

CENNE DOŚWIADCZENIE
PAWEŁ MICHALSKI

Zdobywca pięciu ośmiotysięczników, członek kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu i Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego. 
Zorganizował i brał udział w kilkunastu ekspedycjach w Himalaje i Karakorum. Pomiędzy wyprawami jest pracownikiem naukowym  

– w 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Nie czuje się marką, a jednak nią 
jest. Zdobyte szczyty najwyższych 
gór świata oraz styl, w jakim 
tego dokonał, plasują go wśród 
najwybitniejszych Polaków tego 
stulecia. O największej pasji swojego 
życia i budowaniu wizerunku 
na trzech filarach – wiarygodności,  
doświadczeniu i kompetencjach, 
opowiada Paweł Michalski. 

Rozmawiała Barbara Dorosz 

Czy można być himalaistą z doskoku, 

czy to jednak zajęcie na pełen etat?

By odpowiedzieć, trzeba najpierw wyjaśnić, 
czy to ma być po prostu jedno z zaintere-
sowań, czy też prawdziwa pasja. W tym 
pierwszym przypadku człowiek oddaje 
się danej aktywności od czasu do czasu. 
Czy więc można być himalaistą z doskoku? 
I owszem. Jeśli ktoś chce zdobyć Mount 
Everest, wystarczy, że zapłaci określoną 
sumę pieniędzy, wykupi przewodników, 
szerpów i tlen, po czym po prostu wejdzie 
na szczyt. A kiedy himalaizm jest prawdzi-
wą pasją? Gdy decydujemy się na ten jeden 
kierunek i poświęcamy mu bez reszty. 
Oczywiście ów pełen etat należy w moim 
przypadku traktować symbolicznie. Jestem 
sportowcem i oddałem się górom, ale nie 
żyję ze wspinaczki i nie zarabiam na niej. 
Realny etat wiąże mnie z uczelnią, na której 
jestem wykładowcą. Jednocześnie jednak 
większość czasu wolnego poświęcam gó-
rom, więc to zdecydowanie moja pasja.
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I taki stan ducha utrzymuje się również po 
powrocie. Czuję się trochę jak buddyjski 
mnich, który sam się nie wywyższa, ale 
jednocześnie pozostaje ponad problemami 
dnia codziennego i przyziemnymi konflikta-
mi. Góry pozwalają człowiekowi na rozwój, 
zwiększenie samoświadomości, osiągniecie 
spokoju ducha i wewnętrznej harmonii. 
Uczą też skromności i szacunku do życia.

Czy Paweł Michalski to już marka?

To bardzo miłe, ale nie sądzę…

Pozwolę sobie nie zgodzić się 

z taką skromnością. Ma pan na koncie 

oszałamiającą liczbę wypraw i sześć 

udanych podbojów ośmiotysięczników. 

Znany jest pan ze sportowego fair play. 

A przy tym jest pan cenionym wykła-

dowcą uniwersyteckim i prowadzi też 

szkolenia z analizy ryzyka i zarzą-

dzania zespołem w ekstremalnych 

warunkach biznesowych…

Przede wszystkim muszę zaznaczyć, 
że nigdy nie skomercjalizowałem mojej 
pasji. Nie zarabiam na niej, nie próbuję 
się w żaden sposób sprzedać, nie robię 
też z moich wypraw medialnego show. 
Oczywiście rok w rok szukam sponsorów, 
którzy wsparliby moje wyprawy, ale chodzi 
tu o mecenat sportowej wyprawy na szczyt 
i nie ma nic wspólnego z monetyzacją 
mojej działalności. Nie mam też własnych 
PR-owców czy marketingowców i nikt nie 
kreuje mojego wizerunku.

Jeśli faktycznie uznaje się mnie za markę, 
myślę, że to z uwagi na fakt, iż od piętnastu 
lat raz lub nawet dwa razy do roku ruszam 
w góry wysokie. Przepraszam za nie-
skromność, ale nie ma drugiej takiej osoby 
w Polsce. Z pewnością więc wpływa to na 
rozpoznawalność, a fakt, iż konsekwentnie 

wspinam się bez tragarzy i tlenu, budu-
je moją wiarygodność. Czy to marka? 
Nawet jeśli tak, to nigdy nie budowałem 
jej poprzez zabiegi marketingowe. Jestem 
człowiekiem z krwi i kości, a nie produktem 
medialnym. Nigdy też nie szedłem na skró-
ty, nie kupowałem lajków i nie budowałem 
sztucznej popularności. Być może na taką 
wiarygodność jest właśnie popyt. Buduję 
swoją markę poprzez kompetencje i do-
świadczenie i to jest moja droga. 

W którym momencie kariery się pan wła-

śnie znajduje? Czy nie jest tak, że młodzi 

zaraz pana przeskoczą?

Przede wszystkim z nikim się nie ścigam, 
a nawet jeśli mam konkurencję, nigdy 
się jej nie bałem. Konkurencja powinna 
motywować do działania. Mam 46 lat, 
tymczasem naukowo dowiedziono, że 
najlepszy wiek dla himalaisty to przedział 
między 42. a nawet 60. rokiem życia. 
Taka informacja może dziwić, ale należy 
pamiętać, że w górach wysokich potrzebna 
jest nie tylko siła, ale i wytrzymałość, a tej 
nabywa się z wiekiem. I myślę, że dotyczy 
to nie tylko sportów wysokogórskich, ale 
i wielu innych dziedzin życia. Wytrwałość 
w dążeniu do celu ma kluczowe znaczenie 
i nie jest to pusty slogan.

Zatem w górach wysokich praca zespoło-

wa ma niebanalne znaczenie?

Gdy ruszam w pojedynkę, a zdarzyło mi się 
to trzykrotnie, podejmuję decyzje, które 
mają wpływ tylko i wyłącznie na mnie. 
Nie muszę się z nikim liczyć czy iść na 
kompromis. Z drugiej strony jest to o tyle 
niebezpieczne, że gdyby coś się stało, nie 
miałbym szans na niczyją pomoc. Z kolei 
gdy rusza się z partnerem lub partnerami, 
trzeba mieć świadomość tego, że każdy bę-
dzie miał inne zdanie zarówno w kwestiach 

drobnych, jak i tych kluczowych. 
Tu potrzebny jest kompromis, a ten bywa 
sztuką. A jednak towarzysze wyprawy 
to duży atut i wartość dodana, nie tylko 
ze względów bezpieczeństwa, ale i dlatego, 
że w grupie zawsze raźniej i weselej.

Czy bycie himalaistą to ścieżka rozwoju 

osobistego? Czy zmienia się pan, zdoby-

wając szczyty?

Jak najbardziej! I jestem pewien, że 
potwierdziłaby to moja rodzina czy 

bliscy znajomi. Mam wrażenie, że dopiero 
w trakcie wyprawy człowiek dostrzega, co 
w życiu jest naprawdę ważne. W gó-
rach musimy robić wszystko, by przeżyć. 
Rozbicie namiotu, w którym będzie można 
się schronić, podgrzanie wody, by móc 
się napić – te banalne z pozoru czynności 
nabierają kluczowego znaczenia. Nie ma tu 
miejsca ani czasu na małostkowe, negatyw-
ne uczucia, na złośliwość czy hejt. W gó-
rach nie dyskryminujemy, nie naśmiewamy 
się z innych, nie obrażamy nawzajem. 
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POCZYTAJ

POZYSKAJ KLIENTÓW 
PREMIUM. PORADNIK 
NOWOCZESNEGO 
SPRZEDAWCY USŁUG
Justyna Fabijańczyk 

Jak dotrzeć do zamożnych 
klientów, nawiązać z nimi stałą 
współpracę i sprawić, by reko-
mendowali Twoje usługi innym? 
Na te i inne pytania związane 
z pozyskaniem klientów odpo-
wiada autorka, ekspert z wielo-
letnim doświadczeniem w bran-
ży marketingu i komunikacji. 
Przez lata zdobywała kluczo-
wych klientów korporacyjnych 
i dziś dzieli się swoją wiedzą, 
pisząc bloga oraz wydając 
pierwszą książkę. Otrzymujemy 
gotowy, sprawdzony sposób 
nawiązywania relacji z klientami 
premium. Na łamach publika-
cji autorka podpowiada, jak 
zbudować odpowiedniej klasy 
markę osobistą oraz wykreować 
wizerunek online. W przy-
stępny sposób ujawnia tajniki 
najnowszych technik sprzedaży: 
Technikę Mostu Sprzedażowego 
oraz Technikę Pomocnej 
Dłoni, dzięki którym znacznie 
zwiększysz swoje szanse na to, 
że potencjalny klient pre-
mium stanie się Twoim stałym 
klientem lub klientem powra-
cającym. Dodatkową zaletą jest 
multimedialna forma poradnika 
– wystarczy zeskanować kody 
QR umieszczone na margine-
sach książki, by móc cieszyć się 
dodatkowymi materiałami.

IDŹ PO SWOJE! JAK 
PRZEKONAĆ INNYCH,  
ŻE JESTEŚ NAJLEPSZY
Jack Nasher 

Jack Nasher, światowej sławy 
ekspert do spraw negocjacji 
i autorytet w dziedzinie znajo-
mości technik wpływania na lu-
dzi, podpowiada, jak skutecznie 
zmienić swoje zawodowe życie 
na lepsze. Prowadzeni przez 
autora poznajemy kilka prostych 
i skutecznych technik negocja-
cji, które pomogą zmienić nasze 
zawodowe życie. Efekt aureoli, 
power talking, zarządzanie 
oczekiwaniami 
czy moc nonkonformizmu 
to tylko niektóre z intrygująco 
brzmiących technik, które 
pomogą nam wyeksponować 
swoje mocne strony i sprzedać 
posiadane umiejętności. 
Książka polecana przez dyrek-
torów i prezesów największych 
światowych firm i organizacji, 
jak np. Nissan Motors, Aston 
Martin, Kraft Foods czy NATO. 

TIM COOK. CZŁOWIEK, 
KTÓRY WZNIÓSŁ APPLE 
NA WYŻSZY POZIOM
Leander Kahney 

Śmierć Steve’a Jobsa była 
wielkim ciosem dla jednej 
z najbardziej innowacyjnych 
firm wszech czasów. Jobs 
był nie tylko założycielem 
i legendarnym dyrektorem 
generalnym Apple – był również 
ucieleśnieniem kultowej marki. 
Trudno było sobie wyobrazić, 
że ktokolwiek mógłby 
go zastąpić. Książka Kahney’a 
to inspirująca historia o tym, jak 
jeden człowiek zastąpił tego, 
kto był niezastąpiony. Za kaden-
cji Cooka firma potroiła wartość 
akcji, stała się pierwszą firmą 
na świecie wycenianą na ponad 
bilion dolarów, wprowadziła 
na rynek Apple Watch. Kim jest 
nowy lider Apple? Publikacja 
to również gratka dla pasjo-
natów technologii, w szcze-
gólności dla fanów produktów 
z Doliny Krzemowej. 

ODWAGA 
W PRZYWÓDZTWIE
Brené Brown 

Co robić, aby kształtować 
odważniejszych, śmielszych 
liderów i jak zaszczepić odwagę 
w kulturze organizacji? Jak bu-
dować środowiska pracy, które 
sprzyjają poczuciu przynależno-
ści i twórczej swobody wśród 
pracowników? Książka Brown 
to praktyczne narzędzie dla lide-
rów najróżniejszych organizacji 
– począwszy od małych start-u-
pów, przez firmy rodzinne, orga-
nizacje non profit i organizacje 
społeczne, a na firmach z listy 
Fortune 50 skończywszy. 

Zarządzający mogą stać się 
lepszymi przywódcami, o ile 
nauczą się właściwie korzystać 
ze swoich zasobów empatii, 
zdolności do budowania więzi 
czy odwagi. Ta książka daje lide-
rom praktyczne narzędzia, które 
pozwolą im uniknąć marnowa-
nia czasu na próby nieefektyw-
nego i nieproduktywnego zarzą-
dzania zachowaniem własnym 
i innych. Na uwagę zasługuje 
też autorka publikacji – Brené 
Brown. Research profesor na 
Uniwersytecie w Houston, 
autorka pięciu bestsellerów 
z listy „New York Timesa”; jej 
wystąpienie na konferencji TED 
(„The Power of Vulnerability”) 
znajduje się w pierwszej piątce 
najpopularniejszych nagrań 
z TED na świecie. 
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