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Czytelnicy

Branża nieruchomości przechodzi obecnie transformację. Wynika 
ona nie tylko z nowych potrzeb klientów, na które niewątpliwy 

wpływ ma nieustępująca pandemia, lecz także ze zwiększonej podaży 
nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji czy internetu rzeczy. 
Szczególnie ta pierwsza bardzo istotnie wpłynie na strategie bizneso-
we na rynku nieruchomości. Sztuczna inteligencja jest zbiorem wielu 
metod pracy z danymi, na który składają się zadania, takie jak: prze-
twarzanie informacji, automatyczna identyfikacja obiektów, robo-
tyka czy analityka predykcyjna. Daje ona szansę na lepsze poznanie 
potrzeb klientów, a także bardziej dogłębne i szczegółowe zrozumie-
nie zmian zachodzących w tej branży. Dzięki niej będziemy w stanie 
skuteczniej analizować i szacować wartość budynków oraz zaglądać 
w przyszłość, czyli przewidywać trendy, które będą rządziły rynkiem za 
kilka i kilkanaście lat. Przed nami ciekawy czas!

Pracujemy w środowisku bardzo zmiennym – zaskakującym, trud-
nym do prognozowania i bez samospełniających się przepowiedni. 

Ostatnie dwanaście miesięcy było prawdziwym rollercoasterem, 
a każdy z nich przynosił nowe niespodzianki. Biorąc pod uwagę prze-
widywane załamanie rynku, nasza branża radzi sobie całkiem nieźle. 
W panującej makroekonomicznej zawierusze nieruchomości okazały 
się stabilną przystanią dla oszczędności.

Przede wszystkim zmieniła się jednak nasza codzienność. Dom – poza 
tym, że jest ośrodkiem rodziny – stał się bezpieczną ostoją, siłownią, 
biurem i uczelnią. Tak wielkie zmiany w zachowaniach konsumentów 
naturalnie wymuszają wiele zmian w trendach rynkowych. Domy sprze-
dają się na pniu, wyszukiwania większych mieszkań to już nowa rzeczy-
wistość, coraz więcej osób poszukuje działki nad jeziorem lub rozmyśla 
nad inwestycją nad morzem. Jedno jest pewne – będzie inaczej.

W Otodom stawiamy na zbieranie i analizowanie danych, patrzymy 
szeroko, wybiegamy wzrokiem daleko poza polskie granice, bo często 
to, co dzieje się w innych krajach, z czasem przychodzi do nas. Co cie-
kawe, największe innowacje powstają niekoniecznie na rynkach mocno 
uregulowanych, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. To te 
trudne i mało transparentne tworzą wiele nowych, ciekawych modeli 
biznesowych oraz zaskakujących nieruchomościowych ekosystemów. 
Właśnie tam potrzeba regulacji jest matką innowacji, dlatego warto 
spojrzeć np. w stronę Azji.

Naszą 
ambicją jest 
bycie motorem zmian 
dla polskiego rynku. Dlatego 
zapraszam do lektury nowego magazynu 
Lighthouse. Będziemy w nim przedstawiać świeże 
tematy, analizować pierwsze płynące od konsumentów sygnały 
i, mam nadzieję, dostarczać inspiracji, które pomogą Wam na nowo 
definiować rzeczywistość. Dzięki nim dowiecie się, jak wprowadzać 
wpisujące się w zmienione potrzeby i atrakcyjne dla Waszych klientów 
rozwiązania.

Zachęcam do potraktowania tych wszystkich zmian jako okazji do 
wzrostu, nauczenia się czegoś nowego, a w efekcie możliwości zapro-
ponowania swoim klientom zupełnie nowej wartości.

I am in love with Real Estate. Tak mogłabym określić swoje emocje 
w stosunku do rynku nieruchomości. Real Estate dostarcza dużo 
adrenaliny, ale daje też ogrom satysfakcji dzięki ambitnym wyzwaniom, 
jakie przed nami stawia.

Pozdrawiam i życzę Państwu wartościowej lektury.

EU Real Estate & Otodom General Manager
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Doktor habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu.  
Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji  
w Instytucie Filozofii UW. Obecnie Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą 
oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 r. prowadziła bada-
nia w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka 
The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestni-
czyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem 
sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem 
maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

Moja supermoc: Zdolność do syntezy informacji.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie, ale z ogrodem.

Rynek pierwotny czy wtórny: Pierwotny.

Po pracy zajmuję się: Pasjonuję się sztuczną inteligencją, więc różni-
ca między pracą a czasem wolnym jest u mnie niewielka.
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Prezentujemy najważniejsze technologie, które mają  
szansę zrewolucjonizować rynek nieruchomości w Polsce. 
Które z nich są używane już dziś, a które dopiero widać 
na horyzoncie? Przedstawiamy sztuczną inteligencję, 
wirtualne spacery i rozwiązania smart home oraz 

oddajemy głos ekspertom.

Sprytne budynki – co to takiego? Dzienni-
karz technologiczny Norbert Cała rozprawia 
się z mitami o inteligentnych domach, spraw-
dza, czy to rzeczywiście drogie rozwiązanie, 
oraz wymienia jego wady i zalety.

Jakie zmiany na rynku nieruchomości przyniósł 2020 rok? 
Czy wyszliśmy z niego silniejsi? Jak kształtują się tenden-
cje na rynku sprzedaży oraz najmu? Dzielimy się danymi 
i wiedzą.

Czy ekologia to dziś prawdziwe „must have”, a może 
w dalszym ciągu rozwiązanie jedynie dla wymagają-
cych? Czy ekologiczne budynki są opłacalne?

Zastanawiamy się, jak zagadnienie to połączyć z wyzwaniami 
współczesności oraz na jakie materiały postawić na etapie 
projektowania i realizacji inwestycji, jeśli chcemy budować 
w zgodzie ze środowiskiem.

Karol Kopańko pisze o tym, czy kryptowaluty i łańcuch bloków mają 
przyszłość na rynku nieruchomości. Czy i jak będziemy używać tych 
technologii? Jakie są szanse i zagrożenia związane z ich wprowadzeniem? 

SPIS TREŚCI
Czy sprytne budynki śnią 
o inteligentnych pralkach? 

Rynek nieruchomości 
po pandemii – co przy-
niosą nadchodzące lata?

Łańcuch bloków  
w nieruchomościach:  
od tokenów inwestycyjnych  
po inteligentne kontrakty

Czy architektura 
idzie w parze 

z ekologią?
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Czym jest dziś nowoczesne budownictwo? Czy 
w ogóle ma jakąś definicję? Monika Arczyńska 
przedstawia najlepsze i najnowocześniejsze 
realizacje w naszym kraju oraz wskazuje ich 
najważniejsze cechy.

Czym jest nowoczesne  
budownictwo w Polsce
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Gwiazda miękkich ikon –  
legendarna Zaha Hadid

Kim są starchitekci? Czy Zaha Hadid swoimi odważ-
nymi projektami ma szansę wpływać na współczesną 
architekturę? Jak czerpać inspiracje z jej twórczości? 
Oddajemy głos krytykowi architektury, który przekro-
jowo przedstawia gwiazdę miękkich ikon. 



Siła technologii.

Przyszłość  
jest dziś

Nowoczesne technologie wkraczają do naszej codzienności, 
reorganizują pracę i zmieniają nawyki. Inteligentne, 
wspierające biznes narzędzia sprawiają, że coraz 
ambitniejsze cele okazują się być na wyciągnięcie ręki.  
Które z nich już wzbogacają rynek nieruchomości,  
wskazując nowe sposoby na zrozumienie i dotarcie do 
klienta, a w efekcie zwiększając efektywność działań? 
Poznaj technologie rodem z przyszłości, które  
są dostępne już dziś.

Źródło: na podstawie Otodom.Live: Rozwój technologii 
w branży nieruchomości

Autorka: Kaja Gorzycka

Nadchodzące lata to czas, w którym stop-
niowo będziemy poznawać kolejne nowe 
technologie, starając się wdrożyć je do 
swojego biznesu. Automatyczne, inteligent-
ne rozwiązania to prawdziwa rewolucja dla 
branży nieruchomości, zarówno w kon-
tekście organizacji codziennej pracy, jak 
i potencjalnych możliwości rozwojowych. 
W niedalekiej przyszłości mogą one stać się 
nie tylko urozmaiceniem oferty, lecz także 
prawdziwym must have wynikającym z ro-
snących wymagań klientów, chęci zdobycia 
przewagi konkurencyjnej oraz wymogów 
nowej codzienności świata biznesu i ko-
munikacji. Zwiastunem tej nowej rzeczywi-
stości stała się pandemia i związane z nią 
nowe wymagania rynkowe, które wymusiły 
przeformułowanie stylu pracy i przeniesie-
nie wielu procesów biznesowych do trybu 
zdalnego. Przedstawiamy rozwiązania, 
które są już znane i wykorzystywane przez 
przedstawicieli branży, oraz technologicz-
ne innowacje, które wkrótce podbiją świat 
nieruchomości. Rozwiewamy też wątpli-
wości na temat związanych z nimi szans 
i zagrożeń.

1. Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja to dziedzina prze-
żywająca w ostatnim czasie intensywny 
rozkwit. Jej istota polega na uczeniu się 
oraz późniejszym przetwarzaniu danych 
w celu wykonania konkretnych poleceń, 
a technologie na niej oparte, po odpo-
wiednim zaprogramowaniu, potrafią 
realizować czynności, które do tej pory 
mogły być wykonywane jedynie przez czło-
wieka. Sztuczna inteligencja coraz szerzej 
obecna jest w wielu sferach biznesu, także 
w branży nieruchomości. Jak można ją 
wykorzystać?

Oferty skrojone do potrzeb

Oparte na sztucznej inteligencji systemy 
rekomendacyjne na podstawie danych, 
takich jak wiek, płeć, lokalizacja, 
zainteresowania, czy 
informacji 

o wcześniejszych wyszukiwaniach użyt-
kownika umożliwiają coraz skuteczniejsze 
i dokładniejsze dopasowanie ofert do 
potrzeb, preferencji i możliwości konkret-
nego klienta. Technologia ta pozwala na 
zrozumienie danego użytkownika, zbiera-
jąc dane na temat tego, co lubi, a czego 
nie, i jaką ofertę potencjalnie odrzuci. 
Zgromadzone przez sztuczną inteligencję 
informacje ułatwiają także skuteczniej-
sze prowadzenie działań promocyjnych 
z zakresu targeted marketingu oraz 
tworzenie programów lojalnościowych. 
Wykorzystanie systemów rekomendacyj-
nych umożliwia zebranie katalogu ofert, 
które mają szansę spodobać się klientowi, 
ułatwiając i przyspieszając tym samym 
proces zakupowy. Przykładowo, 27-letni, 
pracujący w centrum miasta singiel, który 
mało czasu spędza we własnym miesz-
kaniu, prawdopodobnie zamiast oferty 
przestrzennego domu z ogrodem na 
przedmieściach otrzyma ofertę przedsta-
wiającą nowoczesną, praktycznie urzą-
dzoną kawalerkę w dogodnej dla niego 
oraz dobrze skomunikowanej lokalizacji. 

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 które z nowoczesnych technologii można 
wykorzystać w codziennej pracy dewelo-
pera i agenta nieruchomości 

 jakie korzyści technologie te mogą przy-
nieść w praktyce

 jak nowoczesne rozwiązania będą rozwijać 
się w przyszłości

 na co warto zwrócić uwagę przy ich wdro-
żeniu

INWESTYCJE W SZTUCZNĄ 
INTELIGENCJĘ

64

52

zarządzających firmami z całego świata w ciągu 
kolejnych 2 lat zamierza zainwestować w sztuczną 
inteligencję

zarządzających firmami z całego świata w ciągu 
ostatnich 2 lat koncentrowało się na sztucznej 
inteligencji

Źródło: badanie EY Digital Investment Index 2020

%

%

ZALETY STOSOWANIA CHATBOTÓW

Źródło: Chatbot Market – Growth, 
Trends, and Forecast (2020 – 2025)

69
90
57

konsumentów woli korzystać z chatbotów ze 
względu na szybszą komunikację z marką

firm deklaruje szybsze rozwiązywanie spraw 
klientów dzięki wykorzystaniu chatbotów

firm jest zdania, że chatbot zapewnia duży 
zwrot przy minimalnej inwestycji

%

%

%
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Zainteresowany kupnem nieruchomości 
nie musi w takim wypadku przeprowadzać 
żmudnego procesu analizy setek ofert, 
często niespełniających jego oczekiwań. 
System sam podsunie mu te, które mogą 
spełnić jego wymagania, zwiększając tym 
samym szanse na pomyślne zrealizowanie 
transakcji.

Przewidywanie trendów

Dzięki zgromadzo-
nym danym 

i modelom 
predykcyjnym sztucz-
na inteligencja jest w stanie 
oszacować wartość nieruchomości lub 
opłacalność inwestycji. Jest to możliwe 
dzięki technologiom analizującym oferty 
podobnych nieruchomości i porównują-
cym ich wartość, co pozwala na określenie 
nowej ceny lub wskazanie, jak koszt danej 
nieruchomości kształtuje się w porówna-
niu z innymi, podobnymi do niej. Zaawan-
sowane sieci neuronowe są także w stanie 
przewidywać trendy, np. dotyczące tego, 
na które dzielnice popyt będzie wzra-

stał w ciągu nadchodzących lat lub czy 
populacja mieszkańców w danej lokaliza-
cji będzie maleć. Dzięki temu inwestorzy 
oraz deweloperzy otrzymają konkretną 
informację na temat tego, w których 
miejscach warto rozpocząć 
nową realizację.

Bot w roli agenta

Sztuczna inteligencja już dzisiaj pomaga 
agentom nieruchomości w ich codziennej 
pracy. Przykładem są popularne w wielu 
branżach chatboty, które z jednej strony 
wspierają komunikację z klientem, z drugiej 
natomiast ułatwiają codzienną pracę biur 

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to forma inteligencji 
(obliczeniowej) wykazywanej przez oparte 
na rozmaitych algorytmach programy bądź 
roboty, która w przeciwieństwie do natu-
ralnej inteligencji wykazywanej przez ludzi 
i zwierzęta nie obejmuje świadomości czy 
też emocjonalności. W praktyce sztuczna 
inteligencja to cały szereg algorytmicznych 
metod pracy z wielkimi zbiorami danych. 
Wśród metod tych wyróżniamy m.in. uczenie 
nadzorowane (dostarczany do nauki zbiór 
danych zawiera oczekiwaną odpowiedź), 
uczenie nienadzorowane (zbiór danych bez 
odpowiedzi) oraz uczenie przez wzmocnienie 
(system działa w nieznanym środowisku). 
Poza tymi technikami coraz częściej mówi 
się także o uczeniu samonadzorowanym. 
Metod tych niewątpliwie będzie przybywać 
w przyszłości. Sztuczna inteligencja może być 
wykorzystywana do celów diagnostycznych, 
np. segmentacji rynku, oceny zdolności kre-
dytowej, oraz predykcyjnych, czyli prognozo-
wania rozmaitych trendów.

Rynek nieruchomości 
w przyszłości

Sztuczna inteligencja już teraz transformuje 
m.in. sektor zdrowia, finansów, sprzedaży czy 
rolnictwa. W branży nieruchomości również 
widać już zmiany, natomiast wzrost popu-
larności rozwiązań z zakresu AI na pewno 
jest uzależniony od możliwości przekwali-
fikowania w tym sektorze oraz budowania 
kompetencji pozwalających posługiwać się 

modelami uczenia maszynowego. 
Niewątpliwie elementem 

sprzyjającym 
jest 

stopniowe upraszczanie interfejsów do korzy-
stania ze sztucznej inteligencji, a nawet fakt, 
że część zadań predykcyjnych już niebawem 
będzie można wykonać zupełnie bez kodo-
wania. Rynek nieruchomości w przyszłości 
z pewnością skorzysta z możliwości predyk-
cyjnych AI, które pozwolą lepiej dopasowy-
wać oferty do szukających nieruchomości, 
dokładniej segmentować rynek (nawet na 
bardzo lokalnym poziomie), a także wykony-
wać zaawansowaną analitykę, np. w zakresie 
wzrostu wartości danej nieruchomości w cza-
sie, w zależności od bardzo licznych zmien-
nych. Nie ma też wątpliwości, że w sektorze 
nieruchomości pojawi się nowa specjalizacja 
osób, które będą takie analizy przeprowadzać 
i tym samym zasilać inne specjalizacje, np. te 
odpowiedzialne za kontakt z klientami.

Na co uważać?

Wdrażanie uczenia maszynowego nadzoro-
wanego i nienadzorowanego nie musi być dro-
gie, a koszty te będą maleć w przyszłości wraz 
z upowszechnieniem się takich narzędzi. Jest 
ono jednak uzależnione od zasobów i jakości 
danych posiadanych przez dany podmiot. 
Dlatego już teraz warto dbać o dane, groma-
dzić je i opatrywać metadanymi. Nieopłacalne 
mogą okazać się inwestycje w zaawanso-
wane algorytmy, kiedy tych danych brakuje. 
Wdrażanie sztucznej inteligencji ma także 
istotny wymiar etyczny. Z perspektywy rynku 
nieruchomości szczególnie ważne wydaje się 
zwrócenie uwagi na sytuację, w której model, 
nie mając w danych dobrej reprezentacji 
zewnętrznego świata, zaczyna się przechylać 
i np. wskazuje oferty kompletnie niedobrane 
do profilu danej osoby albo zaczyna pewne 
osoby dyskryminować. To kolejny argument 
przemawiający za dbałością o dane, które 
będą stanowić o powodzeniu kolejnego etapu 

transformacji cyfrowej w sektorze 
nieruchomości.

Aleksandra
Przegalińska

specjalistka sztucznej inteligencji,  
Prorektor Akademii  

Leona Koźmińskiego

Korzyści: Zagrożenia: W przyszłości:
VR

Oszczędność czasu i poprawa doświad-
czenia klienta przez lepsze poznanie jego 
potrzeb i precyzyjniejsze dopasowanie 
oferty do jego preferencji.

Zaawansowana analiza oraz przewidywa-
nie trendów umożliwiające skuteczniejsze 
planowanie, np. lokalizacji nieruchomo-
ści, preferowanego ułożenia mieszkań, 
stosowanych w nich rozwiązań. W efekcie 
wpływ na powodzenie i zwrot z inwestycji.

Wykorzystanie chatbotów – oszczędność 
czasu oraz wstępna ocena potrzeb i zain-
teresowania klienta.

Sieci neuronowe dają precyzyjną od-
powiedź na zadane pytania, ale nie są 
w stanie jej uzasadnić.

Coraz trudniej zajrzeć „do środka” sztucz-
nej inteligencji, zachodzące w niej procesy 
nie są transparentne .

Korzystanie ze złej jakości danych może 
prowadzić do odchyleń w modelach.

Możliwe jest pomijanie wyjątków, np. 
możliwości zainteresowania się klienta 
nieruchomością, której cechy nie od-
powiadają preferencjom oszacowanym 
przez sztuczną inteligencję.

Prostsze w obsłudze interfejsy do korzy-
stania ze sztucznej inteligencji.

Dalszy rozwój możliwości predykcyjnych 
i analitycznych – dokładniejsze przewi-
dywanie trendów i segmentacja rynku, 
lepsze dopasowywanie ofert.

Rozwój na rynku pracy nowych specjaliza-
cji związanych ze sztuczną inteligencją.

(ang. virtual reality - 
rzeczywistość wirtualna) 
to trójwymiarowy, stworzony 
komputerowo obraz, 
który może przedstawiać 
różne obiekty, otoczenie, 
a nawet całe zdarzenia. 
Jego elementy mogą 
reprezentować zarówno 
świat realny, jak i całkowicie 
fikcyjny. Najprościej mówiąc, 
VR jest wirtualną imitacją 
rzeczywistości.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Źródło: systel.pl
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nieruchomości. Dostępny 24/7 bot jest 
w stanie przeprowadzić z użytkownikiem 
wstępną rozmowę o każdej porze, w tym 
w godzinach, w których pracownicy są 
niedostępni, np. w nocy. Narzędzie to za-
daje podstawowe pytania i przeprowadza 
wstępny wywiad – zbiera informacje o po-
trzebach i zainteresowaniu, tworząc dla 
agenta podstawę do późniejszej komuni-
kacji i pracy z klientem. Może ich katalogo-
wać i dzielić na zainteresowanych kupnem 
nieruchomości już dziś, zainteresowanych 
w przyszłości lub zupełnie niezaintereso-
wanych. Ułatwia to agentom np. powrót do 
osób, które nie zdecydowały się na trans-
akcję, ale mogą to zrobić za jakiś czas.

Bot nie jest jednak rozwiązaniem zastępu-
jącym pracę człowieka, szczególnie w kon-
tekście odpowiedzialnej komunikacji, która 
zapewnia budowanie relacji z klientem oraz 
tworzy wzajemne zaufanie. Narzędzie to 
jest natomiast świetnym uzupełnieniem 
pracy pośrednika – może zrobić wstępne 
rozeznanie na temat preferencji klienta, 
odpowiedzieć na popularne pytania, które 
dadzą pracownikowi czas na zajęcie się 
innymi obowiązkami, zwiększając jego 
efektywność.

2. Wirtualne spacery i VR

Pandemia wymusiła na nas przejście na 
wszelkiego rodzaju narzędzia cyfrowe. 
Normą stały się praca, nauka, spotkania 
w trybie zdalnym, a dla rynku nierucho-
mości – zdalna prezentacja budynku, czyli 
wirtualny spacer. Narzędzie to nie jest no-
wym rozwiązaniem, ale w ostatnim czasie 
błyskawicznie zyskało popularność. Także 
klienci serwisu Otodom mogą korzystać 
z udostępnianych im w tym celu kamerek. 
Obecnie najpopularniejsze jest odbywanie 
wirtualnych spacerów na poziomie mobile 
i desktop, jednak w przyszłości możemy się 
spodziewać zwiększenia możliwości w tym 
zakresie i wzrostu znaczenia technologii 
VR. Dzięki rzeczywistości VR po założeniu 
specjalnych okularów będziemy mogli wir-
tualnie odwiedzić nieruchomość i, nie wy-
chodząc z domu, poczuć się tak, jakbyśmy 
naprawdę się w niej znaleźli. Narzędzie to 
stanie się coraz bardziej obecne w naszej 
codzienności, także w kontekście planowa-
nia przestrzeni w domu czy mieszkaniu. Już 
teraz na rynku istnieją technologie wyko-
rzystujące VR do projektowania i aranżacji 
wnętrz.

Umożliwiające oglądanie nieruchomości 
w trybie zdalnym rozwiązania nie wyprą 

jednak tradycyjnej formy prezentacji. 
Zakup domu lub mieszkania to dla klienta 
zazwyczaj bardzo ważna decyzja, w której 
podjęciu oczekuje pomocy doradcy. Zainte-
resowani kupnem chcą także zobaczyć, jak 
nieruchomość wygląda w „realnej” rzeczy-
wistości – czy jest odpowiednio oświetlona, 
przestronna, czy odpowiada im otoczenie, 
widok i dźwięki zza okna lub po prostu 
sprawdzić, czy czują się w niej dobrze. Wirtu-
alne spacery i wykorzystanie technologii VR 
mogą jednak okazać się świetnym uzupeł-
nieniem, pomagającym przejść przez proces 
decyzyjny. Dzięki możliwości wielokrotnego 
oglądania inwestycji przez klientów agenci 
nieruchomości ograniczają udział w spo-
tkaniach z osobami niezdecydowanymi lub 
robiącymi jedynie rozeznanie w rynku i prze-
gląd dostępnych ofert – jest to zatem spora 
oszczędność czasu i energii podczas pracy. 

Jakie korzyści 
przynoszą oferty 
z opcją wirtualnego 
spaceru?

więcej wyświetleń ogłoszenia 

więcej kliknięć w ogłoszenie

więcej zapytań od klientów

niż w przypadku ogłoszeń bez 
wirtualnych spacerów

2x

6%

50%

Źródło: dane Otodom

Korzyści:

WIRTUALNE SPACERY I VR

Zagrożenia: W przyszłości:
Oszczędność czasu pośrednika – spotka-
nia tylko z zainteresowanymi klientami, 
którzy zapoznali się z ofertą.

Motywacja klienta do zaznajomienia 
się z ofertą, której w innym wypadku nie 
poświęciłby czasu.

Skrócenie czasu procesu zakupowego 
dzięki możliwości szybkiego obejrzenia 
nieruchomości.

W efekcie szansa pozyskania większej 
liczby klientów przez pośrednika.

Niepełny obraz niektórych walorów 
mieszkania lub zła jakość nagrania mogą 
zniechęcać potencjalnie zainteresowa-
nych klientów.

Wirtualne spacery jako standardowy 
element oferty.

Zwiększenie znaczenia technologii VR 
w zakresie prezentacji nieruchomości 
oraz planowania architektonicznego.

Siłą wirtualnych spacerów jest 
brak konieczności posiadania 
wyrafinowanego sprzętu, by móc 
zdalnie obejrzeć mieszkanie – 
komputer, tablet czy smartfon 
w zupełności wystarczą do tego 
celu. Korzyści tego narzędzia 
to możliwość oglądania nieru-
chomości we własnym tempie, 
rozejrzenia się po poszczególnych 
pomieszczeniach, zapoznania się 
z rozkładem i ciągami komu-
nikacyjnymi oraz ułatwienie 
w wyobrażeniu sobie przestrzeni 
(co bywa trudne w przypadku 
dwuwymiarowych zdjęć). By prze-
konać się o wrażeniach z odbycia 
wirtualnego spaceru, polecam 
zrobić proste ćwiczenie – odbyć 
pięć spacerów 3D, po czym za-
poznać się z kolejnymi pięcioma 
ofertami bez spacerów. Różnicę 
na pewno da się odczuć.

Coraz częściej klienci poszukują 
wartości dostarczanej przez to na-
rzędzie. Odnotowaliśmy 30-pro-
centowy wzrost liczby klientów po-
szukujących ogłoszeń z wirtualnym 
spacerem. Uważam, że najbliższa 
przyszłość to ewolucja tej tech-

nologii. Wyobrażam sobie banki 
czy firmy ubezpieczeniowe, które 
zaczną wymagać zdjęć 3D, zanim 
weźmiemy kredyt czy kupimy ubez-
pieczenie, a także pośrednika, który 
w 2026 r. zaprezentuje swojemu 
klientowi dwa spacery wirtualne 
– pierwszy w 2021 r., a drugi pięć 
lat później – które przedstawią, jak 
nieruchomość zmieniła się w ciągu 
tych pięciu lat. 

Technologia VR z kolei nieustan-
nie napotyka przeszkody na 
swojej drodze rozwoju. Związane 
są one przede wszystkim z ko-
niecznością posiadania specjal-
nego sprzętu. Okulary VR nadal 
są zbyt ciężkie, a część korzysta-
jących z nich osób ma symptomy 
choroby lokomocyjnej. Świetnie 
w wirtualnym świecie porusza się 
jednak młode pokolenie – nasto-
latek z okularami VR nikogo już 
nie dziwi. W niedalekiej przyszłości 
to pokolenie zacznie rozglądać 
się za pierwszym mieszkaniem. 
Jak zdobyć jego uwagę i wyróżnić 
się na tle konkurencji? Odpowie-
dzią może być właśnie wirtualna 
rzeczywistość. 

Kląskała
Head of Secondary Market w Otodom

Jakub
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Klienci 
zainteresowani 
kupnem nieruchomości 
przychodzą do biur z konkretnymi 
pytaniami, bo sami szczegółowo zapoznali 
się już z ofertą. Dzięki wirtualnym spacerom 
i VR proces zakupowy z jednej strony może 
zostać skrócony, a z drugiej stać się bardziej 
intensywny.

3. Inteligentne domy

Inteligentny dom to taki, z którym użytkownik 
może się porozumieć i wydawać mu polecenia. 
Jest przyjaznym systemem złożonym ze zinte-
growanych, inteligentnych urządzeń. Bazuje na 
technologii IoT (internet rzeczy), której istotą 
jest połączenie urządzeń domowych z siecią in-
ternetową. Celem smart home jest sprawienie, 
by życie w konkretnym domu czy mieszkaniu 
stało się wygodniejsze i bezpieczniejsze. Miesz-
kaniec takiego budynku może, korzystając 
z aplikacji mobilnej, jednym ruchem palca za-
decydować o zamknięciu drzwi na klucz, opusz-
czeniu rolet, zgaszeniu światła w dowolnym 
pomieszczeniu, włączeniu telewizora czy radia 
lub uruchomieniu ekspresu do kawy, nie wsta-
jąc z łóżka. Oprócz komfortowego udogodnie-
nia dla fanów nowinek technologicznych lub 
zapracowanych, lubiących wygodę i chcących 
oszczędzić czas, inteligentne domy stanowią 
także rewolucyjne rozwiązanie umożliwiające 
osiągnięcie większej niezależności osobom 
starszym lub z niepełnosprawnością, np. po-
ruszającym się na wózku. Inteligentny dom to 
także bezpieczeństwo – zintegrowany system 
może powiadomić o wykryciu dymu lub gazu 
w pomieszczeniu, włączyć alarm dźwiękowy, 

zareagować 
na zbyt wysoką 
temperaturę.

Wszystkie te rozwiązania dostępne są już dziś. 
W przyszłości inteligentne domy, w których 
poszczególne urządzenia są zintegrowane i ko-
munikują się ze sobą, będą standardem, a ich 
wdrożenie będzie planowane na etapie projek-
towania mieszkania. Możemy spodziewać się 
także rozwoju interfejsu tego typu systemów, 
tak aby stały się jeszcze bardziej przyjazne 
i oczywiste w obsłudze, ułatwiając komunikację 
i wzajemną współpracę sprzętów i instala-
cji domowych. Smart home będzie można 
kierować dzięki inteligentnym urządzeniom 
ubieralnym, a trackery w prosty sposób będą 
mogły zintegrować i uzdolnić do współpracy 
dowolne urządzenia.

Więcej o inteligentnych domach przeczytasz 
na s. 20.

Nieruchomości nie są branżą, która jako jedna 
z pierwszych przychodzi na myśl w kontekście 
cyfryzacji. Wkroczenie tego rynku w świat zau-
tomatyzowanych technologii jest jednak coraz 
wyraźniejsze. Nowoczesne rozwiązania poma-
gają sprostać coraz większym i bardziej spre-
cyzowanym wymaganiom klientów i rosnącej 
konkurencji, a także pozwalają przystosować 
się do nowych warunków rynkowych – prze-
niesienia wielu procesów do internetu i trybu 

zdalnego 
oraz intensywne-
go poszukiwania oszczęd-
ności czasu. Branża nieruchomości ma 
również duży potencjał, jeśli chodzi o zastoso-
wanie nowoczesnych technologii. Na podsta-
wie obszernego zasobu dobrze dobranych 
danych historycznych możliwe jest tworzenie 
dopasowanych do klienta ofert, prostsze 
i skuteczniejsze prezentowanie nieruchomości, 
prowadzenie kompleksowej, efektywnej komu-
nikacji z klientem, a także podejmowanie traf-
niejszych decyzji strategicznych, dotyczących 
np. lokalizacji nowych inwestycji. Mimo zwrotu 
w kierunku nowych technologii w przypadku 
branży nieruchomości w dalszym ciągu istotne 
znaczenie ma jednak czynnik ludzki, a rola 
pośrednika dalej pozostaje niezastąpiona. Ko-
munikacja, doradztwo, wsparcie z jego strony 
są kluczowe w podejmowaniu przez klienta 
ważnych życiowych decyzji oraz przeprowa-
dzania kosztownych transakcji, takich jak zakup 
nieruchomości. 

Więcej o praktycznym zastosowaniu nowo-
czesnych technologii w branży nierucho-
mości przeczytasz na kolejnych  
stronach magazynu, zapraszamy.

Smart home – luksus czy standard?

Z roku na rok w Polsce i na świecie rośnie liczba 
inwestycji, które wyposażone są w rozwiązania 
smart home. Jeszcze parę lat temu, kiedy ceny 
urządzeń inteligentnego domu były wyższe, 
posiadanie go w pewnym stopniu utożsamiane 
było z luksusem lub „gadżeciarstwem”. Dziś 
urządzenia smart stały się popularniejsze – no-
woczesne domy są coraz częściej wyposażone 
standardowo w rozwiązania smart przynaj-
mniej w zakresie bram, rolet i systemów alar-
mowych. Bycie smart staje się zatem standar-
dem, podobnie jak kiedyś internet w domach. 
Branża deweloperska dostrzega korzyści, 
które wynikają z posiadania systemu smart 
home w ofercie – mogę pokusić się nawet 
o stwierdzenie, że deweloper, który w swoich 
mieszkaniach lub domach nie posiada cho-
ciażby podstawowej automatyzacji, na starcie 
traci w oczach potencjalnych nabywców. 
Naprawdę niewiele trzeba, by dom stał inteli-
gentny – oczywiście potrzeby każdego są inne, 
jednak sterowanie oświetleniem, roletami czy 
zainstalowanie kilku czujników (np. ruchu, dymu 
czy zalania) nie obciąża domowego budżetu, 
a prowadzi do realnych korzyści – oszczędności 
czasu, energii, pieniędzy, a co najważniejsze – 
pozwala także na spokój ducha.

Bariera wynikająca z cen właściwie przestała 
istnieć. Można powiedzieć, że każdy zainte-
resowany znajdzie rozwiązanie, które będzie 

pasować do jego potrzeb i budżetu. Gdybym 
miał określić „profil” klienta zainteresowane-
go zakupem nieruchomości wyposażonych 
w technologie inteligentnego domu, to powie-
działbym, że są to osoby (najczęściej) powyżej 
25. roku życia, które nie stronią od nowych 
rozwiązań, cenią sobie komfort, spokój ducha. 
Rozwiązania smart home nie są przeznaczo-
ne tylko dla młodych ludzi – system można 
dopasować do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami, seniorów lub dzieci. Wszystko zależy 
od tego, jak zostanie skonfigurowany i jakie 
elementy zostaną do niego dodane.

Jakie elementy tworzą smart 
home?

Technologię smart home można podzielić na 
trzy główne kierunki: przewodową, bezprze-
wodową oraz bezprzewodową w formule 
do-it-yourself (DIY). Najpopularniejsze są 
rozwiązania bezprzewodowe, łączące w sobie 
łatwość instalacji, brak konieczności przepro-
wadzania kosztownego remontu (np. bruzdo-
wanie ścian, by położyć niezbędne kable), 
mobilność (system może się z nami przepro-
wadzić z kawalerki do większego mieszkania) 
oraz modułowość. Nasze potrzeby ulegają 
ciągłym zmianom. Dla singla ważne może być 
np. sterowanie oświetleniem i roletami, a dla 
rodziny z dzieckiem na pierwszym miejscu 
będą rozwiązania podnoszące bezpieczeń-
stwo – system może zatem rosnąć z nami 

poprzez dodawanie kolejnych produktów do 
ekosystemu – moduł po module, a jest z czego 
wybierać – na rynku jest obecnie 2500 współ-
pracujących ze sobą produktów. Rozwiązania 
bezprzewodowe DIY zyskują popularność m.in. 
dzięki łatwości i szybkości instalacji, dostęp-
ności (np. w popularnych sieciach sklepów 
czy online), ale jednocześnie charakteryzują 
się dość okrojonymi funkcjami. Zasadniczo ich 
cena przyciąga coraz większą rzeszę entuzja-
stów nowoczesnych technologii, którzy chcą 
rozpocząć swoją przygodę ze smart home.

Inteligentny dom w przyszłości

Dziś w branży skupiamy się na tworzeniu 
możliwie pełnych integracji z produktami 
innych firm. Klienci chcą posiadać różne 
sprzęty, które będą się ze sobą komunikować, 
dlatego to na nas – producentach – spoczywa 
odpowiedzialność za stworzenie przyjaznego 
ekosystemu, który to umożliwi. Mimo że branża 
IoT jest relatywnie młoda, osiąga już swego 
rodzaju dojrzałość. Różni dostawcy skupiają się 
na kilku najpopularniejszych częstotliwościach 
działania (np. Z-Wave, ZigBee, HomeKit), 
dodatkowo coraz większy nacisk kładziemy na 
user experience płynący z korzystania ze smart 
home – niezawodność produktów, obsługa 
klienta, łatwość obsługi, np. przez osoby starsze 
lub z niepełnosprawnościami, proces instalacji. 
Na tych zagadnieniach z pewnością skupi się 
branża w przyszłości.

Komfort, oszczędność i środowisko

W Skanska postrzegamy technologię smart 
home dwuwymiarowo – z jednej strony ma 
ona zwiększać komfort mieszkańców inwe-
stycji, a z drugiej strony zmniejszać negatywny 
wpływ osiedli na środowisko. Bez wątpienia 
sprytne technologie zyskują na znaczeniu 
dzięki coraz większej świadomości środowi-
skowej nabywców. Jednak przyczyn większego 
zainteresowania smart home jest więcej. Wiążą 
się one również ze zmianami, których doświad-
cza każdy z nas, np. ze wzrostami cen energii. 
Dlatego też rozwiązania z zakresu domowej 
automatyki dają mieszkańcom możliwość 
efektywnego korzystania z energii elektrycznej 
oraz cieplnej. Dzięki temu optymalizują swoje 
domowe budżety, a jednocześnie korzystają 
z rozwiązań przyjaznych środowisku. Już na 
etapie planowania i doboru technologii smart 
home uwzględniamy czynnik kosztowy, by przy 
najwyższej jakości zapewnić akceptowalne wa-
runki budżetowe inwestycji. Skrupulatna analiza 
oraz weryfikacja oczekiwań mieszkańców 
wobec konkretnego rozwiązania i tego, jak ma 

ono wpływać na ich codzienne życie, pozwala 
właściwie dobrać rozwiązania 

technologiczne.

Dużą popularnością cieszą się technologie, 
które umożliwiają sterowanie poszczegól-
nymi urządzeniami w mieszkaniu z poziomu 
smartfona. W naszym przypadku bardzo 
dobrze sprawdza się system Appartme 
by Skanska. To system automatyki miesz-
kaniowej, który w podstawowym modelu 
umożliwia szybkie wyłączenie ogrzewania, 
oświetlenia i zasilania gniazd elektrycznych 
w całym mieszkaniu (z wyjątkiem tych, do 
których podłączona jest lodówka czy router 
internetowy). Dzięki temu rozwiązaniu miesz-
kańcy w wygodny sposób mogą zmniejszyć 
ogrzewanie podczas nieobecności w domu 
lub odłączyć ładowarki urządzeń elektro-
nicznych. W efekcie unikamy niepotrzebne-
go pobierania prądu i energii cieplnej – to 
oszczędność nie tylko w naszym portfelu, 
ale również troska o środowisko. Ponadto 
podstawowa wersja systemu uwzględnia 
miernik zużycia energii elektrycznej, który 
w aplikacji mobilnej prezentuje aktualny po-
ziom konsumpcji prądu w mieszkaniu, dając 
wiedzę na temat efektywności energetycz-
nej poszczególnych urządzeń oraz wpływu 
codziennych zachowań domowników na zu-
życie elektryczności. Każdy z właścicieli ma 
również możliwość samodzielnego rozbudo-
wania bazowych funkcji systemu, np. posze-
rzając go o czujniki obecności w mieszkaniu, 

sterowanie roletami czy poszczególnymi 
punktami oświetlenia.

Korzyści:

SMART HOME

Zagrożenia: W przyszłości:
Spełnienie rosnących potrzeb klientów 
w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, 
oszczędności czasu.

Oferta nieruchomości dla osób o więk-
szych wymaganiach – starszych, osób 
z niepełnosprawnościami.

Spełnienie założeń ekologicznego, nowo-
czesnego budownictwa.

Odpowiedź na najnowsze trendy rynkowe.

Argument przy promocji nieruchomości.

Wyzwania związane z planowaniem in-
frastruktury do wdrożenia inteligentnych 
rozwiązań.

Obawy klientów o trudności w obsłudze 
oraz poprawne funkcjonowanie systemu 
zależne od: połączenia internetowego, 
prądu, poprawnego funkcjonowania urzą-
dzenia sterującego.

Rozwój interfejsu do sterowania inte-
ligentnymi domami – jeszcze bardziej 
intuicyjne, łatwe w obsłudze i wygodne 
rozwiązania.

Możliwość współpracy urządzeń różnych 
producentów, integracja za pomocą 
zewnętrznych systemów (nakładki, 
trackery).

Growth Director w FIBARO

Koordynator ds. Zrównoważonego 
Rozwoju i Innowacji w Spółce  

mieszkaniowej Skanska

Bergmann
Krystian

Artur
Łeszczyński
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Co powinno uwzględniać 
nowoczesne 
budownictwo?

sposób ustalania programu inwestycji

aktywność przyszłych mieszkańców

spójność z polityką przestrzenną miast

wpisywać się w szeroko pojęty zrównoważony rozwój 

umożliwiać realizację założonej jakości życia

Czym jest
nowoczesne

budownictwo
w Polsce

Wdrażanie nowych rozwiązań w budownictwie nie jest 
ani łatwym, ani szybkim procesem. Zdecydowanie 
przedłuża proces inwestycyjny i zwiększa jego 
finansową skalę – od pierwszych pomysłów do 
przekazania kluczy mija kilka lat. Nowoczesność 
zwykle rozumiana jest w kontekście ekologii, 
ale paradoksalnie taka interpretacja może się 
już wydawać… nienowoczesna. Wyśrubowane 
standardy energooszczędności i niskoemisyjności 
w wymaganiach prawnych sprawiają, że dziś 
praktycznie każdy nowy budynek można 
nazwać w pewnym stopniu ekologicznym.

Współzałożycielka firmy konsultingowo-projektowej 
A2P2 architecture & planning. Adiunktka na Wydziale  

Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2006–2017 
związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała bu-

dynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award 
Muzeum Palestyny na Zachodnim Brzegu, Wielkie Muzeum Egipskie 

w Kairze i centrum turystów Giant’s Causeway w Północnej Irlandii. 

Moja supermoc: Ortograficzna bezbłędność.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie, najlepiej w centrum dużego miasta, 
ale blisko zieleni (chociaż wychowałam się w domu z ogrodem w małym 
miasteczku).

Rynek pierwotny czy wtórny: Tylko wtórny! Właśnie przymierzam się  
do remontu mieszkania w stuletniej kamienicy, dokąd przenoszę biuro.

Po pracy zajmuję się: Nauką rosyjskiego i spacerami nad morzem.

Z TEGO  
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 czym charakteryzuje się nowoczesne budownictwo

 w których inwestycjach w Polsce zastosowano  
wpisujące się w nie rozwiązania

 jakie trendy zadecydują o wyglądzie przestrzeni  
polskich miast w przyszłości

Monika
Arczyńska

Nowoczesne podejście do projek-
towania i budowania jest dziś oparte 
na myśleniu o użytkowniku i planowaniu 
inwestycji z myślą o przyszłości. Dotyczy 
m.in. sposobu ustalania programu inwesty-
cji, który powinien uwzględniać aktywność 
przyszłych mieszkańców, spójność z polityką 
przestrzenną miast, pozostawać w zgodzie 
z szeroko rozumianym zrównoważonym roz-
wojem oraz umożliwić realizację założonej 
jakości życia. Nie przypadkiem przedsta-
wione w poniższym zestawieniu przykłady 
nowoczesnego budownictwa łączą po kilka 
z wymienionych poniżej kategorii i dominują 
w nich realizacje z największych polskich 
miast. Rynek budowlany jest tam najbardziej 
rozwinięty, konkurencja między dewelopera-
mi największa, a dodatkowe odgórne wyma-
gania, takie jak uchwała krajobrazowa czy 
lokalne standardy, przekładają się na wysoką 
jakość wielu nowych inwestycji.

Certyfikacja

Chociaż certyfikacja ekologiczna rozpo-
wszechniła się już w przypadku obiektów 
biurowych, gdzie liczy się wysoki standard 
inwestycji, niskie koszty eksploatacji i „zie-
lone” standardy najemców, jest to nadal 
nowość w przypadku inwestycji mieszka-
niowych. Kryteria oceny koncentrują się nie 
tylko na ekologiczności i ekonomiczności 

roz-
wiązań, 
ale także na aspek-
tach społecznych związanych 
z komfortem życia i spędzaniem wolnego 
czasu. Dlatego w inwestycjach objętych 
oceną pojawia się dużo zieleni, infrastruktu-
ra rekreacyjna, a także „zielone” rozwiązania 
z zakresu dostępności transportowej – wiaty 
rowerowe czy coraz powszechniejsze miej-
sca ładowania elektrycznych aut. Przykła-
dami takich realizacji są m.in. Riverview 
w Gdańsku (proj. APA Wojciechowski), 
pierwsze osiedle mieszkaniowe z certyfi-
katem LEED w Polsce, czy Osiedle Mickie-
wicza II w Warszawie (BREEAM). Tej drugiej 
inwestycji przyznano także certyfikat Funda-
cji Integracja „Obiekt bez barier” z uwagi 
na stosowanie się do zasad projektowania 
uniwersalnego, uwzględniającego potrzeby 
wszystkich użytkowników, także osób z nie-
pełnosprawnościami.

Zielone materiały i prefabrykacja

Chociaż magazyny architektoniczne 
przedstawiają kolejne przykłady rekordów 
wysokości drewnianych obiektów z Niemiec 
czy Skandynawii, w Polsce drewno bardzo 
powoli zdobywa popularność jako materiał 

ZDJ. 1.
Riverview w Gdańsku to 
pierwsze osiedle mieszkaniowe 
z certyfikatem LEED w Polsce.
Foto: APA Wojciechowski

kon-
strukcyjny 
w budownictwie innym 
niż jednorodzinne. Pojawia się 
jednak w obiektach wielorodzinnych czy 
użyteczności publicznej przede wszystkim 
jako okładzina, zwłaszcza w obiektach 
usytuowanych w naturalnym krajobrazie 
(przystań kajakowa w Tychach, Bobrowisko 
w Starym Sączu).

Kojarzoną z niską jakością PRL-owskich 
bloków sławę odzyskują za to stosowa-
ne powszechnie na świecie prefabrykaty 
żelbetowe. Materiał ten został ostatecznie 
„odczarowany” m.in. dzięki wielokrotnie 
nagradzanej i wyjątkowo medialnej inwe-
stycji Sprzeczna 4 na warszawskiej Pradze 
(Budizol, proj. BBGK) i jest coraz chętniej 
stosowany zarówno w projektach mieszka-
niowych (Ja_Sielska w Poznaniu czy osiedle 
w ramach Mieszkanie+ w Toruniu), jak i biuro-
wych (m.in. Waterfront w Gdyni; producent 
prefabrykatów w wymienionych realizacjach 
– Pekabex).

ZDJ. 2.
Kamienica przy Sprzecznej 4 to w pełni prefabrykowany budynek mieszkalny, 
jeden z pierwszych, jakie od dawna wybudowano w Warszawie.
Foto: Juliusz Sokołowski
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Inwestycje mixed-use

Na nowo odkrywane są korzyści z tworzenia 
miejsc żyjących przez całą dobę, zapewnia-
jących jednocześnie miejsce zamieszkania, 
pracy, usług i spędzania wolnego czasu. 
Przekształceniom w tym zakresie poddawa-
ne są także już istniejące, monofunkcyjne 
dzielnice – symbolem tego rodzaju przemian 
stało się m.in. tzw. dogęszczanie warszaw-
skiego „Mordoru” zabudową mieszkaniową 
i usługami uzupełniającymi. Inwestycje 
mixed-use szczególnie dobrze sprawdzają 
się w kompleksach poprzemysłowych, gdzie 
oferta adaptowanych obiektów uzupełniana 
jest nową zabudową, jak w łódzkiej Fuzji czy 
Browarach Warszawskich (Echo Investment). 
Do urbanistycznych i komercyjnych plu-

Wartością dodaną, a jednocześnie ele-
mentem wyróżniającym inwestycję na tle 
konkurencji, może być także sztuka, jeszcze 
kilka lat temu obecna wyłącznie w najbar-
dziej luksusowych realizacjach. Postawił 
na to m.in. Dom Development, powołując 
fundację, która wspiera projekty artystyczne 
na osiedlach mieszkaniowych realizowanych 
przez tę firmę – np. na Żoliborzu Artystycz-
nym czy Osiedlu Amsterdam, gdzie na ścia-
nach pojawiły się prace autorstwa Mariusza 
Tarkawiana w technice sgrafitto. Także Euro 
Styl, dziś część tej samej grupy, wprowadza 
sztukę w trójmiejskich realizacjach, m.in. 
w Dawnej Poczcie i osiedlu Idea w Gdańsku 
z 250 pracami lokalnych artystów.

Autentyczność i historia

Wielu deweloperów zgodnie twierdzi, że jed-
ną z największych obecnie barier w inwesto-
waniu stanowi ograniczona podaż gruntów. 
W największych miastach nie ma już prawie 
możliwości budowania na surowym korzeniu, 
na dużych, zwartych i atrakcyjnie zlokalizo-
wanych obszarach. W kontekście zrównowa-
żonego rozwoju to jednak bardzo pozytywne 
zjawisko. Budowanie na tzw. brownfieldach 
(niewykorzystanych terenach) pozwala na 
wspomniane wcześniej dogęszczanie miasta 
do wewnątrz i ponowne wykorzystanie 
zagospodarowanych wcześniej terenów, 

sów podobnych kompleksów należy także 
optymalizacja parkowania dzięki rotacji aut 
w różnych porach dnia.

Kompleksowe przygotowanie 
inwestycji

Gdyby wskazać głównego zwycięzcę konkur-
sów na najlepszą inwestycję mieszkaniową 
ostatnich lat, jest nim bez wątpienia wro-
cławskie osiedle Nowe Żerniki. Może w eu-
ropejskiej skali trudno nazwać zastosowane 
tu rozwiązania rewolucyjnymi, lecz spójność 
i konsekwencja w zaplanowaniu i realizacji 
tego osiedla jest niezwykła w skali kraju. 
W masterplanie i w procesie jego wdrażania 
zostały uwzględnione kluczowe elementy dla 
inwestycji o tej skali – infrastruktura, zarówno 

nierzadko 
zabudowanych 
obiektami poprzemysłowymi 
o historycznej wartości. Chociaż trend 
ten już od lat powszechny jest na zachodzie 
Europy, w Polsce przebijał się stosunkowo  
powoli i inwestycje tego typu rzadko 
obejmowały większe obszary, lecz raczej 
pojedyncze budynki. Z uwagi na ogromną 
skalę poprzemysłowego dziedzictwa pierw-
sze przykłady pojawiły się w Łodzi, z pewnie 
najbardziej znanym w skali kraju przykładem 
– Manufakturą. Zrealizowano nowe inwesty-
cje w ramach OFF Piotrkowska, a na nowe 
funkcje przekształcono Monopolis (proj. Gru-
pa 5). Kolejnym dużym zespołem tego typu 
będzie wspomniana w kontekście mixed-use 
Fuzja. Trend ten dotarł także do stolicy, gdzie 
poprzemysłowe dziedzictwo wyeksponowa-
no w takich inwestycjach, jak Elektrownia 
Powiśle czy wymienione wcześniej Browary 
Warszawskie.

Drugie życie otrzymują nie tylko obiekty 
poprzemysłowe, ale także dawniej prestiżo-
we, lecz później zaniedbane kamienice. Moda 
na mieszkania w starych murach przyczy-
nia się do ocalenia takich budynków, jak 
odrestaurowane kamienice przy ul. Foksal 
13/15 w Warszawie (Ghelamco, proj. ProArt). 
Jeśli tego typu obiekty miały mniej szczęścia 
i zostały rozebrane, zdarzają się przypadki ich 

techniczna, jak i społeczna oraz system 
przestrzeni publicznych. W przypadku dużych 
osiedli szczególnie istotny jest dostęp do 
transportu zbiorowego, zwłaszcza szyno-
wego – tramwaju i kolei (jak m.in. na osiedlu 
Wilno w Warszawie, które posiada własną 
stację). Przykłady te pokazują, że duże 
osiedla czy nowe dzielnice to inwestycje 
zaplanowane na lata, gdzie efektów może nie 
widać od razu, ale ich ostateczna jakość jest 
niezwykle wysoka. Znaczenie masterplanów 
jako narzędzia koordynacji dużych inwestycji 
docenia zarówno strona publiczna (np. War-
szawska Dzielnica Społeczna), jak i prywatna 
(np. Młode Miasto w Gdańsku).

Zieleń i sztuka

W nowoczesnych realizacjach klienci oczeku-
ją czegoś więcej niż tylko metrów kwadra-
towych. Oprócz wysokiej jakości samych 
budynków ważne jest, co dzieje się pomiędzy 
nimi, dlatego znaczenia nabierają atrakcyjne 
przestrzenie publiczne i zieleń. Modelowym 
przykładem myślenia o tych aspektach może 
być m.in. Wilanów Park (CEETRUS) – pla-
nowana w Wilanowie inwestycja, która ma 
zostać uzupełniona o ogólnodostępny park. 
Aby program i charakter tego miejsca odpo-
wiadały potrzebom przyszłych użytkowników, 
odbyły się konsultacje społeczne, a następnie 
konkurs architektoniczny, przeprowadzony 
we współpracy z SARP. Z kolei atrakcyjne za-
gospodarowanie i zieleń w obrębie inwestycji 
mieszkaniowych stają się standardem, a po-
nadto zdarzają się w tym zakresie rozwiązania 
nietypowe, jak np. „szklarnie” na balkonach 
w Evergreen 365 Grochowska w Poznaniu.

od-
two-
rzenia, jak 
w przypadku „Żelazka”, 
nazwanego tak z uwagi na trójkątną 
działkę, XIX-wiecznej kamienicy w centrum 
Poznania (proj. CDF Architekci). Renowacja 
lub odbudowa wiąże się z wprowadzeniem 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
oraz zwykle z podziałem mieszkań na mniej-
sze, które lepiej odpowiadają potrzebom 
współczesnych mieszczan.

Otwartość

Chociaż potencjalni mieszkańcy często nadal 
oczekują tego na swoich osiedlach, można 
śmiało powiedzieć, że grodzenie staje się 
przeżytkiem. Płot i ochroniarz nie są już, jak 
dawniej, oznaką ekskluzywności i statusu, 
a grodzone osiedla są od lat krytykowane 
przez urbanistów i socjologów. Ponadto 
wprowadzane stopniowo w miastach uchwały 
krajobrazowe regulują to zagadnienie, okre-
ślając możliwości grodzenia nowych inwesty-
cji, i np. w Gdańsku zastosowano całkowity 
zakaz wydzielania ich płotami. Nie oznacza to 
jednak, że nie da się już zapewnić  

ZDJ. 3.
Ruchoma elewacja  

Apartamentów przy Warzelni 
Browarów Warszawskich inspirowana 

jest znajdującymi się w sąsiedztwie 
historycznymi zabudowaniami. 

Foto: Rafał Tomczyk, materiały prasowe 
Browary Warszawskie

ZDJ. 5.
Łódzka inwestycja Fuzja to nowe życie dla 

odrestaurowanych fabrycznych budynków.
Foto: Fuzja Łódź

ZDJ. 4.
Odrestaurowana 

kamienica „Żelazko” 
w Poznaniu.

Foto: Materiały  
prasowe Aluprof
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Większa elastyczność i cyfryzacja 
będą wymagały innych – 
nowoczesnych – budynków 
i miejskich przestrzeni. Rynek 
nieruchomości pokazał wyraźnie, 
że zwłaszcza przy dobrej 
koniunkturze jest na nim przestrzeń 
na eksperymenty i nowoczesne 
myślenie o budownictwie.

prywatności mieszkańcom – wdrażane są 
alternatywne sposoby na uzyskanie tego 
efektu. Tu znów Gdańsk służy jako źródło 
dobrych praktyk: w osiedlu Riverview (Vastint, 
proj. APA Wojciechowski) niskie murki symbo-
licznie wskazują granicę między przestrzenią 
publiczną a prywatną, a w Garnizonie (HOS-
SA) obrośnięte zielenią skarpy zapewniają 
pożądany dystans. Coraz bardziej liczy się 
także głos i potrzeby mieszkańców. Często 
obok chodników na trawnikach powstają 
wydeptane po przekątnej ścieżki, będące 
krótszą drogą do sklepu, parkingu czy klatki 
schodowej. Projektanci powinni mieć to na 
uwadze, planując przestrzeń wokół budynku, 
i tworzyć wygodne trasy dla pieszych.

Co dalej?

Pandemia miała spory wpływ na rynek 
nieruchomości, a wdrożenie związanych 
z nią zmian nastąpiło błyskawicznie. Praca 
i nauczanie zdalne pokazały, jak ważna jest 
odpowiednia przestrzeń życiowa, wydzie-
lone miejsce do pracy oraz własny balkon 
lub taras. Zdarzało się, już podczas pierw-
szego lockdownu, że architekci przerabiali 
gotowe projekty, powiększając balkony, 
nawet kosztem powierzchni użytkowej. Na 
nowo pojawiło się zainteresowanie pod-
miejskimi domami, chociaż trend powrotu 
do miasta jest wciąż aktualny i w pandemii 
wiele osób doceniło bliskość usług. Zdalna 

praca wpłynęła także mocno na rynek biu-
rowy, który – jeśli pracodawcy zdecydują 
się na jej częściowe utrzymanie – będzie 
prawdopodobnie musiał poszukać nowej 
formuły. Docenienie bliskości zieleni i na-
tury, która w pandemii z sukcesem zaczęła 
wracać do zurbanizowanego środowiska, 
z pewnością zmieni sposób postrzega-
nia zrównoważonych rozwiązań. Większa 
elastyczność i cyfryzacja będą wymaga-
ły innych – nowoczesnych – budynków 
i miejskich przestrzeni. Rynek nierucho-
mości pokazał wyraźnie, że zwłaszcza przy 
dobrej koniunkturze jest na nim przestrzeń 
na eksperymenty i nowoczesne myślenie 
o budownictwie.

ZDJ. 7.
Pasaże, place i ulice Żoliborza Artystycznego w Warszawie pełne są rzeźb,  
instalacji artystycznych oraz murali poświęconych żoliborskim artystom. 
Foto: Dom Developement 

ZDJ. 6.
Na ścianach osiedla Amsterdam w Warszawie 

widnieją prace autorstwa Mariusza Tarkawiana.
Foto: Materiały prasowe FDDCA 
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Czy sprytne budynki śnią

o inteligentnych
pralkach?

Coraz częściej trafiamy na dość ogólne pojęcie inteligentnego 
domu. Ten popularny zwrot bywa niestety źle odbierany, a nawet 
uznawany za lekko onieśmielający. W końcu zawiera w sobie 
dwa kłamstwa – niezły efekt z uwagi na fakt, że składa się 
z zaledwie dwóch słów. Pierwsze kłamstwo to inteligencja, 
czyli cecha ludzkiego umysłu, którego żaden budynek nie 
posiada. Drugim kłamstwem jest określenie dom, przez które 
właściciele mieszkania w bloku mogą nie zwrócić  
uwagi na to ciekawe zagadnienie.

Oczywiście nie mam siły przebicia profesora 
Bralczyka i pewnie społecznie zostaniemy 
przy zwrocie inteligentny dom, ale zdecy-
dowanie lepiej sens tego określenia oddaje 
zwrot sprytny budynek. Słowo sprytny lepiej 
opisuje to, co może się zdarzyć w budynku – 
a wydarzyć może się naprawdę dużo.

Zyski wynikające z posiadania inteligentnego 
domu możemy podzielić na trzy kategorie: 
bezpieczeństwo, wygodę i oszczędność. 
Każdy użytkownik musi zdecydować, które 
są dla niego najważniejsze, i zacząć budowę 
sprytnego domu lub mieszkania właśnie od 
tych elementów. Na rynku istnieje tak dużo 
rozwiązań, że smart home może być rozbu-
dowany na bardzo wielu poziomach, a jego 
stworzenie można zlecić wyspecjalizowanej 
firmie lub zrobić wszystko samodzielnie. Co 
najważniejsze, na obecnym etapie rozwoju 
technologii można robić to etapowo i nie 
zawsze wiąże się to z dużą ingerencją stricte 
budowlaną.

Sterowanie oświetleniem

Zaczynając przygodę ze smart home, naj-
częściej myślimy o zastąpieniu oświetlenia 
takim, które możemy kontrolować zdalnie, 
np. przy użyciu telefonu, lub sterowanym za 
pomocą czujników ruchu. To bardzo dobry 
kierunek, dodatkowo dość łatwy do wyko-
nania. W rozwiązaniach możemy przebierać 
jak w ulęgałkach, większość producentów 
oświetlenia oferujejakieś smart wersje 
swoich produktów. Do popularyzacji smart 
oświetlenia w dużym stopniu przyczyniła się 
szwedzka firma na literę I. Przystępna cena 
ich systemu o nazwie nie do wymówienia dla 
przeciętnego Polaka sprawiła, że idea spryt-
nych budynków stała się bardzo popularna 
wśród zwykłych użytkowników. Wizja oświe-
tlenia, które samo dostosuje się do nas i do 
pory dnia, jest zdecydowanie kusząca. Dzięki 
smart oświetleniu lampy zgaszą się, gdy 
wyjdziemy z domu, dostosują temperaturę 
światła do pory dnia i zapalą się na zewnątrz, 
gdy zapadnie zmrok. Możliwości jest bez liku. 

Sterowanie temperaturą

Jednak oświetlenie to dopiero początek 
i – mimo że najczęściej wybierany – w mojej 

ocenie nie najlepszy kierunek. Nie oszukujmy 
się, o ile nie mieszkamy w ogromnym domu, 
podejście i pstryknięcie przycisku na ścianie 
nie stanowi większego problemu. Dużo lep-
szym startem może być natomiast sterowa-
nie temperaturą, szczególnie w mieszkaniu. 
W domach zazwyczaj każdy posiada swój 
własny piec i sterujący nim system. W miesz-
kaniach znajdują się głowice na kaloryferach. 
Nie znam żadnej osoby, która, wychodząc 
do pracy, ręcznie zmniejsza temperaturę na 
każdym kaloryferze. W smart home można 
jednak zaprogramować je tak, by zmniejszały 
ogrzewanie pod nieobecność domowni-
ków. Dzięki czujnikom ruchu system jest 
w stanie automatycznie dostosować się do 
osoby, która jednego dnia pracuje zdalnie, 
a drugiego wybiera się do biura. To wszystko 
może zupełnie nie wymagać zaangażowania 
człowieka. Magia automatyzacji. Jakiś czas 
temu na potrzeby testu konkretnej głowicy 
policzyłem, ile można zaoszczędzić na ogrze-
waniu w typowym mieszkaniu w bloku. Zwrot 
następował po niecałych trzech latach, a to 
tylko pieniądze. Tego, jak niższa temperatura 
w nocy, podczas snu, wpływa na nasze zdro-
wie, nie jesteśmy w stanie policzyć.

Inteligentne zamki zamiast kluczy

Oświetlenie i sterowanie temperaturą to 
zdecydowanie dwa obszary wpływające na 
wygodę w smart home. Do tej  

Niezależny konsultant, zajmuje się nowymi technologiami w obiektach użyteczności publicznej. 
Od kilkunastu lat czynny dziennikarz technologiczny, specjalizujący się w Internet of Things, 

Smart Home oraz elektromobilności. Brał udział w tworzeniu rozwiązań technologicznych dla 
największych centrów handlowych w Polsce. 

Moja supermoc: Potrafię znaleźć problem na każde rozwiązanie… lub odwrotnie.

Dom czy mieszkanie: Dom to więcej możliwości na sprytne systemy.

Rynek pierwotny czy wtórny: Wtórny, można szybciej zamieszkać, a czas się liczy.

Po pracy zajmuję się: Biegam po korcie za piłką do squasha.

Z TEGO  
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 jakie elementy tworzą 
inteligentny dom

 na co zwracać uwagę 
w jego planowaniu

 z jakimi kosztami wiąże się 
wdrożenie

 jakie wyzwania stoją przed 
smart home i co czeka nas 
w przyszłości

Norbert
Cała
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Cieka-wostka

Czy inteligentny dom jest drogi?

Niestety to wszystko kosztuje, ale wygoda 
i bezpieczeństwo zawsze mają swoją cenę. 
Na szczęście sprytny budynek potrafi sam 
na siebie zarobić. Ogrzewanie i oświetlenie 
może kosztować mniej niż w przypadku ich 
standardowych wersji. Współczesne systemy 
automatyki domowej można ponadto two-
rzyć etapami, np. najpierw kupując oświetle-
nie, za jakiś czas rozbudować je o sterowanie 
roletami, a następnie ogrzewanie i zamki.

Najlepiej zdecydować się na budowanie 
smart budynku na samym początku, czyli na 
etapie deweloperskim. Warto wtedy pomy-
śleć o przewodzie neutralnym do każdego 
punktu elektrycznego. Najważniejsze jest to, 
by nie zablokować sobie żadnych możliwości 
rozbudowy systemu przez pewnego rodzaju 
niedopatrzenie, czyli np. brak wspomnianego 
przewodu neutralnego. To z kolei miejsce 
na ofertę deweloperów. Widziałem już kilka 
ofert sprzedaży nieruchomości, w których 
podkreślano, że mieszkanie jest smart ready 
lub po prostu budynek jest inteligentny. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę to, co napisał Szymon 
Ochociński z FIBARO, a więc że podstawo-
wy system może kosztować 3000 zł, co po 
rozbudowaniu go np. o sterowanie ogrze-
waniem wyniesie około 6000 zł, to nadal 
jesteśmy poniżej średniej ceny 1 m2 mieszka-
nia w dużym mieście. Deweloperzy oferujący 
smart mieszkania mogą zatem w ten sposób 
przy stosunkowo niskich kosztach skutecznie 
zwiększyć atrakcyjność nieruchomości.

kategorii należy na pewno dodać inteligent-
ne zamki w drzwiach. W nowoczesnych samo-
chodach bardzo często możliwy jest dostęp 
bezkluczykowy – podchodzimy wówczas do 
drzwi, chwytamy za klamkę i drzwi automa-
tycznie się otwierają. Ta sama funkcja jest 
możliwa do zastosowania również w domu. 
Co więcej, niektórzy polscy producenci 
zamków pozwalają już zapomnieć o trady-
cyjnych kluczach. Taki zamek instaluje się po 
wewnętrznej stronie drzwi, aby z zewnątrz 
wyglądał zupełnie normalnie. Dzięki aplikacji 
można go otworzyć i zamknąć zdalnie, np. 
wpuszczając na posesję kuriera. Ponadto za-
mek otworzy się sam, gdy wykryje sparowany 
z nim telefon. Wyobraźmy sobie: dziecko na 
jednej ręce, zakupy w drugiej i klucz na dnie 
torebki lub plecaka. W takiej sytuacji zamek, 
który sam otworzy drzwi, jest na wagę złota 
(lub na wagę makaronu w czasie lockdownu). 

Na straży bezpieczeństwa

Powyższe trzy przykłady dobrze pokazują, 
jaki poziom wygody jest w stanie zapewnić 
sprytny budynek jego mieszkańcom. Nie 
zapominajmy jednak o bezpieczeństwie. 
Na rynku jest bardzo dużo smart urządzeń, 
które o nie zadbają. Istnieją czujniki zalania, 
czadu oraz kamery wykrywające zwierzęta, 
samochody i osoby. Smart może być prawie 
wszystko, co jest zasilane prądem. Nawet 
jeśli urządzenie zostało zaprojektowane 
bez tej funkcji, można zainstalować moduły, 
które np. zamienią standardowe oświetlenie 
na inteligentne. Magia sprytnego budynku 
kryje się jednak w integracji i automatyzacji. 
W końcu po co nam czujnik, który po wykry-
ciu zalania mieszkania w żaden sposób na nie 
nie zareaguje? 

Integracja siłą smart home

W tym miejscu na scenę wkraczają platfor-
my integrujące urządzenia różnych marek. 
Najpopularniejsze systemy to HomeKit zgod-
ny z urządzeniami Apple (iPhonami, iPadami) 
oraz Z-Wave, który może być używany cross-
-platformowo, czyli również na telefonach 
z innymi systemami operacyjnymi. Dzięki nim 
możemy integralnie połączyć urządzenia róż-
nych producentów: po zamknięciu zamków 
firmy G wyłączyć światło firmy P oraz zmniej-
szyć temperaturę na termostacie firmy N. To 
jest właśnie siła smart rozwiązań: integracja, 
integracja i jeszcze raz automatyzacja. 

Drugą najważniejszą zaletą smart home, wpi-
saną niejako w jego DNA, jest zdalny dostęp 
do wszystkich powiadomień. Użytkownik 
systemu może znajdować się poza domem, 

Mity o inteligentnych domach

Dziwię się, że flipperzy, którzy remontują 
i sprzedają okazyjnie kupione mieszkania, 
nie inwestują w smart rozwiązania. Myślę, że 
to się jednak szybko zmieni i stanie stan-
dardem. Warto to zrobić już teraz i być choć 
odrobinę przed konkurencją. 

Rezygnacja z wprowadzania inteligentnych 
systemów może być spowodowana oba-
wą przed awaryjnością, podat-
nością na włamania 
hakerskie, 

a i tak dostanie powiadomienie o wycieku 
wody, o osobie znajdującej się na posesji, 
a nawet o wykryciu zwierzęcia przez kamerę 
w ogródku. Dzięki zdalnemu dostępowi 
możliwe jest uruchomienie robota sprząta-
jącego, będąc w samochodzie, w drodze do 
pracy, wyłączenie zapomnianego światła lub 
włączenie ogrzewania na kilka godzin przed 
powrotem z zimowych ferii. Dzięki kame-
rom rodzic może sprawdzić, czy uczące się 
zdalnie dziecko siedzi przy biurku, czy może 
robi coś zupełnie innego. Oczywiście w tym 
miejscu możesz się ze mną nie zgodzić, bo 
gdzie są prawa i prywatność dziecka, ale 
czasy mamy dziwne i nietypowe. 

utratą prywatności. Wszystkie z nich są 
oczywiście o tyleż zasadne, co możliwe do 
pominięcia na co dzień. Mieszkam w spryt-
nym budynku od kilku lat, eksperymentuję 
z różnymi urządzeniami i potrafię obalić 
wszystkie mity, jakie narosły wokół takich 
rozwiązań. Wybrałem cztery 
ulubione.

Temperatura jest 
jednym z czynników 
mających największy 
wpływ na zdrowie 
oraz samopoczucie 
człowieka. Jej 
odpowiedni poziom 
w domu jest 
korzystny dla psychiki, 
poprawia jakość 
relacji międzyludzkich 
i koncentrację. 
Bezpośrednio 
warunkuje naszą 
efektywność, a co za 
tym idzie wyniki pracy.

Temperatura w sypialni 
wpływa na jakość 
i komfort snu. Gdy 
jest zbyt niska lub zbyt 
wysoka, organizm 
wykorzystuje więcej 
energii, by się do niej 
dostosować, sprawiając, 
że sen staje się 
męczący. Skutkiem tego 
mogą być problemy 
z zasypianiem, 
wielokrotne 
przebudzanie się 
w nocy i zmęczenie 
w ciągu dnia.

Źródło: techsterowniki.pl 

Zauważyliśmy, że za decyzją o instalacji rozwiązań 
dla inteligentnego domu stoją zazwyczaj dwie 
potrzeby – ochrony oraz poprawy wydajności 
systemu ogrzewania. Użytkownicy oczekują 
od technologii smart home przede wszystkim 
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz 
zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej 
i cieplnej. Rzeczywiście odnotowujemy znaczny 
popyt na urządzenia z tych segmentów. Klienci 
chcą mieć pewność, że ich dom jest bezpieczny, 
kiedy pozostaje bez nadzoru. Aby mieć oko na to, 
co dzieje się na podwórku, ganku, w garażu czy 
ogrodzie, decydują się na kamery zewnętrzne oraz 
nowoczesne wideodzwonki. 

Michał
Sroka

Regional Sales Manager 
w Netatmo
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Smart home dziś i jutro

Wszystko to, o czym napisałem, mamy dziś, 
teraz i na wyciągnięcie ręki (a właściwie karty 
płatniczej). Myślę, że pokazałem, w jaki spo-
sób sprytne mieszkania są w stanie zapewnić 
wygodę, oszczędzić pieniądze i dać nowe 
możliwości. Jednak to dopiero początek. 
Podkreślałem kilka razy, że najważniejszym 
krokiem w stronę tego, by mieszkanie było 
choć odrobinę inteligentne, są najróżniejsze 
automatyzacje. Przyszłość rozwiązań typu 

smart home leży właśnie w automatyzacji, 
ale nie tej deklaratywnej, znanej nam obec-
nie, tylko budowanej na podstawie zacho-
wań użytkownika. Na podstawie własnego 
doświadczenia, popartego wiedzą firm 
zajmujących się instalacjami inteligentnych 
budynków, wiem, że czasami sami nie jeste-
śmy świadomi naszych potrzeb. Wydaje się 
nam, że przychodząc do domu, chcemy mieć 
uruchomione światło w salonie, temperaturę 
ustawioną na 21 stopni i chilloutową muzykę 
płynącą z głośników. Tymczasem w rzeczy-

wistości wchodzimy do kuchni, tempera-
turę ustawiamy na 23 stopnie i słuchamy 
ciężkiego rocka. Inteligentny dom przyszłości 
będzie się uczył zachowań użytkownika i sam 
ustawiał bazujące na nich automatyzacje. 
I nie wierzcie w inteligentne, podpięte do 
internetu pralki i piekarniki. Pranie samo nie 
posegreguje się na jasne i ciemne, a kurczak 
sam nie przełoży się z lodówki do piekarni-
ka. Na to musimy poczekać do czasu, kiedy 
roboty z Boston Dynamics będą w weeken-
dowych gazetkach dyskontów.

1. Inteligentne sterowanie oświetleniem

2. Inteligentne sterowanie systemem 
ogrzewania

3. Czujniki wykrywające: czad, gaz, dym, 
zalanie

4. Kamery wykrywające ruch i systemy  
alarmowe

5. Systemy automatycznego otwierania drzwi, 
bram i okien oraz sterowanie roletami

6. Inteligentne gniazdka umożliwiające zdalne  
włączanie i wyłączanie urządzeń oraz  
monitorowanie zużycia energii

7. Panele, przyciski i piloty IR służące do sterowania 
systemem

8. Centrala sterująca i integrująca system

Nie zainstaluję sobie smart zamka, bo ktoś mi 
się włamie do Wi-Fi i otworzy mieszkanie.

Jestem nietechniczny, nie dam rady z obsługą 
smart home. 

Smart home przestanie działać, gdy pojawi się 
awaria internetu. 

Smart home nie działa bez prądu.

Z roku na rok koszt urządzeń smart home maleje. 
Pojawiają się na rynku kolejni dostawcy, którzy 
oferują swoje urządzenia w bardzo okazyjnych 
cenach, a systemy (lub produkty) można 
znaleźć w ofertach operatorów komórkowych, 
sieciach DIY lub nawet dyskontach. Coraz 
więcej deweloperów decyduje się na wdrożenie 
automatyki budynkowej do swojej oferty. 
Potencjalni klienci szukają wyróżnika, który 
sprawi, że inwestycja w dom czy mieszkanie 
w długim okresie się zwróci, a system podniesie 
komfort ich życia, np. poprzez wykonanie 
pewnych czynności za nich. Niedawno FIBARO 
zaprezentowało nową centralę Home Center 
3 Lite, która znacznie znosi barierę wejścia 
w smart home. Zdecydowanie niższa cena 
centrali powoduje, że dla średniej wielkości 
systemu w domu lub mieszkaniu, w którym 
chcemy posiadać czujnik ruchu, zalania i dymu 
oraz zarządzać m.in. oświetleniem (w kilku 
punktach świetlnych), urządzeniami podpiętymi 
do prądu (np. poprzez Wall Plug) i roletami 
zewnętrznymi, całkowity koszt zamknie się 
w około 3000 zł. Warto jednak pamiętać, że 
złożoność systemu, wybór urządzeń oraz koszt 
instalacji może tę cenę podnieść.

Szymon

Fakty

Ochociński

Podstawowe
elementy

domu
inteligentnego

i mity

Head of Sales Projects w FIBARO 

16
#124 25Głęboka woda



Jak pandemia wpływa na  
rynek nieruchomości 
w Polsce?

Coraz więcej osób pracuje  
w trybie home office.

Coraz więcej pracodawców nie zamierza z tego całkowicie 
rezygnować po powrocie do „normalności”.

Wyszukiwanie ogłoszeń 
przez użytkowników serwisu:

WYSZUKIWANIA (listopad 2020)

pracowników chciałoby w jakimś zakresie  
nadal pracować z domu

+125% 
wyszukiwań mieszkań 

z ogródkiem

+91%  
wyszukiwań mieszkań 

z balkonem

+110%  
wyszukiwań mieszkań 

z tarasem

+106% 
wyszukiwań działek 

rekreacyjnych

+79%  
ruch w ogłoszeniach 

z działkami na sprzedaż

70% więcej wyszukiwań działek

30% więcej wyszukiwań domów

62% więcej wyszukiwań 
mieszkań z balkonem 

90% więcej wyszukiwań 
mieszkań z tarasem4

+40%  
domy na sprzedaż

+13%  
mieszkania na 

sprzedaż

Ponad 50% firm chce nadal proponować pracownikom 
pracę zdalną w pewnym zakresie2

chce home office w pełnym  
wymiarze godzin1

FINANSE I KREDYTY5

CENY NIERUCHOMOŚCI GRUDZIEŃ 2020 – GRUDZIEŃ 2019

Zamrożona turystyka powoduje 
załamanie rynku mieszkań na wynajem 
krótkoterminowy.

Pozostałe mikro- i megatrendy omawia 
podczas Otodom.Live Konrad Płochocki - 

Dyrektor Generalny Polskiego Związku  
Firm Deweloperskich: 

mieszkania rynek pierwotny, 
a w 40 największych 

miastach +7%

mieszkania rynek wtórny, 
a w 40 największych 

miastach +7%

domy rynek pierwotny, 
a w 40 największych 

miastach +9%

domy rynek wtórny, 
a w 40 największych 

miastach +9%

ceny najmu  
w 40 największych  

miastach

Pod koniec 2020 r. oraz na początku 2021 r. 
mieszkania te wchodzą na rynek najmu 
długoterminowego w bardzo atrakcyjnych 
cenach lub zostają sprzedane na rynku 
wtórnym; eksperci prognozują jednak, że 
wraz z powrotem do „normalności” branża 
turystyczna natychmiast będzie w stanie 
podnieść się z kryzysu.

liczy się prywatna 
przestrzeń zewnętrzna - 
balkony nigdy nie były 
tak popularne jak dziś! 

większe zapotrzebowanie na 
domy z działką/ogrodem

większe zainteresowanie 
parterowymi mieszkaniami 
z ogródkiem

Jednym z ważniejszych trendów związanych z podejściem EKO jest 
poszukiwanie zieleni - jest ważna w kontekście części wspólnych 
(np. podwórek czy dziedzińców), jak i jako widok z okna, a nawet 
fragment elewacji.

w całym 2020 r. liczba 
wniosków kredytowych 
o kredyt mieszkaniowy 

spadła tylko o 0,6% 
w porównaniu z 2019 r. 

zmniejszenie 
liczby udzielanych 
kredytów na niższe 

kwoty 

prawie połowa 
wartości (48%) 

udzielonych 
w 2020 r. kredytów 

mieszkaniowych 
to kredyty powyżej 

350 tys. zł

BIK prognozuje 14% 
wzrostu kredytów 
mieszkaniowych 

w 2021 r. względem 
2020 r.

kredyty mieszkaniowe 
odnotowały najniższy 

spadek popytu 
w porównaniu 
z wszystkimi 

innymi produktami 
kredytowymi (2020 

względem 2019)

wartość udzielanych 
hipotek spadła 

w stosunku do 2019 r. 
jedynie o 2,9% 

(wynik stopniowego 
łagodzenia kryteriów 
polityki kredytowej 
w drugim półroczu 

2020 r.)

1 Dane Manpower i Pwerlink 
2 Dane Manpower i Pwerlink
3 Dane Otodom za listopad 2020 w porównaniu z listopadem 2019

4 Dane Otodom za listopad 2020 w porównaniu z listopadem 2019
5 Dane zaczerpnięte z raportu BIK „BIK – podsumowanie 2020 r. na rynku  
kredytowo-pożyczkowym i perspektywy na rok 2021“

ZMIANA  
MODELU PRACY

88% 

13% 

Skutek: 
poszukujemy 
większych 
mieszkań lub 
domów

Mieszkania stają się za małe, by łączyć 
w sobie funkcje domowego biura,  
szkolnej klasy oraz przestrzeni  
wspólnej do relaksu. 

WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ
STYCZEŃ 2021 VS STYCZEŃ 2020

KRYZYS NA RYNKU 
NAJMU KRÓTKO-
TERMINOWEGO

PANDEMIA MOŻE WZMOCNIĆ 
ODDZIAŁYWANIE EKOTRENDU

Postaw na zieleń! 

> 350 
tys. zł
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Samorządy na różnych szczeblach próbują 
wprowadzać regulacje prawne, ponieważ 
system, w którym funkcjonujemy, preferuje 
sprzedaż nowych dóbr i deprecjonuje recy-
kling, renowację, adaptację tych już istnie-
jących. Jednym z dokumentów regulujących 
kwestie ekologii są  „Cele Zrównoważonego 
Rozwoju”. Zostały one ustanowione przez 
państwa członkowskie ONZ w 2015 r. w No-
wym Jorku. Zrównoważony rozwój, tłuma-
cząc bezpośrednio angielskie sustainability, 
to zdolność do trwania, istnienia w określo-
nym czasie. Deklaracja była odpowiedzią 
na palący problem wynikający z faktu, że 
z każdym rokiem coraz bardziej eksploatu-
jemy i degradujemy planetę – nasz wspólny 
dom. Myślenie perspektywiczne ma na celu 
zadbanie o przyszłe pokolenia, które, podob-
nie jak poprzednie, powinny móc korzystać 
z naturalnych zasobów. W 2020 r. masa 
wszystkich materiałów wyprodukowanych 
przez człowieka przewyższyła masę całej 
biosfery naszej planety. Wszystkie elementy 
z MDF, tworzywa sztucznego, stali i betonu 
ważą więcej niż flora i fauna razem. Część 
z tych surowców można przetworzyć, ale 
z pewnością nie wszystkie.  

Budownictwo eko-
logiczne 

w Polsce nadal raczkuje. Ekologia w pro-
cesie inwestycyjnym może występować na 
każdym jego etapie i jeszcze nigdy wcześniej 
nie była tak potrzebna jak dzisiaj.  

Zielona architektura, czyli jaka?

Ekologiczna architektura to taka, która 
bazuje na lokalnych surowcach i uwarunko-
waniach. Może ona powstać z lokalnych ma-
teriałów pochodzenia biologicznego. Jeśli na 
działce istnieje budynek, to najlepiej będzie 
go zaadaptować do nowej funkcji, zamiast 
burzyć go i budować kolejny. Historycznie 
budynki tworzono z cegły, słomy, drewna. 
Były one naturalne i po czasie albo zosta-
wały zutylizowane, albo pozyskany z nich 
surowiec był wykorzystywany ponownie. 
Co zaskakujące, z pomocą w tej kwestii przy-
chodzą współczesnym np. starożytni Rzy-
mianie, którzy stosowali kompozyt z konopi 
i glinki – pierwowzór betonu konopnego. 
Ma on niewiele wspólnego 
z betonem, jaki zna-
my,  

Czy architektura
idzie w parze
z ekologią?

Od lat nowe inwestycje zmniejszają biologicznie czynną 
powierzchnię przeludnionych miast. Rozlewające się 
przedmieścia negatywnie wpływają na środowisko 
naturalne, a liczba odpadów generowanych 
przez budownictwo jest trudna do opanowania. 
Dodatkowo populacja na świecie nieustannie 
rośnie. Czy architektura i przestrzeń miejska  
muszą jednak wykluczać zdrową planetę?

Architekt z wykształcenia, absolwent Wydziału Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej, stypendysta wyjazdowy do Uni-

versity of Detroit Mercy SoA oraz Stanford University School 
of Engineering. Współautor przewodników ekologicznych: dla 

powołanej przez Polski Związek Firm Deweloperskich grupy Eco 
Avengers oraz wydanego przez stowarzyszenie PTA.com. Ekspert na 

konferencji „Redefining Cities in view of climate changes”, organizowa-
nej przez WAPW. Prowadzi własną pracownię projektową, wdrażając pro-
ekologiczne rozwiązania. Wspiera PZFD w ekologicznych działaniach. 

Moja supermoc: Cele i wartości, którymi kieruję się w życiu. Dzięki nim 
nawet w trudnych chwilach wiem, dokąd zmierzam.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie.

Rynek pierwotny czy wtórny: Zdecydowanie wtórny, ale przebudowany 
z pomysłem. Adaptacja istniejącego zawsze będzie bardziej eko niż nowa 
inwestycja.

Po pracy zajmuję się: Tańczę rock’n’rolla i odnawiam retro meble. 

Z TEGO  
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

Przykłady budynków z całego świata, 
w których zastosowane zostały 
rozwiązania ekologiczne.

 kiedy architektura może być przyjazna środowisku

 jakie rozwiązania i materiały wykorzystywane są  
w ekologicznych budynkach

 dlaczego warto budować w sposób ekologiczny

 z jakimi kosztami wiąże się wdrażanie  
ekologicznych rozwiązań

Paweł
Wołejsza

ZDJ. 1.
Pearl River Tower w Chinach. 
Kształt 306-metrowego 
wieżowca został zaprojektowany 
tak, by umożliwić kierowanie 
powietrza do produkujących 
prąd turbin wiatrowych, dzięki 
czemu jego zapotrzebowanie 
na energię jest o 60% mniejsze 
niż w przypadku podobnych 
obiektów. Budynek wykorzystuje 
także inteligentne systemy 
zacieniania, reagując na porę 
dnia i poziom nasłonecznienia.
Foto: Tim Griffith

Ekologia w procesie 
inwestycyjnym 
może występować 
na każdym jego 
etapie i jeszcze nigdy 
wcześniej nie była 
tak potrzebna jak 
dzisiaj.  
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zagraniczne trendy, zgodnie z którymi np. 
centra handlowe przeprojektowuje się na 
obiekty mieszkaniowe. 

Alternatywną drogą jest scenariusz użycia 
innowacyjnych technologii wspomagających 
m.in. procesy projektowania czy budowy, 
w tym coraz bardziej popularny na Bliskim 
Wschodzie druk 3D, oraz zarządzanie bu-
dynkiem po jego oddaniu do użytkowania. 
W procesie projektowania zaleca się stoso-
wanie technologii BIM, która zdecydowanie 
zmniejsza liczbę kolizji wielu branż i pozwala 
planować scenariusz budowy. Ciekawymi 
trendami są tzw. ConTech oraz PropTech, 
czyli innowacje i start-upy stworzone z myślą 
o szeroko pojętej branży nieruchomości.

Wiele z tych narzędzi zwiększa ekologię 
inwestycji i umożliwia adaptację do zmian 
klimatu oraz odejście od gospodarki liniowej 

nie ma w nim bowiem ani cementu, ani kru-
szywa. Jest jednak trwały i twardy, a przy tym 
naturalny. Współcześnie za granicą powstaje 
wiele wysokich budynków wykonanych 
z konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem 
kostkami ze słomy lub właśnie betonu ko-
nopnego. W Polsce można projektować takie 
budynki wyłącznie jako jednorodzinne lub 
gospodarcze. Dla budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych lub publicznych obowiązują 
inne, restrykcyjne normy pożarowe opisane 
w warunkach technicznych1. To, co za granicą 
staje się codziennością, w Polsce dopiero zy-
skuje popularność również ze względu na ba-
riery formalno-prawne oraz brak know-how. 
W zeszłym roku rząd Francji zdecydował, że 
od 2022 r. każdy nowy publiczny budynek 
musi powstać w 50% z drewna lub innych 
materiałów pochodzenia biologicznego2.

Na świecie obserwujemy, że ekologia to nie 
tylko chwilowy trend, ale jedyny słuszny 
kierunek, który musimy globalnie obrać, by 
przetrwać. Przed każdą decyzją projektan-
ta, inwestora czy producenta materiałów 

na rzecz gospodarki cyrkularnej, w której 
odpady powstałe w jednym procesie są wy-
korzystywane w innym jako surowce. Tak bę-
dzie kształtowała się przyszłość. Budynek 
powinien być piękny, trwały i z naturalnych 
materiałów. Wówczas będzie chętnie dosto-
sowywany do nowych funkcji w przyszłości. 
Ogromne znaczenie mają aspekty, takie 
jak wysokość kondygnacji czy wybór układu 
konstrukcyjnego i technologii. Łatwiej jest 
bowiem przetworzyć stalowe, drewniane 
lub modularne stropy niż żelbetowy monolit.

Przykładem ekologicznego podejścia, któ-
remu warto poświęcić uwagę, jest projekt 
szwajcarskiego biura architektonicznego, 
które zaprojektowało swoją siedzibę tak, 
aby połączyć ekologię i nowe technologie. 
Wykorzystując grube mury oraz specjalnie 
napisany i wspomagany czujnikami program 
komputerowy, system automatycznie uchyla 

budowlanych powinna pojawić się refleksja 
– jak to wpłynie na środowisko i czy to, co 
robimy, jest odpowiedzialne.

Jak planować i budować 
ekologicznie?

Możemy zaobserwować różne strate-
gie wdrażania ekologii w budownictwie. 
Jedna z nich, która jest zarazem najbardziej 
ekologiczna, polega na tym, że wszystkie 
elementy budynku powstają z materia-
łów pochodzenia naturalnego. Inne, mniej 
radykalne koncepcje wprowadzają modu-
larną konstrukcję prefabrykowaną, którą 
można przetwarzać lub stosować na innych 
obiektach. Jeszcze inny pomysł bazuje na 
adaptacji do zmian klimatu, wprowadzając 
energooszczędne rozwiązania retencjonują-
ce deszczówkę lub uwzględniające rozwią-
zania gospodarki cyrkularnej. W planowaniu 
budynku ważne jest również jego umiejsco-
wienie na działce oraz zwarta bryła, a także 
świadomość projektanta i inwestora, że 
nadana mu funkcja ma określony czas. Świat 

BIM (ang. Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku) – 
technologia wspomagająca projektowanie, której działanie polega na wstawia-
niu wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów, np. dachu lub okna, 
oraz nadawaniu im odpowiednich parametrów. Technologię tę można określić 
jako przepływ informacji projektowych udostępnianych wszystkim zainteresowa-
nym inwestycją. Pozwala to na eliminację błędów na wczesnym etapie projek-
towania, kiedy zmiany i modyfikacje nie pociągają za sobą dużych kosztów, oraz 
oszacowanie i ocenę opłacalności inwestycji przed jej powstaniem3.

PropTech – pojęcie łączące słowa property i technology, obejmuje technologie 
wspierające cyfrową transformację szeroko pojętej branży nieruchomości. 
Przekształca wykonywane wcześniej manualnie czynności w procesy automa-
tyczne na wszystkich etapach, m.in. projektowania, planowania, konstruowania, 
sprzedaży, zarządzania i administrowania czy rozbiórki nieruchomości. Technolo-
gie PropTech zazwyczaj są dostarczane przez innowacyjne start-upy4.

ConTech – pojęcie łączące słowa construction i technology, obejmuje technologie 
wspierające budownictwo, które służą do wprowadzania innowacji w sposobie 
planowania, projektowania i budowania konstrukcji, a także produkcji i montażu 
ich komponentów. Zakłada, że wszystko w budownictwie powinno być połączone 
cyfrowo w czasie rzeczywistym, gromadząc i agregując dane z różnych źródeł, na 
dużą skalę5.

okna budynku, kiedy wewnątrz stężenie 
dwutlenku węgla jest zbyt wysokie lub kiedy 
należy ochłodzić pomieszczenia. Do symu-
lacji wykorzystano ciepło użytkowników 
przestrzeni oraz ciepło generowane przez 
komputery i instalacje techniczne. Dzięki 
temu budynek ma znacznie mniej instalacji, 
a lokalne naturalne materiały tworzące ścia-
ny są łatwe w naprawie. Pilotażowy budynek 
2226 odniósł sukces, i to nie tylko ekono-
miczny, a firma obecnie zajmuje się tworze-
niem kolejnych obiektów na bazie zdobytych 
doświadczeń.

Nowe potrzeby mieszkańców

Zarówno prywatni inwestorzy, jak i firmy de-
weloperskie zauważyli, że zielone inwestycje 
stają się coraz bardziej atrakcyjne dla  
potencjalnych klientów. Na nasyconym  
rynku trudno już konkurować jedynie  

bardzo szybko się zmienia i budynki powinny 
być możliwie łatwo adaptowalne do nowych 
zadań. 

O jakich zadaniach mowa? Nasze przyzwy-
czajenia zmieniają się przez dekady. Jeszcze 
dwadzieścia lat temu nikt nie miał smartfona 
i więcej czasu spędzało się w domu niż na 
mieście. Pandemia spowodowała, że biura 
nie są już tak potrzebne. W warszawskim 
Mordorze miejsce biurowców zajmują projek-
ty mieszkaniowe. Hala Koszyki, niegdyś tar-
gowisko pod dachem, dzisiaj jest kultowym 
punktem gastronomicznym stolicy. Adapta-
cja przestrzeni przebiegła łatwo, ponieważ 
budynek miał otwarty plan. 

W Polsce powstaje dziś wiele projektów ma-
jących na celu rewitalizację i przystosowanie 
do nowych funkcji. Tereny Stoczni Gdańskiej 
są zamieniane w budynki o funkcjach biur, 
usług oraz mieszkań z zachowaniem orygi-
nalnych hal zakładowych. W Rudzie Śląskiej 
obszar Huty Pokój oraz Wielki Piec doczekały 
się konkursu architektonicznego na zdolność 
adaptacji do nowych zadań. Historyczne 
zamki i pałace stanowiące dziedzictwo 
narodowe są chętnie odwiedzane przez 
turystów poszukujących zespołów hotelo-
wych. Piękne obiekty historyczne są chętniej 
odnawiane ze względu na swoją tożsamość. 
Ciekawym przykładem planowania zmiany 
funkcji budynku są tzw. szkoły tysiąclecia. 
Ponieważ w latach 60. XX wieku powstało 
ich naprawdę wiele, układ funkcjonalny był 
projektowany tak, by mogły zostać zamienio-
ne w szpitale – stąd poszerzenia na koryta-
rzach i umiejscowienie klatek schodowych 
umożliwiające wydzielenie części dla lekarzy 
i części dla pacjentów. Zadziwiające, że 
w czasie zamknięcia szkół podczas pandemii 
o tym zapomniano. Dodatkowo warto śledzić 

Myśl przyszłościowo! Pokaż klientowi, 
ile wynosi roczny zwrot z inwestycji 
w ekologiczne rozwiązania. Pokaż 
mu skalę oszczędności, które może 
wygenerować dzięki mniejszemu 
zużyciu zasobów, i przekonaj 
o korzyściach nie tylko dla 
domowego budżetu, lecz także dla 
całej planety.

ZDJ. 2.
The Crystal w Londynie. Przykład inteligentnego 
dostosowania budynku do potrzeb 
użytkowników. Zainstalowane w nim czujniki 
włączają ogrzewanie i oświetlenie tylko w tych 
miejscach, w których w danym momencie ktoś 
się znajduje. Na dachu umieszczono ponadto 
baterie słoneczne, a wykorzystanie deszczówki 
ogranicza marnowanie wody. 
Foto: Materiały prasowe The Crystal

Słownik

Wskazówka

1 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
2 https://www.globalconstructionreview.com/news/new-french-public-buildings-must-be-made-50-wood/

3 Źródło: procad.pl
4 Źródło: medium.com  
(https://medium.com/@OROCON_PRIME/what-is-contech-afaa8943691)
5 Źródło: http://ecoavengers.pzfd.pl/
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jakością czy formą architektoniczną. Coraz 
bardziej popularne rozwiązania proekolo-
giczne wybierane są też przez konkretną gru-
pę ludzi reprezentującą podobne wartości. 
Komfort użytkowania takich budynków jest 
znacznie większy. W trakcie pandemii wielu 
inwestorów zaczęło interesować się domami 
ze względu na potrzebę kontaktu z zielenią. 
Duże balkony czy loggie mogą stanowić 
substytut ogródka, a każda złotówka zain-
westowana w zieleń na balkonach przyniesie 
wymierne korzyści zarówno sprzedającym, 
jak i kupującym nieruchomość.

Ekologiczne budownictwo ma także wartość 
dodaną – tworzy głębszy sens inwestycji. 
Inwestor wie, że zrobił coś dobrego i poży-
tecznego, zaspokoił popyt mieszkaniowy 
w zgodzie ze środowiskiem. O rosnącej 
popularności tematyki związanej z ekologią 
świadczą choćby protesty ekologiczne, które 
są organizowane przez setki tysięcy młodych 
ludzi na całym świecie. Warto pamiętać, że to 
właśnie oni za 10 lat będą decydowali o tym, 
jakie mieszkania chcą kupić.

Zrównoważone użytkowanie 
równie istotne

Edukacja i kształtowanie zachowań miesz-
kańców budynków są bardzo istotne. Na 
rynku dostępne są systemy, które pomogą fi-
nalnemu użytkownikowi korzystać z budynku 
w ekologiczny sposób w fazie eksploatacji. 
Jest to kluczowe dla zmniejszenia zużywa-
nych zasobów. Wielu Polaków dorastało 
w blokach z wielkiej płyty, w których grzejniki 
nie były regulowane. Otwierano więc okna, 
żeby regulować temperaturę. Te nawyki zo-
stają na bardzo długo i ciężko się ich pozbyć. 

Ciepło kosztuje nie tylko pieniądze, jego 
kosztem jest także kondycja naszej planety. 
Surowce zastane na terenie inwestycji, które 
możemy ponownie wykorzystać i przetworzyć, 
woda deszczowa, energia słoneczna czy zie-
mia z wykopu mogą posłużyć do generowania 
oszczędności. Deszczówkę warto zbierać, bo 
jej 1 m3 kosztuje ok. 10 zł, a podczas susz cena 
znacznie rośnie, zwłaszcza w rejonach tury-
stycznych, gdzie goście hotelowi nie zwracają 
uwagi na czas używania prysznica.   

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
stosuje się np. innowacyjne czujniki połączone 
z węzłem ciepła, które monitorują rozkład cie-
pła w poszczególnych mieszkaniach, czy też 
specjalne wyłączniki odcinające i monitorują-
ce zużycie mediów za pomocą aplikacji w te-
lefonie. W biurowcach przy windach pojawiają 
się tablice edukujące, ile prądu i wody zużyto 
w tym miesiącu w porównaniu z poprzednimi. 
Takie rozwiązania są bardzo ważne, ponie-
waż nawet najbardziej ekologiczny budynek 
używany w nieekologiczny sposób nie spełni 
swojej funkcji. 

Koszty wdrażania zielonych 
rozwiązań

Ekologiczne rozwiązania są droższe w począt-
kowej fazie inwestycji. Zwracają się jednak po 
czasie, gdyż większość rozwiązań generuje 
oszczędności średnio po 6–10 latach 
od zakończenia budowy. Jest to więc 
długoterminowa inwestycja, korzystna 
nie tylko dla portfela, lecz także dla 
planety. Rozwiązania energoefektyw-
ne wpływają na mniejsze opłaty za 
media, ograniczają straty ciepła. 
Ekologiczne materiały są łatwiejsze 
w utrzymaniu i znacznie łatwiej 
naprawić zniszczone fragmenty. 
Dlatego wielu inwestorów two-
rzących budynki pod wynajem, 
którymi docelowo mają 
zarządzać przez wiele lat, 
pomimo wyższych o 5–15% 
kosztów decyduje się na 
rozwiązania proekolo-
giczne. Zastosowane 
systemy inwestorzy 
chętnie potwierdza-
ją certyfikatami, 
które są gwarancją 
dla najemcy, że 
budynek jest 
wartościowym 
produktem.

ZDJ. 4.
Shanghai Tower w Chinach. 
Wyjątkowy, skręcony kształt 
liczącego 632 metry wieżowca 
zmniejsza siłę oddziaływania 
wiatru, sprawiając, że do jego 
wybudowania potrzebo-
wano 25% mniej stali niż 
w przypadku podobnych 
konstrukcji. Dodatkowo 
zainstalowane na dachu 
turbiny wiatrowe umoż-
liwiają ekologiczną 
produkcję prądu.
Foto: Adobe Stock

ZDJ. 3.
Pixel w Melbourne. To budynek z zerowym 
śladem węglowym. Samodzielnie produkuje 
energię oraz uzdatnia na własne potrzeby 
deszczówkę i próżniowe toalety. Specjalnie 
zaprojektowana elewacja budynku zmniejsza 
zużycie energii niezbędnej do oświetlenia 
pomieszczeń.
Foto: John Gollings

LICZBA CERTYFIKOWANYCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

W SYSTEMACH BREEAM I HQE:
WZROST LICZBY BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH CERTYFIKOWANYCH 
W SYSTEMACH BREEAM I HQE:

Ekologiczne  
mieszkania w Polsce

Źródło: Raport Certyfikacja Zielonych Budynków w liczbach 
2020, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Certyfikat BREEAM jest jedną z najczęściej stosowanych w Eu-
ropie i najczęściej stosowaną w Polsce wielokryterialną me-

todą oceny budynków pod kątem ekologii. Skupia 
się na ocenie jakości prowadzonego proce-

su inwestycyjnego.

Certyfikat HQE to francuski system oceny 
wielokryterialnej budynków uwzględniający lo-

kalne warunki klimatyczne oraz normy. W Polsce certy-
fikat HQE przyznaje się tylko budynkom mieszkalnym.

Certyfikat HQE

W roku 2019 przybyło 15 takich inwestycji, 
więc wzrost certyfikowanej powierzchni 

mieszkaniowej wyniósł 14%.

Certyfikat BREEAM

5 budynków

38 budynków

2 budynki2015 r.

5 budynków2016 r.

9 budynków2017 r.

28 budynków2018 r.

43 budynki2019 r.

Łącznie
43 budynki
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Nieruchomości
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LIDER NIERUCHOMOŚCI

Najlepszy Pośrednik  
Nieruchomości w Polsce

Najlepsze Biuro Ogólnopolskie

Najlepsze Biuro Nieruchomości  
w każdym województwie

kampania PR promująca  
biuro w mediach

statuetki

możliwość posługiwania się  
emblematem konkursu

Nagroda

Kategorie
Poszukiwanych

  Pośrednik roku 2020

Katarzyna Czerwiak – Grupa Pro  
Co jest najważniejszą supermocą każdego pośrednika, którą odczuwają klienci?

Pewność prawidłowego działania – klient nie musi się zastanawiać nad dostępnymi opcjami 
na każdym etapie transakcji, bo dobry pośrednik uzmysławia mu możliwości. Przy sprzedaży 
robi to na etapach od przygotowania oferty do wejścia na rynek, przez konieczne materiały 
marketingowe, sposób komunikacji z rynkiem, wyboru oferty zakupu, zabezpieczenia transakcji 
odpowiednimi umowami, finalizacji transakcji i przekazania kluczy. Przy zakupie nieruchomości 
– od analizy własnych potrzeb, możliwości ich zaspokojenia, analizy oferty rynkowej, porów-
nania i wyboru nieruchomości do zakupu i ponownie zabezpieczenia transakcji odpowiednimi 
umowami, finalizacji transakcji i odbioru kluczy. – Katarzyna Czerwiak

  Najlepsze Biuro Nieruchomości w Polsce

Tekton Property  
Co jest najważniejszą supermocą każdego pośrednika, którą odczu-
wają klienci?

Każdy potencjalny klient może spodziewać się, że rzetelnie przedsta-
wimy mu obszary, w których nasza praca, doświadczenie i narzędzia 
pomogą mu przy realizacji jego celów. Przeważnie są one takie same, 
niezależnie od typu klienta. Sprzedającemu zależy, żeby zmaksyma-
lizować cenę transakcyjną. Kupującemu – żeby kupić mieszkanie jak 
najbardziej zbliżone do ideału. – Dariusz Tajerle

Verso Nieruchomości
województwo dolnośląskie

SUKCES – co jest jego podstawą według 
Verso Nieruchomości?

Zdobycie tytułu Lidera Nieruchomości 
w województwie dolnośląskim to zasługa 
grupy doświadczonych profesjonalistów, 
a jednocześnie wspaniałych ludzi. Na co 
dzień stawiamy na dużą swobodę działania, 
kulturę pracy opartą na współdziałaniu, 
a nie rywalizacji. U nas nie ma korporacyj-
nych ograniczeń. Stabilny zespół pracujący 
ze sobą od lat, zadowoleni i powracający 
do nas klienci, a dopiero po tym zysk spółki 
– to wyznaczniki naszego działania.  
– Ryszard Jaremek

LCM NIERUCHOMOŚCI
województwo kujawsko-pomorskie

SUKCES – co jest jego podstawą według 
LCM Nieruchomości?

Zdobycie tytułu Lidera Nieruchomości w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim to dla nas 
ogromne wyróżnienie. Ta nagroda świadczy 
o tym, że podążamy w dobrym kierunku i nie 
ukrywamy, że jest dla nas olbrzymią moty-
wacją do dalszego działania. W codziennej 
pracy stawiamy na ciągły rozwój, nieustanne 
monitorowanie trendów na rynku i wsłu-
chiwanie się w potrzeby klienta.  Bardzo 
przydaje się także elastyczność w działaniu 
i umiejętność szybkiej adaptacji do zmian.  
– Agnieszka Łukaszewska

Alternatywne Biuro  
Nieruchomości Lublinvest

województwo lubelskie

Tytuł Lidera Nieruchomości – zwieńczenie 
działań czy motywacja do podejmowania 
kolejnych wyzwań? 

Zdobycie tytułu Lidera Nieruchomości 
Otodom na pewno wpłynęło na jeszcze 
większą rozpoznawalność Alternatywnego 
Biura Nieruchomości. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że ten tytuł niesie za sobą również 
odpowiedzialność. Cieszymy się, że nasza 
praca została doceniona, ale wiemy, że cały 
czas musimy się rozwijać, abyśmy mogli ob-
sługiwać klientów na możliwie najwyższym 
poziomie. – Kamil Breś

śledcze
Techniki

Badanie przygotowane przez niezależną  
agencję badawczą IQS

Etap I: pozyskanie danych o poszukiwanych
Etap II: badanie jakościowe

Etap III: badanie mystery shopper

W tym roku konkurs był realizowany zgodnie z warunkami, jakie 
dyktuje nam „Rzeczywistość 2.0”. 
Otodom podjął wyzwanie i zrealizował galę rozdania nagród 
po raz pierwszy w formule online. Było warto! W wydarzeniu 
uczestniczyło ponad 30 000 osób, a pozytywna energia płynąca 
od laureatów była wyczuwalna nawet przez ekran.

Patrząc na ostatnie dziesięciolecie, 2020 r. 
z całą pewnością był jednym z najtrudniejszych 
dla branży nieruchomości. Dziś już wiemy, że 
rynek się nie załamał, ale nigdy dotąd rzeczy-
wistość nie stawiała przed nami tylu wyzwań 
i nie była tak wielką niewiadomą. Konkurs Lidera 
Nieruchomości był zatem także szczególny. Tym, 
którzy wśród zmieniających i nawarstwiających 
się obowiązków wzięli w nim udział i poświęcili 

swój czas, gratulujemy podwójnie – wszyscy, 
bez względu na nagrody, jesteśmy zwycięzcami 
minionego roku.  
Tymczasem oddajemy głos zwycięzcom i śmiało 
patrzymy przed siebie – 2020 pokazał, że jeste-
śmy silni i jak mało kto potrafimy dostosować się 
do zmian – okazuje się, że to jedna z najbardziej 
spektakularnych umiejętności całej branży nieru-
chomości oraz Otodomu! 
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Skorecki Nieruchomości
województwo lubuskie

Czym Skorecki Nieruchomości może zasko-
czyć klientów?

Do każdego klienta podchodzimy indywidu-
alnie i jeśli tylko klient jest otwarty na naszą 
pomoc, chce rozmawiać i podzielić się z nami 
swoimi problemami, to wszyscy staramy się 
spełnić jego potrzeby. Działamy wspólnie, by 
nasi klienci czuli zaangażowanie, szczerość, 
a przede wszystkim profesjonalizm, które im 
oferujemy. – Paulina Zdanowicz

Partners International 
województwo mazowieckie

Rzeczywistość 2.0 w Partners International 
– czyli czego nauczyła Was pandemia?

W czasie COVID-19 praca pozostaje 
przyjemnością, choć wyciągnęliśmy dużo 
cennych lekcji. Pandemia nauczyła nas, żeby 
wyjść ze strefy komfortu i nie bać się działać. 
Najlepszym tego dowodem jest kwietnio-
wy debiut oddziału Partners International 
w Trójmieście. W Warszawie zaobserwowali-
śmy konkretne tendencje dotyczące lokaty 
kapitału – mimo ogólnego niepokoju wzrosło 
zainteresowanie klientów zakupem nieru-
chomości w lokalizacjach peryferyjnych. 
W poprzednim roku sfinalizowaliśmy więcej 
transakcji na domy w Konstancinie niż łącz-
nie przez ostatnie pięć lat. – Agata Pacak

Północ Nieruchomości  
województwo podlaskie

Tytuł Lidera Nieruchomości – zwieńczenie 
działań czy motywacja do podejmowania 
kolejnych wyzwań?

Wyznajemy zasadę, że zawsze chcemy być 
graczem, a nie pionkiem, dlatego wszel-
kie wyróżnienia przyjmujemy z ogromną 
radością i satysfakcją. Napędza to nas do 
dalszego, jeszcze lepszego działania, a co 
za tym idzie – również zadowolenia naszych 
klientów. Klienci docenili nasze osiągnięcia, 
przez co odnotowaliśmy wzrost zaintereso-
wania naszym biurem, jak i naszymi ofertami. 
– Monika Witkowska

CKDOM Biuro Nieruchomości
województwo świętokrzyskie

Rzeczywistość 2.0 w CKDOM Biuro Nierucho-
mości – czyli czego nauczyła Was pandemia?

Pandemia nauczyła nas korzystać z nowi-
nek technologicznych, takich jak: wirtualne 
spacery, wideoprezentacje, które na stałe 
pozostaną w naszej ofercie biura.  
– Sylwester Pawlik

Elite Nieruchomości
województwo zachodniopomorskie 

Tytuł Lidera Nieruchomości – zwieńczenie 
działań czy motywacja do podejmowania 
kolejnych wyzwań? 

Oczywiście tytuł Lidera bardzo wpłynął 
na nasz biznes. To duża nagroda za nasze 
dotychczasowe starania. Dał nam dużego 
„kopa” i motywację do dalszego rozwijania 
się, a także postawił wyżej poprzeczkę, żeby 
nie zwalniać tempa. Jest to na pewno prestiż, 
zarówno dla mnie, jak i całego zespołu.  
Wiem, że będziemy robić wszystko, aby cią-
gle być najlepszym biurem, i obronimy tytuł 
w przyszłym roku. – Krzysztof Makowski

Galeria Nieruchomości
województwo pomorskie

Jakie trendy wdraża Najlepsze Biuro Nieru-
chomości na Pomorzu?

Trendem, który naszym zdaniem nigdy nie 
wyjdzie z mody, jest profesjonalizm. Do 
każdego zleconego zadania podchodzimy 
z najwyższą starannością, tak aby klient czuł 
zawsze satysfakcję. – Jakub Kawa

Limeno Nieruchomości
województwo warmińsko-mazurskie

Jaka jest supermoc Agencji?

Nasza supermoc objawia się w trudnych 
sytuacjach. W każdym problemie widzimy 
rozwiązanie – nawet w ciemności. Od same-
go początku mamy zgrany zespół i atmosfe-
rę, której mogą nam pozazdrość inne biura 
nieruchomości. – Mariusz Pugowski

Musiał Group
województwo śląskie

Co oznacza dla Was bycie Najlepszym 
Biurem Nieruchomości na Śląsku?

Nagroda Lider Nieruchomości Otodom to 
dla nas bardzo ważne wyróżnienie i przede 
wszystkim docenienie codziennej ciężkiej 
pracy. Dobry pośrednik to osoba zaanga-
żowana, z nieszablonowym podejściem 
i umiejętnością rozwiązywania problemów. 
Cieszy nas to, że właśnie takie osoby są w na-
szym teamie, co zostało również zauważone 
podczas konkursu. – Radosław Musiał

Advestor Premium House
województwo wielkopolskie

Jakie trendy, nowe technologie wdraża 
Advestor Premium House?

Trendy i nowe technologie, które nasza 
konkurencja zaczęła wdrażać po wybuchu 
pandemii, my już od dawna mamy wdro-
żone. Stosujemy to od lat: profesjonalne 
sesje zdjęciowe tylko z fotografem wnętrz, 
zajmujemy się home stagingiem, robimy 
spacery wirtualne 3D, a także jako jedyni lub 
nieliczni w Wielkopolsce robimy filmy wideo 
promujące nasze nieruchomości. Ponadto 
wprowadziliśmy możliwość spotkań online 
i załatwiania wielu spraw administracyjnych 
online lub korespondencyjnie.  
– Agnieszka Głowacka

Societa Group
województwo łódzkie

SUKCES – co jest jego podstawą według 
Societa Group?

Podstawą naszego sukcesu jest ciągłe pod-
noszenie kwalifikacji i standardów obsługi. 
Rozwój stawiamy na pierwszym miejscu. 
Poza tym nieustannie monitorujemy trendy 
na rynku, aby móc przedstawić klientowi 
ofertę najlepszą z możliwych. Cieszymy się, 
że zostało to dostrzeżone podczas konkursu 
Lider Nieruchomości 2020, a statuetka tra-
fiła w nasze ręce. Jest to dla całego zespołu 
ogromny zaszczyt. – Agata Kałuża

ProSales Nieruchomości
województwo opolskie

Jaka jest supermoc ProSales  
Nieruchomości?

W jedności leży nasza siła – nasz zespół to 
ludzie, którzy z pasją realizują swoje zadania, 
lubią pracę z ludźmi i siebie nawzajem. Widać 
to w relacjach z klientami, którzy często do 
nas wracają, a to na kawę i pogaduchy lub 
z kolejnymi zleceniami.  
– Agnieszka Kuśmirska

Brand&Sell
województwo małopolskie

Co oznacza dla Państwa bycie Najlepszym 
Biurem Nieruchomości w Małopolsce?

Lider Nieruchomości to dla nas potwier-
dzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Nie 
wiedzieliśmy tego od początku. Zaczynali-
śmy z zupełnie pustym portfolio i oprócz wizji 
i naszego pomysłu na sprzedaż nieruchomo-
ści niewiele mogliśmy pokazać. Teraz portfo-
lio jest już dość imponujące, a otrzymanie tej 
ważnej nagrody po raz drugi to potwierdze-
nie, że nasza usługa ma wartość.  
– Katarzyna Pióro

Opaliński Nieruchomości
województwo podkarpackie

Jakie umiejętności powinien mieć dobry 
pośrednik?

Dobry pośrednik nieruchomości to przede 
wszystkim osoba sumiennie wykonująca 
swoją pracę, która słucha i definiuje po-
trzeby swoich klientów. Dobry psycholog, 
który wie, czego potrzebuje klient, zanim 
on sam mu o tym powie. To doradca dobrze 
zorganizowany, zaangażowany przez cały 
czas, odpowiedzialny za całą transakcję, 
mający na celu dobre relacje z klientem. 
Ważna jest również przedsiębiorczość 
pośrednika, jak i cierpliwość – nic nie przy-
chodzi od razu. Nie możemy też zapomnieć 
o komunikatywności – jest to klucz do 
sukcesu w tym zawodzie.  
– Arkadiusz Opaliński

Olivier

Jarosław

Janiak

Krawczyk
Starszy specjalista ds. PR Otodom
– podczas wydarzenia  
przedstawiał najnowsze  
dane rynkowe

Prowadzący galę online

Odwiedź stronę  

lidernieruchomosci.otodom.pl Obejrzyj galę
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od tokenów 
inwestycyjnych 
po inteligentne 
kontrakty
Łańcuch bloków może zastąpić nie tylko księgę 
wieczystą czy środki rozliczeniowe, lecz także 
notariusza. Daje obietnicę transparentności przy 
zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 
Może ułatwić zarówno inwestowanie, jak i zarządzanie 
prawem własności. Większość z nas zna pojęcie 
bitcoina, ale już niewielu wie, że łańcuch bloków to 
zdecydowanie więcej niż tylko płatności kryptowalutą.

Łańcuch bloków w nieruchomościach:

Czym jest blockchain?

Jak najłatwiej zrozumieć, czym są bloki i jak 
tworzą kolejne ogniwa układające się w łań-
cuch? Można wyobrazić sobie blockchain 
jako dużą księgę, której stronami są kolejne 
bloki. Co kilka minut dodajemy do niej 
kolejne strony. Mogą się na nich znajdować 
dowolne informacje, np. o przelewie pienię-
dzy, zmianie własności mieszkania czy lokacji 
paczki przewożonej przez kuriera.

Strony w książce są ułożone i ponumerowa-
ne, więc zmiana ich kolejności sprawiłaby, że 
pogubilibyśmy się w fabule. Podobnie jest 
z blokami – mają określoną kolejność. Każdy 
wskazuje swojego poprzednika, co gwaran-
tuje zachowanie chronologii. To kluczowe, 
abyśmy mieli pewność, że np. wydajemy 
tylko te bitcoiny, które posiadamy, albo że 
zapisy w księdze wieczystej są aktualne.

Analogie do piśmiennictwa możemy mnożyć 
dalej. Dawno temu popularne było pieczę-
towanie listu. Sprawdzając stan pieczęci, 
można było nie tylko zweryfikować nadaw-
cę, lecz także upewnić się, że treść listu nie 
trafiła wcześniej w niepowołane ręce. Swoistą 
pieczęcią łańcucha bloków jest kryptografia. 
Kiedy blok z najnowszymi informacjami jest 
przyłączany do łańcucha, algorytmy szyfrują 
go tak, że praktycznie nie da się go zmienić 
przy użyciu dzisiejszych komputerów. Dzięki 
temu nikt nie usunie bloku przechowującego 
informacje o prawie do własności naszego 
mieszkania lub bitcoina czy innej kryptowaluty.

Łańcuch bloków jest zatem bezpieczną 
bazą danych, która nie potrzebuje zaufanej 

trzeciej strony (jak bank czy notariusz) do 
działania. Jej obsługą zajmuje się komputero-
wy algorytm. To właśnie on dba o komunika-
cję pomiędzy komputerami czy smartfonami 
użytkowników, potwierdzanie przelewów czy 
zakupów na rynku nieruchomości. Koordy-
nuje wymianę informacji i zapewnia pełną 
transparentność transakcji. Dzięki niemu dziś 
z łatwością możemy sprawdzić, jakie konto 
otrzymało pierwszy bitcoinowy przelew albo 
ile kosztowała pizza w 2010 roku (Pizza Day 
to dziś święto upamiętniające kupno pizzy za 
10 tys. bitcoinów).

Zasady działania blockchaina zapewniają 
odporność na manipulatorów, hakerów 
czy państwową interwencję. Sam łańcuch 
bloków jest jednak jedynie fundamentem, na 
którym zostaną zbudowane aplikacje. Te zaś 
będą proste i intuicyjne, choć dadzą zupełnie 
nowe możliwości. I właśnie nimi zajmiemy się 
w dalszej części artykułu. Zaczniemy od jed-
nej z najciekawszych aplikacji blockchaina.

Inteligentne kontrakty

Czy nie byłoby świetnie automatyzować 
wykonanie umów po spełnieniu określo-
nych warunków? Zaoszczędzilibyśmy sobie 
wówczas papierologii, uprościli formalności 
i zmniejszyli ryzyko oszustwa. Właśnie taką 
obietnicę dają inteligentne kontrakty, które 
tłumaczą umowy zapisane naszym „ludzkim 
językiem” na język komputera. Wyobraźmy 
sobie, że kupujemy mieszkanie i godzimy się 
na uczestnictwo w inteligentnym kontrakcie. 
Dokonujemy wpłaty na konto właściciela, 
czym uruchamiamy kontrakt. Właściciel 
automatycznie zmienia własność  

Zasady działania blockchaina 
zapewniają odporność 
na manipulatorów, 
hakerów czy państwową 
interwencję. Sam łańcuch 
bloków jest jednak jedynie 
fundamentem, na którym 
zostaną zbudowane 
aplikacje. 

Karol
Kopańko

Specjalista nowych technologii z doświadczeniem ze starych mediów.  
Bloger Spider’s Web i autor książek Bitcoin. Złoto XXI wieku i Polski e-sport. Pracował 
w „Pulsie Biznesu” i „Gazecie Wyborczej”, publikował w „CD-Action”, „Newsweeku” i „Wprost”. 
Współtworzył Sondę 2.

Moja supermoc: Znajdowanie igły w stogu siana.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie.

Rynek pierwotny czy wtórny: Wtórny.

Po pracy zajmuję się: Nie rozumiem pytania :) Zdarza się jednak, że robię  
rowerowe okrążenia Singapuru na czas.

Z TEGO  
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 czym jest łańcuch bloków  
(blockchain)

 jakie branże może  
zrewolucjonizować

 jak na kryptowalutach i łańcuchu 
bloków może skorzystać rynek 
nieruchomości

 czy będziemy kupowali mieszkania 
za bitcoiny i przechowywali  
potwierdzenie własności  
w łańcuchu bloków
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nieruchomości i przesyła klucze pod nasz adres. 
Z uwagi na transparentność łańcucha bloków cały 
czas mamy wgląd we wszystkie fazy wykonania kon-
traktu i możemy wrócić do wcześniejszych ustaleń.

Przykład możemy dalej rozbudowywać. Kontrakt 
może zadziałać bezpośrednio po przyznaniu kredytu 
hipotecznego. Ustanowienie hipoteki, poinformowa-
nie urzędu skarbowego czy spółdzielni mieszkaniowej 
– wszystko to może stać się automatycznie. Na block-
chainie możemy też przechowywać księgę wieczystą 
czy ewidencję gruntów i budynków.

Rejestr gruntów

Przeniesienie dokumentacji do świata wirtualnego 
oszczędziłoby wszystkim uczestnikom rynku wiele fa-
tygi i czasochłonnych, powtarzalnych czynności – gro-
madzenia zaświadczeń, sprawdzania planu zagospoda-
rowania przestrzennego czy zadłużenia. Przeniesienie 
wszystkich tych informacji na blockchaina dałoby 
dostęp do systemu różnym podmiotom i uniemożliwiło 
fałszerstwo umów. Zawsze można byłoby sprawdzić ich 
aktualność i zgodność z oryginałem. Ułatwiłoby to pra-
cę pośrednikom i zwiększyło stopień zaufania na rynku. 
Do tego ostatniego potrzebujemy jednak tokenów.

Tokenizacja

Token jest niczym innym jak cyfrowym prawem wła-
sności. Może dotyczyć nie tylko nieruchomości, lecz 
także dzieł sztuki czy diamentów. Już teraz z tokenów 
korzystają aplikacje finansowe do inwestowania 
w akcje na Wall Street. Dzięki nim nie trzeba wydawać 
kilku tysięcy dolarów, aby kupić akcję Apple’a czy 
Amazona – można wejść w posiadanie jej części i za-
cząć inwestowanie od kilku dolarów.

Podobnie jest w przypadku nieruchomości. Prawo 
własności można podzielić na miliony części, co da 
dostęp do rynku nieruchomości szerszej grupie inwe-
storów indywidualnych. Dzięki mniejszym inwestycjom, 
ale w większą liczbę nieruchomości, będą oni mogli 
dywersyfikować swoje portfele inwestycyjne. Zdemo-
kratyzuje to rynek i ułatwi handel nieruchomościami 
poprzez wymianę tokenów, np. na rynku wtórnym.

Łańcuch bloków w praktyce

Tyle w teorii, ale czy ktoś korzysta już z tej techno-
logii „w realu”? Jednym z liderów „blockchainowej 
transformacji” jest Dubai Land Department, który 
wykorzystuje ją do przechowywania i dzielenia się 
informacjami czy weryfikowania własności. Dubajski 
urząd pracuje też na blockchainie nad platformą 
dla hipotek, która usunęłaby konieczność stoso-
wania papierowych dokumentów dla najemców 
i wynajmujących.

Nowa technologia została wykorzystana już 
w 2016 roku przez brazylijskiego regulatora grun-
tów, który postanowił scentralizować rozdrobnione 
rejestry. Potwierdzanie własności nieruchomości 
oznaczonych na różne sposoby przez różne organy 
nastręczało bowiem niemałych trudności. Łatwo się 
domyślić, że mogło to prowadzić do nadużyć i nie-
uprawnionego przejmowania mieszkań.

Blockchain zapewnił przejrzystość, gdyż każda nieru-
chomość była scharakteryzowana w najmniejszych 
detalach, co uniemożliwiło fałszowanie dokumentów. 
Podobny program prowadził przed czterema laty 
również Lantmäteriet – szwedzki urząd zajmujący się 
ewidencjonowaniem gruntów. W obu przypadkach 
inicjatywy czekają jeszcze na swoje produkcyjne wdro-
żenie po udanych testach.

Kryptotechnologia może również ułatwić sam proces 
płatności. Zapłatę w bitcoinach akceptuje m.in. turec-
ka agencja nieruchomości Antalya Homes. Krypto-
waluty sprawdzają się wszędzie tam, gdzie trzeba 
tanio i szybko przesłać pieniądze na duże odległości, 
np. pomiędzy jurysdykcjami państw. Właśnie dlatego 
w bitcoinach rozliczono m.in. sprzedaż mieszkania na 
Manhattanie za 15,3 mln dolarów czy zabytkowego, 
150-letniego kościoła w brytyjskim Durham. Krypto-
walutą można również opłacać czynsz czy ubezpie-
czenie, pomijając konieczność korzystania z banków.

Gdzie tkwi haczyk?

„To wszystko brzmi zbyt pięknie, aby 
było prawdziwe” – może pomyśleć część 
czytelników. Dlaczego nie przerzuciliśmy 
jeszcze wszystkich rejestrów na block-
chaina? Odpowiedzi jest kilka. Łańcuch 
bloków nie jest panaceum na każde tech-
nologiczne niedomaganie. Nie rozwiąże 
systemowych problemów, a jako baza 
danych okazuje się raczej nieefektywny. 
Jego zastosowanie musi więc być punkto-
we i zaplanowane.

Do tego – jak w przypadku każdej nowej 
technologii – jego adaptacja wymaga 
czasu i przekonania decydentów o zaletach 
nowego systemu. Tymczasem w opinii 
publicznej blockchainowi towarzyszy fama 
kabalistycznej ciekawostki. Nie pomagają 
jej informacje o bitcoinie bijącym rekordy 
zysków lub strat, co do rynku przyciąga 
głównie spekulantów. Podobnie z ICO, czyli 
ofertami publicznymi firm na blockchainie, 
które w przeszłości często okazywały się 
wydmuszkami. Nie należy tu jednak winić sa-
mej technologii, ale kupujących oszczędza-
jących na due diligence, których przyciągało 
szumne hasło crowdfundingu internetowe-
go. Zabrakło natomiast dogłębnego zbada-
nia firmy i perspektyw na przyszłość. 

Podobnym przykładem jest The Dao, 
czyli pilotażowa organizacja, która miała 
podejmować decyzje w rozproszony 
sposób. Właściciele tokenów mieli wyko-

rzystywać swoje udziały do decydowa-
nia o przyszłości funduszu. Do The Dao 
można więc było wpłacić środki, zagło-
sować na konkretną inwestycję i czerpać 
z zysków. Brzmi świetnie. Zawiodła jednak 
technologia. Pisząc aplikację, programi-
ści nie ustrzegli się błędu, który pozwolił 
hakerowi na wytransferowanie 56 mln 
dolarów z kryptowalutowej zbiórki. Co 
ważne, złamaniu nie uległ sam blockchain 
(tego nie zhakowano nigdy, choć podej-
mowano wiele prób), ale aplikacja na nim 
oparta. To ogromna różnica.

Właśnie dlatego przy każdej inwestycji 
trzeba pamiętać o czynniku ludzkim. 
Choć blockchain zmniejsza pole do 
nadużyć czy błędów, to nie usuwa ich 
w 100 procentach. Nie można rezygno-
wać z oceny fundamentów biznesu czy 
stojących za nim ludzi tylko dlatego, 
że w swoim projekcie wykorzystują 
nowatorską technologię. Mimo że łań-
cuch bloków daje obietnicę prostych 
i transparentnych procesów, kluczowe 
jest jego odpowiednie wdrożenie.

Dekada obecności łańcucha bloków 
w świecie technologii pokazuje, że 
łatwo można zachłysnąć się jego re-
wolucyjnym potencjałem. Inteligentne 
kontrakty mogą przebudować system 
prawny, tokeny rynek inwestycyjny 
i zbieranie kapitału, a transparentne 
rejestry – obieg informacji. Zmiana 
nie dokona się jednak natychmiast. 

Rynek nieruchomości zakorzeniony jest 
w analogowym ekosystemie, który… 
działa. Właśnie dlatego czeka on jesz-
cze na swoje pilotaże.

Nowe technologie wchodzą w życie po-
woli. Mamy już w Polsce firmy przecho-
wujące dokumenty na blockchainie czy 
tworzące własne tokeny inwestycyjne. 
Start-upy chcą w ten sposób efek-
tywnie dystrybuować moc obliczenio-
wą komputerów czy dobra cyfrowe 
w grach. Upłynie jednak trochę wody 
w Wiśle, zanim zwykły Kowalski 
podejrzy historię wynajmowane-
go mieszkania na blockchainie, 
podpisze inteligentny kontrakt 
z bankiem na hipotekę czy 
zainwestuje tokeny dewelopera 
budującego mieszkania na 
drugim końcu Polski. Warto 
mieć jednak z tyłu głowy 
możliwości oferowane 
przez łańcuch bloków, 
tokenizację czy same 
kryptowaluty. Z każdym 
tygodniem kolejni 
inwestorzy uświada-
miają sobie, jak po-
mocne mogą to być 
mechanizmy, a od 
wdrażania nowych 
rozwiązań zależy 
przecież budo-
wa przewagi 
konkurencyj-

Przy każdej inwestycji  

trzeba pamiętać  
o czynniku ludzkim.  

Choć blockchain zmniejsza 

pole do nadużyć czy 

błędów, to nie usuwa ich 

w 100 procentach.  

Nie można rezygnować z oceny 

fundamentów biznesu czy 

stojących za nim ludzi tylko 

dlatego, że w swoim projekcie 

wykorzystują nowatorską 

technologię.
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Gwiazda 
miękkich ikon

Niepodrabialna, konsekwentna, uparta. Specjalistka 
od skosów i miękkich linii. Wniosła ożywczy i trwały 
wkład w myślenie o projektowaniu. „Pierwsza dama 
architektury” oraz „królowa krzywizn”.  
Po prostu: Zaha Hadid. 

Gdy pięć lat temu, w marcu 2016 roku, 
zmarła Zaha Hadid, było to zaskoczenie nie-
mal dla wszystkich. W komentarzach mno-
żyły się przymiotniki „przedwcześnie” i „nie-
spodziewanie”. Pisano, że odeszła młodo, 
mimo iż śmiertelny atak serca przydarzył się 
jej w 66. roku życia. Nic dziwnego. W trudnym 
fachu architekta zawodowa młodość kończy 
się około czterdziestki, sześćdziesiąt lat to 
umiarkowana dojrzałość, często pracuje się 
do osiemdziesiątki lub dłużej.

Po śmierci Hadid media wyliczały: pierwsza 
kobieta, która otrzymała bardzo ważne na-
grody im. Miesa van der Rohe oraz Pritzkera. 
Dwukrotnie uhonorowana nagrodą Stirlinga 
– najważniejszym trofeum architektonicz-
nym Wielkiej Brytanii. Nie obyło się też bez 
chwytliwej, choć uzasadnionej „pierwszej 
damy architektury”.

Hadid była bowiem pierwszą tak znaczącą 
architektką w silnie zmaskulinizowanym 
towarzystwie uznanych twórców. Należała 
do projektantów nazywanych „starchitekta-
mi” – rozpoznawalnych i medialnych gwiazd 
architektury, których realizacje wyróżniały 
się często oryginalną i ekspresyjną formą. 
Te typowe dla przełomu wieków ikoniczne 
projekty były z jednej strony reakcją na 

monotonię i przewidywalność racjonalnego 
modernizmu. Z drugiej – silnie autorskie dzie-
ła pozwoliły architektom obronić się przed 
marginalizacją przez coraz większy wpływ 
ekonomii i technologii na projektowanie.

Hadid, Irakijka z Bagdadu, rocznik 1950, 
architektury uczyła się w Londynie. Już na 
studiach wyróżniała się indywidualnym, peł-
nym rozmachu, rzeźbiarskim podejściem do 
projektowania. W 1980 roku założyła w Lon-
dynie działającą do dziś pracownię. Sukcesy 
w konkursach przyszły już w latach 80., 
ale były gorzkie. Realizacji nie doczekał się 
między innymi projekt klubu w Hongkongu 
z 1983 roku ani o trzy lata młodszy koncept 
budynku na Ku’dammie w Berlinie. Podobnie 
później: nagrodzony projekt opery w Cardiff 
z 1994 roku musiał ustąpić skromniejszej 
koncepcji innego autora.

Zanim Hadid zaczęła budować, wy-
kładała i publikowała. Jej charak-
terystyczne szkice i rysunki 
zapełniały branżowe 
periodyki. Krytycy 
przypisali ją 
do nurtu 
dekon-

krytyk architektury, publicysta,  
animator działań przestrzennych, 1977.

Z wykształcenia architekt, zajmuje się popularyza-
cją i krytyką architektury w prasie, radiu oraz telewizji, 

a także działaniami na rzecz naprawy miast, prowadze-
niem wykładów, moderowaniem dyskusji o przestrzeni 

i architekturze. Autor i kurator wystaw architektonicznych. 
Współautor książki Wspólne nie znaczy niczyje oraz cyklu TV pt. 

„Księga Przestrzeni”. Współtwórca inicjatywy „Centrum Otwarte”, 
Festiwalu Architektury Modernistycznej „Nowy Plan” i towarzyszą-
cego mu cyklu „Domokrążcy”.  Stypendysta MKiDN w 2018 r. Dwu-

krotny laureat nagrody dziennikarskiej Izby Architektów RP. 

Moja supermoc:    Dystans.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie. 

Rynek pierwotny czy wtórny:   Oba, ale czemu nie wynajem?

Po   pracy   zajmuję   się:   Całą resztą.

Z TEGO  
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 dlaczego Zaha Hadid była najbardziej rozpoznawalną  
architektką ostatnich dekad

 czym wyróżniają się realizacje tej słynnej projektantki

 o projektach Zahy Hadid dla Polski

 w jaki sposób warto naśladować działalność Hadid

Jakub
Głaz

Czysto utylitarny 
charakter projektowania 
nie był priorytetem 
Hadid: – Architektura 
nie służy tylko budowie 
schronienia. Powinna 
być w stanie pobudzać, 
uspokajać, skłaniać do 
myślenia – mówiła.
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struktywi-
zmu. Ten trend, 

silny na przełomie lat 80. 
i 90. XX wieku, charakteryzował się 

dynamicznymi, wręcz drapieżnymi formami – 
w opozycji do modernistycznej logiki. 

Po raz pierwszy ekspresyjne linie kreślone 
ręką Hadid zmaterializowały się w betonie 
i szkle dopiero w 1993 roku, w graniczącym 
z Bazyleą niemieckim Weil am Rhein. Hadid 
zaprojektowała tam strażacką remizę daleką 
od typowych wyobrażeń o takich budynkach. 
Obiekt powstał dla znanej designerskiej 
firmy Vitra. W budynku, zaadaptowanym 
później na halę wystawienniczą, wzrok 
przyciągają dynamiczne, przecinające się 
linie, unikanie kątów prostych oraz kontrasty 
płaszczyzn ze szkła i betonu.

Podobnymi cechami charakteryzują się 
realizacje z kolejnych lat: centrum nauki 
Phaeno w Wolfsburgu (2005) czy – nieco 
mniej zadziorne – centrum sztuki współcze-
snej w Cincinnati (2003). Ostre, dynamiczne 
kształty ma też Eli and Edythe Broad Art 
Museum w amerykańskim Lansing w stanie 

Michigan. 
Podobnie jest 

z terminalem komunika-
cyjnym Hohenheim w Strasburgu 

– skosy i pochyłe słupy idealnie zgrywają się 
tematycznie z funkcją tego obiektu.

Z czasem u Hadid coraz silniej dochodziły 
do głosu organiczne krzywizny. Narciarska 
skocznia Bergisel w Innsbrucku (2002) 
zdaje się zawijać na szczycie, by płynnie 
przejść w kawiarnię. Zaoblone i łukowate 
formy przenikały się w olimpijskim basenie 
Aquatic Centre w Londynie (2012), który 
nabrał bardziej zwartych kształtów po 
rozebraniu tymczasowych trybun już po 
igrzyskach. Obłości dominują też w kopula-
stych formach pekińskiego centrum han-
dlowo-biurowego Galaxy SOHO (2012). 
Przywodzące na myśl pofałdowaną tkaninę 
płaszczyzny konstytuują bryłę centrum 
Hejdara Alijewa w azerbejdżańskim Baku 
(2013) z równie organicznym wnętrzem sali 
koncertowej.

Wreszcie miękkie i ekspresyjne formy mają 
też mosty autorstwa Hadid: Sheikh Zayed 
Bridge w Abu Dhabi (2010) oraz, będący 
jednocześnie pawilonem wystawienniczym, 
most w Saragossie (2008). Nic dziwnego, że 
słynna architektka bywała nazywaną również 
„królową krzywizn”.

Odrębną i spektaku-
larną formę przybrała nato-

miast rozbudowa budynku portowego 
w Antwerpii (2016). Nad tradycyjnym prostym 
budynkiem wznosi się dynamiczna forma przy-
obleczona w elewacje o strukturze kojarzącej 
się z diamentowym cięciem. 

Takie podejście nie pozwalało na obojęt-
ność. Przeważały zachwyty nad unikalnymi 
rzeźbiarskimi formami, odwagą, niepowta-
rzalnością kolejnych obiektów, indywidual-
nym podejściem do tematów, inżynieryjną 
maestrią. Pojawiała się jednak i krytyka: 
przerostu formy nad funkcją, zbyt wysokich 
kosztów, projektowania na zlecenie arab-
skich i azjatyckich reżimów. Często też zarzu-
cano architektce lekceważenie formy i skali 
otoczenia. Ale Hadid całkiem świadomie 
nie darzyła kontekstu szacunkiem, nadając 
miejscu nową skalę i znaczenie. To podejście 
typowe dla czasów „starchitektów” – czasów, 
które, jak się zdaje, należą już do przeszło-
ści. Poczucie odpowiedzialności za planetę 
promuje dziś mniej wystrzałową architekturę: 
tańszą, logiczną i bardziej eko.  

Mimo kontrowersji Hadid była rozchwytywa-
na. Także Warszawa otarła się o jej projekty. 
W 2008 roku pokazano wizualizacje wie-
żowca Lilium Tower, który miał stanąć obok 
Marriotta. Obła, symetryczna bryła miała 
przewyższyć Pałac Kultury. Kryzys przekreślił 
te plany. Inny projekt: konkursowa koncepcja 
Muzeum Historii Polski przeszła natomiast 
bez echa, nagrody lub wyróżnienia.

Pięć lat po 
śmierci archi-
tektki marka Hadid ma 
się dobrze. Biuro pracuje na pełnych 
obrotach, korzystając z nazwiska i dorobku 
założycielki, której dokonania mogą być 
zarówno inspiracją, jak i przestrogą, zarówno 
dla projektantów, jak i zamawiających.

Jak inspirować się Zahą? Najważniejsze: 
nie żądać od projektantów czegoś „w stylu 
Hadid”. W przypadku architektury tak 
skomplikowanej i naznaczonej indywidu-
alnym piętnem autorki powierzchowne 
naśladownictwo może dać tragikomiczne 
efekty. Zwłaszcza przy umiarkowanym 
talencie projektanta i skromniejszym  
budżecie inwestora.

Przypadek Hadid może dostarczyć za to 
kilku cennych wskazówek.

Po pierwsze, warto dać szansę tym, którzy 
się wychylają. I to niekoniecznie w typową 
dla Hadid spektakularną stronę. Po prostu 
dobrze jest dopuścić do zamówień archi-
tektów, którzy mają zapał, by udowodnić, że 
można zrobić więcej i lepiej oraz – wbrew 
obiegowym opiniom – po prostu „da się”. 
Przykładowo, że można w Polsce wybudo-
wać oryginalny dom z właściwie rozplano-
wanymi mieszkaniami i nie zbankrutować, 
co dla wielu rodzimych deweloperów brzmi 
pewnie nadal jak herezja.

Po drugie, należy zaufać projektantom, 
którzy nie mają na koncie wielu realiza-
cji, ale, jak w przypadku Hadid, zostali 

docenieni 
w inny spo-
sób. Ten, kto postawi na 
świeżą krew, może wzbogacić się 
o znaczące dzieło wysokiej jakości. Vitra 
z pewnością nie żałuje swojej decyzji sprzed 
trzydziestu lat. 

Po trzecie, trzeba być odważnym: zaufać 
architektowi proponującemu bezkompromi-
sowe rozwiązania, wbrew przyzwyczajeniom 
i utartym schematom – zwłaszcza gdy my-
ślimy o łączeniu starego z nowym. Przykład 
portu w Antwerpii pokazuje, że utalentowany 
projektant może połączyć ogień z wodą.

Po czwarte, trzeba częściej zlecać projekto-
wanie kobietom. Zaha (i nie tylko ona) udo-
wodniła, że nie brak jej nie tylko talentu, ale 
i rozmachu oraz zdecydowania utożsamia-
nych stereotypowo z męskim ego. Tymcza-
sem, choć architekturę studiują przeważnie 
panie, to zawód i tak zdominowany jest  
przez mężczyzn.

Wreszcie, po piąte, twórczość Hadid może 
być również przestrogą – przed dość luź-
nym podejściem do kontekstu. W krajach, 
w których panuje ład przestrzenny, wybitny 
architekt może pozwolić sobie na jego prze-
myślane zaburzenie. W Polsce, gdzie o ładzie 
nie ma mowy, szokiem może być wpisanie się 
w kontekst, a nie odwrotnie.

Jako że jestem kobietą, oczekuje się, że chcę, by 
wszystko było miłe i żebym ja sama była miła. (…) 
Ale ja nie projektuję ładnych budynków – mówiła 
Hadid w 2006 roku. – Lubię, kiedy architektura 
ma surowy, witalny i dosadny charakter.

Kobietom jest 
szczególnie trudno 
parać się architekturą, 
choć nie ma po temu 
żadnych powodów – 
twierdziła Hadid. – Nie 
chcę winić mężczyzn 
ani środowiska 
zawodowego, ale 
jednak przez lata 
tak było. Klientami 
byli mężczyźni, cały 
przemysł budowlany 
był przez nich 
zdominowany.
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Jakie zmiany prawne  
objęły branżę nieruchomości  
w 2021 roku

DEWELOPERZY 
I INWESTORZY

OSOBY PRYWATNE

STAWKI RYCZAŁTU 
W WYSOKOŚCI 8,5% ORAZ 

12,5% MOŻNA STOSOWAĆ DO:

ZMIANY W PRAWIE  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NAJISTOTNIEJSZE  
KORZYŚCI DLA INWESTORÓW

SPOŁECZNE INICJATYWY 
MIESZKANIOWE „SIM”

PREMIE GWARANCYJNE DLA WŁAŚCICIELI  
KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

Cyfryzacja w prawie budowlanym – 
możliwość dopełnienia formalności za 
pośrednictwem serwisu internetowego 
e-budownictwo.gunb.gov.pl. Inwestor zakłada 
w nim konto indywidualne, dzięki któremu 
może wypełnić wniosek opatrzony podpisem 
zaufanym i przesłać go do urzędu przez 
platformę ePUAP.

Elektronizacja – komunikacja w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz w konkursie między zamawiającym 
i wykonawcą będzie odbywała się w formie elektronicznej. 
Wiąże się to z obowiązkiem posiadania podpisów 
elektronicznych.

Fakultatywność wadium – zamawiający decyduje 
o obowiązku wnoszenia wadium.

Wprowadzenie trybu podstawowego – jest to tryb 
uproszczony, obowiązujący w postępowaniach poniżej 
progu unijnego. Występuje w trzech wariantach: bez 
negocjacji, z możliwymi negocjacjami i z obligatoryjnymi 
negocjacjami.

Wprowadzenie zamówień bagatelnych – to kategoria 
zamówień, których wartość szacunkowa wynosi nie mniej 
niż 50 000 zł oraz mniej niż 130 000 zł.

Nowe obowiązki zamawiających – należą do nich m.in.: 
obowiązek przygotowania analizy potrzeb i wymagań 
przed wszczęciem większych postępowań przetargowych, 
obowiązek sporządzenia raportu porealizacyjnego 
w sytuacji zaistnienia określonych przesłanek.

Obowiązkowe postanowienia umowne – należą do nich 
m.in.: określenie terminu realizacji w dniach, tygodniach, 
miesiącach lub latach oraz określenie w umowie łącznej 
maksymalnej wysokości kar umownych.

Termin na związanie ofertą – w postępowaniach powyżej 
progu unijnego termin związania ofertą uległ wydłużeniu 
do 120 dni. Termin ten można przedłużyć tylko raz i tylko 
z inicjatywy zamawiającego.

Zaskarżanie orzeczeń KIO – utworzony został 
wyspecjalizowany sąd do spraw z zakresu zamówień 
publicznych – Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII, Wydział 
Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych.

Postępowanie koncyliacyjne na etapie realizacji umowy – 
rozstrzyganiem sporów na etapie realizacji umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zajmie się Sąd 
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP. 

Wprowadzenie modelu wymiany korzyści 
między gminą a inwestorem – polega na 
nabywaniu przez inwestorów gruntów od 
gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale 
służące wspólnotom samorządowym.

Przychodów 
z tzw. najmu 
prywatnego

Przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy oraz z innych umów 
o podobnym charakterze

Składników majątku związanych 
z działalnością gospodarczą, 
z której przychody są również 
zaliczane do przychodów 
z działalności gospodarczej

Świadczenia usług 
wynajmu i obsługi 
nieruchomości 
własnych lub 
dzierżawionych

Świadczenia 
usług związanych 
z zakwaterowaniem

rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym

Wprowadzenie spółek 
nieruchomościowych.

Lista wydatków została rozszerzona o:

Przedsiębiorcy mogą opłacać 
zryczałtowany podatek w wysokości 

8,5% i 12,5% – podwyższenie limitu 
uprawniającego do korzystania 

przez przedsiębiorców fizycznych 
z opodatkowania w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego do 2 mln euro.

Włączenie Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „TBS” do systemu. Program 

SIM-ów jest skierowany do osób, których nie 
stać na kredyt mieszkaniowy, i ma na celu 

zwiększenie dostępności mieszkań dla osób 
o umiarkowanych dochodach.

Możliwość dojścia do własności nowo 
budowanych mieszkań SIM – mieszkanie musi 

powstać dzięki kredytowi z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Wiąże się to z przeniesieniem części 
kosztów powstania lokalu i zawarciem umowy 

najmu instytucjonalnego.

System rozliczania partycypacji w TBS – udział 
może zostać rozliczony w trzech wariantach: 
dojście do własności, długookresowa i ciągła 
obniżka czynszu, okresowa obniżka czynszu.

większe możliwości dostosowania sposobu pozyskania nieruchomości 
do posiadanych aktywów i potrzeb inwestora

możliwość odroczenia ostatecznego rozliczenia ceny nieruchomości 
do czasu zakończenia inwestycji

przyspieszenie procedur związanych z rozpoczęciem procesu 
inwestycyjno-budowlanego

zmiana wymagań technicznych budynków – inwestorzy są zobowiązani 
budować bardziej szczelne energooszczędne budynki i zastosować w nich 
rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną

zakup minimum ¼ 
udziału w własności 

nieruchomości

pokrycie kosztów 
najmu mieszkania 

(także najmu 
instytucjonalnego 

z dojściem do 
własności)

termomodernizację 
budynku, wymianę 
instalacji wodno- 

-kanalizacyjnej oraz 
gazowej

Wykorzystanie ulgi mieszkaniowej 
– podatnicy, którzy sprzedali 
nieruchomości w 2018 r., mają czas 
na wydatkowanie na własne cele 
mieszkaniowe uzyskanego z tego tytułu 
przychodu do końca 2021 r. 

Zwolnienie z podatku od przychodów 
z  budynków zostało wydłużone 
do końca miesiąca, w którym stan 
epidemii zostanie odwołany.

opłaty wynikające 
z przekształcania 

prawa użytkowania 
wieczystego w prawo 

własności
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Wynajmuj bezpieczniej niż kiedykolwiek –

poznaj Certyfikat

SIMPL.RENT
Rynek najmu mieszkań w Polsce ulega głębokiej 
profesjonalizacji. Dziś to nie tylko pojedynczy inwestorzy, 
którzy chcą wynająć mieszkanie po babci, ale całe firmy 
inwestorskie, dla których najem długoterminowy to 
szansa na spore zyski. W jaki sposób w tych nowych 
okolicznościach weryfikować wiarygodność 
potencjalnych najemców? Jak dbać o wrażliwe dane 
oraz jak rynek najmu i weryfikacja jego uczestników 
wyglądają w innych krajach? Wszystkie te pytania 
zadajemy Piotrowi Pajdzie, prezesowi simpl.rent 
– innowacyjnego rozwiązania wykorzystywanego 
pioniersko na szeroką skalę przez Otodom, które 
ma szansę zmienić rynek nieruchomości w Polsce.

W 2019 roku założył simpl.rent, stając na czele zespołu 
wprowadzającego nowy standard weryfikacji najemców 

mieszkań w Polsce. W 2020 r. firma rozpoczęła swoją dzia-
łalność na rynku polskim. Z simpl.rent korzystają m.in. Otodom 

i Grupa OLX. Start-up współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem 
Mieszkanicznik, które rozwija w Polsce rynek wynajmu mieszkań oraz 

inwestycji w mieszkania. W planach rozwoju firmy jest dodawanie ko-
lejnych funkcjonalności do systemu weryfikacji oraz dotarcie do szero-
kiej grupy osób wynajmujących mieszkania – indywidualnie i zawodowo. 
Obecnie doradza start-upom w Londynie i Barcelonie. Jest absolwentem 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Imperial College London oraz  
Queen’s University w Kanadzie.

Moja supermoc: Monocykl.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie.

Rynek pierwotny czy wtórny: Wtórny.

Po pracy zajmuję się: Pracą.

Piotr
Pajda

Najemcy od

Najemcy to analiza wykonywana pod kątem 
trzech obszarów: potwierdzenia tożsamo-
ści, kondycji finansowej i historii płatności 
zobowiązań. Najemca w trakcie weryfikacji 
sam wybiera najbardziej komfortową ścieżkę 
sprawdzenia tożsamości oraz zarobków. 
Usługa jest wygodna i bezpieczna dla 
wszystkich stron: przyszły lokator zachowuje 
kontrolę nad swoimi danymi i udziela tylko 
niezbędnych informacji, pośrednik oferuje 
usługę o dobrym standardzie, z kolei wła-
ściciel ma czytelne informacje, podobne do 
tych, na podstawie których duże instytucje 
finansowe podejmują decyzję o przyznaniu 
kredytu.

Do kogo skierowana jest usługa? Jakie 
korzyści wynikają dla korzystających z pro-
ponowanej przez Was weryfikacji?

Certyfikat Najemcy to dokument pozwalają-
cy podejmować decyzję o podpisaniu umowy 
każdemu, kto opiekuje się daną nieruchomo-
ścią. Pośrednicy i biura nieruchomości mogą 
dołączyć procedurę weryfikacji najemcy 
do swojego portfolio usług kierowanych 
do właścicieli nieruchomości. Najemca 
sprawdzony przez simpl.rent to większe bez-
pieczeństwo, stabilność i trwałość umowy. 
Przekłada się to na polepszenie jakości usług 
ze strony pośrednika, może być też decy-
dujące o dalszej współpracy przy kolejnych 
poszukiwaniach lokatorów. Dla korzystają-
cych z naszego narzędzia dużym ułatwieniem 
jest przeniesienie procesu przetwarzania 
danych wrażliwych na simpl.rent – to duże 
odciążenie zarówno dla wynajmujących, jak 
i najemców odczuwalne już na etapie pierw-
szego spotkania.

Otodom: Skąd wziął się pomysł na wprowadzenie tego typu usługi? 
Czy wynika ona z potrzeb rynku najmu?

Piotr Pajda: Rynek najmu mieszkań w Polsce się profesjonalizuje 
i potrzebna była jakaś forma uwiarygodnienia klientów, ich docho-
dów, referencji i potwierdzania tożsamości. Nie było do tej pory stan-
dardów i sposobów weryfikacji podobnych do tych, które znajdziemy 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii lub USA. Wynajęcie mieszkania 
nieznajomej osobie niesie za sobą pewne ryzyko – zdajemy sobie 
sprawę, że coraz więcej inwestorów próbowało na własną rękę 

sprawdzić potencjalnego lokatora. Realizacją tej właśnie potrze-
by jest Certyfikat Najemcy, który wprowadza nowy standard na 

rynek mieszkań. Usługa będzie od teraz dostępna dla użytkow-
ników Otodom.

Na czym dokładnie polega proces weryfikacji potencjal-
nych najemców i z czego wynika jego wiarygodność?

W simpl.rent wykorzystujemy w tym celu najnowsze tech-
nologie. Korzystamy m.in. z otwartej bankowości oraz 

przetwarzamy dane dotyczące polskich kredytobior-
ców i płatników z największych instytucji. Certyfikat 

Rozwiązanie, które proponuje simpl.rent, 
zyskało na świecie dużą popularność. Czy 
możesz opowiedzieć o tym, jak i od kiedy 
korzysta się z niego w innych krajach?

W krajach, takich jak Niemcy czy Szwajcaria, 
w których najem jest dużo popularniejszy 
i praktykowany od dziesięcioleci, istnieją 
różne formy sprawdzania potencjalnych 
lokatorów. Najważniejsze są zaświadczenia 
o zarobkach lub zatrudnieniu od pracodawcy 
albo z banku. Duże znaczenie mogą mieć 
także najróżniejsze referencje: od szanowanej 
osobistości, poprzedniego wynajmującego 
czy instytucji. W Polsce nie rozmawia się 
o zarobkach. Pokazywanie zaświadczenia 
o ich wysokości, wyciągu z banku lub roczne-
go zeznania PIT jest bardzo niekomfortowe, 
tak naprawdę dla obu stron – to jednak za-
wsze są dane wrażliwe. Przykładowo, w Wiel-
kiej Brytanii standardem jest dostarczanie 
skanów dokumentów tożsamości, odpowied-
nich poświadczeń potwierdzających zarobki 
i referencji od poprzedniego właściciela. 
W Polsce możemy od razu przeskoczyć etap 
weryfikacji manualnej i korzystać z w pełni 
cyfrowego produktu, jakim jest Certyfikat 
Najemcy, który jest także gotowy do wpro-
wadzenia w kolejnych krajach.

Czy w Polsce tego typu standaryzacja jest 
potrzebna? Z czego taka potrzeba wynika?

Jak już wspomniałem, rynek najmu miesz-
kań w Polsce się profesjonalizuje. Dziś nie 
uczestniczą w nim jedynie prywatni inwesto-
rzy, którzy poszukują odpowiednich lokato-
rów. Obserwujemy rosnącą liczbę funduszy 
inwestujących w całe budynki oraz coraz 

więcej usług powstających dla prywatnych 
właścicieli. To właśnie dlatego potrzeba nam 
weryfikacji, tak jak w przypadku innych umów 
na dłuższy czas połączonych z regularny-
mi płatnościami – przykładem niech będą 
chociażby raty za sprzęt AGD czy abona-
menty telefoniczne. Obecnie weryfikacja 
jest prowadzona w sposób bardzo ogólny, 
każdy profesjonalista robi to inaczej, nie było 
do tej pory jednej sprawdzonej i wiarygodnej 
metody. Standaryzacja jest więc potrzebna, 
bo mamy bardzo dużą różnorodność doku-
mentów, źródeł dochodu, regulacji prawnych. 
Powtarzalne zasady ułatwiają najemcom 
poszukiwanie mieszkań, na które będzie 
ich stać, a wszystkim obsługującym najem 
ułatwiają pracę, poprawiają bezpieczeństwo 
i przejrzystość rynku.

Jakie korzyści daje różnym stronom  
taka usługa?

Certyfikat Najemcy to przede wszystkim 
zwiększenie bezpieczeństwa najmu dla 
właścicieli, podniesienie standardu usług 
dla pośredników i zarządców, jasne zasady 
weryfikacji dla najemców bez konieczności 
ujawniania drugiej stronie szczegółowych 
danych finansowych. Do tego wszystko 
odbywa się z wykorzystaniem odpowiednich 
zabezpieczeń, przy regularnym zachowaniu 
anonimowości danych wrażliwych po stronie 
przetwarzającej te dane. Dodatkowo cały 
proces jest prowadzony online, co pozwala 
obu stronom zaoszczędzić sporo czasu. 

Czy są jakieś perspektywy, plany na rozwój 
produktu?

Na tym etapie skupiamy się na szerokim 
promowaniu weryfikacji najemców razem 
z Otodom, który jako pierwszy zaproponował 
swoim użytkownikom stosowanie Certyfikatu 
Najemcy na taką skalę. Teraz klient Otodom 
będzie mógł nie tylko wystawić ogłoszenie 
najmu, zaprezentować online nieruchomość, 
m.in. dzięki spacerom 3D, lecz także zweryfi-
kować najemcę. Otodom oferuje cały pakiet 
usług, dzięki którym można zdalnie, bezpiecz-
nie i szybko wynająć swoją nieruchomość.

Obecnie naszym celem jest edukacja. 
Chcielibyśmy małymi krokami doprowadzić 
do upowszechnienia sprawdzania najem-
ców za pomocą rzetelnych danych, czyli np. 
przez Certyfikat Najemcy. Wysoki standard 
bezpieczeństwa i proces prowadzony online 
dają nam również możliwość wejścia z usługą 
na inne europejskie rynki, także na te o wiele 
„dojrzalsze” od rynku polskiego pod  
względem najmu.

POSIADANIE LUB WYNAJEM DOMU W WYBRANYCH 
KRAJACH UE W 2019 R. (% MIESZKAŃCÓW)
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych Eurostat właściciel wynajmujący
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Książka dostępna  
w księgarni internetowej

www.znak.com.pl



Sztuczna inteligencja jest zbiorem wielu metod pracy z danymi, 

na który składają się zadania, takie jak: przetwarzanie informacji, 

automatyczna identyfikacja obiektów, robotyka czy analityka 

predykcyjna. Daje ona szansę na lepsze poznanie potrzeb 

klientów, a także bardziej dogłębne i szczegółowe zrozumienie 

zmian zachodzących w tej branży. Dzięki niej będziemy w stanie 

skuteczniej analizować i szacować wartość budynków oraz 

zaglądać w przyszłość.

Aleksandra Przegalińska,  

patronka pierwszego numeru magazynu


