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Bruliński

Czytelnicy

Wybór mieszkania to często najtrud-
niejsza decyzja zakupowa w życiu. 

Nie dziwi więc, że wiąże się z nią mnóstwo 
obaw. Dwa najważniejsze cele, jakie chcieliby 
osiągnąć poszukujący, to zyskanie poczucia, 
że zobaczyli wszystko, co było dostępne 
w obszarze ich zainteresowań, a po doko-
naniu ostatecznego wyboru – pewności, 
że podjęli najlepszą możliwą decyzję.

W obido od 6 lat rozwijamy funkcje poma-
gające kupującym dokładnie zrozumieć 
wszystkie atuty i wady oferowanych przez 

deweloperów mieszkań oraz trafnie ocenić, 
które z nich najlepiej spełnią ich oczekiwania. 
Koncentracja na całym procesie poszukiwań 
daje bezcenne informacje na temat potrzeb 
poszukujących. Technologia nie jest jednak 
rozwiązaniem wszystkich stojących przed 
nimi wyzwań. Ważna jest również skala i sze-
rokie spojrzenie na rynek.

Otodom to dla większości Polaków miejsce, 
do którego kierują swoje pierwsze kroki, 
rozpoczynając poszukiwania mieszkania czy 
domu. Duży przekrój ofert, zarówno nowych 

nieruchomości, jak i tych z drugiej ręki, 
pozwala zorientować się we wszystkich do-
stępnych opcjach. Połączenie atutów obido 
i Otodom w ramach Grupy OLX to nie tylko 
naturalny krok w rozwoju usług, lecz także 
realna przewaga dla poszukujących mieszkań 
– dostęp do najnowszych technologii i pełnej 
skali rynku. Razem tworzymy miejsce, które 
stanie się dla kupujących latarnią morską na 
szerokim i niespokojnym w ostatnim czasie 
rynku nieruchomości.

Już 15 lat minęło od czasu, gdy brytyjski matematyk i analityk danych 
Clive Humby ukuł powiedzenie, które obiegło technologiczny świat: 

„dane to nowa ropa naftowa” gospodarki cyfrowej. Gromadząc je, sie-
dzimy na „cyfrowym złożu”, ale dopiero odpowiednio je przetwarzając, 
wydobywamy z nich prawdziwą wartość. Wiedzą o tym cyfrowi giganci, 
którzy na podstawie big data podejmują kluczowe decyzje, dobierają 
strategie i zmieniają swoje wirtualne produkty oraz… zarabiają olbrzy-
mie pieniądze.

Co to ma wspólnego z rynkiem nieruchomości? Bardzo wiele, o czym 
przekonacie się, czytając drugi numer naszego magazynu. Jego temat 
przewodni to big data i rola danych w branży nieruchomości.

O tym, czym jest big data, pisze w pierwszym tekście patron numeru, 
dr hab. Dominik Batorski, który skutecznie łączy pracę naukową z biz-
nesem. W kolejnych artykułach przeczytacie o roli danych w marketin-
gu nieruchomości, podejmowaniu decyzji przez inwestorów, procesie 
deweloperskim czy kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

W Otodom pracujemy z danymi od lat, a w tym numerze dzielimy się 
nimi. Polecam Waszej uwadze materiały o tym, jak w różnych krajach 

rynek 
nieruchomo-
ści zareagował na pan-
demię i jak dzięki danym potrafimy 
lepiej rozumieć potrzeby klientów.

Dane służą nam nie tylko do analizowania i planowania własnych 
działań. Udostępniamy naszym klientom i użytkownikom coraz więcej 
funkcji bazujących na danych i sztucznej inteligencji, ułatwiających prowa-
dzenie biznesu na rynku nieruchomości. Przeczytacie o tym na stronie 48.

A skoro już o big data, AI i nowoczesnych technologiach mowa – miło 
mi powitać na naszych łamach obido, innowacyjną platformę wyspe-
cjalizowaną w obsłudze rynku deweloperskiego, która właśnie dołączy-
ła do OLX Group. Bardzo się cieszę i wierzę, że razem będziemy jeszcze 
lepiej i skuteczniej obsługiwać zarówno deweloperów, jak i osoby 
poszukujące nieruchomości.

Big data to fascynujący obszar, zapraszam więc do lektury i życzę, by 
wciągnęła Was tak samo jak mnie.

Wiceprezes zarządu obido
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Czym jest big data? Jaki potencjał stwarza branży 
nieruchomości? W pierwszym artykule patron numeru 
Dominik Batorski sprowadza enigmatyczne pojęcie na 
ziemię. Dzielimy się wartościowymi źródłami danych, 
sposobami pracy z nimi i wspierającymi ich wykorzystanie 
nowoczesnymi technologiami.

Jak w ubiegłym roku zmienił się rynek nieru-
chomości w Polsce i 12 innych krajach, w któ-
rych serwisy nieruchomościowe prowadzi Grupa 
OLX? Czy pandemia wywołała podobne zmiany 
na wszystkich rynkach? Jakie czynniki kształtowały 
ceny domów, mieszkań, działek i najmu w krajach 
zamieszkanych przez 11% populacji świata?

Kluczem do satysfakcji klienta jest zrozumienie jego potrzeb. 
Jak dowiedzieć się więc, czego szuka? Z pomocą przychodzą 
dane pozyskane dzięki ścieżce zakupowej. Wchodzimy w buty 
użytkownika serwisu Otodom i badamy ją krok po kroku.

Jak dane pomagają w inwestowaniu w nieruchomości? Przed-
stawiamy ceny mieszkań i najmu oraz stopy zwrotu z inwestycji 
w największych polskich miastach, a eksperci podpowiadają, na 
które informacje warto zwracać szczególną uwagę oraz w jaki 
sposób je wykorzystać.

Jakie znaczenie mają dane w budowaniu skutecznej 
strategii marketingowej? Jak wykorzystywać je do bu-
dowania przewagi konkurencyjnej? Czy praca z danymi 
to strategia odpowiednia dla każdego biznesu? Na te 
oraz wiele więcej pytań odpowiada Piotr Golczyk.

Jakie czynniki na przestrzeni lat miały wpływ na to, 
jak wyglądają dziś mieszkania i domy? Jakie dane 
brano kiedyś pod uwagę i po co przestrzegać norm 
w budownictwie? Wyjaśnia Jakub Głaz, wprowadzając 
nas w tajniki architektury.
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Analizy danych mobilnych informujące o przemieszcza-
niu się użytkowników, mogą być wykorzystywane na 
każdym etapie procesu deweloperskiego. W jaki spo-
sób zrobić z nich użytek i co mogą nam powiedzieć? 

Czym jest placemaking? Jak tworzyć przestrze-
nie zgodnie z potrzebami ich użytkowników? 
Czy i jakie dane mogą pomóc nam w tworze-
niu przyjaznej i użytecznej architektury? 

Jak planować każdy  
z etapów procesu deweloper- 
skiego, bazując na danych mobilnych?
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Świadome transakcje 
dzięki danym
O nowych, opartych na danych i sztucznej inteli-
gencji narzędziach, które umożliwiają predykcję 
cen nieruchomości oraz wyszukiwanie zdupli-
kowanych ogłoszeń, rozmawiamy z ekspertami 
OLX Group – Michałem Szczudlakiem i Tomkiem 
Jamińskim.



dr hab.
Dominik

Batorski
Socjolog i data scientist łączący pracę naukową w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim z działalnością doradczą, 
popularyzatorską i biznesową. Jest założycielem i członkiem zarządu Sotrender. Organizuje meetupy Data Science Warsaw 
i konferencję Data Science Summit. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych związanych z data science i budowaniem wartości 
na podstawie danych i AI na UW, SGH, ALK, Politechnice Warszawskiej i Białostockiej.

Moja supermoc: Łączenie zrozumienia procesów społecznych i myślenia analitycznego.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie, bo mam poczucie, że zajmuję się już tyloma różnymi sprawami, że domu bym nie ogarnął.

Rynek pierwotny czy wtórny: To nie ma wielkiego znaczenia, kluczowa jest dla mnie lokalizacja i inne parametry.

Po pracy zajmuję się: Rowerem, grami planszowymi i RPG.

Big data,
czyli ocean możliwości

Cyfryzacja jest jednym z głównych czynników wpływających 
na zmiany w obszarze biznesu. Dotyka ona praktycznie 
każdej branży i różnych aspektów prowadzonej działalności 
– od planowania i produkcji, aż po marketing, sprzedaż 
i obsługę posprzedażową. Kluczową rolę w tych zmianach 
odgrywają dane. Jakie perspektywy dają one branży 
nieruchomości, gdzie ich szukać i jak wykorzystać?

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

Skala cyfrowej transformacji bywa słusznie 
porównywana ze zmianami, jakie zachodziły 
historycznie w trakcie rewolucji przemysłowej 
czy w wyniku elektryfikacji. Jednym z podo-
bieństw tego typu przemian jest to, że są one 
związane z pojawieniem się nowego czynnika 
produkcji. Rewolucja przemysłowa zaczęła 
się od wynalezienia maszyny parowej, która 
umożliwiła wykorzystanie pary produkowanej 
w procesie podgrzewania wody do wykony-
wania konkretnej pracy. Nieco upraszczając, 
można powiedzieć, że rewolucja cyfrowa 
opiera się na tworzeniu różnego rodzaju roz-
wiązań i technologii, które jako czynnik pro-
dukcji wykorzystują dane. W tym kontekście 
zrozumiałe staje się, dlaczego w numerze 
z maja 2017 r.1 „The Economist” napisano, że 
dane to obecnie najcenniejszy surowiec, cen-
niejszy nawet od ropy naftowej, choć samo 
tylko wydobycie tej ostatniej stanowi około 
3,8% światowej gospodarki2. 

Ilość danych, które są gromadzone, jest 
ogromna. W praktyce trudno nawet określić 
dokładnie, ile ich jest, a rozmaite szacunki 
mogą się istotnie różnić. Zawsze 
jednak są to wielko-
ści, które 

trudno objąć wyobraźnią. Przykładowo IDC 
i serwis Statista szacują, że w 2021 r. na 
świecie zebranych zostanie 74 zettabajtów 
danych3. Jeden zettabajt to tryliard (10 do 
potęgi 21) bajtów.

Big data – czym właściwie jest?

Od ilości istotniejsze jest to, że znaczącemu 
poszerzeniu uległo samo znaczenie słowa 
„dane”. Pojęciem tym określa się nie tylko 
tradycyjne dane liczbowe o ściśle określo-
nych formatach i zdefiniowanej strukturze 
(np. transakcyjne w systemach finansowych), 
ale po prostu wszystkie informacje zapisane 
w postaci cyfrowej. Danymi jest więc także 
tekst, wideo czy audio. Dlatego ich duża 
część to tzw. dane nieustrukturyzowane, 
które mogą być utrzymywane w niejednoli-
tych formatach. Co więcej, coraz częściej 
dane nie są jedynie statycznymi 
informacjami, które 
powstają 

w określonym momencie i dalej się już nie 
zmieniają. Dziś to całe strumienie danych, 
które są przetwarzane niemal w czasie 
rzeczywistym. Duży w tym udział mają dane 
zbierane przez różnego rodzaju urządzenia 
i wbudowane w nie sensory. Dzięki tech-
nologiom, takim jak RFID, źródłem danych 
są już nie tylko urządzenia elektroniczne, 
lecz także dowolne przedmioty, do których 
można przyczepić odpowiednią etykietę. 
Dodatkowo wszystko to podłączone jest do 
sieci, tworząc tzw. internet rzeczy (IoT). Już 
kilka lat temu liczba urządzeń podłączonych 
do sieci przekroczyła liczbę korzystających 
z nich ludzi, a w 2020 r. maszyny wygene-
rowały 40% danych w interne-
cie4.  
 

1. 2. 3. 4.

 czym jest big data
 jakie są rodzaje danych oraz sposoby pracy z nimi
 które technologie wspierają wykorzystanie danych
 jaki potencjał stwarza big data dla  

branży nieruchomości
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IDC badania Digital Universe pokazały, że 
globalnie wykorzystywane jest mniej niż 1% 
zbieranych danych8. Należy jednak pamiętać, 
że poziom wykorzystania danych znacząco 
różni się między krajami i w najbardziej rozwi-
niętych gospodarkach stopień ich wykorzy-
stania jest wyższy.

Warto więc postawić pytanie, co nale-
ży zrobić, żeby nie tylko mówić o dużych 
danych, lecz także faktycznie czerpać z nich 
korzyści. W pierwszej kolejności niezbędne 
jest zrozumienie przyczyn ich niepełnego 
wykorzystania. Ciekawe wnioski wynikają 
z badań prowadzonych przez firmę Gartner, 
która pytała topowych managerów o to, 
jakie są trzy główne wyzwania związane 
z wykorzystaniem big data w kierowa-
nych przez nich organizacjach. Kilkanaście 
procent organizacji wskazywało na pro-
blemy organizacyjne i brak odpowiedniego 
przywództwa, co w większości przypadków 
oznacza brak zrozumienia istotności wy-
korzystania danych przez osoby zarządza-

jące firmą. Nieco częściej wymieniane były 
różnego rodzaju problemy techniczne. Dla 
co czwartego przedsiębiorstwa wyzwaniem 
było integrowanie różnych źródeł danych. 
Trudnością bywało też zapewnienie finanso-
wania dla inicjatyw związanych z big data. To 
nie te aspekty były jednak postrzegane jako 
największe przeszkody. W pierwszej trójce 
znalazły się bowiem ryzyka związane z zarzą-
dzaniem danymi, przede wszystkim ich bez-
pieczeństwem, prywatnością, a także samą 
ich jakością. Drugim obszarem były problemy 
z pozyskaniem pracowników o odpowiednich 
kompetencjach. Zdecydowanie najczęstszym 
wyzwaniem było określenie, w jaki sposób 
czerpać korzyści z dużych danych, co zgłosiła 
ponad połowa firm.

Technologie wspierające 
wykorzystanie danych

Zanim przejdziemy do próby odpowiedzi na 
te pytania, warto przeanalizować, jak zmieni-
ły się poszczególne wyzwania od czasu, kiedy 

Gartner prowadził swoje badania. Ostatnie 
kilkanaście lat to szybki rozwój technologii 
z zakresu big data. Nowe rozwiązania pozwa-
lają łatwiej gromadzić i wykorzystywać dane: 
Hadoop, Spark, Kafka, Flink to tylko niektóre 
z nich. Dodatkowo te zlokalizowane w chmu-
rze dają możliwość pracy z dużymi danymi 
bez konieczności zajmowania się złożoną 
infrastrukturą serwerową. Pod pojęciem 
chmury i przetwarzania w chmurze kryją się 
możliwości korzystania z różnych rozwiązań 
sprzętowych i programistycznych w modelu 
usługowym poprzez połączenie internetowe. 
Przetwarzanie w chmurze pozwala na pracę 
z dużymi danymi bez konieczności posiada-
nia własnej infrastruktury i specjalistów do jej 
obsługi. Usługi są skalowalne, a użytkownik 
płaci za faktyczne korzystanie, dzięki czemu 
możliwe jest również ograniczenie kosztów.

Łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu jest rów-
nież przetwarzanie mniej typowych danych, 
jak tekst czy obraz. Postęp, jaki dokonał się 
w zakresie uczenia maszynowego  

W konse-
kwencji cyfrowa 

transformacja dotyka prak-
tycznie wszystkich dziedzin. Również 

branża budowlana i nieruchomości w coraz 
większym stopniu zbiera i wykorzystuje dane.

Wzrost ilości zbieranych danych powodu-
je, że potrzebne są też nowe metody ich 
przetwarzania. Związane z tym pojęcie big 
data według definicji zaproponowanej przez 
firmę Gartner5 to „zbiory informacji o dużej 
objętości, dużej zmienności lub dużej róż-
norodności, które wymagają nowych form 
przetwarzania w celu wspomagania podej-
mowania decyzji, odkrywania nowych zjawisk 

oraz opty-
malizacji proce-

sów”. Zaletą tej definicji jest 
to, że nie tylko wskazuje na rozmiar 

i charakter danych (zmienność i różnorod-
ność), lecz także podkreśla konieczność 
nowych sposobów ich przetwarzania. Są one 
niezbędne, bo rozmiar danych wymaga ich 
przechowywania na wielu serwerach wcho-
dzących w skład klastrów obliczeniowych. 
W konsekwencji potrzebne są techniki umoż-
liwiające przetwarzanie w sposób rozproszo-
ny. Specyficznych metod wymagają również 
dane strumieniowe, a także inne formaty 
danych, jak tekst czy obraz. Celem tego tek-
stu nie jest jednak wchodzenie w techniczne 
aspekty technologii big data, ważniejsze 
wydaje się bowiem skupienie na ostatniej 
części wspomnianej definicji. Podkreśla ona 
cel przetwarzania danych, który, określając 
to nieco innymi słowami, polega na budowa-

niu wartości 
na podstawie 

tych danych. Ta wartość 
wynikająca z danych jest często pod-

kreślanym elementem definiującym big data.

Trudności w pracy z danymi

Choć bardzo często słyszymy o zbieraniu 
danych i wartości, jaką ze sobą niosą, to 
znacznie rzadziej pojawia się temat tego, na 
ile dane, które są zbierane, zostają faktycz-
nie wykorzystane. Trudno się temu dziwić, bo 
dla wielu firm i organizacji jest to niełatwy 
temat. Międzynarodowe badania6 przepro-
wadzone w 2018 r. wśród ponad 1300 firm 
z siedmiu krajów pokazały, że choć firmy są 
przekonane, iż dane są kluczowe dla osiąga-
nia sukcesu biznesowego, to ponad połowa 
zbieranych przez nie danych jest zupełnie 
niewykorzystywana. Sytuacja jednak i tak się 
poprawia. W 2016 firma doradcza Forrester 
szacowała7, że od 60% do 73% danych zbie-
ranych przez przedsiębiorstwa jest niewyko-
rzystywane. Niewątpliwie jest znacznie lepiej 
niż w 2012 r., kiedy przeprowadzone przez 

5. 6. 7. 8.

Ilość danych, które są 
gromadzone, jest ogromna. 
W praktyce trudno nawet 
określić dokładnie, ile ich jest, 
a rozmaite szacunki mogą się 
istotnie różnić. Zawsze jednak 
są to wielkości, które trudno 
objąć wyobraźnią.
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i jego zastosowań w obszarach przetwarza-
nia języka naturalnego i wizji komputerowej, 
jest ogromny. Co więcej, coraz częściej roz-
wiązania z zakresu tzw. sztucznej inteligencji 
są dostępne w modelu usługowym poprzez 
interfejsy programistyczne, tzw. API. W ten 
sposób dane tekstowe i obrazowe stają 
się łatwiejsze do dalszego wykorzystania. 
Ponadto obecnie znacznie więcej osób niż 

jeszcze kilka lat temu ma kompetencje 
potrzebne do pracy z dużymi 

danymi.

Budowanie wartości 

Pozostaje więc pytanie, w jaki sposób radzić 
sobie z głównym wyzwaniem, tzn. jak budo-
wać wartość na podstawie danych. Najbar-
dziej oczywiste jest wykorzystanie danych 
w analityce. Możemy jednak wyodrębnić 
kilka jej poziomów, które różnią się od siebie 
nie tylko złożonością i stopniem trudności, 
lecz także dostarczaną przez nie wartością.

Najprostszym rodzajem jest analityka opi-
sowa. Dostarcza ona odpowiedzi na pytanie 
„Co jest?”, a właściwie „Co było?”. W przy-

padku danych o rynku nieruchomości 
analizy opisowe mogą nam 

powiedzieć, jakie 
są ceny 

mieszkań w danej miejscowości, ile jest 
ofert na rynku czy do ilu transakcji doszło 
w konkretnym okresie. Kolejny poziom to 
analityka diagnostyczna opierająca się 
na metodach statystycznych. Jej celem 
jest wyjaśnienie zależności i odpowiedź na 
pytanie: „Dlaczego coś się stało?”. Jest więc 
użyteczna w budowaniu wiedzy. Przykłado-
wo wspomniane wyżej zagadnienia mogą 
być uzupełnione o analizy dotyczące tego, 
od czego zależy cena mieszkań lub domów, 
jaki wpływ na nią ma lokalizacja, a jaki inne 
parametry, jak choćby piętro, strony świata 
czy inne, dowolne zmienne. Podobnie można 
starać się wyjaśniać liczbę transakcji na 
rynku, sprawdzając jej zależność od struktury 
demograficznej ludności w danej miejscowo-
ści, wskaźników zamożności, podaży, itp. 

Zarówno analityka opisowa, jak 
i diagnostyczna odpowiada 

przede wszyst-
kim na 

pytania dotyczące przeszłości. Dlatego jako 
trzeci poziom możemy wyodrębnić moni-
toring, który pozwala pokazać, co dzieje się 
w danym momencie. Umożliwia on również 
obserwowanie trendów i zmian zachodzą-
cych w czasie. Wymaga zbierania i prezento-
wania danych na bieżąco. 

Czwartym rodzajem jest analityka predyk-
cyjna, która prowadzi do przewidywania 
tego, co może się zdarzyć, na podstawie 
analizy trendów czy modelowania predyk-
cyjnego. Ten rodzaj analiz pozwala m.in. 
w sposób ścisły odpowiedzieć na pytania 
o to, jak będą zmieniać się ceny i kosz-
ty czy jak będzie kształtował się popyt. 
Potencjalnie największa wartość wiąże się 
z wykorzystaniem analityki preskryptywnej, 
która odpowiada na pytanie, co zrobić, żeby 
osiągnąć konkretny cel. Ten rodzaj wyko-
rzystania danych może pomóc w odpowie-
dzi na pytanie, jakie mieszkania powinien 
projektować deweloper, żeby zarobić więcej. 
Analityka preskryptywna jest połączeniem 
przewidywania i optymalizacji. Dostarcza 
konkretnych wskazówek do działania, wy-
korzystuje się w niej również modelowanie 
i symulacje komputerowe.

Analizy predykcyjne i preskryptywne są 
częściej wykorzystywane w takich obsza-
rach, jak analityka finansowa, ale dobrym 
przykładem wykorzystania analiz preskryp-
tywnych jest tzw. predictive maintenance 
(utrzymanie predykcyjne). W myśl tego spo-
sobu analizy danych, szczególnie w zasto-
sowaniach przemysłowych, coraz częściej 
podejście do serwisowania urządzeń polega 
nie na prostym naprawianiu ich, kiedy się 
zepsują, czy na okresowych przeglądach, ale 
na zbieraniu danych z wielu sensorów, które 
w czasie rzeczywistym monitorują funkcjo-
nowanie danej maszyny. Dane te są anali-
zowane pod kątem wykrywania wszelkiego 
rodzaju błędów. Te informacje stanowią do-
datkowy wkład pomagający przewidywać, 
jakie usterki mogą się pojawić i jak długo 
urządzenie może funkcjonować bez koniecz-

ności naprawy czy serwisu. Takie 
podejście umożliwia 

obniżenie kosz-
tów 

poprzez zapobieganie kosztownym awariom 
i minimalizowanie czasu, w którym urządze-
nie nie jest wykorzystywane.

Potencjał dla branży 
nieruchomości

Dostępność dużych danych pozwala na 
nowo spojrzeć na różne obszary ludzkiej 
aktywności. W branży nieruchomości mogą 
one być wykorzystywane praktycznie na 
każdym etapie: od podejmowania decyzji 
o inwestycji, wyboru jej lokalizacji i określe-
nia typu przez fazę projektowania i budowy 
po etap marketingu i sprzedaży. Są pomocne 
w podejmowaniu lepszych decyzji, odkrywa-
niu nowych zjawisk oraz optymalizacji pro-
cesów. Dzięki lokalizacji konkretnych rzeczy 
i urządzeń oraz monitorowaniu stopnia ich 
wykorzystania mogą one usprawnić zarzą-
dzanie zasobami, tym samym przyczyniając 
się do obniżenia kosztów i wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa budowy. 

W przypadku decyzji inwestycyjnych przy-
datne są dane dotyczące lokalizacji – tego, 
co znajduje się w okolicy oraz jaka jest 

charakterystyka mieszkającej tam 
populacji. Z pomocą przy-
chodzą tutaj także dane 

publiczne. Na etapie budowy 
z kolei znacznie większe znaczenie od 

zewnętrznych informacji mają te groma-
dzone przez deweloperów. Oprócz wspo-
mnianych wcześniej danych sensorowych 

i monitorowania urządzeń kluczowe są w tym 
przypadku modele komputerowe fizycznych 
i funkcjonalnych cech budowanego obiektu 
– BIM (building information modeling). Przy 
projektowaniu BIM jest przydatny chociażby 
w kalkulacjach kosztów, analizach tech-
nicznych i analizie charakterystyki energe-
tycznej budynku. W trakcie budowy ułatwia 
współpracę różnych podmiotów, śledzenie 
postępów prac i koordynację działań. Po ich 
zakończeniu jest wykorzystywany w konser-
wacji i obsłudze budynku. Nieco inne zasto-
sowania niż BIM mają cyfrowe odwzorowania 
obiektów, tzw. digital twin, które w przypad-
ku budynków i przestrzeni miejskiej służą 
do modelowania tego, jak ludzie oddziałują 
z przestrzenią. Na etapie marketingu i sprze-
daży ponownie istotne stają się zewnętrzne 
źródła. Oprócz danych publicznych są to 
przede wszystkim te pochodzące z serwisów 
internetowych, które gromadzą informacje 
o zainteresowaniach, preferencjach, ale 
i transakcjach dokonywanych przez użyt-
kowników. Niezwykle użytecznym źródłem 
wiedzy może być też dobrze przygotowana 
własna strona internetowa.

Pola wykorzystania danych ciągle się 
rozszerzają, rośnie też ich liczba. Podmioty, 
które potrafią je zbierać i wykorzystywać, 
lepiej radzą sobie na rynku i w konsekwencji 
zyskują przewagę konkurencyjną. Big data 
staje się zasobem niezbędnym do osiągnię-
cia sukcesu na wielu płaszczyznach – także 
w branży nieruchomości. 

Dostępność big data pozwala na 
nowo spojrzeć na różne obszary 
ludzkiej aktywności. W branży 
nieruchomości mogą one być 
wykorzystywane praktycznie na 
każdym etapie: od podejmowania 
decyzji o inwestycji, wyboru jej 
lokalizacji i określenia typu przez 
fazę projektowania i budowy po 
etap marketingu i sprzedaży.
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Gdzie szukać 
danych?

Geoportal, w tym m.in. 
ewidencja gruntów i bu-
dynków czy numeryczne 
modele wysokościowe.

Dane o miejscach i ich potencjale: baza LocIt two-
rzona przez firmę DataWise, a także serwis Placeme.

Dane o jakości powietrza.
Krajowa baza danych geode-
zyjnej ewidencji sieci uzbroje-
nia terenu (K-GESUT).

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.Księgi wieczyste.

Dane o cenach nieru-
chomości pochodzące 
ze źródeł publicznych, 
w szczególności prowa-
dzone przez starostwa 
powiatowe rejestry cen 
i wartości nieruchomości 
(RCiWN), w których znaj-
dują się m.in. notarialne 
ceny nieruchomości, ope-
raty szacunkowe (autor-
skie wyceny rzeczoznaw-
ców majątkowych dla 
konkretnych miast, np. dla 
Warszawy). Bazy danych 
o transakcjach na rynku 
nieruchomości prowadzą 
też firmy  
https://cenatorium.pl/ 
i https://urban.one/. 

Google Maps, a szcze-
gólnie API tego serwisu 
– dostęp do informacji 
o lokalizacjach, a także 
dane dotyczące odległości 
i czasu dojazdu do różnych 
miejsc.

Google Trends – pokazuje dane ze statystyk zapytań wysyłanych do wyszukiwarki 
Google, umożliwiając śledzenie zmian zainteresowania, np. kiedy zainteresowanie 
mieszkaniami wróciło do poziomu sprzed pandemii czy o ile zwiększyło się zaintere-
sowanie domami czy działkami.

Bank Danych Lokalnych 
– baza danych o gospo-
darce, społeczeństwie 
i środowisku zawierająca 
ponad 40 tys. zmiennych.

Numeryczna prognoza pogody o dużej precyzji, 
generowana dla małych obszarów na siatce o roz-
dzielczości 4 km lub nawet 1,5 km z możliwością 
wyświetlenia mapy.

Google Analytics i wiele 
podobnych rozwiązań, któ-
re pozwalają monitorować 
zachowania użytkowników 
na własnych stronach 
internetowych.

Narzędzia do monitoringu 
internetu, np. SentiOne, 
Brand24, które pozwalają 
monitorować pojawiające 
się w sieci opinie dotyczące 
konkretnych tematów czy 
marek.

Sotrender – analizuje, jak 
użytkownicy reagują na 
komunikację prowadzoną 
przez dane firmy i marki 
w mediach społecznościo-
wych, oraz śledzi działania 
konkurencji.

Dane od operatorów  
telefonii komórkowej.

Przedstawiamy przykładowe źródła
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Big data  
w marketingu 
nieruchomości,

czyli dlaczego mieszkania w pobliżu  
Starbucksa są droższe? 

Wszyscy wiemy, że w branży nieruchomości nic nie 
zastąpi solidnego doświadczenia i przeczucia.  
To klucze do sukcesu. Brzmi sensownie, prawda? 
Jak w wielu przypadkach, które wydają się jasne 
i oczywiste na pierwszy rzut oka, tak i w tym 
sprawa jednak się komplikuje. Sam kwestii 
doświadczenia i intuicji mówię stanowcze  
„nie za bardzo” i już tłumaczę dlaczego.

Marketer z blisko 20-letnim doświadczeniem agencyj-
nym, startupowym i korporacyjnym. Skoncentrowany na 

organizacji i danych. Używa marketingu jako narzędzia bizne-
sowego. Ma swoje zdanie. 

Moja supermoc: Szeroka perspektywa.

Dom czy mieszkanie: Dom.

Rynek pierwotny czy wtórny: Wtórny.

Po pracy zajmuję się: Przyglądam się światu z szerokiej perspektywy, 
przeglądam rynek nieruchomości i myślę nad projektem domu.

Z TEGO  
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 jakie znaczenie mają dane w marketingu

 jak wykorzystać dane do budowania przewagi konkurencyjnej

 jakie narzędzia wspierają marketing oparty na danych

 czy praca z danymi to dobra strategia  
dla wszystkich

Piotr
Golczyk

W procesie podejmowania decyzji doty-
czących nieruchomości musimy wziąć pod 
uwagę nie tylko twarde dane, lecz także 
emocje będące głównym motorem naszych 
działań. Żeby wyciągnąć z tych informacji 
sensowne wnioski, charakterystyczna dla 
naszego mózgu umiejętność uogólniania 
wydaje się niezastąpiona. W efekcie intuicja 
rozumiana jako połączenie wiedzy, doświad-
czenia i emocji nadaje się do tego idealnie. 
Skąd więc moje wątpliwości? 

Przede wszystkim dane, do których mamy 
dostęp, są ograniczone przez naszą percep-
cję, a nasz mózg popełnia kilkaset poważ-
nych błędów, zwanych błędami poznawczymi. 
Dodatkowo intuicja działa dobrze tylko 
wtedy, gdy mamy do czynienia z częstymi 
i powtarzalnymi sytuacjami, a skutki decyzji 
widać od razu. Z tych powodów anestezjolog 
może mieć dobrą intuicję, ale długo czekają-
cy na efekty swojej pracy psychoterapeuta 
już nie. Specjaliści z branży nieruchomości ze 
względu na typową dla nieruchomości dłu-
goterminowość należą do tej grupy, w której 
rola intuicji jest ograniczona. 

Skoro nie intuicja, to co? Od czasów pierw-
szej sprzedanej nieruchomości do początków 
XXI wieku doświadczenie i wyczucie były 
jedynymi dostępnymi narzędziami, a tym 
samym najlepszymi. Jednak kilka lat temu 
pojawiła się dla nich realna alternatywa – 
big data. 

Big data to pojęcie, które ponad 10 lat temu 
zaliczyło szczyt zainteresowania, a już 5 lat 
później zostało usunięte z gartnerowskie-
go hype cycle prezentującego dojrzałość 
rozwiązań technologicznych od momentu 
innowacji przez rozczarowanie po standardo-
we wdrożenia. Dlaczego? Bo big data stało 
się po prostu częścią naszego życia, w tym 
częścią rynku nieruchomości. Stało się tak, 
mimo że – należy to uczciwie przyznać – ry-
nek nieruchomości do najbardziej innowa-
cyjnych nie należy i nazwa „late adopters” to 
drugie imię tej branży.

Żeby przejść 
dalej, muszę 
przytoczyć inne współcześnie 
nadużywane słowo – AI, czyli sztuczną 
inteligencję. Sztuczna inteligencja, a do-
kładniej uczenie maszynowe, to zdolność 
maszyn do rozpoznawania określonych 
wzorów. Zadanie brzmiące „Znajdź psa 
w dużym zbiorze danych, jakim jest mój zbiór 
zdjęć” będzie więc dla sztucznej inteligencji 
operacją naturalną. W efekcie big data i AI 
to świetny, wzajemnie uzupełniający się 
tandem, dlatego często występują razem 
– także w rozwiązaniach big data dla rynku 
nieruchomości. 

Big data w branży nieruchomości

Po co w ogóle dane w branży nieruchomo-
ści? Odpowiedź jest prosta. Żeby wiedzieć 
więcej niż inni i zyskać przewagę. Bardziej 
świadoma decyzja o tym, co sprzedać, co 
kupić, za ile wynająć, gdzie zainwestować, 
ale także jak budować, co budować i gdzie 
budować, daje nam przewagę. Szczególnie 
gdy wiedza nie opisuje tylko świata dzisiaj, 
ale również jutro. Służy temu analityka 
predyktywna, czyli taka, która pokazuje 
zarys przyszłości, a tym samym pozwala 
znacząco zredukować długoterminowe 
ryzyka, co w nieruchomościach jest jednym 
z najistotniejszych czynników decyzyjnych. 
Potrzebę korzystania z takiej wiedzy widać 
wyraźnie w raporcie Commercial Real 
Estate Outlook 2019, zgodnie z którym 
39% inwestorów planuje korzystać z analiz 
predykcyjnych przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych.

Co może powiedzieć inwestorom 
analiza big data?

Ciekawe przykłady pochodzą z rynku, na 
którym nowoczesna technologia najbardziej 
wkroczyła w branżę nieruchomości, czyli 
USA. Wykrycie poniższych zależności jest za-
daniem typowym dla analiz dużych zbiorów 
danych zawierających nietypowe wymiary. 

Ceny 
mieszkań 
w Bostonie, które 
były położone kilkaset me-
trów od restauracji Starbucks, wzrosły 
o ponad 45% w stosunku do wszystkich 
innych lokalizacji w mieście. Podobnie na 
cenę nieruchomości wpływała w Seattle 
bliskość specjalistycznych sklepów spożyw-
czych. W tym samym mieście dzięki analizie 
big data udało się przewidzieć wysokość 
czynszu z dokładnością 90% w perspekty-
wie 3 lat. Różnice w czynszu dochodzące do 
60% w pozornie podobnych mieszkaniach 
i lokalizacjach były spowodowane bliskością 
sklepów odzieżowych i wysoko ocenianych 
restauracji. 

Jakie dane są brane pod uwagę 
w analizie?

W zasadzie wszystkie, które uważamy za 
warte uwzględnienia, i jeszcze więcej. Pro-
blemem jest jednak zazwyczaj aktualność 
i dostępność takich danych. 

Z danych pochodzących od firm, które na 
podstawie analizy big data w nieruchomo-
ściach stworzyły swój model biznesowy, 
można się dowiedzieć, że biorą one pod 
uwagę raczej nietypowe czynniki. Są to 
kwestie, takie jak: natężenie dziennego i noc-
nego ruchu ulicznego, hałas, bliskość imprez 
publicznych, wskaźniki przestępczości, różne 
kategorie zabudowy komercyjnej, wielkość 
budynków komercyjnych, placówki szkolne, 
uczelnie, a nawet popularność oraz oceny 
użytkowników pobliskich kawiarni, barów, 
restauracji i centrów handlowych. Niektóre 
z firm uwzględniają również takie szczegóły, 
jak ilość światła słonecznego docierające-
go do danej nieruchomości w ciągu dnia. 
Dochodzą do tego informacje o możliwości 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, 
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w tym o ofercie zajęć w pobliskich parkach 
i ich ocenie przez uczestników. 

Oczywiście standardowo są także brane 
pod uwagę zachowania klientów. Nie tylko 
ich aktywność w serwisach internetowych 
oferujących nieruchomości, lecz także ich 
dalsza konwersja i finalnie proces zakupu. 
Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie wzorca 
klienta zainteresowanego określonym typem 
nieruchomości, co umożliwia tworzenie 
lepszych narzędzi rekomendacyjnych oraz 
zwiększenie świadomości pośredników na 
temat tego, jakie nieruchomości mogą być 
bardzo dobre dla określonego typu klienta, 
a ponadto skraca czas i zmniejsza zaangażo-
wanie pośredników w pracę z potencjalnymi 
klientami, którzy nigdy nimi nie zostaną. 
Bardzo popularną rozrywką ludzi jest wszak 
oglądanie cudzych nieruchomości, na 
które (najpewniej) nigdy nie będzie ich stać. 
Niektórzy nie poprzestają na oglądaniu ich 
w internecie, ale aktywnie umilają sobie 
życie, zwiedzając fizycznie nieruchomości 
do sprzedaży. 

Jak dane pomagają w marketingu 
nieruchomości?

Marketing, niezależnie od branży, kieruje się 
tymi samymi mechanizmami. Inna jest tylko 
materia przetwarzana przez ten mechanizm. 
Trudność w marketingu nie bierze się z tego, 
że mechanizmy nie są znane, ale z tego, że 
należy poznać wspomnianą materię. Każda 
branża jest bowiem inna, a nawet dwie firmy 
pracujące w podobny sposób, w tej samej 
kategorii, mogą się między sobą dramatycz-
nie różnić. 

To właśnie wiedza na temat danej firmy, jej 
sytuacji oraz jej klientów jest kluczowa dla 
powodzenia działań marketingowych. Wie-
dza zaś sprowadza się do umiejętności anali-
zy danych oraz oczywiście ich posiadania. 

W tym artykule mówimy o big data i bardzo 
dojrzałych technologicznie rozwiązaniach, 
które pozwalają zarówno na zbieranie, 
jak i przetwarzanie danych. Tymczasem 
większość firm ma problem z podaniem ja-
kichkolwiek informacji poza pojedynczymi, 
często wyrwanymi z kontekstu „firmowymi 
opowieściami”, pojedynczymi mailami od 
klientów, zeznaniami handlowców czy osób 
współpracujących bezpośrednio z klien-
tami. Często okazuje się, że pamięć ludzka 
jest zawodna i firmy pomijają większość 
klientów, pamiętając najbardziej nietypo-
wych. Do tego ich percepcja jest skrzy-
wiona przez różnego rodzaju uprzedzenia. 

Co więcej, ta przewaga jest bardzo trudna 
do nadgonienia przez inne firmy. Dlacze-
go? Otóż oprogramowanie można kupić 
bardzo łatwo. Wystarczy mieć budżet i chęć, 
a sprzedawcy robią wszystko, żebyśmy 
mieli rozwiązanie tak szybko, jak to moż-
liwe. Tajemnicą poliszynela jest jednak to, 
że zakup oprogramowania nie rozwiązuje 
naszych problemów, wręcz przeciwnie! Ono 
dodaje tylko kolejny problem do naszej listy. 
Zacznie rozwiązywać problemy dopiero 
wtedy, gdy nauczymy się z tych narzędzi 
korzystać, a to jest zupełnie, ale to zupełnie 
inny poziom umiejętności i kompletnie inna 
skala wyzwania. 

Dlaczego? Skuteczne użycie narzędzi wy-
maga stworzenia kultury firmy zbudowanej 
wokół danych. A zmiana kultury jest trudna, 
bo stawiamy naturalny opór nawet 
przed drobną korektą. To dla-
tego innowacyjne 
rozwiąza-

nia powstają 
zazwyczaj w specjalnie 
zaprojektowanych do tego celu 
organizacjach, czyli startupach. I to jest 
bardzo dobra wiadomość, bo proste rzeczy, 
będące w zasięgu każdego, nigdy nie stwo-
rzą przewagi konkurencyjnej. Każdy może 
je mieć. Przewaga kryje się gdzie indziej – 
w kulturze wykorzystania dostępnych dla 
każdego narzędzi. Podsumowując, nie trzeba 
mieć big data i AI na pokładzie, żeby zdobyć 
przewagę zbudowaną dzięki analizie danych.

Przykłady firm korzystających 
z big data na rynku 
nieruchomości

Niektóre z wymienionych niżej firm wyko-
rzystują big data oraz AI, a inne po prostu 
korzystają z różnorodnych informacji i roz-
wiązań analitycznych, które nie wyczerpują 
ani definicji big data, ani definicji uczenia 
maszynowego. Mimo to pracują na danych 
i dane oraz płynąca z nich wiedza są ich 
główną wartością dodaną, którą dostarczają 
użytkownikom, dlatego umieściłem je na 
liście. 

• Skyline AI pozwala na podstawie prze-
szłych transakcji zrozumieć, jakie są trendy 
rynkowe dla inwestycji komercyjnych.

Podsumowując: w większości firm wiedza 
jest czysto anegdotyczna, intuicyjna – a nie 
oparta na danych i rzetelnej analizie. Co 
ciekawe, nie dotyczy to tylko firm tradycyj-
nych, lecz także tych działających za pomo-
cą nowoczesnych technologii w nowocze-
snych mediach. 

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, dane 
są na wagę złota. Te, które odkrywają niety-
powe, nieznane wcześniej zależności, będą 
oczywiście warte najwięcej. Dlatego big data 
w połączeniu z AI w tym wypadku może być 
dla biznesu bezcenna.

Jak wykorzystać dane 
w planowaniu i realizacji działań 
marketingowych?

Zawsze należy dążyć do wiedzy na temat 
grupy docelowej. Trzeba poznać jej motywa-
cje, problemy, to, co ją napędza do decyzji 
zakupowej albo co ją przed nią powstrzymu-
je, które zachowania w serwisie prowadzą 
do zakupu, a które zachowania do niego nie 
prowadzą. Ważne jest też to, jakie cechy 
świadczą o tym, że ktoś jest albo nie jest po-
tencjalnym klientem (co wymaga powiąza-
nia danych odwiedzających z danymi z badań 
i CRM). Wszystko po to, żeby w drodze ana-
lizy starać się zrozumieć, jak segmentują się 
użytkownicy, i poznać w wyniku badań (także 
tych tradycyjnych), czym się te segmenty 
charakteryzują. 

Dzięki temu można lepiej zrozumieć ocze-
kiwania klientów, ich intencje czy potencjał 
zakupowy, a potem dostosować się do ich 
potrzeb albo wprowadzić innowacje, które 
otworzą przed klientami nieznane moż-
liwości i doświadczenia. W wyniku takich 
działań mogą pojawić się zmiany w obsłudze 
klienta, UX, designie, komunikatach pro-
mocyjnych, usłudze, produkcie czy nawet 
modelu biznesowym.

Na jakiego rodzaju danych warto 
się skupić i skąd je brać?

Rodzaj danych, które należy zbierać, zależy 
od typu biznesu. Deweloperzy i pośrednicy 
umożliwiający wyszukiwanie nieruchomości 
teoretycznie mogą skorzystać ze wszyst-
kich typów danych wymienionych w artyku-
le. Zawsze pojawiają się jednak trzy pytania: 
skąd te dane brać, ile będzie kosztowało ich 
gromadzenie oraz analiza i czy dostarczona 
wartość pozwala zdobyć przewagę bizneso-
wą. Każde kolejne pytanie zmniejsza szansę 
na to, że firma zdecyduje się wyjść poza 
standardowe, ogólnodostępne rozwiązania 

• Proportunity dostarcza podobnej wartości 
do Skyline AI, ale nieruchomościom 
mieszkalnym; posługuje się przy tym dużą 
liczbą nietypowych danych, o których 
wspominałem wyżej.

• Endo wykorzystuje uczenie maszynowe 
oraz big data do tego, aby wyliczać koszt 
najmu dla danej nieruchomości, a także 
estymować jego poziom w zależności 
od tego, jak dana nieruchomość zosta-
nie przerobiona.

• Beyond Pricing dostarcza informacji 
o możliwym poziomie przychodów 
w przypadku wynajmu krót-
koterminowego. 

• Urban.one 
generuje automa-
tycznie wyceny nieruchomości 
na podstawie danych pochodzących 
z cen transakcyjnych, dotyczących blisko-
ści do wybranych typów obiektów, danych 
o przestępczości itd.

• Lofty AI pozwala zidentyfikować obszary 
wykazujące wczesne symptomy wzrostu 
cen nieruchomości ze względu na gentry-
fikację, czyli zwiększoną liczbę mieszkań-
ców o wysokich dochodach. 

• Trulia oraz Zillow to serwisy online pozwa-
lające znaleźć idealną inwestycję dzięki 
wielu nietypowym filtrom oraz informacji 
o aktualnej i przewidywanej wartości 
nieruchomości. 

• Nowe rozwiązania oparte na AI wpro-
wadza Otodom. Jedno skupione jest 
na predykcji cen nieruchomości, drugie 
– na wyszukiwaniu i śledzeniu zdupliko-
wanych ogłoszeń. Więcej w wywiadzie 
na s. 34.

w zakresie zbierania, analizy i wyciągania 
wniosków z danych. I to nie jest złe. 

Należy pamiętać, że standardowe rozwiąza-
nia pozwalają gromadzić dane o zachowaniu 
użytkowników na stronie internetowej, mie-
rzyć istotne dla biznesu konwersje, segmen-
tować klientów według tego, jak konwertują, 
na ile są zadowoleni z obsługi, z użyteczności 
serwisu. To dobry punkt wyjścia do tego, by 
wybrać określone segmenty do np. badań 
pogłębionych, podczas których możemy 
dowiedzieć się więcej o potrzebach klientów, 
ich oczekiwaniach wobec serwisu, zastrzeże-
niach, motywacjach.

Jakich przykładowych narzędzi 
możemy użyć? 

Przez typowe i popularne rozwiązania 
rozumiem np. SalesForce, Atlassian, HotJar, 
Google Analytics, PIWIK, SalesManago czy 
Marketo. Prawidłowe skonfigurowanie tych 
narzędzi, używanie ich w usystematyzowany 
sposób, połączenie ich z badaniami tradycyj-
nymi oraz inwestycja w osoby zajmujące się 
aktywnie analizą tych danych może dostar-
czyć biznesowi bardzo wiele wartościowych 
informacji, a marketingowi pomóc skutecz-
nie budować komunikację i efektywnie ją 
segmentować chociażby po to, by tworzyć 
odpowiednie komunikaty dla odpowiednich 
grup w systemach reklamowych. 

Czy big data jest dla wszystkich?

Gotowe narzędzia, chociażby te wspomniane 
wyżej, czasami same w sobie korzystają z big 
data oraz AI. Te rozwiązania są w zasięgu 
praktycznie każdej firmy. Należą do nich np. 
wspomniane systemy reklamowe. Własne 
rozwiązania big data leżą jednak najczęściej 
poza możliwościami większości firm. Często 
wykraczają także poza ich potrzeby. 

Co prawda wspomniany zestaw narzędzi nie 
oznacza, że firma wykorzystuje big data, ale 
nie wolno go lekceważyć. Wręcz przeciwnie. 
Ich dobre wykorzystanie pozwala poczuć siłę 
danych i zyskać 80% płynącej z nich wartości 
przy 20% wysiłku.

Bardzo ważne, by zrozumieć, że wykorzysta-
nie pełnej mocy standardowych narzędzi jest 
pierwszym, bardzo dużym krokiem do tego, 
żeby zbudować mocną przewagę konku-
rencyjną opartą na wiedzy. Tam, gdzie inni 
bazują na wyczuciu, anegdotach i wszyst-
kowiedzących managerach, my mamy 
szansę budować proces decyzyjny oparty na 
faktach. To ogromna przewaga.

Podsumowanie

Jeżeli ktoś nie wie, czym są dane dla orga-
nizacji, to powinien obejrzeć najlepszy do-
stępny materiał szkoleniowy na ten temat, 
jaki znam, czyli Moneyball z Bradem Pittem 
w roli głównej. To dobry punkt startu. Tajem-
nica wartości pracy na danych jest taka, że 
mało która firma „potrafi w dane”. Dlate-
go, jeżeli chcemy i czujemy, że nasza 
organizacja powinna zacząć 
aktywnie korzystać 
z danych, 

pamiętajmy, 
że narzędzia kupimy 
szybko, trochę wolniej je wdro-
żymy, bardzo wolno nauczymy się w pełni 
z nich korzystać, jeszcze więcej czasu zajmie 
nam integracja danych z różnych źródeł, 
a potem wydobycie z nich wartościowych 
informacji. Jeżeli jednak podejmiemy decyzję 
i wyruszymy w drogę, to kiedy się odwrócimy, 
zauważymy, że inni nie doszli nawet do poło-
wy dystansu i właśnie zyskaliśmy przewagę 
konkurencyjną, której oni nie są w stanie 
nadrobić.

Chyba o to chodzi w biznesie, prawda? 
A w takim biznesie, jak nieruchomości, które 
z natury rzeczy poddają się zmianom opor-
nie, to może być bardzo duża i trwała  
przewaga. Powodzenia!
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Big
data

Ceny ofertowe, ceny najmu i zwrot z inwestycji  
w mieszkania w Polsce

w podejmowaniu  
decyzji przez  
inwestorów 
indywidualnych

Warszawa
Cena [zł/m2]: 11 713
Cena najmu [zł]: 3 259
ROI [%]: 5,52Łódź

Cena [zł/m2]: 6 371
Cena najmu [zł]: 1 687
ROI [%]: 6,07

Opole
Cena [zł/m2]: 5 922
Cena najmu [zł]: 1 594
ROI [%]: 5,10

Białystok
Cena [zł/m2]: 6 717
Cena najmu [zł]: 1 511
ROI [%]: 5,18

Olsztyn
Cena [zł/m2]: 6 435
Cena najmu [zł]: 1 305
ROI [%]: 4,39

Bydgoszcz
Cena [zł/m2]: 6 409
Cena najmu [zł]: 1 500
ROI [%]: 5,00

Gorzów Wielkopolski
Cena [zł/m2]: 4 869 
Cena najmu [zł]: 1 375
ROI [%]: 5,79

Lublin
Cena [zł/m2]: 7 262
Cena najmu [zł]: 1 903
ROI [%]: 5,64

Kraków
Cena [zł/m2]: 10 332
Cena najmu [zł]: 1 985
ROI [%]: 4,21

Rzeszów
Cena [zł/m2]: 6 327
Cena najmu [zł]: 1 528
ROI [%]: 4,97

Katowice
Cena [zł/m2]: 7 579
Cena najmu [zł]: 1 674
ROI [%]: 5,07

Kielce
Cena [zł/m2]: 6 146
Cena najmu [zł]: 1 306
ROI: 4,25

Gdańsk
Cena [zł/m2]: 10 541
Cena najmu [zł]: 2 163
ROI [%]: 4,31

Toruń
Cena [zł/m2]: 6 765
Cena najmu [zł]: 1 363
ROI [%]: 4,21

Szczecin
Cena [zł/m2]: 7 124
Cena najmu [zł]: 2 011
ROI [%]: 5,57

Poznań
Cena [zł/m2]: 7 906 
Cena najmu [zł]: 1 667
ROI [%]: 4,60

Wrocław
Cena [zł/m2]: 8 848
Cena najmu [zł]: 2 082
ROI [%]: 5,15

Zielona Góra
Cena [zł/m2]: 5 657
Cena najmu [zł]: 1 515
ROI [%]: 5,58

Dane na marzec 2021

Zwrot
z inwestycji
ROI – na mapie znajdziesz uproszczone 
wyliczenie zwrotu z inwestycji 
mierzonego poprzez stosunek ceny 
mieszkania do średniej ceny najmu 
mieszkania. Przykładowo ROI na 
poziomie 7% zwraca w ciągu roku 
7% kosztu poniesionego na zakup 
mieszkania. Wyliczenie nie uwzględnia 
okresu, gdy mieszkanie nie jest wynajęte, 
kosztów remontów i utrzymania 
mieszkania oraz podatków.
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Po więcej aktualnych 
i historycznych danych 
na temat cen ofertowych 
mieszkań i domów, cen 
najmu i zwrotu z inwestycji 
w 40 największych miastach 
zajrzyj na otodom.pl!

Dynamika stóp zwrotu

Inwestowanie jest 
sztuką podejmowania 

trafnych decyzji. Inwestując, podejmu-
jemy ryzyko w nadziei na pozytywny zwrot. 
Ufamy, że jesteśmy racjonalni w swoim 
postępowaniu, ale często nie doceniamy roli 
emocji w naszym procesie decyzyjnym. Jak 
często zdarzyło się, że zaczęliśmy sięgać po 
racjonalne argumenty dopiero po dokonaniu 
wyboru, aby usprawiedliwić go w naszej gło-
wie? Zadajmy sobie pytanie, w jakim stopniu 
faktycznie korzystamy ze źródeł danych, 
a w jakim stopniu kierują nami emocje. 

Warto świadomie podejść do całego 
procesu i oprzeć go w większej mierze na 
danych, szczególnie gdy są one dostępne na 
wyciągnięcie ręki. Dane mogą nas wesprzeć 
w wielu aspektach, począwszy od charakte-
ru i horyzontu czasowego naszej inwestycji, 
poprzez szacowanie zwrotu, a na analizie 
ryzyka skończywszy.

Przykładowo, obserwując wysoką dynamikę 
wzrostu cen, możemy rozważyć opła-

calność krótkoterminowej inwe-
stycji w mieszkanie do 

remontu. 

Wówczas jesteśmy w stanie zrealizować zysk 
w ciągu kilku miesięcy, o ile uda nam się na-
być nieruchomość z odpowiednim upustem 
i zrealizować remont w ramach założonego 
budżetu. Przy szacowaniu rentowności warto 
zwrócić uwagę na wzrost wartości nierucho-
mości wynikający z różnicy cen na przestrze-
ni trzech do sześciu miesięcy. Sprawdźmy 
dokładnie, z jakiego rynku bardziej opłaca się 
nam pozyskać nieruchomość: z pierwotnego 
czy raczej wtórnego? Odpowiedź na to pyta-
nie wcale nie jest oczywista i dane niejedno-
krotnie mogą nas zaskoczyć.

Przy mniejszej dynamice wzrostu cen można 
rozważyć kupno mieszkania w celu najmu 
krótkoterminowego lub okazjonalnego. Tutaj 
o opłacalności naszej inwestycji zdecyduje 
oczywiście wysokość cen najmu, budżet na 
remont i adaptację, a także czas, przez jaki 
nasza nieruchomość będzie wynajęta. Warto 
zwrócić uwagę na orientacyjną stopę zwrotu 
(ROI), która nie jest gwarantem zysku, ale 
pomoże w określeniu minimalnego czasu 
niezbędnego do uzyskania oczekiwanej przez 
nas rentowności.

Czego nie warto robić? Z pewnością należy 
unikać próby przewidywania dalekiej przy-

szłości na podstawie trendów historycz-
nych. Tego, co przed nami, nie 

możemy w stu pro-
centach 

przewidzieć z uwagi na złożoność mechani-
zmów rządzących otaczającym nas światem, 
a także nieprzewidziane zdarzenia mające 
wpływ na inwestycję. Krach finansowy, pan-
demia, skokowy wzrost stóp procentowych 
to nadlatujące znikąd „czarne łabędzie”, 
których nie będziemy w stanie prognozować, 
ale na które możemy się w pewnym stopniu 
przygotować.

Co zatem warto zrobić? Na podstawie aktu-
alnych trendów możemy przeprowadzić sy-
mulację kilku scenariuszy, które pokażą nam 
odporność naszej inwestycji na potencjalne 
zawirowania. Możemy sobie odpowiedzieć na 
kilka pytań: Jak nisko może spaść cena naj-
mu, aby nasza inwestycja była nadal opłacal-
na? Przy jakiej wysokości stóp procentowych 
cena najmu będzie nadal pokrywać raty 
kredytowe? Jak długo możemy pozostawać 
bez najemcy, aby nie generować straty? 
Taka analiza warunków brzegowych pozwala 
nam na ustalenie progów ostrzegawczych, 
przy których możemy rozważyć ewentualne 
wyjście z inwestycji i ograniczenie strat.

W przypadku inwestycji nie ma niestety jed-
nej, uniwersalnej recepty na sukces. Umie-
jętne korzystanie z wiarygodnych i reprezen-
tatywnych danych może być dla nas jednak 
źródłem cennej wiedzy. Zróbmy z danych jak 
najlepszy użytek, przekładając je na trafne 
decyzje i sukces inwestycyjny. 

Dla inwestora prywatnego największą 
korzyścią czerpaną z danych ofertowych 
jest lepsze zrozumienie zjawisk zacho-
dzących na lokalnych rynkach nieru-
chomości. Porównanie danych z różnych 
miast może dostarczyć wartościowych 
informacji, które pozwalają podejmować 
decyzje inwestycyjne bardziej świado-
mie. Na podstawie przedstawionych 
danych można obserwować zachowanie 
lokalnego rynku nieruchomości, m.in. czy 
ceny ofertowe oraz czynsze najmu rosną, 
spadają lub utrzymują się na stabilnym 
poziomie. Znając cykliczny charakter 
rynku nieruchomości, planując inwestycję, 

można pokusić się o prognozowanie rynku 
w przyszłości.

Na co warto zwrócić uwagę w interpretacji 
tych danych? Dane ofertowe to nie dane 
transakcyjne, ale dostępne w większej ilo-
ści i przez dłuższy czas pozwalają zobaczyć 
trendy i zależności. Trzeba także zwrócić 
uwagę na fakt, że prezentowane dane 
są uśrednione, każdorazowo więc należy 
bardzo dokładnie przeanalizować każdą 
nieruchomość i jej bezpośrednie otoczenie. 
Z perspektywy inwestora ciekawe jest po-
równanie różnych rynków – miast w Polsce 
oraz zestawienie ze sobą cen mieszkań 

i domów, a także (uproszczonej)  
rentowności z inwestycji w mieszkanie pod 
wynajem. Na tej podstawie można wybrać 
ciekawe i mniej nasycone rynki, a nie kon-
kurować w czerwonym oceanie. 

Przyjęty model prezentowania cen 1 m2 po-
wierzchni (zł/m2) stanowi spore uproszcze-
nie. Wprawdzie dzięki niemu można zesta-
wić różne i trudno porównywalne ze sobą 
nieruchomości (np. domy i mieszkania), 
jednak klienci podejmują decyzje zakupo-
we, opierając się na kwocie całkowitej, jaką 
mają do dyspozycji na rachunku bankowym 
lub w formie zdolności kredytowej. 

Tomek

Kuba

Jamiński

Karliński

Head of Data Science w OLX Group

Założyciel Grupy Inwestycyjno-Deweloperskiej Magmillon
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Big data niezbędnikiem dewelopera.

Jak planować każdy 
z etapów inwestycji,  

bazując na danych 
mobilnych?

Analizy danych mobilnych informujące o przemieszczaniu 
się użytkowników bez wątpienia mogą i powinny być 
wykorzystywane na każdym etapie procesu deweloperskiego. 
Począwszy od poszukiwania lokalizacji dla nieruchomości, 
poprzez jej budowę, a skończywszy na sprzedaży i obsłudze 
mieszkańców, pomagają one planować strategię 
i podejmować dobre decyzje. W artykule przedstawiam 
obszary badań, które są związane z każdym  
z tych etapów.

Lokalizacja inwestycji oparta 
na danych

Wybór działki to kluczowy element procesu 
deweloperskiego, dlatego powinien być 
wspomagany przez szczegółowe analizy 
danych na temat konkretnej miejscowości 
i jej otoczenia. Najważniejsze obszary, które 
należy wziąć pod uwagę, to potencjał lud-
nościowy, struktura mieszkańców, podróże 
obligatoryjne, profilowanie demograficzne 
i behawioralne. W zakresie potencjału ludno-
ściowego warto zbadać liczbę mieszkańców 
miejscowości, w której planujemy inwesty-
cję, liczbę mieszkańców w aglomeracji jako 
całości oraz wielkość populacji dojeżdżającej 
do pracy/miejsca nauki. 

W artykule przyjrzymy się wynikom takich 
badań na przykładzie Olsztyna. 

Łączny potencjał ludnościowy Olsztyna to 
212 000 osób, a wraz z okolicznymi gminami 

Ekspert w zakresie strategii, marketingu, zarządzania projektami, finansowania z UE, negocjacji 
i restrukturyzacji. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami z takich 

branż, jak finanse, inwestycje, nieruchomości. Był m.in. wiceburmistrzem miasta Szklarska 
Poręba, zarządzał projektami transformacji biznesowej w czołowych firmach deweloperskich 

w Polsce (Murapol S.A., Polnord S.A.). Członek zarządu i współzałożyciel Selectivv, gdzie 
odpowiada za dział badawczy.

Moja supermoc: Upór. 

Dom czy mieszkanie: Dom.

Rynek pierwotny czy wtórny: Pierwotny .

Po pracy zajmuję się: Zimą narty, latem windsurfing.

Z TEGO  
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 jak dane mobilne 
wspierają pracę na 
różnych etapach procesu 
deweloperskiego

 na które dane warto zwrócić 
szczególną uwagę

 co dane o zachowaniach 
użytkowników mówią 
o strukturze miasta

Aleksander
Luchowski
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nosił niespełna 6% (3 125 użytkowników). 
Możemy z całą pewnością założyć, że zdecy-
dowana większość potencjalnych klientów 
to mieszkańcy Olsztyna i to do nich należy 
kierować komunikację sprzedażową. W ten 
sposób przechodzimy do obszaru analiz 

266 725 osób. Oczywiście informacja o licz-
bie ludności jest tylko jednym z elementów 
definiujących potencjał danej miejscowości. 
Równie istotne są dane dotyczące liczby 
osób spędzających czas na jej obszarze 
(strefa dzienna, czyli strefa pracy/nauki). 
Dowiadujemy się, że spośród 54 237 użyt-
kowników mieszkających w okolicznych 
gminach 2 776 osób dojeżdża do Olsztyna 
obligatoryjnie, a więc regularnie, np. w ce-
lach zarobkowych, i może stanowić kolejną 
grupę potencjalnych inwestorów.

Poruszając się według zasady tunelu – od 
ogółu do szczegółu – przechodzimy do ana-
lizy poszczególnych części Olsztyna (w tym 
przypadku jego dzielnic). Na tym etapie 
sprawdzamy, jak wygląda struktura ludno-
ściowa w poszczególnych dzielnicach (liczba 
mieszkańców) i na jej podstawie możemy wy-
znaczyć jednostki administracyjne, w których 
obecnie mieszka najwięcej użytkowników.

Z analizy wynika, że najwięcej mieszkańców 
odnotowano w dzielnicy Jaroty, Kormoran, 
Nagórki oraz Pojezierze. Obszary te już 
w momencie pomiaru stanowiły miejsce 
zamieszkania dużej części populacji Olsz-
tyna. Na kolejnym etapie przyjrzyjmy się 
przemieszczaniu się mieszkańców Olsztyna 
w kontekście różnic między strefą nocną 
(zamieszkania) a dzienną (nauki/pracy). 
W efekcie otrzymujemy bilans poszczegól-
nych dzielnic widoczny na mapie.

Południowe dzielnice (Generałów, Jaroty) 
oraz druga co do liczebności dzielnica Kor-
moran stanowią „sypialnie” Olsztyna. Użyt-
kownicy w ciągu dnia częściej przemieszczają 
się po takich dzielnicach, jak Pojezierze, Pod-
grodzie czy Kętrzyńskiego. Mając na uwadze 
komfort potencjalnych kupców w rozumieniu 
krótkiego czasu dojazdu do pracy (co może 
się przekładać na zainteresowanie inwe-
stycją), można szczególnie rekomendować 
dzielnice południowo-wschodnie, takie jak 
Kormoran, Mazurskie, Jaroty czy Brzeziny.

Po przeanalizowaniu zachowań mieszkań-
ców aglomeracji olsztyńskiej kolejnym 
etapem jest sprawdzenie potencjału miasta 
w kontekście użytkowników znajdujących 
się w procesie zakupowym nieruchomości. 
W tym celu przeprowadzamy profilowanie 
użytkowników, wyodrębniając osoby, które 
spełniają założone warunki. Osoby będące 
w procesie zakupowym zostały zdefiniowane 
jako użytkownicy urządzeń mobilnych, którzy 
regularnie korzystali z aplikacji z ofertami 
nieruchomości, np. Otodom, w okresie po-
przedzającym analizę. Okazało się, że ponad 

11% mieszkańców Olsztyna (24 256 osób) 
w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających 
badanie aktywnie poszukiwało ofert na rynku 
nieruchomości. Możemy zatem określić ich 
jako potencjalnych klientów. W przypadku 
okolicznych gmin odsetek ten był niższy i wy-

Z jakich etapów składa się proces dewelo-
perski – czy inwestycja zaczyna się w mo-
mencie, gdy na budowie następuje wbicie 
pierwszej łopaty? 

Proces deweloperski zaczyna się zdecy-
dowanie wcześniej. Jego pierwszy etap to 
poszukiwanie i ustalenie odpowiedniej loka-
lizacji dla nieruchomości. Każdy deweloper 
wyznacza swoje indywidualne założenia, 
które ta lokalizacja powinna spełniać. Adres 
nieruchomości często też podpowiada 
nam, jaki budynek będziemy budować oraz 
jakie rodzaje i jaki rozkład mieszkań w nim 
zastosujemy. Ustalone zostaje również, czy 
powstanie nieruchomość o podwyższonym 
standardzie, czy decydujemy się na jakość 
konsumencką. Na tym etapie wspomaga-
my się pracą pośredników lub zasobami 
własnych biur. Po znalezieniu terenu lub 
nieruchomości sprawdzamy inwestycję pod 
kątem prawnym i formalnym, weryfikujemy, 
co i w jaki sposób możemy zbudować. 

Kolejny, drugi etap to projektowanie. Tutaj 
skupiamy się na architekturze i konkret-
nym układzie lokali, rozmieszczeniu miejsc 
postojowych, dokładnie rozrysowujemy 
kształt mieszkań i właściwie ten moment 
jest jednym z kluczowych przy projektowaniu 
budynków wielomieszkaniowych. Na tym 
etapie musimy także zadbać o odpowiednie 
rozplanowanie pomieszczeń, ich nasłonecz-
nienie, widok z okien czy poziom interakcji 
z innymi mieszkaniami (np. poprzez prze-
strzeń pomiędzy balkonami). 

Trzeci etap pełen jest formalności: to uzy-
skanie zgód budowlanych, gromadzenie i ka-
talogowanie dokumentów. Symultanicznie 
toczy się proces wyboru wykonawcy, który 
właściwie jest kolejnym etapem deweloper-
skiej ścieżki. W jego ramach realizowane jest 

rozeznanie rynku wykonawców, sprawdzenie 
i zweryfikowanie ich cen, nierzadko rozpisanie 
i przeprowadzenie przetargu. Czwarty, klu-
czowy punkt to budowa i wszystkie czynności 
wykonywane w ramach realizacji założonego 
projektu. W końcu nadchodzi etap oddania 
do odbioru, czas ewentualnych poprawek, 
urządzania zieleni czy montowania tzw. małej 
architektury. W momencie uruchomienia 
budowy działa już sprzedaż mieszkań. 

To rzeczywiście długa i precyzyjna droga 
– czy na każdym z jej etapów korzystacie 
Państwo z danych? Które z nich są szcze-
gólnie ważne? 

Każdy z deweloperów tworzy i przechowuje 
swoją własną bazę informacji, które podczas 
procesu deweloperskiego i na jego poszcze-
gólnych etapach zbiera i archiwizuje. Tak 
naprawdę w większości są to dane, które 
można później wykorzystać ponownie i także 
z tego powodu są dla nas tak cenne. To trochę 
jak spisanie i przechowywanie wiedzy oraz do-
świadczenia. Podczas pozyskiwania działki ko-
rzystamy np. z zaufanych, rekomendowanych 
biur pośrednictwa oraz ich kontaktów. Kon-
takty do nich to dla nas ważne, wrażliwe dane. 
Podobnie z bazami biur architektonicznych, 
a nawet konkretnymi rozwiązaniami budow-
lanymi, które są sprawdzone w poszczegól-
nych sytuacjach – to bezcenna wiedza, która 
czasami podpowiada nam najlepsze pomysły. 
Przechowujemy też dane dotyczące tego, 
jak zastosowane przez nas pomysły „dzia-
łają” w praktyce, np. które układy mieszkań 
się sprawdziły, które cieszą się największym 
zainteresowaniem. Ważne są także informa-
cje, które otrzymujemy od biur sprzedaży. To 
one mówią nam, czego potencjalni użytkow-
nicy oczekują od sypialni, salonu czy kuchni. 
Z tych danych korzystamy podczas procesu 
projektowania po to, by jak najdokładniej od-
powiedzieć na potrzeby przyszłych użytkow-
ników. Istotnym zbiorem danych jest dla nas 

oczywiście również baza klientów z podziałem 
na konkretne podgrupy inwestorów, np. tych, 
dla których kolejne mieszkanie to inwesty-
cja pod wynajem, czy tych, którzy po prostu 
chcą zmienić miejsce zamieszkania. Cennym 
zbiorem informacji, który pomaga nam na 
etapie wyboru podwykonawcy, są z kolei dane 
o rynkowych cenach – wszystko po to, by móc 
porównać oferty poszczególnych wykonaw-
ców i podjąć odpowiedzialną decyzję. 

Z kolei budowa to etap, który bez danych nie 
miałby szans na powodzenie. Cały proces 
dokładnie archiwizujemy i analizujemy, 
wyciągamy konkretne wnioski, do poszcze-
gólnych dokumentacji zdarza nam się często 
wracać, aby zweryfikować podjęte decyzje 
czy zastosowane rozwiązania. 

Końcowy etap to sprzedaż. Tutaj oczywiście 
także bazujemy na danych, począwszy od 
ustawienia cen czy sprawdzenia aktualnej 
koniunktury i popularności poszczególnych 
rozwiązań aż po komunikację i marketing, 
w których targetowanie poszczególnych ko-
munikatów ma oczywiście ogromne znaczenie.

Czy widzi Pan jakieś dane lub narzędzia do 
ich zbierania czy przechowywania, które 
dziś są niedopracowane, a których będą 
Państwo potrzebować w przyszłości?

Myślę, że to dobry czas na to, żeby kształto-
wać świadomość klientów indywidualnych 
– wskazywać im konkretne dane, które mogą 
mieć znaczenie w procesie decyzyjnym przy 
zakupie mieszkania czy domu. Oparcie decy-
zji o zakupie nieruchomości na świadomości 
znaczenia poszczególnych danych (lokaliza-
cja, metraż itp.) w stosunku do kształtowania 
się potrzeb odbiorców indywidualnych to 
dziś nadal ważny problem. Narzędzie, które 
mogłoby go rozwiązać i takie dane upo-
wszechnić, z pewnością byłoby dla całego 
rynku nieruchomości bardzo rozwojowe.

Marek Bolek
Prezes Stowarzyszenia Budowniczych 

Domów i Mieszkań

Pytamy eksperta:
Wykorzystanie danych  

w procesie deweloperskim
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Różnice między strefą nocną a dzienną – bilans dzielnic Olsztyna

Olsztyn dzielnice – strefa nocna



Najczęstsze trasy przemieszczania się użytkowników w Olsztynie

profilowania użytkowników ze względu na 
odwiedzane przez nich points of interest 
(POI – punkty użyteczne lub warte uwagi) 
może być również zaplanowanie dopaso-
wanych do potrzeb mieszkańców placówek 
handlowych czy usługowych, jakie powinny 
być zlokalizowane na terenie już zakończo-
nej inwestycji.

Podsumowując, analizy danych mobilnych 
stanowią wartość dodaną dla całości 
procesu deweloperskiego: począwszy 
od wyboru działki pod inwestycję czy 
precyzyjnej kampanii sprzedażo-
wej. Ogromną zaletą prowadzenia 
opisanych badań jest minimalizacja 
ryzyka nietrafionych inwestycji 
oraz maksymalizacja dotarcia do 
potencjalnych klientów. Jeśli po-
myślimy o analizach wszystkich 
planowanych inwestycji, mo-
żemy zauważyć jeszcze jeden 
korzystny aspekt, mianowicie 
możliwość porównywania 
wyników z różnych loka-
lizacji, a co za tym idzie 
– stworzenie docelowo 
indeksu atrakcyjności 
inwestycji.

związanych z kolejnym etapem procesu de-
weloperskiego, jakim jest sprzedaż i obsługa 
mieszkańców, w tym kwestie związane z ich 
profilowaniem czy ruchliwością.

Jak dane wspierają sprzedaż 
nieruchomości?

Z badania miasta Olsztyna wynika, że grupa 
osób w trakcie zakupu nieruchomości różni 
sią od ogółu populacji. Większy odsetek 
wśród nich stanowili mężczyźni (59% vs 49% 
w przypadku populacji Olsztyna). Cha-
rakterystyka wieku użytkowników również 
wykazała różnice. 

Wśród badanych będących w procesie zaku-
powym zaobserwowano nadreprezentację 
osób w wieku od 20 do 29 lat, ale również 
od 45 do 55 lat (w porównaniu z ogółem 
mieszkańców Olsztyna). Dodatkowo wśród 
osób w trakcie procesu zakupowego większy 
odsetek stanowili użytkownicy smartfonów 
premium, odwiedzający sklepy typu DIY 
(np. Castorama, Leroy Merlin) czy kierowcy. 
Ostatnia zmienna oraz to, że osoby będące 
w procesie zakupowym pokonują większe 
odległości między strefą nocną a dzienną 
(3,7 km vs 2,2 km dla ogółu populacji Olszty-
na), pozwoliło wskazać media, które pomogą 
w dotarciu do potencjalnych kupców. Są to 
działania online, w tym mobile, uwzględnia-
jące profilowanie demograficzne, behawio-
ralne i geotargetowanie, oraz nośniki OOH 
(out of home – nośniki reklamowe ekspo-
nowane na zewnątrz, np. billboardy), które 
należy wybrać spośród niedalekich dróg 
o największym natężeniu ruchu i placówek 
handlowych typu DIY.

Wskazanie najczęstszych tras przemieszcza-
nia się użytkowników ma na celu wspoma-
ganie wyboru najlepszych lokalizacji tablic 
outdoorowych, ale może też być przydatne 
we wspomaganiu drugiego etapu procesu 
deweloperskiego, czyli budowy. W tym 
przypadku dane można wykorzystać do 
optymalizacji transportu czy zakwatero-
wania pracowników. Dodatkowym efektem 

Rewolucja technologiczna w branży deweloperskiej nie oznacza wyłącznie 
korzystania z coraz nowocześniejszych komponentów budowlanych czy 
wdrażania w inwestycjach rozwiązań energooszczędnych. To, co trafia do 
kupującego, czyli optymalnie zaprojektowane mieszkanie, to efekt długo-
trwałego procesu, którego jednym z elementów jest szczegółowa analiza 
danych. Jako deweloper działający na polskim i niemieckim rynku dostrzegamy 
potencjał big data, ale widzimy też różnice między Polską a Niemcami w ich 
dostępności i możliwościach wykorzystania. O ile w Niemczech analiza danych 
to dla nas jedno z podstawowych narzędzi planowania inwestycji, o tyle w Polsce 
wciąż jeszcze stanowi uzupełnienie wiedzy rynkowej, którą mamy. Wynika to z pew-
nych rozbieżności między tym, czego Polacy szukają, np. za pośrednictwem serwisów 
nieruchomości, a ich rzeczywistymi możliwościami finansowymi. Z jednej strony dane 
gromadzone przez portale pokazują, że np. warszawiacy szukają mieszkań trzypokojo-
wych na Żoliborzu, w Śródmieściu czy na Bielanach, z drugiej dane sprzedażowe stołecz-
nych deweloperów nie zostawiają złudzeń – kupujemy głównie mieszkania dwupokojowe 
do 45 metrów na Białołęce, Tarchominie czy w Rembertowie. Niemcy, z racji zasobniejszego 
portfela, swoje preferencje określają bardziej precyzyjnie, zatem na podstawie gromadzo-
nych tam danych łatwiej zaplanować bezpieczny projekt czy określić rzeczywiste zapotrze-
bowanie na lokale w konkretnej okolicy. Jednak bez względu na okoliczności big data stanowi 
niewątpliwie przyszłość rynku nieruchomości. Korzystamy z jej potencjału, bo to doskonałe 
źródło informacji, jednak nie zapominamy o tym, jak istotne jest wyczucie rynku. Tylko połącze-
nie tych dwóch elementów daje pewność, że oferta będzie stanowiła odpowiedź na rzeczywistą 
potrzebę klientów. 

Waldemar
Wasiluk 

Wiceprezes zarządu, Victoria Dom

Rozwój technologii, a przede wszystkim nowe sposoby ich wykorzystania 
konsekwentnie zwiększają możliwości. Podobnie jak w wielu innych bran-

żach, tak i w nieruchomościach potrzebny jest szybki dostęp do aktualnych 
danych o dużych wolumenach, na podstawie których podejmowane będą 

efektywne decyzje. Z punktu widzenia dewelopera kluczowe są informacje 
pozyskiwane z systemu CRM. Dzięki nim jesteśmy w stanie ocenić zain-

teresowanie ofertą (po liczbie kontaktów), efektywność prowadzonych 
działań marketingowych (po źródle kontaktu), prognozować sprzedaż 

w najbliższych tygodniach (po aktualnych statusach klientów). Na 
podstawie danych z CRM widzimy też zmieniające się trendy w za-

kresie potrzeb klientów, które są uzupełnieniem dla danych z rynku. 
Dodatkowo pracujemy nad wdrożeniem systemu do analizy grun-

tów, co przyśpieszy i ułatwi proces budowy ich bazy.

W kontekście potencjalnej podaży ważne są dla nas dane 
z zakresu liczby wydawanych pozwoleń na budowę oraz liczby 

rozpoczętych budów podawane przez GUS. Nie tylko po-
zwalają one zweryfikować informacje z rynku odnośnie do 
potencjalnej sprzedaży czy podaży, ale również oszacować 

bazę mieszkań gotowych do budowy z PNB. Wykorzystu-
jemy także szereg danych z raportów rynkowych, m.in. 

publikowanych przez JLL i Emmerson. Bardzo przy-
datną informacją jest dla nas wskaźnik wyprze-

daży oferty dla największych miast w Polsce. 
W przypadku popytu interesujące są dane 

podawane w raporcie AMRON, tj. indeks 
dostępności mieszkaniowej obrazują-

cy zdolność nabywczą klientów dla 
danego poziomu cen. Dla przykładu, 

mimo że ceny obecnie są najwyż-
sze w historii, indeks ten i tak 
jest dwukrotnie wyższy niż np. 

w 2007 r. O wysokiej zdol-
ności nabywczej świadczy 

również wysokość de-
pozytów krótkoter-

minowych – dane 
w tym zakresie 

publikuje NBP.

Poławski
Wiceprezes Develia S.A.

Mariusz

16
#226 27Kto pyta, nie błądzi



do efektywnego

Szymańska

Dobre 
miejsce – 

to znaczy jakie?

Ostatni rok wyjątkowo sprzyjał rozwojowi 
i głębszemu zrozumieniu idei placemakingu 
rozumianej jako umiejętność odpowiedzial-
nego społecznie tworzenia miejsc. Pod tym 
pojęciem kryje się kompleksowy sposób 
myślenia o przestrzeni, projektowania, reali-
zowania i zarządzania nią z uwzględnieniem 

konkretnych, przebadanych 
wcześniej potrzeb jej mieszkań-

ców i użytkowników. W końcu kto od nas, 
użytkowników danego miejsca, będzie lepiej 
wiedział, czego potrzebujemy i czego nam 
brakuje? Dlatego w placemakingu, poza 
rekomendacjami ekspertów, ważny jest głos 
wspólnoty – orędownicy tej koncepcji są 
przekonani, że to właśnie interakcje społecz-
ne kreują wartość danego miejsca. 

Sama rewitalizacja przestrzeni nie tchnie 
w nią życia, dopóki my nie będziemy chcieli 
z niej skorzystać: spędzać czas, odpoczywać, 

Placemaking, czyli dane z ludzką twarzą

Jak wykorzystać 

kształtowania 
przestrzeni 

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:

 czym jest placemaking i czy warto w ten sposób myśleć o inwestycjach

 w jaki sposób i na podstawie jakich danych kształtować 
odpowiedzialną społecznie przestrzeń

 jak wygląda proces placemakingowy 

Karolina
Dąbrowski

Za dnia Senior Data Scientist w OLX Group, po nocach doktor nauk o Zie-
mi, wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
autor książki Wpływ krajobrazu na atrakcyjność obszarów mieszkalnych w 
Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach miejskich, modelowaniu cen nieru-
chomości oraz zjawiskach związanych z jakością życia w mieście. Hobby-
stycznie udziela się w zakresie etycznych aspektów data science. 

Moja supermoc: Pojawiam się znikąd, jeśli powiesz trzy razy z rzędu: 
„błąd poznawczy”.

Dom czy mieszkanie: Parafrazując Janinę Daily: dom to taka prze-
strzeń, w której nie musisz być dzielny.

Rynek pierwotny czy wtórny: Wtórny, bo jest bardziej przyjazny 
środowisku.

Po pracy zajmuję się: Sprawdzaniem prac studentów i przygotowy-
waniem dla nich zajęć.

Senior Data Analyst w OLX Group, absolwentka Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie.W Otodom zajmuje się data journalismem, czyli rozpo-
wszechnianiem informacji na temat rynku nieruchomości w Polsce opar-
tych na rzetelnych danych. 

Moja supermoc: Umysł ścisło-humanistyczny.

Dom czy mieszkanie: Na razie mieszkanie, później dom.

Rynek pierwotny czy wtórny: Raczej wtórny.

Po pracy zajmuję się: Analizą strategiczną i teorią  
gier w świecie planszówkowym.

W ciągu ostatniego roku doświadczyliśmy licznych ograniczeń. Do wielu 
z nich musieliśmy się dostosować, niektóre zaś narzuciliśmy sobie sami 
w ramach tzw. self-distancing. W efekcie ograniczając czy rezygnując 
z transportu publicznego, spotkań towarzyskich, zatłoczonych miejsc, 
zaczęliśmy jeszcze większą wagę przywiązywać do naszego najbliższego 
otoczenia – tego, co widzimy za oknem czy podczas krótkiego spaceru.

dr Adam

dane

miejskiej?

pracować, spotykać się. Paradoksalnie takie 
myślenie i podążanie za potrzebami użyt-
kowników przestrzeni jest także korzystne 
w kontekście biznesowym – szczególnie 
podczas pandemii zdążyliśmy się wszyscy 
przekonać, jak duże znaczenie ma prze-
strzeń, w której przebywamy. Ta świadomość 
może nadal się zwiększać – w końcu część 
pracowników nigdy już nie wróci do biurowe-
go systemu pracy.

Pierwsze przykłady tego typu myślenia 
inwestycyjnego możemy znaleźć chociażby 
w Warszawie. Dziś nie jest tajemnicą, że bu-
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dynki, takie 
jak Centrum 

Praskie Koneser, Bulwary 
Wiślane, Hala Koszyki czy Elektrow-

nia Powiśle, znacznie podniosły wartości 
okolicznych nieruchomości. Podobne trendy 
obserwujemy w innych polskich miastach, 
np. w okolicy łódzkiej Manufaktury, Super-
ścieżki w Krakowie czy Śródki w Poznaniu. 
Warto pamiętać, że takie miejsca stanowią 
wizytówkę nie tylko danej dzielnicy, lecz tak-
że inwestora. Przyciągają wzrok w procesie 
komunikacji i sprzedaży nieruchomości, stają 
się ważnym elementem decyzyjnym w pro-
cesie zakupowym.

To jednak oczywiste, że dla każdego „dobre 
miejsce” oznacza coś zupełnie innego. Szu-
kając swojej przestrzeni, musimy liczyć się 
z pewnymi kompromisami. O ile łatwiej było-
by podjąć decyzję, gdzie zamieszkać, gdyby 
dało się w jakiś sposób ocenić przestrzeń – 
uchwycić jej jakość w konkretnych liczbach. 

Na szczęście w pewnym sensie jest to 
możliwe. Mimo że niektóre czynniki są z na-
tury indywidualne, sporo z nich zachowuje 

charakter 
obiektywny lub 

taki, który dla tzw. staty-
stycznego mieszkańca ma podobną 

wartość. Mając odpowiednie dane, można 
lepiej zaplanować miejsce do życia odpowia-
dające na potrzeby jego użytkowników. I to 
właśnie jest placemaking.

Przebadane potrzeby potencjalnych miesz-
kańców czy sąsiadów planowanej nierucho-
mości to też dane. Ich umiejętna analiza 
pozwala na opracowanie takiej koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni, która te 
oczekiwania spełni i przyczyni się do rozwoju 
całej dzielnicy, a w konsekwencji podniesie 
wartość znajdujących się tam nieruchomości. 

Czego i gdzie szukać, by znaleźć 
„idealne miejsce”?

W jaki sposób możemy uzyskać obiektywne 
dane, które wesprą nas w procesie inwesty-
cyjnym? Okazuje się, że dziś nie wymaga to 
już żmudnych poszukiwań. Poniżej zamiesz-
czono niektóre źródła mogące stanowić 
ważny argument przy podejmowaniu decyzji 
także dla prywatnego inwestora:

• baza danych obiektów topograficznych 
dostępna do pobrania bezpośrednio ze 
strony geoportalu (informacje dotyczące 

topografii 
miasta, sieci 

drogowej, zabudowań czy 
pokrycia terenu),

• strona internetowa Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii,

• Główny Urząd Statystyczny (dane dla 
miast wojewódzkich na temat demografii 
mieszkańców w podziale na siatkę kwa-
dratów o boku 500 m),

• wyniki ankiet wskazujących na potrzeby 
danej społeczności (możemy poszukać 
tych, które zostały przeprowadzone, lub 
opracować własne).

Duet wszech czasów: cena 
i lokalizacja

Do najcenniejszych źródeł wiedzy pozwa-
lających lepiej kształtować przestrzeń 
miejską należą również cena oraz lokali-
zacja nieruchomości. Są one skorelowane: 
na cenę nieruchomości duży wpływ ma jej 
lokalizacja. 

Dzięki modelowaniu cen możemy przede 
wszystkim określić uśrednioną wartość, 
jaką mieszkańcy przypisują konkretnemu 
miejscu. Ponadto narzędzie to pozwala 
poznać, które elementy (np. las, jezioro, 
torowisko tramwajowe) wpływają na cenę. 
Przykładowo, czy wraz ze wzrostem odle-
głości od centrum cena maleje czy wzrasta 
i w jakim tempie? Wiedzę o tych zależno-

ściach 
można po-

średnio przełożyć na 
proste pytanie: ile złotych za m2 

jest warte mieszkanie w danym miejscu 
i dlaczego? 

Mimo wielu czynników indywidualnych (np. 
czas dojazdu do pracy) istnieją pewne obiek-
tywne cechy, które statystycznie poprawiają 
lub obniżają wartość nieruchomości, a co za 
tym idzie – jakość życia w przestrzeni miej-
skiej. Przeprowadzone w Poznaniu badania 
potwierdzają silną korelację pomiędzy opinią 
mieszkańców na temat dzielnicy, w której 
mieszkają, a cenami nieruchomości. Oznacza 
to, że metoda modelowania cen może posłu-
żyć lepszemu, świadomemu kształtowaniu 
przestrzeni miejskiej, mającemu na celu 
dobro mieszkańców. 

Więcej o tym, w jaki sposób kształtują 
się ceny i co konkretnie ma na nie wpływ, 
piszemy w wywiadzie z Michałem Szczudla-
kiem i Tomaszem Jamińskim. Okazuje się 
bowiem, że już niedługo Otodom będzie miał 
do zaproponowania swoim użytkownikom 
nowe, innowacyjne narzędzie, które usprawni 
analizę danych cenowych w ramach rozwoju 
własnego biznesu oraz procesu decyzyjnego 
związanego z kupnem nieruchomości – za-
praszamy na stronę 48.

Dane z ludzką twarzą, czyli co 
jeszcze wziąć pod uwagę?

Trywializując, miasto miastu nierówne. 
Istnieją bardziej i mniej uprzemysłowione, 
są też takie z dobrą i fatalną komunikacją 
publiczną. Ma to olbrzymi wpływ na to, w jaki 
sposób mieszkańcy cenią sobie poszczegól-
ne cechy. Przykładowo, w mieście o trudnym 
dostępie do zieleni miejskiej jest ona dobrem 
rzadkim, a przez to cenniejszym. 

Kolejne przy-
kłady przedstawiamy 

na podstawie danych opracowa-
nych dla Poznania. Co zatem wpływa na to, 
że za mieszkanie o podobnych parametrach 
w niektórych lokalizacjach w tym mieście 
zapłacimy więcej? Przede wszystkim jednym 
z najważniejszych przestrzennych czynników 
kształtujących ceny za m2 na rynku wtórnym 
jest odległość od centrum miasta. Warto 
tutaj nadmienić, że samo serce miasta 
przekazuje nam pośrednio informację o do-
stępności komunikacyjnej, gdyż to z centrum 
najłatwiej jest dotrzeć do wielu dzielnic: 
administracyjnej – jako że tam właśnie zała-
twimy najwięcej spraw oraz kulturowej, bo 
tam właśnie znajdują się najczęściej miejsca 
spotkań, teatry, kina czy muzea. Mieszkania 
zlokalizowane w promieniu 1 km od centrum 
miasta mogą być wycenione o ok. 200 zł za 
m2 mniej niż mieszkania znajdujące się nieco 
dalej od centrum, w odległości do 4 km. 
Na rynku widoczny jest segment dla osób 
wolących żyć z dala od miejskiego zgiełku. 
Mieszkania oddalone od ścisłego centrum 
o co najmniej 6 km mają wartość nawet 
o 300 zł wyższą za m2 niż te znajdujące się 
w samym sercu miasta.

Mieszkania znajdujące się w promieniu 2 km 
od posterunku policji są droższe od 50 do 
100 zł/m2 niż te zlokalizowane dalej.

Transport publiczny także pełni istotną 
funkcję. Lubimy mieć wygodne połączenie 
na co dzień. Ta tendencja przejawia się 
wyższą ceną apartamentów zlokalizowa-
nych w pobliżu przystanku tramwajowego 
(w promieniu 600 m) – od 50 do 200 zł/m2 
w porównaniu z tymi mieszkaniami, z których 
będziemy mieli dłuższy spacer na przystanek. 
Mniejszą wagę przywiązujemy do bliskości 
transportu międzymiastowego, bardziej 
cenimy sobie brak hałasu związanego z du-
żymi portami komunikacyjnymi. Mieszkania 
oddalone już o co najmniej 6 km od stacji 

PKP średnio 
kosztują więcej 
o ok. 100 zł za m2 niż te 
zlokalizowane bliżej dworca. Miesz-
kania zlokalizowanej dalej, w odległości 
8 km, są warte nawet o 600 zł więcej za m2.

Jak ważne są dla nas aspekty kulturalne 
i rozrywkowe? Lubimy mieszkać blisko kina 
– za mieszkanie w odległości do 1 km od sali 
kinowej zapłacimy od 20 do 60 zł więcej 
za m2. Zupełnie inaczej sprawa wygląda 
w przypadku obiektów sportowych. Mieszka-
nia blisko stadionu (do 4,5 km) są od 50 do 
150 zł tańsze niż te położone dalej. Powód 
jest prosty: na mecz wolimy jechać dłużej, 
a na co dzień mieszkać z dala od zgiełku 
i hałasu wydarzeń sportowych i kulturalnych 
oraz tworzących się przy ich okazji korków.

Nie tylko odpowiedzialność

Mimo że w dużej mierze odpowiedzialność za 
kształtowanie miasta należy do jego władz, 
warta odnotowania jest również społeczna 
odpowiedzialność deweloperów, którzy sta-
wiają nowe osiedla. Nie tylko układ budyn-
ków wpływa na tkankę miasta. Już sam fakt, 
że w jednym miejscu zamieszka za chwilę 
kilkaset dodatkowych osób, będzie miał 
znaczący wpływ na otoczenie. Mieszkańcy 
oczekują dostępu do określonych usług, 
zieleni miejskiej oraz transportu publicznego. 
Pamiętajmy jednak, że tworzenie przyjaznych 
przestrzeni dostosowanych do ludzkich 
potrzeb to nie tylko kwestia odpowiedzial-
ności i etyki deweloperów, lecz także ważny 
aspekt biznesowy, który wspiera sprzedaż 
i promocję danej nieruchomości. Okazuje się 
bowiem, że holistyczne myślenie o użytkow-
niku i jego potrzebach w dłuższej perspekty-
wie jest po prostu opłacalne.

Na zdjęciu:   
Manufaktura w Łodzi

Jako deweloper mieszkaniowy od 20 lat uczestniczący w kreowaniu przestrzeni 
miejskich przykładamy szczególną wagę do tego, aby realizowane przez nas inwe-
stycje nie tylko wpisywały się w istniejącą tkankę i optymalnie ją uzupełniały, ale 
również wspierały jej rozwój. Dlatego też każdy nasz projekt poprzedzamy wnikliwymi 
analizami rynku, jego kondycji, poziomu konkurencji oraz potrzeb mieszkaniowych. 
Badamy plany miejskie dotyczące lokalizacji, w której rozważamy realizację projektu, 
oraz sprawdzamy, jak powstała na tej podstawie inwestycja wpisywałaby się w nasz 
model biznesowy. Drugim analizowanym obszarem są preferencje klientów w danym 
mieście, jakich mieszkań szukają, co jest dla nich szczególnie istotne. Tutaj sięgamy 
zarówno do ogólnodostępnych analiz, jak również prowadzimy własne badania, 
z których jasno wynika profil naszego klienta. Dysponując takimi danymi, mamy 
z jednej strony obraz rynku, na którym działamy, z drugiej sprecyzowane potrzeby 
mieszkaniowe klientów. Na tej podstawie nasi architekci z pracowni Murapol Archi-

tects Drive projektują przedsięwzięcie deweloperskie, które optymalnie wpisuje 
się w otoczenie wprowadzanej do sprzedaży inwestycji. O trafności 

takiego podejścia świadczy tempo komercjalizacji naszych 
inwestycji. Zdecydowana większość z nich jest 

wyprzedana w ponad 90% przed uzy-
skaniem decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie.

dr Iwona
Sroka

Członek zarządu Murapol SA
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STUDYJak proces projektowania i powstawania 
inwestycji w duchu placemakingu wyglą-
da od inwestorskiej i projektowej kuchni? 
Zapytaliśmy o to Małgosię Żmijską i Joannę 
Studzińską z Mamy Projekt, które zrealizo-
wały placemakingowy proces badawczy dla 
jednego z prywatnych inwestorów – Łukasza 
Gajewskiego, który postanowił zrewitalizo-
wać teren dawnej fabryki Barucha w Łodzi 
przy ul. Więckowskiego 43/45.

Teren to trzy pofabryczne budynki: wo-
zownia, kantor i sama fabryka o łącznej 
powierzchni ok. 3000 m2. Oprócz rewitali-
zacji istniejących już zabudowań na działce 
planowo pojawią się też dwa nowe budynki 
mieszkalne (łącznie będzie to 80 miesz-
kań przeznaczonych do sprzedaży). Z kolei 
w starej, niszczejącej fabryce inwestor chce 
zaaranżować lofty pod wynajem długotermi-
nowy. Wszystkie lokale parterowe mają być 
oddane w ręce usługodawców i to one będą 
miały w dużej mierze decydować o charak-
terze tego miejsca. Wyróżnikami przestrzeni 
są: zielony plac ze starodrzewiem (jedyny 
skrawek zieleni w okolicy), ciekawa architek-
tura, historyczny rys i dobra lokalizacja.

Celem projektu było znalezienie kierun-
ku działania i wartości, według których to 
miejsce ma zostać zaprojektowane i zgodnie 
z którymi będzie funkcjonować. Kolektyw 
Mamy Projekt opracował taki proces pla-

cemakingowy, który miał nie tylko zbadać 
potrzeby najbliższego otoczenia inwestycji 
oraz jej potencjalnych mieszkańców, lecz 
także wyznaczyć jasny kierunek działania. 
Inwestor na początku przedsięwzięcia był 
przywiązany do idei, aby związać przestrzeń 
ze sztuką i demokratycznym dostępem do 
niej. Ostatecznie okazało się, że to miejsce 
ma nieco inne potrzeby. Z jakich konkretnie 
etapów składał się proces badawczy?

Wywiady z liderami opinii: opracowano 
listę ponad 50 lokalnych liderów, z których 
wybrano kilkanaście osób reprezentują-
cych różne grupy wiekowe i różne interesy. 
Z każdą z nich przeprowadzono rozmowę 
z określoną listą pytań. Analiza materia-
łu z wywiadów metodami jakościowymi 
w kontekście emocji, wartości i potrzeb 
pozwoliła na wyodrębnienie 20 aspektów 
projektowanego miejsca, które okazały się 
ważne dla łodzian.

Partycypacyjne sesje robocze to z kolei 
warsztat oparty na autorskiej metodzie 
kreatywnej. Jego głównym celem było 
opracowanie propozycji wartości i ścieżki 
doświadczania dla poszczególnych grup 
użytkowników oraz zdefiniowanie najważ-
niejszych wyzwań projektowych. Ostatecz-
nie wyłoniono cztery grupy potencjalnych 
bywalców miejsca: użytkowników (przy-
jezdnych), usługodawców (najemców 

biznesowych), mieszkańców Więckowskie-
go 43/45 oraz użytkowników lokalnych. 
Dokładnie doprecyzowano charakterystykę 
każdej grupy.

Na podstawie pozyskanych danych Mamy 
Projekt wyłonił trzy możliwe koncepcje 
miejsca:

• „KULTURA I SZTUKA” – cechami tej 
koncepcji były: kulturotwórczość i wspól-
notowość, awangarda, estetyka miejsca 
dla kreatywnych, radość z twórczości 
i obcowania z kulturą, zrozumienie, 
kultura codzienności, artyści, zmienność, 
odkrywanie.

• „DOBROSTAN” – główne atrybuty tej 
propozycji to: celebracja codzienności, 
slow life, less waste, kontemplacja spotka-
nie z innymi + przestrzeń dla siebie, swo-
boda, radość, zieleń, samorozwój, dbanie 
o siebie, miejski azyl.

• Koncepcja nazwana „PO ŁÓDZKU” 
obejmowała: celebrację Łodzi, narrację na-
wiązującą do historii i tożsamości miasta, 
autentyczność, wytwórczość, swobodę.

Propozycje zostały poddane dyskusji po 
to, by wybrać najwłaściwszą. Zastosowano 
metodę wywiadów z pytaniami ankietowymi 
i otwartymi. Pytano o wartości i konkretne 

usługi czy infrastrukturę, której na Więc-
kowskiego 43/45 nie powinno zabraknąć. 
Respondenci zostali dobrani tak, aby repre-
zentowali trzy najważniejsze grupy użytkow-
ników miejsca. Analiza jakościowa i ilościowa 
pozyskanego materiału i wnioski finalne 
były zaskakujące. Koncepcja bazująca na 
łódzkości i lokalności, a także ta skupiona na 
sztuce i kulturze okazały się znacznie mniej 
atrakcyjne niż koncepcja miejsca tworzone-
go wokół hasła dobrostan.

Dzięki badaniu stworzono listę najważ-
niejszych haseł, wokół których budowana 
będzie tożsamość miejsca, ale też konkretne 
wytyczne dotyczące infrastruktury czy usług 
dostępnych na terenie. Inwestor otrzymał 
listy kilkudziesięciu możliwych elementów 
uszeregowanych według stopnia atrakcyjno-
ści dla każdej grupy użytkowników. 

Dlaczego to studium przypadku jest wyjąt-
kowe? Po pierwsze, podporządkowało ono 
planowanie inwestycji i jej proces projekto-
wy idei placemakingu. Po drugie, zaanga-
żowało do tego osoby, które na co dzień nie 
są zawodowo związane z rynkiem nierucho-
mości (zyskano dzięki temu cenną perspek-
tywę). Inwestor miał również odwagę pytać 
nie tylko o biznesowe zyski, lecz także o kon-
kretne wartości. Realizacja inwestycji, która 
nazywać się będzie Dobrostan, planowana 
jest na 2023 r.

Małgosia Żmijska oraz Joanna Studzińska realizują wartościowe 
projekty rozwijające estetykę, postawy obywatelskie oraz projektują 
nowoczesne narzędzia do edukacji kulturalnej i ekologicznej. Sku-
tecznie wplatają w te działania świat biznesu, tworząc nowe ścieżki 
dla CSR-u i wyzwań zrównoważonego rozwoju biznesu. 

Mamy
Projekt
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Ceny domów 
spadają,
ale nie w Europie

Jak w ubiegłym roku zmienił się rynek nieruchomości w Polsce 
i 12 innych krajach, w których serwisy nieruchomościowe prowadzi 
Grupa OLX? Czy pandemia wywołała podobne zmiany na 
wszystkich rynkach? Jakie czynniki kształtowały ceny domów, 
mieszkań, działek i najmu w krajach zamieszkanych przez 
11% populacji świata? O tym wszystkim rozmawiamy  
z Karoliną Szymańską, Senior Data Analyst w OLX Group.

Pandemia mocno namieszała na polskim 
rynku nieruchomości…

To prawda. Porównaliśmy dane z czwartego 
kwartału 2020 r. z danymi z pierwszego 
kwartału 2020 r. i zmiany konsumenckie 
są wyraźne.

Ograniczenia związane z turystyką i moż-
liwością podróżowania, nauczanie i praca 
zdalna, lockdown – to wszystko sprawiło, 
że bardziej zaczęliśmy doceniać przestrzeń 
mieszkalną i coraz bardziej cenimy skrawek 
własnej zieleni. Stąd duże zainteresowanie 
domami i działkami. A te pierwsze znika-
ją z rynku: w czwartym kwartale 2020 r. 
opublikowanych zostało tylko o 1% mniej 
ogłoszeń sprzedaży domów niż w pierwszym 
kwartale, ale ich całkowita liczba skurczyła 
się o 9%, co świadczy o silnym popycie na 
tę kategorię. Podobnie jest w przypadku 
działek – pojawiło się co prawda o 1% więcej 
nowych ogłoszeń, ale ich pula skurczyła się 
o 6%. Zmniejszająca się liczba aktywnych 
ogłoszeń domów i działek na sprzedaż 
wskazuje na duże zaintere-
sowanie Polaków 
posia-

daniem domu – czy to z dala od zgiełku 
miejskiego, czy w ramach wakacyjnego 
lokum. Szukamy prywatności oraz skrawka 
własnej zieleni.

Wysoki popyt jest jednym z czynników, które 
wpłynęły na wzrost cen w obu tych katego-
riach. Przykładowo za dom zapłacimy średnio 
o 5% więcej w czwartym kwartale 2020 r. 
niż w pierwszym kwartale, a za działkę już 
o 12% więcej.

Skoro rośnie popyt na domy i działki, to 
pewnie spada na mieszkania?

To nie takie proste. Pomimo tego, że pod 
koniec roku opublikowanych zostało 11% 
więcej ofert mieszkań niż na jego początku, 
a całkowita pula ogłoszeń urosła o prawie 
jedną czwartą (24%), trudno mówić 
o małym zainteresowaniu. 
Wręcz przeciwnie, 
ogłosze-

nia znikają z Otodom tak samo szybko jak 
przed pandemią, a wysoki popyt potwierdza 
ciągły wzrost cen ofertowych mieszkań. 
Drożeją one w tym samym tempie co domy 
– w czwartym kwartale 2020 r. mieszkania 
były droższe o 5%.

Czyli nie tylko domy, ale i mieszkania sprze-
dają się na pniu? To kto je kupuje?

Dwie grupy. Pierwsza, która zmienia swoje 
lokum, przenosząc się do domu albo do 
większego mieszkania, czasem w lokalizacji 
bardziej odległej od biura. Wielu Polaków 
liczy na hybrydowy system pracy. Jeste-
śmy bardziej skłonni dłużej do 
niej dojeżdżać, jeśli 
nie będzie 

Senior Data Analyst w OLX Group, absolwentka Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. W Otodom zajmuje się data 

journalismem, czyli rozpowszechnianiem informacji na temat rynku 
nieruchomości w Polsce opartych na rzetelnych danych.

Moja supermoc: Umysł ścisło-humanistyczny.

Dom czy mieszkanie: Na razie mieszkanie, później dom.

Rynek pierwotny czy wtórny: Raczej wtórny.

Po pracy zajmuję się: Analizą strategiczną i teorią gier w świecie planszówkowym.

Szymańska
Karolina

Jarosław
Krawczyk
PR Lead Otodom, jest gospodarzem 
cyklu Otodom.Live, autorem cytowanych 
w najważniejszych mediach opracowań 
na temat rynku nieruchomości, które 
najczęściej oparte są na pracy analityków 
Otodom oraz wynikach zleconych przez 
serwis badań. Obserwuje i analizuje rynek 
bez ustalonych z góry tez, interesują 
go głównie trendy i zmiany, jakie mu 
towarzyszą, oraz wszystko, co na styku 
nieruchomości i ich mieszkańców. 
Prywatnie czeka na powrót koncertów 
i festiwali, bo muzyka to jego żywioł.

Moja supermoc: Opanowanie.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie,  
w samym centrum.

Rynek pierwotny czy wtórny: Skoro 
w centrum, to raczej wtórny.

Po pracy zajmuję się: Muzyką i korzysta-
niem z uroków miasta.
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rynku, na którym w trakcie roku mogliśmy 
oszczędzić średnio 3% na zakupie domu 
i pod koniec roku wciąż mieliśmy podobny 
wybór ofertowy jak w pierwszym kwartale.

Bułgarzy również stawiają na własny dom 
zamiast wynajmu i pod koniec 2020 r. można 
było zaoszczędzić na wynajmie domu nawet 
do 26%. W Rumunii oferty były średnio 6% 
tańsze, a w Portugalii spadek wyniósł 2%. 
W Europie wydaje się, że tylko na rosyjskim 
rynku wynajmu domów wciąż jest duży popyt 
– w Rosji trzeba być przygotowanym na 28% 
wyższe koszty wynajmu.

W krajach europejskich sporym zaintere-
sowaniem cieszyły się też działki, za które 
w czwartym kwartale w porównaniu z pierw-
szym kwartałem 2020 r. trzeba było zapłacić 
od 1% więcej w Rosji, przez 6% w Portugalii 
i 10% w Bułgarii, aż do 19% więcej w Rumunii 
i wspomnianych wcześniej 24% na Ukra-
inie. W tych krajach co prawda pod koniec 
roku przybyło mniej nowych ogłoszeń niż 
na początku roku, ale ich całkowita liczba 
pozostała bez większych zmian, co wskazuje 
na płynność transakcji kupna-sprzedaży 
na rynku.

Wygląda na to, że chęć posiadania wła-
snego domu udzieliła się całej Europie. 
Nie wspomniałaś jednak o wymienianych 
wcześniej krajach Ameryki Południowej…

Tam sytuacja jest zupełnie inna. We wszyst-
kich krajach obserwujemy spadek cen ofer-
towych domów na sprzedaż, zaczynając od 
Argentyny (–8%) i Kolumbii (–10%), poprzez 
27% spadek w Brazylii i Peru, na Ekwadorze 
(–43%) kończąc.

W Ekwadorze chęć kupna domu została 
zastąpiona przez jego wynajem, a czynsze 
najmu skoczyły o 53%. Podobnie sytuacja 
wygląda w Argentynie, gdzie trzeba być 
gotowym na prawie o połowę wyższe koszty 
najmu niż na początku roku. W pozosta-
łych krajach na najmie domu w trakcie 
roku mogliśmy zaoszczędzić nawet do 6% 
w Kolumbii.

Co takiego stało się w Ekwadorze?

Głównym czynnikiem wpływającym na 
kształtowanie się trendów obserwowanych 
w Ekwadorze jest recesja gospodarcza. 
To jeden z krajów Ameryki Południowej 
z najwyższym długiem zagranicznym, a 7 na 
10 osób pracuje tam w tzw. szarej strefie. 
Jeśli chodzi o sam rynek nieruchomości, to 
warto zauważyć, że domy staniały w więk-

szości małych miast poza głównymi ośrod-
kami ekonomicznymi, czyli Quito i Guayaquil. 
Dla osób posiadających kapitał i zdolność 
kredytową inwestycje w nieruchomości są 
w Ekwadorze promowane jako bezpieczna 
forma lokowania środków z wysoką stopą 
zwrotu wynikającą z wysokich kosztów 
wynajmu, szczególnie w miejscowościach 
podmiejskich oraz na bardziej atrakcyjnych, 
zielonych osiedlach.

A jak wytłumaczysz podwyżki najmu  
w Argentynie?

W przypadku Argentyny ceny najmu domów 
wzrosły z kilku powodów. Przede wszyst-
kim był to skutek długiego i restrykcyjnego 
lockdownu w kraju. Ekonomicznie do wzrostu 
przyczyniła się wysoka inflacja w kraju za-
leżnym walutowo od dolara amerykańskie-
go. Duże znaczenie miało też nowe prawo, 
wprowadzone przez parlament z końcem 
2020 r. Uwolniło ono ceny najmu i pozwoliło 
na zerwanie dotychczasowych umów.

O zainteresowaniu nieruchomościami oraz 
ich liczbą na rynku decydowała nie tylko 
pandemia, ale i inne czynniki. Czy wśród 
tych 13 analizowanych krajów, zamieszka-
nych przez 900 tysięcy ludzi, można wska-
zać takie, gdzie właśnie lockdown zmienił 
wektory rynkowych trendów?

Takim przykładem może być Portugalia. 
Przed lockdownem ceny mieszkań wy-
raźnie spadały, po nim – jeszcze wyraźniej 

rosną. Domy natomiast mocno taniały, 
w trakcie samego lockdownu podrożały, 
a po nim znów taniały, ale mniej gwał-
townie. W Bułgarii, Kolumbii i Peru przed 
lockdownem ceny mieszkań nieznacznie 
rosły, a po nim – mocniej spadły. Z kolei 
w Rumunii podobny mechanizm zaobser-
wowaliśmy na rynku domów.

W niektórych krajach tendencje nie zmieniały 
się niezależnie od lockdownu: w Ekwadorze 
ceny domów i mieszkań spadały przed nim 
i spadają nadal, na Ukrainie rosły przed poja-
wieniem się koronawirusa i rosną nadal, tyle 
że jeszcze szybciej.

To na koniec wróćmy do Polski: jak ten 
pierwszy lockdown wpłynął na rynkowe 
trendy?

Podobnie jak na Ukrainie: ceny mieszkań 
i domów rosły, tylko w Polsce w czasie 
lockdownu delikatnie spadły, by zacząć ro-
snąć jeszcze szybciej pod koniec roku. Ale te 
polskie wzrosty na Ukraińcach nie zrobiłyby 
wrażenia – u nich między pierwszym a czwar-
tym kwartałem mieszkania podrożały o 20%, 
a domy aż o 35%. W Polsce w tym czasie 
oba typy nieruchomości podrożały „jedynie” 
o 5%, co i tak wzbudziło olbrzymie emocje 
w mediach i publicznych dyskusjach.

Dziękuję za rozmowę.

 
Rozmawiał: Jarosław Krawczyk

to konieczne codziennie, a w zamian otrzy-
mamy komfort większej powierzchni. Druga 
grupa to inwestorzy. Niskie stopy procento-
we, które przekładają się na oprocentowanie 
lokat bankowych, w połączeniu z najwyższą 
w Unii Europejskiej inflacją są z pewnością 
bodźcem do poszukiwania alternatywnych 
sposobów lokowania oszczędności z per-
spektywą wzrostu wartości nieruchomości, 
ale i dochodu z wynajmu.

Ale rynek najmu ucierpiał chyba najbardziej?

Ożywienie w kategorii sprzedaży nierucho-
mości w Polsce jest równoważone spowol-
nieniem na rynku wynajmu mieszkań, na któ-
rym notujemy 5% spadki cen ofertowych przy 
jednoczesnym zwiększeniu się puli ogłoszeń 
w czwartym kwartale o ponad jedną trzecią 
(37%) w stosunku do pierwszego kwartału. 
Jednak i to spowolnienie wraz z perspekty-
wami na powrót do normalności powoli się 
kończy, bo gdy porównamy czwarty i trzeci 
kwartał 2020 r., zobaczymy, że w trzecim 
kwartale mieliśmy 45% więcej ogłoszeń niż 
na początku roku, a w czwartym kwartale 
wskaźnik ten jest 8 p.p. niższy, co oznacza, 
że w ciągu kwartału prawie 20% mieszkań 
z nadwyżki znalazło nowych lokatorów.

Na rynek najmu olbrzymi wpływ miały obo-
strzenia i lockdowny. W czasach, gdy studen-
ci nie musieli meldować się na uczelniach 
osobiście, a część pracowników biurowych 
pracowała w trybie zdalnym, zmniejszył się 
popyt na mieszkania na wynajem. Dla wielu 
osób mieszkających w mniejszych miej-
scowościach płacenie za wynajem straciło 
sens i część z nich tymczasowo zamieszkała 
z powrotem w domu rodzinnym. Bardzo cie-
kawe, jak sytuacja będzie się kształtować po 
powrocie do biur i na uczelnie. I czy faktycz-
nie wrócimy do takiej formy pracy i nauki jak 
przed marcem 2020 r.

Grupa OLX prowadzi serwisy z nieruchomo-
ściami na 13 rynkach. Czy polskie trendy, 
o których mówiłaś, różniły się od zmian 
w innych krajach?

To zależy na jakim kontynencie i w którym 
kraju. Mamy dane dotyczące Europy, Ameryki 
Południowej i Azji Południowo-Wschodniej, 
dokładniej Indonezji. Nie we wszystkich 
krajach rynek nieruchomości zareagował 
tak samo.

Zacznijmy od Europy.

W Portugalii i w Bułgarii ceny mieszkań 
pomiędzy pierwszym a czwartym kwarta-

łem 2020 r. praktycznie się nie zmieniły. 
W Rumunii poszły w górę podobnie jak 
w Polsce – o 5%. Na Ukrainie podwyżka 
średnich cen ofertowych była większa, bo 
wyniosła 7%. To nadal niewiele w porów-
naniu z Rosją, gdzie ceny w tym samym 
okresie wzrosły aż o 16%. Rosja to zresztą 
jedyny z wymienionych krajów, w których 
liczba ogłoszeń dotyczących mieszkań na 
sprzedaż spadła – pod koniec roku było 
ich o 14% mniej niż w pierwszym kwartale. 
W Bułgarii oferta mieszkań do kupienia 
zwiększyła się o 2%, na Ukrainie o 10%, 
w Portugalii o 12%, a na Ukrainie aż o 20%. 
Co ciekawe, zupełnie inne tendencje może-
my zaobserwować na drugiej półkuli, czyli 
w Ameryce Łacińskiej.

Zupełnie inne, czyli jakie?

We wszystkich krajach Ameryki Południowej, 
w których działa Grupa OLX, widoczny jest 
spadek ceny ofertowej w kategorii mieszkań 
na sprzedaż, zaczynając od Argentyny (–4%) 
i Kolumbii (–7%) poprzez dwucyfrowe spadki 
w Peru (–21%), Brazylii (–26%) i Ekwadorze 
(–37%). Także w Azji, w Indonezji, obserwuje-
my lekki spadek cen (–5%).

Skąd te spadki?

Związane są m.in. z nadwyżką podaży ofert. 
Najwyraźniej widać to na przykładzie Ekwa-
doru, gdzie w czwartym kwartale 2020 r. 
opublikowanych zostało ponad 150% więcej 
nowych ogłoszeń sprzedaży mieszkań niż 
w pierwszym kwartale, a całkowita pula 
ogłoszeń zwiększyła się o 71%. Podobnie 
sytuacja ma się w Peru i Kolumbii, gdzie 
pod koniec roku pojawiło się odpowiednio 
65% i 80% więcej nowych ogłoszeń niż 
na początku 2020 r., ale całkowita pula 
ogłoszeń na koniec roku zwiększyła się tylko 
o 2% i 1%. W tych krajach dodawanych jest 
dużo nowych ogłoszeń sprzedaży mieszkań, 
ale w przeciwieństwie do Ekwadoru więcej 
z nich znajduje kupujących. Stabilny wydaje 
się za to rynek argentyński, gdzie dodanych 
zostało 14% więcej ogłoszeń w czwartym niż 
w pierwszym kwartale, ale całkowita pula 
zwiększyła się o 9%.

Czy na rynkach zagranicznych, podobnie 
jak w Polsce, ceny najmu spadły?

Nie wszędzie. W niektórych przypadkach 
spadek w ofertowych cenach sprzedaży 
mieszkań jest równoważony przez silny 
wzrost w czynszach najmu. W Ekwadorze 
obserwujemy 24% wzrost cen najmu, a w Ar-
gentynie o 3%. W Rosji natomiast obser-

wujemy wzrost czynszów najmu o 4% przy 
spadku dostępnej liczby ogłoszeń o 12%.

Ale są i kraje, w których najemcy mogą 
odetchnąć. Wraz ze wzrostem liczby dostęp-
nych ofert wynajmu mieszkań widzimy tam 
wyraźny spadek średnich cen. Przykładowo 
w Portugalii pod koniec roku mieliśmy 95% 
więcej ofert niż w pierwszym kwartale, 
w Rumunii 79%, a w Bułgarii 18%. Nadmiar 
podaży mieszkań przejawia się w spadkach 
cen najmu, w Portugalii i Bułgarii za wynajem 
zapłacimy średnio 11% mniej niż na początku 
roku, a w Rumunii zaoszczędzimy 3%.

W Kolumbii i Peru średnie czynsze najmu 
spadły o 5%. Tej obniżce towarzyszy wzrost 
liczby dostępnych ogłoszeń o odpowied-
nio 8% i aż 50%. Po nieproporcjonalnym 
wzroście podaży w porównaniu z relatywnie 
niewielkim spadkiem cen w Peru widzimy, 
że jest tam wciąż całkiem silny popytu na 
rynku najmu.

A czy szał na domy i działki, który obser-
wujemy nad Wisłą, udziela się również 
w innych krajach?

Due zainteresowanie własnym domem 
obserwujemy u naszych wschodnich sąsia-
dów – na Ukrainie, gdzie za dom pod koniec 
2020 r. trzeba zapłacić o ponad jedną trze-
cią więcej niż na początku roku! 35% wzrost 
ceny sprzedaży domów i 24% wzrost ceny 
działek jest spowodowany zwiększającym się 
zainteresowaniem, a także ruchem w tych 
kategoriach, gdyż nie tylko rosną ceny, lecz 
także znikają oferty. W ostatnim kwartale 
2020 r. opublikowanych zostało o 11% mniej 
nowych ogłoszeń domów na sprzedaż, a na 
portalu liczba aktywnych ofert była o 5% 
niższa. W przypadku działek liczba nowych 
ofert spadła prawie o jedną czwartą (23%), 
a całkowita pula ogłoszeń skurczyła się o 1%. 
Widzimy zatem, że Ukraińcy chętnie decy-
dują się na kupno domu lub działki. Mniej są 
zainteresowani samym wynajmem domu, co 
sprawia też, że ceny najmu mocno spadają, 
a pomiędzy czwartym i pierwszym kwarta-
łem 2020 r. zanotowaliśmy 30% spadek 
cen ofertowych.

W Bułgarii w czwartym kwartale 2020 r. 
zapłacilibyśmy średnio aż o 34% więcej niż 
w pierwszym kwartale 2020 r., za to trochę 
wolniej rosną ceny w Rumunii (9%) i w Rosji 
(10%). Pod koniec 2020 r. w Bułgarii było 
9%, a w Rosji 7% mniej ofert domów na 
sprzedaż. W Rumunii zaś było o 3% więcej 
ofert niż w pierwszym kwartale. Inaczej 
sytuacja przedstawiała się na portugalskim 

Dla wielu osób mieszkających 
w mniejszych miejscowościach 
płacenie za wynajem straciło 
sens i część z nich tymczasowo 
zamieszkała z powrotem w domu 
rodzinnym. Bardzo ciekawe, jak 
sytuacja będzie się kształtować po 
powrocie do biur i na uczelnie. I czy 
faktycznie wrócimy do takiej formy 
pracy i nauki jak przed marcem 
2020 r.
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Analiza ścieżki 
zakupowej,  
czyli jak dane pomagają 
w zrozumieniu  
potrzeb klienta?
Kluczowym krokiem do zagwarantowania klientowi 
satysfakcji jest zrozumienie jego potrzeb. 
Jak dowiedzieć się więc, czego szuka, aby móc mu ją 
zapewnić? Z pomocą przychodzą dane pozyskane 
dzięki ścieżce zakupowej klienta. Czym ona jest 
i w jaki sposób można ją wykorzystać do podnoszenia 
jakości usług? Wchodzimy w buty użytkownika serwisu 
Otodom i badamy proces krok po kroku.

Ścieżka zakupowa klienta to sposób analizy 
i wizualizacji doświadczenia osób, które 
korzystają z określonego produktu lub 
usługi w celu realizacji swojej potrzeby. Takie 
podejście do danych o klientach pozwala 
łatwo uchwycić momenty procesu, które 
wymagają poprawy, żeby produkt lub usługa 
lepiej odpowiadały potrzebie, z myślą o któ-
rej zostały stworzone. Ścieżki klientów mogą 
być zbudowane w bardzo różny sposób, 
w zależności od tego, jaki jest ich cel. Więk-
szość z nich zawiera jednak określony zestaw 
informacji, które pozwalają ocenić zarówno 
emocjonalny, jak i funkcjonalny aspekt dane-
go etapu procesu. 

Typowa ścieżka klienta odpowiada na 
pytania:

• Jakie cele klient realizuje na danym etapie 
ścieżki?

• Jakie czynności musi wykonać, żeby zreali-
zować swoje cele?

• Jakie emocje mu towarzyszą?
• Jakie problemy napotyka?
• W jakich momentach i w jakim kontekście 

ma kontakt z daną marką? 
• Czy kontakt z marką jest satysfakcjonujący? 
• Czy produkt, który dana marka oferuje, 

umożliwia realizację celu klienta?

Aby ścieżka klienta dawała pełny obraz 
doświadczenia związanego z produktem lub 

usługą, powinna łączyć różne, komplemen-
tarne źródła danych. Dane jakościowe, czyli 
te, które pochodzą z pogłębionych obserwa-
cji i rozmów z klientami, mówią o treści danej 
ścieżki – o jej krokach, celach, problemach 
i towarzyszących emocjach. Dane ilościowe 
obrazują natomiast skalę napotykanych 
problemów czy poziom satysfakcji klientów 
na poszczególnych etapach ścieżki. Dzięki 
takiemu połączeniu danych jesteśmy w sta-
nie precyzyjnie określić, w którym momencie 
nasza marka traci klientów, i podjąć kroki, 
aby temu zapobiec.

Jak wygląda ścieżka klienta 
serwisu Otodom?

W ramach rozbudowanego badania ścieżki 
klienta wyszukującego ogłoszenia w serwisie 
wyodrębniliśmy dziewięć kluczowych etapów 
procesu zakupu nieruchomości:

1. Przygotowanie do zakupu nieruchomości
2. Kontakt z różnymi źródłami wiedzy na 

temat możliwości zakupu
3. Wstępne poszukiwanie ofert 
4. Przeglądanie ofert
5. Oczekiwanie na właściwą ofertę
6. Wybór nieruchomości
7. Ustalenie kosztów i sposobu finansowania 

nieruchomości
8. Ustalenie warunków umowy i zakup
9. Moje życie po zakupie nieruchomości

Aby ścieżka klienta 
dawała pełny obraz 
doświadczenia 
związanego 
z produktem lub 
usługą, powinna 
łączyć różne, 
komplementarne 
źródła danych.

Senior UX Researcher w OLX Group. Na co dzień zajmuje się analizą doświadczeń użytkow-
ników. Wykorzystuje zróżnicowane metody badawcze, żeby poznać spektrum potrzeb ludzi 
i przetłumaczyć je na język biznesu. Zawodowo związana z badaniami od 10 lat. Absolwent-
ka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Moja supermoc: Znajdowanie we wszystkim nieoczywistych połączeń i zależności.

Dom czy mieszkanie: Mieszkanie z balkonem pełnym roślin.

Rynek pierwotny czy wtórny: Wtórny, najlepiej kamienica.

Po pracy zajmuję się: Szwendaniem po lesie, czasem wspinam się na jakąś skałę.

Z TEGO  
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 czym jest ścieżka zakupowa klienta 
 w jaki sposób analiza ścieżki pomaga 

w określeniu potrzeb klienta 
 które elementy ogłoszenia są ważne 

dla użytkownika serwisu Otodom

Agata
Arkabuz
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Braki w ogłoszeniu  

mogą skutecznie  
zniechęcić poszukujących  

do kontaktu z ogłoszeniodawcą,  

zamiast skłonić ich do 

sięgnięcia po telefon.  

Tezę tę potwierdzają dane 

z serwisu Otodom.

Dla etapów 3–6 byliśmy w stanie dość 
precyzyjnie ocenić satysfakcję użytkowników 
z poszczególnych kroków. Na podstawie 
ankiety przeprowadzonej w grudniu 2020 r. 
wśród 819 osób poszukujących nierucho-
mości określiliśmy newralgiczne punkty 
doświadczenia związanego z serwisem.

Okazały się nimi interakcja z zawartością 
ogłoszeń oraz kontakt ze sprzedającym za 
pośrednictwem wiadomości. W przypad-
ku zawartości ogłoszeń użytkownicy byli 
najmniej zadowoleni z informacji na temat 
lokalizacji nieruchomości oraz z dostępu do 
planów i rzutów mieszkań. 

Cytaty klientów:

Potrzebuję konkretnej lokalizacji: ulica, 
numer. Chcę, by na mapie pojawiały się 
nieruchomości, ale dopasowane do ulicy 
i do numeru albo do krzyżówki ulic.

Inwestuję w Warszawie na terenach, któ-
re bardzo dobrze znam. Gdybym jednak 
miała inwestować w nowej dzielnicy, 
to pewnie przejrzałabym Google Maps, 
sprawdziłabym otoczenie. Inaczej patrzę 
na ofertę, gdy blisko jest jakiś ładny 
park, a nie trakcja kolejowa.

Nie obejrzeliśmy fizycznie wielu mieszkań, bo 
tylko trzy. Muszę przyznać, że w stanie dewe-
loperskim, kiedy wszystko jest białe, trudno 
ogląda się te mieszkania – człowiek musi 
sobie wszystko wyobrazić. Myślę, że ważne 
są wtedy dobre plany. To one pozwalają 
wstępnie wyobrazić sobie, co i gdzie można 
ustawić. Dzięki nim, jeśli się zna okolicę, wca-
le nie trzeba tak dużo jeździć i oglądać.

Problem z lokalizacją 
w ogłoszeniach

Brak zadowolenia z informacji o lokalizacji 
nieruchomości w ogłoszeniu pojawia się 

Kiedy mówimy o fundamentalnej kwestii 
synergii danych pochodzących z różnych, 
komplementarnych źródeł i wymieniamy 
głównie deklaratywne źródła danych (np. 
ankiety oraz wywiady z użytkownikami), 
warto pamiętać, że coraz częściej łączymy 
siły z innymi zespołami – głównie z data 
science i product analytics. To właśnie dzięki 
tej interdyscyplinarnej współpracy jesteśmy 
w stanie wzbogadzić ścieżkę o behawioral-
ne dane ilościowe. Pozwala nam to jeszcze 
lepiej zrozumieć konkretne intencje i potrze-
by klientów.

Jakie dane wykorzystujemy do opraco-
wania wiarygodnej ścieżki klienta i w jaki 
sposób to robimy? Monitorujemy platformę 
Otodom i sprawdzamy m.in. to, ile czasu 
użytkownicy spędzają na przeglądaniu 
ofert, dowiadujemy się, jakich filtrów i kry-
teriów używają do wyszukiwania nierucho-

mości, sprawdzamy, na jakim etapie ścieżki 
zakupowej zazwyczaj opuszczają platformę. 
To wszystko pozwala nam odpowiedzieć 
na wiele konkretnych pytań dotyczących 
drogi przebytej przez użytkownika między 
poszczególnymi stronami i zdarzeniami. 
Zdobytą wiedzę przekładamy na lepsze 
zrozumienie zachowania naszych klientów. 
A wszystko po to, by dać im jak najwięcej 
satysfakcji z korzystania z serwisu.

Co jeszcze jest ważne przy tworzeniu takiej 
ścieżki? Przykładowo, integracja danych 
ilościowych i jakościowych pozwala nam 
holistycznie spojrzeć na „podróż” naszego 
odbiorcy. Daje nam to unikalną możliwość 
odpowiedzi na pytanie „Co robi klient?” 
oraz dogłębne zrozumienie jego potrzeb 
i motywów działania. Analiza i wyciąganie 
odpowiednich wniosków z danych stają 
się kluczowymi elementami na drodze do 

podejmowania lepszych decyzji 
odnośnie do kształtowania 
doświadczeń użytkownika (CX 
– customer experience). Dą-
żymy do ukształtowania całej 
ścieżki zakupowej w sposób 
najbardziej komfortowy dla 
klienta, tak aby korzy-
stanie z platformy było 
przyjemne i wywoływało 
jak najlepsze wrażenia 
i odczucia. Ten model 
myślenia i badania 
doświadczeń 
użytkownika jest 
z pewnością uni-
wersalny i warty 
przeniesienia 
do innych 
biznesów 
i branż. 

Matylda
Szmukier
Product Research Lead w OLX Group

Pytamy eksperta:
Jakie dane wykorzystuje się  

przy tworzeniu ścieżki klienta?
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Wnikliwa obserwacja zachowań tysięcy 
użytkowników obido, którzy szukają mieszkań 
z rynku pierwotnego, wskazuje, że proces szu-
kania mieszkania trwa średnio 5–6 miesięcy. 
W tym czasie preferencje potrafią się kilku-
krotnie zmienić i to na wielu płaszczyznach. 
Analiza tych zmian preferencji i ich ścieżek 
pozwala nam przewidywać zachowania 
klientów i podpowiadać im mieszkania spoza 
schematu tradycyjnej wyszukiwarki.

To, co z punktu widzenia sprzedającego 
mieszkania jest ważne, to zrozumienie, że 

istnieje kilka różnych grup klientów, do któ-
rych chcemy dotrzeć. Pierwsza to ci, którzy 
i tak kupią konkretne, wybrane mieszkanie, 
bo po prostu są już na nie zdecydowani. 
Jeśli z biura sprzedaży zostaną wyrzuceni 
drzwiami, to wejdą oknem, ponieważ chcą 
kupić konkretną, wybraną wcześniej nieru-
chomość. Natomiast druga grupa to osoby, 
które wystarczy do danej nieruchomości 
przekonać. Mają swoje kryteria, konkretne 
preferencje i potrzebują trochę wsparcia 
w dotarciu do celu. Wystarczy użyć odpo-
wiednich argumentów, pamiętając o tym, 

że mimo podobnych oczekiwań podejście 
różnych klientów będzie odmienne. Inne 
zalety tego samego mieszkania będą ważne 
dla pary, inne dla inwestora, a jeszcze inne 
dla rodziny z dzieckiem. Jest jeszcze trzecia 
grupa, najtrudniejsza z punktu widzenia 
sprzedażowego – to ludzie, którzy sami na 
pewno na daną inwestycję by nie trafili, bo 
z jakiegoś powodu nie mieści się ona w ich 
kryteriach. Użycie odpowiednich argumen-
tów w odpowiednim momencie procesu 
zakupowego to jedyna szansa na dotarcie 
z ofertą do tej grupy.

Krasoń
Dyrektor PR i komunikacji w obido

Pytamy eksperta:

W jaki sposób  
analizować zachowania  
klientów rynku pierwotnego? 

regularnie w prowadzonych badaniach. 
W styczniu 2020 r. aż 38% użytkowników 
deklarowało, że w sytuacji, gdy w ogłoszeniu 
nie ma informacji o dokładnej lokalizacji nie-
ruchomości, próbuje określić ją samodzielnie 
na podstawie zdjęć. Kolejne 35% przyznało, 
że korzysta w tym celu z map Google.

W najnowszym badaniu z maja 2021 r. pod-
jęliśmy próbę zmierzenia potrzeb użytkowni-
ków, które pojawiały się na różnych etapach 
ścieżki. Wyniki pokazały, że dostęp do 
dokładnej lokalizacji nieruchomości plasuje 
się na szczycie tego rankingu. 

Potrzeba dostępu do dokładnej lokalizacji 
jest jednocześnie wciąż niezaspokojona, 
co pokazuje duża różnica pomiędzy odset-
kiem osób uznających ten czynnik za ważny 
i tych, które są zadowolone z tego aspektu 
doświadczenia w Otodom.

Wynika z tego, że bez dostarczenia dokładnej 
informacji o lokalizacji nieruchomości nie jeste-
śmy w stanie zagwarantować użytkownikom 
w pełni satysfakcjonującego doświadczenia.

Brak dokładnej lokalizacji w ogłoszeniu 
uniemożliwia także efektywne przegląda-
nie nieruchomości na mapie. Ten sposób 
wyszukiwania ofert jest określany jako ważny 
lub bardzo ważny przez 85% użytkowników. 
Możemy więc powiedzieć, że brak dokładnej 

lokalizacji nie tylko zmniejsza satysfakcję 
z kontaktu z konkretnym ogłoszeniem, lecz 
także zaburza cały proces wyszukiwania ofert.

Wyczerpujące informacje 
a poziom konwersji

Badanie ze stycznia 2020 r. pokazało, że 
tylko 21% osób, które trafiają na ogłoszenie 
bez podanej dokładnej lokalizacji, kontak-
tuje się ze sprzedającym, żeby 
dopytać o tę informa-
cję. Okazuje 

się więc, 
że braki w ogło-
szeniu mogą skutecznie 
zniechęcić poszukujących do kontaktu 
z ogłoszeniodawcą, zamiast skłonić ich do 
sięgnięcia po telefon. Tezę tę potwierdzają 
dane z serwisu Otodom, które pokazują, że 
konwersja z ogłoszeń zawierających do-
kładną lokalizację jest wyższa niż konwersja 
ogłoszeń z lokalizacją przybliżoną.

Satysfakcja i poczucie kontroli – 
dlaczego mają znaczenie?

Jedną z naczelnych zasad projektowania cy-
frowych produktów jest dbałość o poczucie 

kontroli u końcowego użytkownika. Powinien 
on rozumieć, jaki jest obecny status systemu, 
co wydarzy się po kliknięciu danego przyci-
sku i jak może cofnąć swoje działanie. Ważne 
jest również, by miał poczucie, że system 
ostrzeże go przed popełnieniem 
błędu. Podobne zasa-
dy dotyczą 

projek-
towania ogłoszeń. 
Im pełniejszą informację oraz 
większą kontrolę damy odbiorcom 
naszych ogłoszeń, tym bardziej ograniczymy 
ryzyko nieporozumienia pomiędzy kupują-
cymi i sprzedającymi. Zwiększymy też jakość 
leadów, szybciej trafiając do osób bardziej 
zainteresowanych i zdecydowanych.

Marcin
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Liczy się 
wymiar

Przed ponad trzema laty zniknęły jedne z ostatnich 
zapisów normujących wielkości i proporcje 
pomieszczeń w mieszkaniach. Nie obowiązuje już 
minimalna szerokość kuchni, aneks kuchenny 
można umieścić nawet w przedpokoju, w łazience 
nie trzeba wygospodarować miejsca na pralkę, 
a pokój w kawalerce nie musi już mierzyć co 
najmniej 16 m2. I choć istnieje jeszcze dolna 
granica metrażu mieszkania (25 m2), wyraźnie 
widać schyłek epoki normatywów. Nie jest to 
wcale dobra wiadomość.

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:

 jakie dane i normy kierowały architektami  
w projektowaniu mieszkań i domów kiedyś i dziś

 w jaki sposób zmieniały się normy mieszkaniowe

 czy szczegółowe normy pomagają tworzyć  
praktyczne i przyjazne mieszkańcom budynki

Jakub
Głaz

Tak szczegółowe dyrektywy są – a raczej 
były – unikalną cechą XX wieku. Nigdy 
wcześniej przepisy równie ściśle (i rygo-
rystycznie) nie określały minimalnych 
i maksymalnych powierzchni pomiesz-
czeń mieszkalnych, kuchni czy korytarzy, 
ich wzajemnych proporcji, naświetlania 
i przewietrzania – tak aby optymalnie do-
pasować wnętrza do potrzeb i możliwości 
przeciętnego człowieka.

Oczywiście wcześniej w budynkach trzeba 
było brać pod uwagę wymiary ludzkie-
go ciała, ale w podstawowym zakresie. 
Nad funkcjonalnością dominowały skala 
i forma (w przypadku ludzi majętnych) 

lub poziom zamożności czy 
raczej ubóstwa (w przypadku 

całej reszty). O ergonomii nikt nie 
słyszał. Stąd też przeskalowane i niezgrane 
ze wzrostem lokatorów wnętrza pałaców, 

a jednocześnie jednoizbowe chaty wie-
lodzietnego chłopstwa, w których 

trudno było się wyprosto-
wać.

Ludzkie ciało i jego 
wymiary były 

jednak łączone 
z architekturą 
w inny spo-
sób. Wszy-
scy znamy 
ikoniczny 
wizerunek 
mężczyzny 

wpisany 
w kwadrat 

i koło autorstwa 
Leonarda da Vinci. 

Tą ilustracją słynny 
renesansowy twórca 
opatrzył opis proporcji 

ludzkiego ciała za-
warty w starożytnym 
traktacie Witruwiu-
sza O architekturze 
ksiąg dziesięć. 
Proporcje te Witru-
wiusz łączył jednak 

nie tyle z uży-
tecznością wnętrz 

mieszkalnych, ile 
z relacjami elementów 

kształtujących fasady lub 
bryły świątyń i innych wiel-

kich budowli. Mimo to człowie-
ka witruwiańskiego, bo takie miano 

zyskała postać stworzona przez Leonarda, 
miał zdetronizować dopiero XX wiek.

Zanim tak się stało, w XIX stuleciu do gło-
su stopniowo zaczęła dochodzić potrzeba 
większej funkcjonalności. Domy projekto-
wali mężczyźni, ale zarządzały nimi kobie-
ty, dlatego w USA część zamożniejszych 
„pań domu” konstruktywnie się zbunto-
wała. W drugiej połowie wieku przeprojek-
towywały one niewygodne kuchnie i po-
mieszczenia gospodarcze, dopasowując 
je do rzeczywistych potrzeb i ułatwiając 
sobie życie. „Domowe inżynierki”, bo tak je 
nazywano, o dekady wyprzedziły moderni-
zacyjne działania architektów z początków 
XX wieku. Ci z kolei starali się odpowie-
dzieć na znacznie bardziej masowe potrze-
by wynikłe z rewolucji przemysłowej.

W XIX wieku gwałtowna migracja do 
uprzemysłowionych miast zaowocowała 
mieszkaniową nędzą: ciasnotą, drożyzną 
i fatalnymi warunkami sanitarnymi w coraz 
gęściej i wyżej stawianych kamienicach. 
Niekiedy fabrykanci budowali dla swoich 
robotników mieszkalne kolonie, zwane 
osiedlami patronackimi. Rzadko kierowała 
nimi filantropia, częściej – kalkulacja. Zda-
li sobie sprawę, że złe warunki mieszkanio-
we mają fatalny wpływ m.in. na wydajność 
i morale robotników. Zespoły skromnej, 
ale dość funkcjonalnej i higienicznej zabu-
dowy rosły więc najpierw przy fabrykach 
w Wielkiej Brytanii, a potem w całej Euro-
pie (przykładami w Polsce są m.in. Księży 
Młyn w Łodzi czy katowicki Nikiszowiec). 
Dla inwestora miały one tę dodatkową 
zaletę, że silniej wiązały pracowników 
z zakładem oraz – poprzez różne regulacje 
– pozwalały sprawować nad nimi większą 
kontrolę.

Mieszkania w tych osiedlach były jednak 
dość tradycyjne. Było ich też niewiele, 
a głód mieszkaniowy nadal rósł, aby osią-
gnąć swoje apogeum po pierwszej wojnie 
światowej. Doganiając ducha mechanizacji 
i racjonalizacji obecnych od dawna w prze-
myśle, architekci zaczęli inaczej myśleć 
o projektowaniu. Chcieli budować dużo, 
tanio i optymalnie, zgodnie z najnowszą 
wiedzą o higienie i ergonomii. Analizowali 
sposób użytkowania pokoi i mieszkań, 
zmieniające się zwyczaje ludzi oraz ich 
potrzeby.

Doganiając ducha 
mechanizacji 
i racjonalizacji obecnych 
od dawna w przemyśle, 
architekci zaczęli inaczej 
myśleć o projektowaniu. 
Chcieli budować dużo, 
tanio i optymalnie, 
zgodnie z najnowszą 
wiedzą o higienie 
i ergonomii. Analizowali 
sposób użytkowania 
pokoi i mieszkań, 
zmieniające się zwyczaje 
ludzi oraz ich potrzeby.
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o zdrowie 
i higienę 
(nasłonecznienie 
i wietrzenie miały na celu m.in. 
zwalczanie powszechnej wówczas gruź-
licy). Nie uwzględniało jednak ludzkich 
przyzwyczajeń i „miękkich”, ale bardzo 
ważnych aspektów psychologicznych. 
Mimo wszystkich swoich zalet racjonalna 
architektura często była odbierana jako 
„nieludzka”. Aspekt ten był jednak zanie-
dbywany po drugiej wojnie światowej, gdy 
modernizm i jego rozwiązania połączone 
z masową prefabrykacją pozwoliły na 
szybkie odbudowanie Europy i zapewnie-
nie domów dla powojennego pokolenia 
„baby boomu”. Wypracowane wcześniej 
wytyczne i wskazówki stały się narzu-
conymi w państwowym i spółdzielczym 
budownictwie nieprzekraczalnymi war-
tościami minimalnymi oraz, co znacznie 
gorsze, maksymalnymi.  

W podnoszącej się z ruin Polsce do głosu 
doszedł skrajny minimalizm (nawet 
w biedniejszej Bułgarii normy były znacz-
nie łagodniejsze). Drastyczna kompresja 
maksymalnych powierzchni i kubatur 
nastąpiła w 1959 r. i trwała 15 lat. Dość 
przyzwoite normatywy z 1954 r. zostały 
zredukowane. Zgodnie z nimi powstało 

wie-
le osiedli 
z bardzo małymi 
mieszkaniami określanymi jako 
M1, M2, M3 itd., w których cyfra ozna-
czała liczbę mieszkańców. Przykładowo: 
dwupokojowe M3 mogło mieć najwyżej 
38 m2. Dopuszczano ciemne kuchnie. 
Korekta tych zapisów nastąpiła w 1972 r., 
a nowy normatyw wszedł w życie dwa 
lata później (maksimum dla M3: 48 m2). 
Od tego czasu mieszkania stały się prze-
stronniejsze i bardziej ustawne. Ponadto, 
jeśli zastosowany system wielkopłytowej 
konstrukcji pozwalał na usunięcie części 
ścian i modyfikację układu pomieszczeń, 
nierzadko mieliśmy do czynienia z projek-
towaniem lepszym niż obecne. To dobre 
wrażenie psuje jednak zła jakość wyko-
nawstwa oraz – w przypadku wysokiej 
zabudowy – przeskalowane, monotonne 
formy domów.

Nieprzerwany demontaż systemu norma-
tywów nastąpił po 1990 r. Nadal istnieje 
oczywiście mnóstwo obostrzeń wynika-

jących 
z przepisów 
bezpieczeństwa lub 
związanych z wielkością drzwi, 
okien, klatek schodowych itd., ale wnę-
trza mieszkań od dawna żyją własnym 
życiem. Kiedy ogląda się dziś kuriozal-
ne rzuty jednostronnie doświetlonych 
i nieprzewietrzalnych lokali, w których 
korytarz jest większy od pokoju i nie da 
się wydzielić kuchni z oknem, powrót do 
rygorystycznych i sensownych obostrzeń 
wydaje się bardzo pożądany. Obecnie 
dysponujemy też znacznie większą liczbą 
danych, które umiemy odpowiednio 
weryfikować i przetwarzać. Może pozwolą 
nam wypracować nowe, „ludzkie” normy 
w projektowaniu mieszkań i domów. Pod 
warunkiem jednak, że nie będą – jak dziś 
– dotyczyły wyłącznie zdolności kredyto-
wej przyszłych nabywców.

Dopiero wtedy zaczęli proces projektowa-
nia domów nie od kształtowania bryły czy 
fasad, ale od środka, myśląc o przeciętnych 
użytkownikach. W pierwszych dekadach 
XX wieku, kreśląc rzuty eksperymentalnych 
mieszkań, uwzględniali od razu meble, 
tworzyli funkcjonalne wnęki, zmniejszali 
kuchnie wyposażane w bardziej praktyczne 
sprzęty. Nie była to jednak metoda „nauko-
wa” z czasów po drugiej wojnie światowej, 
jaką znamy z dowcipnego szwedzkiego 
filmu Historie kuchenne. Żaden badacz nie 
tkwił w kuchni, by sprawdzić, ile zbędnych 
kroków i ruchów wykonuje dziennie gospo-
dyni. Ponownie wiele dobrego zawdzięcza-
my w tej sferze kobietom, tym razem już nie 
paniom domu, a dyplomowanym inżynier-
kom po politechnikach. Pierwsze architekt-
ki lepiej czuły domową materię. W 1928 r. 
Margarete Schütte-Lihotzky zaprojektowa-
ła słynną „kuchnię frankfurcką”. Korzysta-
jąc z logiki kuchni okrętowych (nawiązania 
do racjonalnych pomieszczeń statków były 
wtedy częste), rozmieściła ona sensownie 
sprzęty na planie wydłużonego prostokąta, 
zadbała o dopasowanie wysokości blatów 

do wzrostu przeciętnego użytkownika 
oraz o zawieszenie szafek i półek. Tego 

typu „kuchnie laboratoria” powielano 
potem przez dekady w masowym 

budownictwie. Na polskim gruncie 
optymalną mikrokuchnię opraco-

wała natomiast Barbara Brukalska 
dla przedwojennych spółdziel-

czych bloków w Warszawie.

W kreowaniu nowych standar-
dów opartych na niezbęd-
nych minimach dominowała 

jednak 
przed  woj-
ną metoda prób 
i błędów. Weryfikacji założeń 
służyły osiedla mieszkaniowe reali-
zowane w ramach wystaw nowoczesnej 
architektury. W tej dziedzinie wielkie za-
sługi ma niemiecki ruch Werkbundu, który 
stawiał takie osiedla w miastach ówcze-
snych Niemiec i Czech (jedno z nich, tzw. 
WuWa, istnieje we Wrocławiu). Po wystawie 
mieszkania wynajmowano i badano opinie 
użytkowników, co dostarczało danych spół-
dzielniom oraz samorządom budującym 
zespoły taniej zabudowy.

W kreowanie nowego, rewolucyjnego – 
także jeśli chodzi o formę – podejścia do 
mieszkalnictwa wielki wkład mieli również 
architekci niemieckiej szkoły Bauhausu 
oraz ruchu nowoczesnego skupionego 
wokół „apostoła modernizmu” Le Corbusie-
ra. Już przed wojną postulowali oni coraz 
dalej idącą typizację i prefabrykację opartą 
na standardach wypracowanych w toku 
eksperymentów. Samo mieszkanie było 
postrzegane coraz bardziej technokratycz-
nie. Le Corbusier mówił wprost o domu jako 
„maszynie do mieszkania”. Opracował też 
słynny Modulor, system – jak mu się wyda-
wało – optymalnych wymiarów opierają-
cych się na postaci człowieka z wyciągniętą 
w górę ręką. To właśnie Modulor miał być 
współczesną odpowiedzią na człowieka 
witruwiańskiego.

Podejście modernistów uwzględniało bio-
logiczne potrzeby człowieka oraz dbało 

Systematyczny  

demontaż systemu 

normatywów nastąpił  

po 1990 r. Nadal istnieje 

oczywiście mnóstwo 

obostrzeń wynikających 

z przepisów bezpieczeństwa 

lub związanych z wielkością 

drzwi, okien, klatek 

schodowych itd., ale wnętrza 

mieszkań od dawna żyją 

własnym życiem.
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Jamiński

Świadome  
transakcje  
dzięki danym

Brak wyłączności w pośrednictwie sprze-
daży nieruchomości to wyzwanie, które dla 
polskiej branży wciąż jest bardzo istotne. 
Jak wygląda pod tym kątem nasz rodzimy 
rynek w porównaniu z innymi krajami?

Tomek Jamiński: W Niemczech, Wielkiej Bry-
tanii czy Stanach Zjednoczonych wyłączność 
jest normą, a usługi pośrednictwa są w dużej 
mierze uregulowane. To efekt wieloletniego 
rozwoju tych rynków, na których wachlarz 
usług oferowanych przez agentów jest bar-
dzo szeroki, a zawód pośrednika nierucho-
mości cieszy się dużym prestiżem. 

W Polsce proces dojrzewania branży nie 
przestaje fascynować dynamiką i tempem 
rozwoju. Przez ostatnie trzy dekady byliśmy 
świadkami ogromnego przeskoku na polskim 
rynku nieruchomości. Dotyczy to także 
wyłączności – w ostatnim czasie na Otodom 
zwiększa się liczba unikalnych ogłoszeń 
z nieruchomościami oferowanymi wyłącznie 
przez jedno biuro. 

Ile ich jest?

Michał Szczudlak: W obecnym stanie 
koniunktury na rynku to około 90% nieru-
chomości, które mamy w ofercie. Wcześniej 
odsetek ten był mniejszy, ale trzeba przyznać, 
że umowy pośrednictwa na wyłączność wciąż 
nie są w Polsce standardem. Jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest to, że uzyskanie 
wyłączności przez agenta bywa trudne, jeśli 
właściciel nieruchomości nie jest świadomy 
korzyści wynikających z takiego rozwiązania. 
Brak wyłączności powoduje, że jedna nieru-
chomość może być reprezentowana na rynku 
przez wielu agentów. Co za tym idzie, w wielu 
przypadkach pośrednicy mogą nie mieć gwa-
rancji, że kupujący trafi w pierwszej kolejności 
właśnie na ich ogłoszenie.

Czym to skutkuje?

M.S.: Mając pewność wyłącznej opieki nad 
procesem sprzedaży lub wynajmu, pośred-
nicy są bardziej skłonni do inwestowania 
w promocję oferowanych nieruchomości 
z większym rozmachem. Posiadanie pełnej 
kontroli nad całym procesem pozwala też na 
bieżące korygowanie przyjętej strategii na 
podstawie statystyk serwisów ogłoszenio-
wych oraz własnych systemów.

Ma to szczególne znaczenie dziś, gdy można 
już korzystać z nowych, dokładniejszych sta-
tystyk Otodom. Nie trzeba być analitykiem, 
by widzieć, co się sprawdza i w co warto 
inwestować, a co wymaga zmiany.

Wielu klientów boi się oddawać swoje nie-
ruchomości na wyłączność. Jak ich do tego 
przekonywać?

T.J.: Poza przytoczonym przez Michała ar-
gumentem związanym z aktywną promocją 
nieruchomości warto dodać, że wyłączność 
skłania do położenia jeszcze większego naci-
sku na transparentność oferty. Składa się na 
to m.in. odpowiednie przygotowanie wnętrza 
do prezentacji, wykonanie wysokiej jakości 
zdjęć, realizacja spaceru 3D, skompletowa-
nie niezbędnej dokumentacji, a w efekcie 
przygotowanie rzetelnego opisu.

Bardzo istotnym czynnikiem jest lokalizacja. 
Z badań prowadzonych z naszymi użyt-
kownikami wynika, że jednym z większych 
problemów przy poszukiwaniu nierucho-
mości jest źle określona lokalizacja. Mając 
umowę na wyłączność, pośrednik może lepiej 
spełnić oczekiwania poszukujących, bez 
jakichkolwiek obaw związanych z podaniem 
dokładnego adresu! To oczywiście skutkuje 
wzrostem zaufania ze strony poszukujących 
i zwiększeniem faktycznego zainteresowania 
sprzedawaną nieruchomością. Napraw-
dę nikt nie lubi dzwonić tylko po to, żeby 
poczuć rozczarowanie, słysząc w słuchawce, 
że poszukiwana nieruchomość znajduje się 
w zupełnie innej lokalizacji, niż wynikałoby to 
z ogłoszenia. Lokalizacja jest najważniejszą 
cechą nieruchomości, a jej dokładne podanie 
jest wyznacznikiem wiarygodności oferty.

Pamiętajmy też o ważnym aspekcie, jakim 
jest właściwa wycena nieruchomości. Sprze-
daż poniżej wartości rynkowej to oczywista 
strata, a z kolei zbyt wysokie oczekiwania 
cenowe mogą zaszkodzić transakcji, bardzo 
odwlekając moment jej zawarcia lub w ogóle 
blokując możliwość jej realizacji. Dzieje się 
tak szczególnie w przypadkach, w których 
nieruchomość została wystawiona po mocno 
zawyżonej cenie, a następnie na przestrzeni 
kilkunastu miesięcy cena ta jest wielokrotnie 
obniżana, zmierzając w kierunku wartości 
rynkowej – takie oferty budzą podejrzenia 
wśród poszukujących, którzy doszukują się 
w nich wszelkich wad. Budowaniu wiary-
godności nie pomaga też sytuacja, w której 
ta sama nieruchomość jest prezentowana 
z różnymi cenami w różnych ogłoszeniach. 
Nawiązując współpracę z dobrym biurem, 
właściciel nieruchomości może liczyć na 
rzetelną i jednoznaczną wycenę.

Co jednak zrobić, jeśli nie mamy wyłączności 
w sprzedaży albo posiadamy taką wyłączność, 
ale chcemy sprawdzić, czy nasze ogłoszenie 
nie zostało powielone bez naszej zgody? 

T.J.: Można oczywiście przeglądać ogłoszenia 
ręcznie, ale jest to pracochłonne i zabiera 
cenny czas, który można przeznaczyć na 
pracę z klientem. Z pomocą przychodzi tutaj 
jednak sztuczna inteligencja. Na podstawie 
rozmów z agentami i analizy ich potrzeb zbu-
dowaliśmy w Otodom mechanizm wykrywa-
jący powielone ogłoszenia. Radar Otodom, 
bo tak nazywa się to rozwiązanie, potrafi 
powiedzieć, czy dwa ogłoszenia dotyczą tej 
samej nieruchomości, nawet jeśli opis jest 
zupełnie inny, a zdjęcia zostały wykonane 
pod innym kątem i w różnych warunkach 
oświetleniowych. 

Samo rozwiązanie działa już u nas na tyle 
długo, że mieliśmy okazję przekonać się 
o jego skuteczności, dlatego wkrótce 
udostępnimy je agentom nieruchomości. 
Radar pozwoli nie tylko na sprawdzenie 
skuteczności własnych ogłoszeń, lecz także 
na porównanie ich z ofertami innych biur pre-
zentujących tę samą nieruchomość. Radar to 
spora oszczędność czasu i zarazem większa 
przejrzystość całej kategorii nieruchomości.

Po co właściwie to śledzić? 

M.S.: Korzystanie z Radaru Otodom będzie 
pozwalało agentom nieruchomości na zwięk-
szenie przewagi konkurencyjnej. W szczegól-
ności pozwoli na podjęcie działań, jeśli okaże 
się, że inne biura docierają do większej grupy 
odbiorców i notują przy tym więcej wizyt na 
swoich ogłoszeniach niż nasze własne biuro. 
Jestem pewien, że zapewnienie przejrzystości 
w tej formie znacząco ułatwi optymalizowa-
nie wydatków promocyjnych. Można będzie 
jeszcze rozsądniej, opierając się na konkret-
nych danych, skalkulować zwrot z inwestycji 
w konkretną nieruchomość. 

Liczy się tu także czas i możliwość podejmo-
wania szybkich decyzji. W przypadku ofert 
bez wyłączności duże znaczenie ma to, kto 
pierwszy będzie w stanie przyprowadzić zde-
cydowanego klienta i zamknąć transakcję. 

T.J.: Towarzyszące pandemii ożywienie rynku 
nieruchomości wzmogło popyt. To z kolei 
spowodowało duży wzrost liczby nowych 
agencji nieruchomości. Od lat nie mieliśmy 
okazji zaobserwować takiego rozwoju tej 
części rynku. Z uwagi na ogromny popyt 
ubywa też nieruchomości dostępnych do 
sprzedaży. To wszystko przekłada się na 
większą niż do tej pory konkurencję między 
agentami. Dzięki sztucznej inteligencji agen-
cje nieruchomości korzystające z Otodom 
są w stanie przekuć informację w przewagę 
konkurencyjną.

O tym, jak nowe, oparte na danych narzędzia Otodom ułatwią 
pracę profesjonalistom i pomogą wszystkim uczestnikom 
rynku, rozmawiamy z Michałem Szczudlakiem, Head of Data  
& Analytics europejskiego segmentu nieruchomości  
w OLX Group, i Tomkiem Jamińskim, Head of Data 
Science w OLX Group.

Człowiek z dużym doświadczeniem w dziedzinie data science, business 
intelligence oraz market & UX research. Rozumie mechanikę i kulturę 
świata online oraz FMCG. Uwielbia wyzwania z pogranicza biznesu i 
danych. Pasjonat budowania zespołów interdyscyplinarnych, skupiony na 
rozwoju mocnych stron każdej osoby. Absolwent Politechniki Poznańskiej 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prywatnie mąż i ojciec, dla 
którego rodzina i ciepło domowe są najważniejsze. W wolnych chwilach 
muzykuje i uprawia sport.

Moja supermoc: Realizowanie dobrych pomysłów z fajnymi ludźmi.

Dom czy mieszkanie: Zależy kiedy.

Rynek pierwotny czy wtórny: Zależy gdzie.

Po pracy zajmuję się: Rodziną, muzyką i aikido.

Ekstrawertyczny człowiek w świecie analityków, który na pierwszym 
miejscu stawia zawsze ludzi. Z analizą danych związany od 10 lat. 
Doświadczony w obszarach business intelligence, finansów, monetyzacji 
i data analytics. Obecnie buduje zespół data & analytics dla segmentu 
nieruchomości w Europie, za cel stawiając sobie umożliwienie 
podejmowania trafnych decyzji na rynku nieruchomości za pomocą 
danych. Uwielbia pracować w różnych obszarach, dlatego w codziennej 
pracy często angażuje się w projekty z zespołami produktu, marketingu, 
technologii czy sprzedaży. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu. Prywatnie mąż, a od niedawna także ojciec. Poza tym miłośnik 
tańców latynoskich, biegania długodystansowego i gotowania.

Moja supermoc: Inicjowanie szalonych pomysłów.

Dom czy mieszkanie: Dom.

Rynek pierwotny czy wtórny: Każdy wybór ma swój urok.

Po pracy zajmuję się: Obecnie głównie wychowywaniem  
nowego członka rodziny.

Tomek
Michał

Szczudlak
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Jak działa Radar Otodom?

T.J.: Nasze rozwiązanie bazuje na uczeniu 
maszynowym. Algorytm uczy się rozpozna-
wania tych samych lub różnych nieruchomo-
ści, analizując określone cechy ogłoszeń na 
bazie wcześniej przygotowanych przykładów. 
Dzięki temu maszyna jest w stanie nauczyć 
się rozpoznawać identyczne lub różne nieru-
chomości bez podawania sztywnych reguł. 
Co ważne, proces uczenia jest powtarzany co 
jakiś czas, dzięki czemu algorytm na bieżąco 
reaguje na zmiany.

Jak często się myli?

T.J.: Obecnie ma 96% skuteczności, czyli 
w czterech przypadkach na sto dokonuje 
błędnej oceny. To bardzo dobry wynik, ale 
pracujemy też nad tym, aby ta skuteczność 
jeszcze wzrosła. Cały proces uczenia jest 
nadzorowany przez ludzi, którzy na podsta-
wie próbki wyników oceniają skuteczność 
działania algorytmu. To pozwala nam na 
ciągłe monitorowanie modelu i zapewnienie 
możliwie wysokiej jakości usług. 

Kto będzie mógł korzystać z Radaru?

M.S.: Rozwiązanie zostanie udostępnione 
profesjonalnym użytkownikom platformy 
Otodom. Dzięki niemu pośrednicy będą 
mogli dowiedzieć się, kto jeszcze publikuje 
ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu danej 
nieruchomości. Rozwiązanie pozwoli także 
na sprawdzenie, na ile skutecznie każdy 
z ogłoszeniodawców proponujących tę samą 
nieruchomość dociera do odbiorców. 

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój 
Al w branży nieruchomości. Analiza da-
nych o użytkownikach, ich zachowaniach 
i preferencjach pozwala usprawnić pracę 
agentów nieruchomości, architektów czy 

deweloperów. A czy istnieją rozwiązania, 
które wspomagają decyzje zakupowe użyt-
kowników poszukujących odpowiedniej dla 
siebie nieruchomości?

T.J.: Tak, oczywiście! Obecnie dopracowujemy 
nowe rozwiązanie, które będzie wspierać pro-
ces szacowania wartości nieruchomości. Wszy-
scy dobrze wiemy, jak ważne dla obu stron 
transakcji jest ustalenie odpowiedniej ceny. 
Kwestia ta nabiera jeszcze większego znacze-
nia, jeśli uwzględnimy wspomniane wcześniej 
ożywienie rynku i dynamikę wzrostu cen. 

Ustalenie właściwej ceny sprzedaży może 
być prawdziwym dylematem, szczególnie 
w sytuacji, gdy w przeciwieństwie do profe-
sjonalnych pośredników sami nie posiadamy 
fachowej wiedzy w tym zakresie. Z podob-
nym problemem stykają się kupujący. Na 
cenę nieruchomości składa się bardzo wiele 
różnych czynników. Pośrednicy są w stanie 
je wskazać i określić, jak kształtuje się cena 
w stosunku do innych propozycji na rynku, 
ale co zrobić, jeśli nie mamy dostępu do tej 
wiedzy? Jak przełożyć ten informacje na 
argumenty negocjacyjne?

Korzystając z ogromnej ilości informacji 
w serwisie oraz naszych możliwości w zakre-
sie sztucznej inteligencji, będziemy w stanie 
dać każdej stronie narzędzia, które pozwolą 
na podejmowanie najtrafniejszych decyzji 
w zakresie wyceny nieruchomości. Z nowego 
narzędzia będą mogli skorzystać wszyscy, 
zarówno ci, którzy są w procesie kupna, 
wynajmu czy sprzedaży, jak i ci, którzy jedynie 
przyglądają się rynkowi. Narzędzie pomoże 
w wycenie, a także w objaśnieniu jej poszcze-
gólnych składowych.

Jak rozumiem, to nowy projekt, który 
pozwoli na wycenę nieruchomości? Czym 
będzie się różnił od innych, funkcjonujących 
już na rynku rozwiązań?

M.S.: Projekt wyróżnia się przede wszyst-
kim jasną i klarowną informacją na 
temat tego, co wpływa na wycenę. Tak 
jak wspominaliśmy, tych elementów jest 
bardzo dużo. Chcemy położyć duży nacisk 
na interpretowalność. Decyzje zakupu 
nieruchomości są jednymi z najważniej-
szych w życiu, a ponadto podejmujemy je 
raz na kilka lub kilkanaście lat. Jako serwis 
z największą w Polsce liczbą unikalnych 
ofert, odwiedzany przez 4 miliony realnych 
użytkowników miesięcznie, stawiamy sobie 
za cel zwiększenie transparentności na 
rynku nieruchomości. Cena jest jednym 
z najistotniejszych czynników. Wpływa 

ona na popularność naszej oferty czy 
czas sprzedaży.

Narzędzie pozwoli nam ponadto na dostar-
czanie wielu ciekawych informacji. Jednym 
z naszych ostatnich interesujących odkryć 
jest chociażby to, że klimatyzacja wpływa na 
wzrost cen głównie nieruchomości o więk-
szym metrażu. Kolejne ciekawostki, które 
powiedzą nam, jak odległość od przedszko-
la, parku czy kościoła wpływa na cenę, już 
czekają w kolejce.

Co zyskają na tym kupujący?

T.J.: Decyzja o zakupie mieszkania czy domu 
jest jedną z najtrudniejszych i najważniej-
szych w życiu. Zdecydowanie nie przychodzi 
nam tak łatwo jak kupno konsoli czy telefo-
nu. Właśnie dlatego chcemy dużo lepiej tłu-
maczyć, dlaczego cena danej nieruchomości 
jest na takim, a nie innym poziomie. Czasami 
nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak 
bardzo odległość od pewnych punktów, 
takich jak przedszkole, sklep, kościół, park 
czy przystanek tramwajowy, wpływa na cenę 
naszego mieszkania.

M.S.: Z drugiej strony takie dane możemy 
wykorzystać do wspierania sprzedających – 
zarówno profesjonalnych uczestników rynku, 
takich jak pośrednicy nieruchomości czy 
deweloperzy, jak i indywidualnych, których 
tylko w ostatnim miesiącu mieliśmy ponad 
26 tysięcy. Pamiętajmy też o tym, że cena 
ma kluczowy wpływ na czas sprzedaży, co 
również będziemy w stanie monitorować 
i analizować.

Ponadto ostatnio bardziej zainwestowaliśmy 
w rynek kredytów hipotecznych, na którym 
również chcemy wspierać naszych użytkow-
ników. Nietrudno się domyślić, że predykcja 
cen otwiera tutaj bardzo wiele możliwości… 

Czy dane i narzędzia, o których opowiada-
cie, zastąpią zatem człowieka?

T.J.: Zdecydowanie nie. Wszystkie te narzę-
dzia budujemy z myślą o tym, aby służyły lu-
dziom do podejmowania trafnych decyzji na 
rynku nieruchomości. Dane, a przede wszyst-
kim sztuczna inteligencja, mają spełniać dla 
nas wszystkich funkcję wspierającą, nieza-
leżnie od tego, po której stronie transakcji 
się znajdujemy. Ostateczną decyzję zawsze 
podejmuje człowiek. To, co technologia może 
zrobić, to pomóc zaadresować marzenia 
w możliwie najlepszy sposób.

Rozmawiał: Jarosław Krawczyk

W Polsce proces 
dojrzewania branży nie 
przestaje fascynować 
dynamiką i tempem 
rozwoju. Przez ostatnie 
trzy dekady byliśmy 
świadkami ogromnego 
przeskoku na polskim 
rynku nieruchomości.
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W czasach niepewności, w szybko zmieniającym się świecie jeszcze większego 

znaczenia nabierają dane. Podejmując decyzje bez nich, możesz co najwyżej 

zaufać szczęściu, a to niestety rzadko jest gwarancją sukcesu. Odpowiednie 

wykorzystanie danych pomaga w dokonywaniu lepszych wyborów, 

odkrywaniu nowych trendów i zjawisk oraz optymalizacji procesów. W branży 

nieruchomości dane mają istotne znaczenie na każdym etapie, od procesu 

inwestycyjnego, wyboru lokalizacji, przez projektowanie, budowę, sprzedaż, 

aż do etapu zarządzania i konserwacji gotowego budynku. W drugim numerze 

magazynu wprowadzamy do tematu big data i pokazujemy, w jaki sposób 

dane mogą być użyteczne dla deweloperów, pośredników i inwestorów.

Dominik Batorski,  

patron drugiego numeru magazynu


