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CZEŚĆ, TU OTODOM! 
MASZ CHWILKĘ? TO ŚWIETNIE, BO CHCEMY OPOWIEDZIEĆ 
CI O TYM, CO ZMIENIŁO SIĘ W TRZECIM NUMERZE 
MAGAZYNU LIGHTHOUSE.

Sprawdź, co w branży piszczy

Garść najciekawszych newsów na temat nierucho-
mości i nie tylko. Przeczytaj podczas przerwy na 
kawę i zainspiruj się! 

Okiem Agenta i Dewelopera 

Przedstawiamy osobowości z branży. Bohaterowie 
rubryki opowiadają nam o swoim sposobie na suk-
ces – dzielą się swoim doświadczeniem i zdradzają 
kilka nieoczywistych faktów na swój temat ;) 

Wiedzieć Więcej 

Zgodnie z prawem, czyli kilka najważniejszych 
zmian prawnych, których wyjaśnienie i interpreta-
cja mogą być kluczowe w Waszej codziennej pracy.

Kim jest Twój Klient? 

Tutaj co kwartał szukajcie praktycznych sposobów 
na to, jak dowiedzieć się, kto jest Waszym klientem 
i jakie ma potrzeby. Dzielimy się też swoimi danymi 
i informacjami z zakresu Customer Experience.

Bonus Otodom

Zmieniła się też sekcja Bonus Otodom. To w niej 
w każdym numerze mówimy co i nas słychać, przed-
stawiamy nowe usługi i produkty. Teraz dodatkowo 
dzielimy się najnowszymi danymi. W Bonusie mo-
żecie znaleźć teraz najświeższe informacje, które 
będą pomagać Wam osiągać założone cele i odno-
sić sukcesy. Przedstawiamy rubrykę Świeże Dane!

Inspiracje ze Świata

Nieruchomości w Świecie zmieniają się w Inspiracje 
ze Świata. Prezentujemy najciekawsze zagraniczne 
inwestycje, by zainspirować Was do własnych po-
szukiwań nowych i nieoczywistych rozwiązań.

Za nami rebranding! Otodom ma teraz nowe 
logo i komunikację wizualną, w której emocje 
i racjonalizm są tak samo ważne, nie brakuje także 
architektonicznych aluzji. Również magazyn zmienił 
swój wygląd oraz układ treści – wszystko dzięki 
Waszym opiniom! Dzięki nim możemy zaserwować 
Wam kilka nowości! Oto one:

2



General Manager Otodom

Patron numeru, reportażysta

Redaktor naczelny 
Jarosław Krawczyk 
jaroslaw.krawczyk@otodom.pl 

Redaktorka prowadząca 
Marta Buzalska 
marta.buzalska@otodom.pl 

Koordynatorki projektu 
Hanna Gałczyńska, 
Paulina Młyńska-Michalik, 
Kaja Gorzycka

Korektorka 
Agata Rokita

Skład 
Łukasz Pawluczuk,  
feststudio.pl

Autor zdjęcia na okładce 
Aleksander Małachowski,  
Hashtagalek

Zdjęcia 
Adobe Stock,  
Gettyimages.com,  
materiały redakcji

Wydawca 
Serwis Otodom,  
Grupa OLX Sp. z o.o.,  
ul. Królowej Jadwigi 43,  
61-872 Poznań 

Realizacja 
dotpr Skowronek,  
Łaźniewski sp.j.,  
ul. Dąbrowskiego 308,  
60-406 Poznań. 

Nieoceniony wkład 
merytoryczny do trzeciego 
numeru magazynu wniosło 
liczne grono ekspertów 
z Grupy OLX oraz nasi klienci: 
agenci i deweloperzy. 
Serdecznie dziękujemy! 
Anna Adrian
Marian Bruliński
Marcin Kawecki
Jakub Kląskała
Karolina Klimaszewska
Paulina Kosturek-Migacz
Przemysław Krempaszanka
Katarzyna Łachajczak
Anna Michałkiewicz
Małgorzata Mielniczek
Agata Pankiewicz
Adam Parzusiński
Michał Swat
Matylda Szmukier

Wiele dowiedzieliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy 
o sobie. Przykuci pandemicznymi obostrzeniami do 
naszych mieszkań odczuliśmy ich zalety i mankamenty 
- przestrzenność lub ciasnotę, brak słońca lub jego nad-
miar, (nie)ustawność, zaciszność albo słabe wytłumienie. 
Czasami największym problemem nie był wcale skromny 
metraż, a wynikająca z niego prozaiczna niemożność 
porządnego posprzątania („wszędzie coś leży!”). 

Dlatego w tym numerze tak dużo piszemy o szczęściu związanym z zamieszkiwaniem. 
Pandemia wiele naspod tym względem nauczyła. Część z nas zrozumiała, że musi przeor-
ganizować miejsca, w których żyjemy, inni zdecydowali się na przeprowadzkę. Badaczki 
SWPS na zlecenie Otodom przyjrzały się tym decyzjom i motywacjom. Wnioski płynące z ich 
raportu są budujące. Okazuje się bowiem, że wcale nie musimy budować więcej (co jest do-
brą wiadomością dla klimatu), ale na pewno musimy budować i organizować przestrzeń wo-
kół siebie mądrzej. Tak by była ona bardziej podatna na zmiany, jakie zachodzą na świecie. 

Zrozumieliśmy też, że szczęście w miejscu zamieszkania zależy nie tylko od nas 
samych. Że to projekt wspólny, który możemy zrealizować tylko ze współdomow-
nikami i z sąsiadami.  Także tymi, którzy tylko szumią za oknem. Wprowadzony na 
początku pandemii zakaz wstępu do parków i lasów był być może najlepszą rzeczą, 
jaka przytrafiła się tym parkom i lasom w ciągu ostatnich kilku lat. Nagle, gdy ktoś 
nam je odebrał, uświadomiliśmy sobie, a przede wszystkim dojmująco poczuliśmy, 
jak bardzo ich potrzebujemy. I być może trochę chętniej wspólnie staniemy w ich 
obronie, gdy komuś przyjdzie do głowy, by znów nam je odebrać. 

Jak wygląda szczęśliwy dom? Każdy z nas udzieliłby in-
nej odpowiedzi. Dla jednych byłby pełen gwaru, dla in-
nych pachniałby świeżo zmieloną kawą, ktoś pomyślał-
by o szumiącym za oknem lesie. I choć trudno zamknąć 
definicję szczęścia w liczbach i twardych danych, my 
podjęliśmy to wyzwanie. 3 miesiące badań, 1428 ankiet, 
15 wywiadów i 16 ekspertów. To liczby stojące za rapor-
tem „Szczęśliwy Dom. Badanie dobrostanu Polaków”, 
który Otodom opracował wraz z Uniwersytetem SWPS. 
Co odkryliśmy? Co nas zaskoczyło? Czy istnieje uniwersalny przepis na szczęście? 
Przekonacie się w tym numerze.

Przez ostatnie miesiące jako Otodom obserwowaliśmy zmiany, których nie mogli-
śmy zignorować. Nie chodziło jedynie o rosnące ceny domów, ale przede wszystkim 
o nowe oczekiwania wobec miejsca, w którym żyjemy. Polacy zaczęli na niespotyka-
ną wcześniej skalę kupować i sprzedawać nieruchomości, a ostatni rok upłynął pod 
znakiem remontów i przeprowadzek. Postanowiliśmy sprawdzić z czego to wynika, 
a także jak znaleźć idealny dom. Wiemy, że te poszukiwania przypominają szukanie 
drugiej połówki – są pełne emocji i stresu. Nic dziwnego - to dla wielu przełomowy 
moment w życiu. Chcemy pomagać deweloperom i agentom towarzyszyć klientom 
na tej trudnej drodze i dawać pewność podjęcia słusznej decyzji.

Odkryjmy razem klucz do Szczęśliwego Domu.

Filip Springer

Monika Rudnicka
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Sprawdź, co w branży piszczy

Active design, kąpiel w chmurach czy 
fluorescencyjna farba – przedstawiamy zaskakujące 
newsy z branży nieruchomości.

Nie tylko cztery ściany.
Jak tworzyć przestrzenie wspólne, 
by przyciągać klientów? 
APA Wojciechowski Architekci

Jak zbadać potrzeby przyszłych mieszkańców 
nieruchomości oraz czy przestrzenie wspólne 
w trakcie i po pandemii zyskały na znaczeniu? 

Nowości technologiczne 
Norbert Cała

Autorski przegląd najciekawszych nowinek 
ze świata nowych technologii w opracowaniu 
dziennikarza, Norberta Cały.

Nowe życie dla istniejącej 
przestrzeni. Jak dostosować 
nieruchomość do zmieniających się 
potrzeb i trendów?  
Magdalena Milert 

Na co warto zwrócić uwagę w procesie 
projektowania układu mieszkania? Czy nowe 
potrzeby mieszkańców podczas pandemii wpłynęły 
na rozmieszczenie pomieszczeń?

Architektura to śmiertelnie 
poważna sprawa – także dla 
dewelopera i pośrednika 
Filip Springer

Autor reportaży architektonicznych pisze o 
tym, dlaczego to, jakich mamy sąsiadów, jest 
nierozerwalne z dobrostanem oraz co daje 
szczęście mieszkańcom osiedli.

Co ze szczęściem agenta 
i dewelopera?  
Sylwia Królikowska

O tym, jak nie wypalić się zawodowo i zarządzać 
swoją życiową energią pisze psycholog biznesu 
Sylwia Królikowska.

Co uszczęśliwia Twojego klienta? 
Sprawdziliśmy to!

Przedstawiamy wybrane wyniki badania 
„Szczęśliwe cztery ściany. Badanie dobrostanu 
Polaków” zrealizowanego dla Otodom przez SWPS.
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Znać, czyli sprzedawać. Czy wiesz, 
kim są Twoi klienci?  
Katarzyna Łachajczak i Matylda 
Szmukier

Czym jest segmentacja klientów i jakie są jej 
rodzaje oraz 5 praktycznych kroków, które 
pomagają podejmować skuteczne działania. 
Ekspertki Otodom i OLX Group dzielą się swoim 
doświadczeniem.

Jest co naśladować. Na szczęście! 
Jakub Głaz 

Krytyk architektury przedstawia najciekawsze 
i najszczęśliwsze rozwiązania architektoniczne 
z całego świata. Sprawdź, jak uszczęśliwia się 
mieszkańców miast i przedmieść w innych krajach! 

Świeże dane 
Przemek Krempaszanka

Dzielimy się najnowszymi danymi i wskazujemy, 
jakie są aktualne preferencje poszukujących 
nieruchomości w stosunku do dostępności 
mieszkań na rynku. 

Budowanie relacji w sprzedaży. 
Poznaj dobre praktyki i przekonaj 
do siebie klienta.  
Krzysztof Rzepkowski

Jak przygotować nieruchomość do spotkania 
z klientem oraz w jaki sposób ją zaprezentować, by 
zakończyła się szczęśliwą transakcją? Na te pytania 
odpowiada trener sprzedaży Krzysztof Rzepkowski.

Czy szczęście w biznesie ma 
znaczenie? Pytamy praktyków 
biznesu i deweloperów. 
Marian Bruliński 

Jak dużo w branży nieruchomości zależy 
od szczęścia? Co na co dzień uszczęśliwia 
dewelopera? Marian Bruliński zadaje to pytanie 
przedstawicielom dwóch firm deweloperskich: 
Inpro oraz Archicom. 

Zgodnie z prawem 
Małgorzata Mielniczek i Agata Panek

Specjaliści opowiadają o najnowszych zmianach 
w prawie i zawiłych przepisach.

Profesjonaliści pilnie poszukiwani!  
Anna Michałkiewicz

Już niedługo rusza rekrutacja do kolejnej edycji 
konkursu „Lider Nieruchomości”. Co w tym 
roku zmienia się w tym wydarzeniu i co mają do 
powiedzenia zeszłoroczni zwycięzcy plebiscytu? 

Dostrój swój biznes do szczęśliwych 
transakcji. Nowa oferta dla klientów 
Otodom 
Jakub Kląskała

Jakub Kląskała opowiada o nowej ofercie Otodom 
oraz podpowiada jak ją wykorzystać w rozwoju 
biznesu.
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poprzednim. Jest to rekordowy wynik, który ma swoje 
przyczyny… no właśnie, w czym?

Decyzja o nabyciu działki często bywa podyktowana 
wysokimi cenami mieszkań. Nie jest to jednak jedyny 
powód. Mówi się o tym, że za taki stan rzeczy odpo-
wiada w znacznej mierze pandemia koronawirusa. 
Własna posesja daje więcej możliwości zaaranżowania 
przestrzeni, a także zapewnia tak pożądany dostęp 
do ogrodu. Dom oznacza też komfort podczas pracy 
zdalnej oraz  bezpieczeństwo wynikające z ogranicze-
nia kontaktu z ludźmi.

Początki zielonych zmian w budownictwie

Coraz więcej przedsiębiorstw budowlanych zapo-
wiada zmniejszenie negatywnego wpływu na śro-
dowisko. Deklaracje te dotyczą głównie emisji CO2. 
Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 r. za cel 
przyjęła sobie firma Skanska. Krokiem w tym kierunku 
było wprowadzenie do użytku betonu o obniżonym 
śladzie węglowym. Miejmy nadzieję, że ta mała zielona 
zmiana pociągnie za sobą kolejne.

Wnętrze na czasie – najnowsze trendy

• Sliding TV Door, czyli ekran wbudowany w drzwi 
przesuwne – jest to rozwiązanie, które nie tylko 
umożliwia oszczędność miejsca, ale także 
wprowadza wizualną harmonię w pomieszczeniu.

• Farba fluorescencyjna pochłania światło w trakcie 
dnia, aby w ciemności móc dostarczyć niezwykłych 
efektów. Dekoracja dla osób, które nie boją się 
podejmować odważnych kroków.

• Sufity HeartFelt® inspirowane sztuką origami 
są nie tylko ciekawą, geometryczną ozdobą – 
zapewniają także doskonałą akustykę i redukują 
efekt rezonansu.

Kąpiel w chmurach – zachwycająca inwe-
stycja w Londynie

Podniebny basen łączący ze sobą dwa budynki komplek-
su Embassy Gardens to niesamowity wizualnie projekt 
i pierwsza tego typu konstrukcja na świecie. Ambicją jej 
twórców było wywołanie w pływających uczucia, jakby 
unosili się w powietrzu – z pewnością im się to udało! Stąd 
całkowicie zasłużona nazwa: Sky Pool. Basen ma 25 m dłu-
gości, znajdująca się w nim woda waży 375 ton, a do tego 
jest zawieszony 35 m nad ziemią, dzięki czemu można 
z niego podziwiać panoramę miasta. Niestety, dostępny 
jest jedynie dla mieszkańców luksusowych apartamen-
tów Embassy Gardens – gdyby nie to, mamy pewność, że 
stałby się kolejną atrakcją turystyczną Londynu.

Oficjalne otwarcie Sky Pool odbyło się 26 maja i od 
tego czasu zdjęcia z niezwykłego basenu wywołują 
wiele emocji w internecie.

Trend Alert! Active design, czyli pomoc 
w prowadzeniu zdrowego stylu życia

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, które 
skłaniają ludzi do ruchu? To już się dzieje. Po modzie na 
ekologiczne budownictwo przyszedł czas na active  
design. Ideą przyświecającą temu nurtowi jest zapo-
bieganie chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość 
czy cukrzyca. Jak jednak skutecznie zachęcić ludzi do 
aktywności fizycznej? Projektowanie przestrzeni z myślą 
o zdrowiu to wyrafinowana sztuka wykorzystująca me-
chanizmy psychologiczne. Motywować do ruchu mogą 
tak niepozorne elementy, jak np. drukarka oddalona 
od stanowiska pracy czy lepsze oświetlenie ulic, które 
sprawi, że ktoś chętniej wybierze się na spacer. Warto 
zapamiętać ten trend, bo inwestycje stawiające na active 
design z pewnością wyróżnią się na rynku. Ciekawe, czy 
ten trend wkrótce rozgości się w naszych przestrzeniach?

Największy od lat popyt na działki budow-
lane – z czego wynika?

Według danych GUS, w 2020 r. Polacy kupili aż 141,3 tys. 
niezabudowanych działek, czyli o 17% więcej niż w roku 

Sprawdź,  
co w branży  
piszczy

Podniebny basen łączący ze sobą dwa budynki 
kompleksu Embassy Gardens, fot. Jason Hawkes
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Inteligentny dom w abonamencie

Do tej pory nie było systemów dedykowanych 
budownictwu wielorodzinnemu. Na szczęście to się 
zmienia, a ciekawe rozwiązanie oferuje m.in. polska 
firma produkująca system UNICOMM. Jego sercem 
jest designerski panel sterujący, będący jednocze-
śnie wideodomofonem, który i tak jest zazwyczaj 
instalowany na osiedlach. Wszystkie elementy 
inteligentnego domu UNICOMM wykorzystują połą-
czenia kablowe, co pozwala na niezawodne działanie 
urządzeń, ale wymaga montażu już na etapie prac 
nad instalacją elektryczną. W skład systemu wcho-
dzą takie urządzenia, jak termostaty, czujniki ruchu, 
włączniki światła, gniazdka, rolety czy zamki. W efek-
cie otrzymujemy kompletny system smart home.

Największą zaletą i nowością jednocześnie jest 
subskrypcyjny model zakupu. Deweloper dostaje 
cały sprzęt praktycznie nieodpłatnie, a mieszkańcy 
płacą za niego abonament we wspólnocie w grani-
cach 45-70 gr za m². 

Ciesz się dźwiękiem, ciesz się ciszą

Nagłośnienie mieszkania czy domu to wbrew 
pozorom wcale nie taka prosta sprawa. Oczywiście 
można kupić zestaw kina domowego w sieciówce 
z elektroniką, ale ryzykujemy wtedy, że nie będzie 
on ani dobrze grał, ani wyglądał. 

Receptą na obie te dolegliwości może być Bang 
& Olufsen Beosound Shape – modułowy system 
głośników dla świadomych projektowania miłośni-
ków muzyki. Elementy Beosound Shape zawiesza się 

na ścianie, projektując z nich dzieło sztuki wizualnej 
i akustycznej. To elastyczny system głośników, który 
można rozwijać wraz ze zmieniającym się stylem 
lokum. Można zmienić układ modułów, stworzyć nowy 
wzór, zmienić kolory paneli lub ich liczbę, aby popra-
wić parametry dźwiękowe bądź właściwości tłumiące.

Sercem systemu jest odtwarzacz sieciowy 
Beosound Core, który umożliwia strumieniowe prze-
syłanie muzyki bezpośrednio z telefonu lub tabletu 
przez Apple AirPlay 2, Bluetooth. Jednocześnie 
oprogramowanie, korzystając z zaawansowanych 
algorytmów i wielu głośników, jest w stanie zapew-
nić koncertową jakość odbierania muzyki.

Sezamie, otwórz się

Bardzo często jako przykład pierwszego urządze-
nia, które można „usmartowić” w domu, podaje 
się światło. Instalacja jest prosta, a efekt – dość 
spektakularny. W końcu da się gasić światło zdalnie 
z łóżka lub zapalić podczas nieobecności w domu. 

Uważam jednak, że powinno się zacząć od czegoś 
innego i jest to zamek do drzwi. Pewnie większość 
z nas spotkała się z systemem keyless w nowo-
czesnych autach – podchodzimy do samochodu 
i po prostu otwieramy drzwi. To samo jest możliwe 
w przypadku drzwi wejściowych domu lub miesz-
kania. Rozwiązanie to umożliwia m.in. polski zamek 
Tedee. Automatyczne otwieranie drzwi to jedno, ale 
dzięki sparowanej z zamkiem aplikacji w smartfonie 
można wpuścić zdalnie domowników, gości czy 
kuriera. Wszystko jest bardzo bezpieczne i proste 
w instalacji dzięki antywłamaniowej wkładce firmy 
Gerda. Instalacja zamka w gruncie rzeczy sprowa-
dza się właśnie do wymiany wkładki. 

Nowości 
technologiczne

Norbert  
Cała

AUTOR:

Bang & Olufsen Beosound Shape

Dziennikarz technologiczny
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Architektura 
to śmiertelnie  
poważna sprawa –  
także dla 
dewelopera 
i pośrednika

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:
• dlaczego architektura i szczęście są 

nierozerwalne
• co sprawia, że mieszkańcy są 

szczęśliwi w miejscu, w którym żyją
• dlaczego relacje sąsiedzkie są równie 

ważne, co organizacja przestrzeni 
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Nie rozmawiajmy jedynie o architekto-
nicznych bibelotach

Padają opinie: ładny, nieładny. I wówczas właśnie 
dyskusja umiera. Bo nikt przecież jeszcze nigdy 
nikogo nie przekonał do tego, że coś jest ładne albo 
brzydkie. Ale na tym zwykle polega dziś rozmo-
wa Polaków o architekturze. Nic z niej nie wynika, 
może jedynie refleksja, że to taki niekonieczny 
temat - przecież bez tych wszystkich efektownych 
budynków, które powstały w naszych miastach 
w ostatnich latach, dałoby się żyć. Zabrzmi to 
może obrazoburczo, ale większość Polaków żyje na 
co dzień bez Muzeum Historii Żydów POLIN, bez 
Filharmonii w Szczecinie, bez spektakularnie ukry-
tego gmachu Muzeum Śląskiego, bez gdańskiego 
Muzeum II Wojny Światowej. Wiedziemy swoje 
żywoty bez poczucia niezbędności tych gmachów. 
A to one  –  reprezentacyjne, efektowne, drogie 
obiekty – są dziś głównym tematem architektonicz-
nej dyskusji. O nich też przede wszystkim rozpra-
wiają media, nie tylko te branżowe – o miejskich 
bibelotach. A to sprawia, że tak łatwo jest nam za-
pomnieć, że architektura to bardzo poważny temat.

W jakich warunkach czytasz ten tekst 
i jak wpływają one na jego odbiór? 

A przecież poza nią nie ma życia. Dopóki nie po-
wstanie pewna i bezpieczna technologia przenie-
sienia naszych mózgów i świadomości do cyfrowej 
przestrzeni, dopóty jesteśmy skazani na własną 
materialność. Żyjemy w trójwymiarowej przestrze-
ni i w niej realizujemy wszystkie nasze życiowe 
potrzeby. Odpoczywamy w niej, pracujemy, śpimy 
i budzimy się, jemy, kochamy się i nienawidzimy. 
Jesteśmy materialni i jeszcze przez dłuższy czas się 
to nie zmieni. Nawet nasza ucieczka w cyfrowy świat 
odbywa się poprzez materialność - musimy czegoś 
dotknąć, wyjąć telefon z kieszeni, podnieść klapę 
laptopa, usiąść przed nim. Projektowanie zaś, w tym 
to dotyczące budynków, jest projektowaniem 
naszego styku z materialnością. W największym 
uproszczeniu polega bowiem na wymyślaniu sposo-
bu, w jakim będziemy funkcjonować w przestrzeni. 
Biorąc pod uwagę fakt, że, jak już zostało powie-
dziane, od tej przestrzeni nie uciekniemy, wydaje 
się to dość odpowiedzialne zadanie. Tym właśnie 
zajmują się projektanci i projektantki – wymyślają, 
jak będzie działał na nas materialny, przestrzenny 
świat. Dotyczy to w takim samym stopniu tego, czy 
wygodnie trzyma nam się łyżeczkę i kubek z poranną 
kawą, jak i tego, czy przestrzeń, w której czytacie ten 
tekst, działa na Was dobrze bądź źle. Od tego, czy 
jest Wam teraz wygodnie, cicho, ciepło, czy nie wie-
je, czy macie dla siebie odpowiednią ilość miejsca 
i czy macie ładny widok z okna, zależy także, o zgro-
zo, odbiór tego tekstu. Jest bowiem duże prawdo-
podobieństwo, że jeśli czytacie go w warunkach 
utrudniających koncentrację (zbyt duże zagęszcze-
nie ludzi wokół, hałas, złe zapachy, niewygodna po-
zycja itd.), możecie nawet nie doczytać go do koń-
ca. Nie jest to sprawa życia i śmierci, ale warto sobie 
uświadomić, że nie tylko możliwość koncentracji na 
tekście w magazynie, ale też jakość całego naszego 
życia zależy fundamentalnie od jakości przestrzeni, 
w jakiej to życie wiedziemy. I o tym właśnie powinna 
być rozmowa o architekturze - nie tylko o repre-
zentacyjnych gmachach i rewitalizacji rynku, lecz 
o tym, czy życie, które wiedziemy w przestrzeni, nie 
jest czasem zakłócane bądź utrudniane tym, jak ta 
przestrzeń została zorganizowana. Pandemia brutal-
nie to obnażyła. Niemalże z dnia na dzień zostaliśmy 
zamknięci w czterech ścianach, nagle stały się one 
naszym całym światem. 

Tak łatwo zapomnieć, że 
architektura to poważny 
temat. Zwykle dyskutujemy 
o niej przy okazji powstania 
nowej architektonicznej 
ikony - czegoś, co ma nadać 
wartość fragmentowi miasta 
lub dzielnicy. Nowy gmach 
muzeum, sala koncertowa, 
przebudowa dworca, 
galeria handlowa. Może 
nawet apartamentowiec 
w reprezentacyjnej części 
miasta. Wtedy zaczyna się 
dyskusja i dotyczy ona zwykle 
tego, jak dany budynek 
wygląda.

›
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Badanie przeprowadzone przez zespół badaczek 
SWPS dla Otodom1 wskazało najbardziej newral-
giczne punkty dotyczące sytuacji mieszkaniowej 
respondentek i respondentów podczas pandemii. 
Jeden z uczestników badania mówi: 

„Przyszło nam siedzieć w pewnym momencie na 
37 m2 w 3 osoby, zamknięci cały czas. Nie pomagało 
to nam, krótko mówiąc. Mieszkanie, które mieliśmy 
w Śródmieściu było dla nas sypialnią tak naprawdę.” 

Inna osoba dodaje:

„W momencie, kiedy to <mieszkaniem> była sypial-
nia, bo wyjeżdżałam, było mi wszystko jedno. To było 
takie zaciśnięcie zębów, ale mniej bolesne. Natomiast 
w momencie, kiedy to się stało już taką zamkniętą 
przestrzenią, to było bardzo wyraźne, że nie.”

Czy duży metraż to odpowiedź na 
wszystkie problemy?

Zarówno przytoczone powyżej głosy, jak i wiele 
cytowanych w raporcie, choć należą do konkret-
nych osób, są głosami wielu z nas. Wybrzmiewa 
w nich wspólnotowe doświadczenie zamknięcia 

i przymuszenie do często bolesnej refleksji nad 
przestrzenią, w której się żyje. Z badania jasno wyni-
ka, że poziom stresu (i mniejsze poczucie szczęścia) 
w czasie pandemii miały wyraźny związek z przestrze-
nią, jaki dana osoba miała do dyspozycji. Przewrotnie 
jednak to jej percepcja i odpowiednie uporządko-
wanie były ważniejsze niż konkretny metraż.  Łatwo 
bowiem wpaść w uproszczenie, że im więcej metrów 
kwadratowych, tym poczucie zadowolenia z życia 
większe, a stres spowodowany życiowymi przeciw-
nościami (także pandemicznymi) mniejszy. Pewnie 
tak. W dużym mieszkaniu łatwiej się skryć, znaleźć kąt 
tylko dla siebie i w nim odpoczywać, pracować albo 
spędzać czas z dziećmi. Nic więc dziwnego, że wśród 
Polaków, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę 
podczas pandemii, potrzeba większej przestrzeni 
stanowiła główną motywację (30% responden-
tów). W dalszej kolejności było zapotrzebowanie na 
kontakt z naturą (17%) i zmianę stylu życia po długim 
czasie pandemii (16%). Okazuje się jednak, że nie 
tylko od metrażu, ale przede wszystkim od sposobu 
jego zaaranżowania zależało poczucie dobrostanu. 
Średnia powierzchnia mieszkania wśród tych, którzy 
już się przeprowadzili, bowiem nie wzrosła, wzrosło 
natomiast poczucie zadowolenia z niej. Można się 
więc domyślać, że to nie liczba metrów kwadrato-
wych, a inne czynniki (układ mieszkania, okolica, 
widok z okna itd.) wpłynęły na odbiór tej nowej 
przestrzeni i zadowolenie z niej (i życia w ogóle). 

Organizowanie przestrzeni i relacje 
z innymi

Warto zwrócić uwagę na rolę, jaką w poczuciu 
zadowolenia z miejsca zamieszkania odgrywała 
możliwość jego uporządkowania i utrzymywania 
osiągniętego w ten sposób ładu. Tym właśnie jest 
architektura – organizowaniem przestrzeni, tak by 
życie w niej było dobre. W naszej codziennej prak-
tyce działanie architektoniczne polega na porząd-
kowaniu przestrzeni wokół siebie. Decydując się 
odłożyć książkę na półkę lub na stolik nocny przy 
łóżku, organizujemy sobie przestrzeń. Gdy nie mo-
żemy tego zrobić (bo na nocny stolik nie ma już np. 
w sypialni miejsca), nasza sprawczość i cierpliwość 
zostają wystawione na próbę. 

Pandemia uświadomiła nam też, jak bardzo jakość 
naszego życia w danym miejscu zależy od relacji 
z innymi ludźmi. Wskazują na to także rozmo-
wy z respondentkami i respondentami. Jedna 
z nich zauważa:

„Nigdy nie brakowało nam przestrzeni, ale jak za-
częła się pandemia i mój mąż był 100% w domu od 

1 Cały raport z wynikami badania można znaleźć na stronie: 14-1510



W charakterystyczny dla siebie – oryginalny, 
nieintuicyjny i wykraczający poza standardowe 
ramy oceny świata sposób – Filip Springer pisze 
o ważności tego, co psychologia określa mianem 
pola psychologicznego oraz jego wpływu na do-
brostan człowieka. Pole psychologiczne to całość 
naszego otoczenia, zarówno tego bliższego, jak 
i dalszego – zatem nasze własne mieszkania, bu-
dynki, w których się znajdują, sąsiedztwo, dziel-
nice, miasta, a potem szerokość geograficzna, na 
której funkcjonujemy. Choć nie zawsze zdajemy 
sobie z tego sprawę, elementy pola psycholo-
gicznego wpływają na naszą kondycję psychiczną 
i fizyczną – takie czynniki, jak uporządkowanie 
przestrzeni, obecność w niej roślin, hałas, widok 
z okna czy tereny zielone w naszym sąsiedztwie, 
istotnie wpływają na nasze samopoczucie, stres, 
emocje czy motywację. Przebywanie w chaosie, 
nieuporządkowanym, zaniedbanym wnętrzu czy 
„zewnętrzu” wiąże się z podwyższonym pozio-
mem stresu i niższym dobrostanem. To, na co 
Springer, według mnie bardzo słusznie, zwraca 
uwagę, to wspólnotowa odpowiedzialność ludzi 
za to, w jakiej przestrzeni żyjemy. Poczynając od 
mikrospołeczności, jaką jest własna rodzina, po 
szerszą wspólnotę, jaką jest sąsiedztwo, a na 
końcu tej listy ludzkość – wobec swojego pier-
wotnego, jedynego (przynajmniej na razie) domu, 
jakim jest Ziemia. Zadbajmy o miejsce, w którym 
mieszkamy – zarówno mieszkanie, sąsiedztwo, 
miasto i, jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, 
planetę, a otrzymamy zwrot w postaci lepszego 
samopoczucia, wyższego poczucia skuteczności, 
niższego poziomu stresu i większego poczucia 
szczęścia. 

›

dr Ewa 
Jarczewska- 
-Gerc
Dyrektor ds. badań  
SWPS Innowacje

pierwszego dnia pandemii, to stało się to bardzo 
uciążliwe dla nas emocjonalnie. Ta nieustanna 
obecność nas we dwoje dorosłych w domu.”

Podczas innej rozmowy możemy się z kolei dowie-
dzieć, że:

„Mąż został w domu w pandemii, no i ten konflikt 
zaczął bardzo silnie narastać. Byliśmy na co dzień 
w domu, nie wychodził do pracy przez dłuższy czas, 
nie mieliśmy tego czasu, który daje praca, że on 
wychodził, a ja sobie jakoś dzień rozplanowuję.”

Ale chodzi tu nie tylko o najbliższych. W czasie 
lockdownów, zwłaszcza tego pierwszego, gdy 
najwięcej było w nas niepewności i strachu, po-
czuliśmy dobitnie, jak bardzo zależymy od naszych 
współdomowników i sąsiadów. Od ich poczu-
cia odpowiedzialności i gotowości do pomocy. 
Przecież te wszystkie spontanicznie powstające 
inicjatywy typu „Widzialna Ręka”, akcje samopomo-
cy, szycie maseczek, noszenie starszym sąsiadom 
zakupów i pogaduchy na balkonach (i jeszcze kon-
certy, projekcje filmów, oklaski dla lekarzy) nie wy-
nikały z krystalicznie czystego altruizmu. Zdarzyły 
się, bo w momencie niepewności i strachu chcieli-
śmy poczuć, że jesteśmy razem i możemy na sobie 
polegać. Do tego też służy architektura - buduje 
i wzmacnia wspólnotę. Wie to każdy i każda, kto 
z kilkuletnim dzieckiem bywa na osiedlowym placu 
zabaw. Nie ma chyba lepszego katalizatora kontak-
tów między sąsiadami (niektórzy uważają, że równie 
skuteczne są bardzo poranne spacery z psami). 
Fakt zaistnienia placu zabaw jest efektem działania 
architektury – ktoś musiał tę przestrzeń zaprojek-
tować, dochodzi w niej do interakcji (także konflik-
tów). W efekcie jej zaistnienia ci, którzy z tej prze-
strzeni korzystają, nie są już dla siebie anonimowi.

Bliskość zieleni: must have szczęśliwego 
mieszkańca

„Zawsze byłam związana z przyrodą, ale jak zamknęli 
lasy w zeszłym roku to poczułam, że to już jest gru-
ba przesada, i że się na to po prostu nie zgadzam - 
mówi jedna z cytowanych w raporcie respondentek 
- Poczułam, tak na przekór, jeszcze większą potrze-
bę bycia w tej przyrodzie. Nasiliło mi się to.”

Tak, zamknięcie parków i lasów wiosną 2020 r. to 
prawdopodobnie jedno z najbardziej pożytecznych 
działań dla przyrody podjętych przez polityków 
w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Czerwone taśmy 
przy wejściach do parków, tablice z ostrzeżeniami 
w lasach i patrole policji wlepiające mandaty za 
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Wskutek pandemii w naszych zachowaniach zaszły 
zmiany, co w drodze po szczęście ma również 
przełożenie na branżę nieruchomości. Długo przed 
pandemią deweloperzy zdali sobie sprawę z zacho-
dzących zmian. Nowe pokolenia zaczęły zwracać 
uwagę na jakość życia, a także zasady, jakimi kierują 
się producenci dóbr i dostawcy usług. Tworzenie 
wartości dzięki ekologii stało się u liderów czymś 
oczywistym, a z czasem podążyli za tym również 
inni. Oddawane w ostatnich latach projekty (zarów-
no mieszkaniowe, jak i biurowe) są tego najlepszym 
przykładem. Są wśród nich m.in. zbiorniki na desz-
czówkę, chodniki pomagające pochłaniać zanie-
czyszczenia powietrza, domki dla owadów, prze-
sadzane, a nie wycinane drzewa, a jednak przede 
wszystkim materiały budowlane pozwalające zna-
cząco zmniejszyć zużycie energii. Liczą się potrzeby 
przyszłych mieszkańców oraz lokalnej społeczności. 
Punkty usługowe, sklepy, restauracje, żłobki i przed-
szkola w bezpośredniej bliskości to dziś standard. 
Deweloperzy prześcigają się w pomysłach: od klubu 
osiedlowego w krakowskim Mieszkaj w Mieście po 
własny park w nomen omen Ekoparku. Dodatkowo 
w efekcie pandemii zmieniliśmy własne przekona-
nia dotyczące pracy z domu oraz zakupów. Częściej 
jesteśmy online, mamy w tym celu szybkie łącze 
internetowe, chętnie korzystamy z możliwości 
punktów odbioru paczek. Zamawiamy nie tylko 
ubrania, ale także produkty spożywcze. Mieszkania 
na parterze z ogródkiem znikają z oferty szybko jak 
nigdy dotąd. Nieprzypadkowo Robyg deklaruje do 
2024 r. przejście w pełni na zieloną energię podczas 
całego procesu budowy, a Skanska obrała za cel 
osiągnięcie zeroemisyjności budynków do 2045 r. 

dyrektor sprzedaży 
obido

Michał  
Swat

spacery w zieleni uświadomiły nam dobitnie, jak 
bardzo tej zieleni potrzebujemy.

Głosów wskazujących na potrzebę bliskości z natu-
rą jest w wynikach badania więcej:

 „Mamy działkę 5 minut stąd i też ją kupiliśmy ze 
względu na pandemię, żeby mieć swój kawałek zie-
leni i są takie dni, że całe siedzimy na działce.”

„Wspólne prace w ogrodzie, to było dla nas scalające 
relacyjnie. I to nas utwierdziło, że chcielibyśmy jed-
nak wyprowadzić się do domu, albo do segmentu.”

„Jeszcze przed pandemią mieliśmy działkę rekre-
acyjną pod Warszawą i nie ukrywam, że mi dużo ta 
działka dała, tak emocjonalnie.”

Pytani o „mieszkanie marzeń” respondentki i re-
spondenci jednym tchem wymieniają w pierwszej 
kolejności tereny zielone, bezpieczeństwo okolicy, 
ogród, balkon. Gdy mówią o widoku z okna, to bez 
wątpienia liczą, że coś się w tym widoku zazieleni, 
gdy podkreślają znaczenie jakości powietrza, to 
z pewnością mają świadomość roli roślin w jej za-
pewnianiu. To w gruncie rzeczy paradoks, że to, 
co nazywamy przestrzenią nieludzką, jest zwykle 
przestrzenią pozbawioną nie-ludzkich istot. Tam, 
gdzie człowiek postanawia być sam ze sobą i pod-
porządkować wszystko jedynie swoim potrzebom 
i swojemu byciu, szybko staje się to nie do znie-
sienia. Zabetonowane parkingi, ciasno ustawione 
bloki z widokiem na kolejne bloki, szerokie, wielo-
pasmowe drogi pełne samochodów. Miejsca nie do 
życia, a jedynie do trwania. Tak jak potrzebujemy 
innych ludzi wokół siebie, by czuć się bezpiecznie, 
tak potrzebujemy też nie-ludzi, by czuć się dobrze. 
To również wielka lekcja płynąca dla nas z pande-
mii – zieleń w miastach, na osiedlach, za rogiem, 
a najlepiej za oknem, nie jest kaprysem i fanaberią, 
ale jednym z fundamentalnych czynników warun-
kujących jakość naszego życia. Im więcej drzew, 
tym bardziej szansa, że będziemy w danym miejscu 
szczęśliwsi, rośnie.

Szczęście w pojedynkę jest niemożliwe

To chyba najciekawszy wniosek płynący z cytowa-
nego tutaj po wielokroć badania. Niby oczywisty, 
a jednak musieliśmy doświadczyć pandemii, by to 
sobie  uświadomić. W pojedynkę nie zapewnimy 
sobie szczęścia w miejscu, w którym żyjemy. Ono 
pojawia się zawsze w relacji z innymi. Najczęściej 
są to ci, z którymi tę przestrzeń dzielimy - współ-
domownicy. W dalszej kolejności to być może już 
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nieznana nam projektantka, która kiedyś zaaran-
żowała zajmowane przez nas ciasne, ale ustawne 
mieszkanie, innym razem urbanista projektujący 
układ całej dzielnicy. Bywa, że sąsiad, z którym bę-
dzie można pogadać o pelargoniach na balkonie, 
albo inni rodzice okupujący ławki przy osiedlowej 
piaskownicy. Ale na tym relacje warunkujące nasz 
dobrostan w przestrzeni się nie kończą. Bo trzeba 
tu dodać te, które łączą się z zadowoleniem, gdy 
odsłaniając rano okna, możemy popatrzeć na koro-
ny rosnących topoli, a do ulubionego warzywniaka 
możemy iść przez park pełen kasztanów. Słowem: 
to, co stanowi o szczęściu ludzi w przestrzeni, jest 
nieosiągalne dla tych ludzi działających w poje-
dynkę. Jest nawet nieosiągalne dla instytucjonal-
nych użytkowników tej przestrzeni. Pojedynczy 
deweloper czy wspólnota mieszkaniowa nie 
są w stanie w stu procentach zapewnić  swoim  
klientom tego, co respondenci badania opisu-
ją jako „mieszkanie marzeń” -  dobrego układu 
dzielnicy, dostępu do terenów zielonych i usług, 

sprawnego dojazdu, odpowiedzialnych sąsiadów, 
drzew za oknem, ciszy i czystego powietrza. Co 
więcej - tego wszystkiego nie jest w stanie za-
pewnić nawet samorząd czy państwo. Nie znaczy 
to jednak, że wszyscy ci aktorzy - poczynając od 
jednostek, a kończąc na państwie - nie powinni 
próbować tego szczęścia zapewniać. Muszą mieć 
jednak świadomość, że jakość przestrzeni i nasze 
zadowolenie z życia w niej zależą od relacji między 
nami i współdziałania. To być może najbardziej 
krzepiąca lekcja z pandemii, która wybrzmiewa 
między słowami tego raportu. Dowodzi on bo-
wiem dobitnie, że wszelkie pomysły na wznoszenie 
murów i barier, budowanie bunkrów (tych realnych 
i tych symbolicznych), które mają nas odgrodzić 
od niebezpieczeństw, z góry skazane są na nie-
powodzenie. W umocnionych fortecach tylko 
przez chwilę poczujemy się bezpiecznie, w silnych 
wspólnotach i rozsądnie zagospodarowanej prze-
strzeni, która te wspólnoty umacnia, mamy szansę 
na odrobinę szczęścia. 

Pisarz i fotograf. Autor wielu cykli reporterskich 
oraz książek, m.in. „Miedzianka. Historia znikania”, 

„Wanna z kolumnadą”, „13 pięter”, „Miasto 
Archipelag”, „Źle urodzone”. Stypendysta 

Narodowego Centrum Kultury, Fundacji „Herodot” 
im. Ryszarda Kapuścińskiego i Miasta Stołecznego 

Warszawy. Nominowany do najważniejszych 
nagród literackich w Polsce. Jego książki 

tłumaczone są na angielski, niemiecki, rosyjski, 
czeski i węgierski, w przygotowaniu jest także 

tłumaczenie na chiński. Współpracuje z Instytutem 
Reportażu w Warszawie, współtwórca festiwalu 

literackiego MiedziankaFest.

›  MOJA SUPERMOC: umiem zasnąć w każdych 
warunkach.

›  DOM CZY MIESZKANIE: niewielu ma taki wybór.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: wżeniłem się 
w miejsce, w którym dziś mieszkam. Ale to pierwsze 
moje małżeństwo, więc chyba pierwotny.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: kłótniami o klocki 
z pięciolatkiem. Ciągle mi podbiera te najfajniejsze.

Filip 
Springer

O AUTORZE

GŁĘBOKA WODA
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Badanie przeprowadzono wśród 1146 osób w wieku 
od 18 do 96 lat. Średnia wieku wyniosła ok. 42 lata. 
Przebadano także 282 osoby, korzystające z portali 
oferujących nieruchomości, w wieku od 18 do 70 lat 
(średnia wieku to ok. 34 lata). To zapewniło rzetelność 
otrzymanych wyników.

By odkryć, czym jest szczęśliwy dom, zbadaliśmy 20 pa-
rametrów dotyczących zarówno samego mieszkania, jak 
i przestrzeni wspólnych oraz zagospodarowania i wy-
glądu okolicy. Raport stworzono na podstawie badania 
jakościowego i ilościowego oraz desk research.

Dlaczego postanowiliśmy zbadać 
szczęście?

Pandemia to wiele zmian, również dla mieszkańców 
i ich potrzeb - to także nowa rzeczywistość, w któ-
rej spędzamy więcej czasu w domu. To wszystko 
sprawiło, że zmieniły się nasze oczekiwania wobec 
niego. Postanowiliśmy zmierzyć się z tymi zmianami 
i sprawdzić, czego w nowej rzeczywistości potrze-
bujemy my wszyscy, a tym samym – Twoi klienci. 

Co uszczęśliwia Twojego 
klienta? Sprawdziliśmy to!
Poznaj wyniki badania „Szczęśliwe cztery ściany.  
Badanie dobrostanu Polaków” Otodom i SWPS

Potrzeby Polaków a pandemia
Większy potencjał mają mieszkania:

Co najbardziej przyciągnie klientów do 
inwestycji?

badanych odczuło większą potrzebę po-
siadania szybkiego łącza internetowego

badanych doceniło posiadanie  
prywatnej, otwartej przestrzeni

 
badanych częściej szuka okazji do  
spędzania czasu na zewnątrz

bliskośc natury  
i możliwośc relaksu

miejskie udogodnienia 
(dobra komunikacja z cen-
trum, miejsca parkingowe)

51,6%

48%

43,5%

Deweloper w służbie szczęścia
Na co powinien zwrócić uwagę deweloper, projek-
tując nowe inwestycje?
• Dostosowanie mieszkań do pracy zdalnej.
• Projektowanie w ramach budynku 

wielorodzinnego miejsc do pracy wspólnej 
(coworking).

• Zadbanie o widok z okna, m.in. na zieleń 
i estetyczną architekturę.

• Projektowanie przestrzeni sprzyjających 
poczuciu bezpieczeństwa.

• Tworzenie infrastruktury dla lokalnych usług.
• Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc 

parkingowych lub garażu.
• Zagwarantowanie ogrodu bądź balkonu, 

pozwalającego posiadać w mieszkaniu 
namiastkę ogrodu i własnej zieleni.

• Dostęp do komórki lokatorskiej jako przestrzeni 
dla rowerów, wózków i sprzętu sportowego.

• Zachowanie istniejącego drzewostanu, który 
jest bezcenny dla komfortu mieszkańców.

Jak pośrednik może sprzedać szczęście?
Co powinni wziąć pod uwagę agenci, prezentując 
nieruchomości?
• Przeprowadzka w obrębie tej samej dzielnicy 

– możliwość znalezienia nowego mieszkania 
blisko starego, w znajomej okolicy.

• Z kawalerki do dwupokojowego – wyraźny 
trend przeprowadzki z kawalerki do mieszkania 
minimum dwupokojowego wśród osób, które 
pozostaną w trybie pracy zdalnej. 

• Z centrum miasta na obrzeża – preferowane 
większe mieszkanie na obrzeżach miasta, blisko 
zieleni niż mniejsze mieszkanie w centrum za 
porównywalną cenę.

• Więcej nie zawsze znaczy lepiej – od dużego 
metrażu bardziej liczy się dobrze zaplanowana 
przestrzeń.

• Zielony azyl – warto zaznaczać w ofercie 
bliskość terenów zielonych oraz możliwości 
wypoczynkowe i rekreacyjne.

• Rożne potrzeby różnych osobowości – warto 
brać pod uwagę cechy klientów i wynikające 
z nich preferencje.

z szybkim internetem

z tarasem, ogrodem i/lub balkonem

blisko terenów zielonych,  
rekreacyjnych i sportowych
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36,4% badanych aktywnie szuka lub  
myśli o zmianie miejsca zamieszkania. 
Najważniejsze powody do przeprowadzki wśród 
osób, które w czasie pandemii zmieniły miejsce za-
mieszkania, planują je zmienić lub aktywnie szukają:

Cały raport przeczytasz tutaj:

29% - potrzeba większej prywatności i przestrzeni

17,3% - chęć kontaktu z naturą

16,4% - potrzeba zmiany stylu życia

Wspólny mianownik szczęścia to relacje i otoczenie, 
co jest jasnym sygnałem dla pośredników i dewelo-
perów. Ważny jest szczególnie dostęp do przyrody 
i terenów zielonych. Z danych GUS wynika, że Polacy 
na zakup gruntów przeznaczyli 34,5 mld zł, tj. 40% 
więcej niż w 2019 r., z czego aż 78% to grunty poza 
miastem. Deweloperzy i inwestorzy, z którymi pracuje, 
już zauważyli potencjał. Zwiększają banki ziemi o tere-
ny na przedmieściach i w miejscowościach turystycz-
nych z dużą ilością zieleni, stawami, lasami i widokami. 
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie  
hectaresmanagement.pl w raporcie o nieruchomo-
ściach gruntowych w Polsce.

Przyszłość miejskiego rynku mieszkaniowego to połą-
czenie komfortu związanego z dobrze zorganizowaną 
przestrzenią mieszkalną oraz kontaktu z naturą. Badani 
poszukują rozwiązań, które z jednej strony dają korzyści 
mieszkania w mieście – np. krótkiego i wygodnego dojazdu 
do pracy, z drugiej możliwości zrelaksowania się wśród 
drzew, pójścia na spacer czy przejażdżkę rowerem, spę-
dzenia miłego czasu na powietrzu. Dlatego tak ważne jest, 
w szczególności w centrach miast, dbanie o starodrzew, 
a jednocześnie projektowanie nowych przestrzeni zielo-
nych. Bez względu na to, jak  daleko zajdzie nasza cywili-
zacja, aby zachować zdrowie psychiczne, człowiek zawsze 
będzie potrzebował kontaktu z przyrodą. Dlatego oprócz 
pięknych, nowoczesnych budynków, których estetyka 
i organizacja może także pozytywnie wpływać na nasze 
emocje, w projektowaniu wychodźmy poza najbliższą 
strefę mieszkalną, dbając o wygląd i organizację sąsiedz-
twa w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom możliwość 
regeneracji sił psychicznych i fizycznych na łonie natury.

Kiedy w czasie pandemii zostaliśmy w domach, nabrały 
one wielopłaszczyznowego wymiaru. Przestały pełnić 
wyłącznie rolę azylu i miejsca, do którego możemy uciec 
po ciężkim dniu pracy, a stały się szkołą, biurem, placem 
zabaw dzieci. Nasze potrzeby lokalowe i wyobraże-
nie o tym, co nas uszczęśliwia, zaczęły się zmieniać. 
Zapragnęliśmy jednocześnie przestrzeni, jak i wydzie-
lonych miejsc do: pracy, odpoczynku czy wspólnego 
spędzania czasu. Mieszkańcy domów na przedmieściach 
cieszyli się z ogrodów, ale czuli większe niż mieszkańcy 
centrów miast wyobcowanie ze społeczeństwa –  chcieli 
być wśród ludzi.

W wymiarze finansowym, gdy tylko zostały otwarte 
biura sprzedaży, Polacy przystąpili do ochrony zgro-
madzonych na rachunkach oszczędności. Z powodu 
braku alternatyw ulokowali je w mieszkaniach. Często 
decydowali się na zakupy inwestycyjne, ale niekoniecz-
nie zapominali o swoich marzeniach i potrzebach. 
Zdarzały się sytuacje, w których zamieniano dwupo-
kojowe mieszkanie na inne, o tym samym metrażu, tyle 
że  trzypokojowe. Wszystko po to, by zyskać oddzielny 
pokój do pracy.  Rower, który dotychczas służył nam 
wyłącznie do spędzania wolnego czasu, stał się naszym 
środkiem transportu. Na nowo odkrywaliśmy, że można 
zrobić podstawowe zakupy w 15 minut w okolicznych 
sklepikach czy bazarach, bez konieczności kilkugodzin-
nej wyprawy do supermarketu.

Adam 
Parzusiński

dr Ewa 
Jarczewska- 
-Gerc

Monika 
Perekitko

Ekspert rynku 
nieruchomości GRUPA 
PARTNER Nieruchomości

Dyrektor ds. badań  
SWPS Innowacje

Członek Zarządu  
Matexi Polska

KOMENTARZ EKSPERTA

KOMENTARZ EKSPERTA

KOMENTARZ EKSPERTA

GŁĘBOKA WODA
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Nie tylko 
cztery ściany 
Jak tworzyć przestrzenie 
wspólne, by przyciągać 
klientów?

Z TEGO 
TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:
• jak rozpoznać potrzeby 

mieszkańców przyszłych 
inwestycji

• jak pandemia zmieniła 
oczekiwania wobec 
miejsca do życia

• czy przestrzenie wspólne 
i relacje sąsiedzkie mogą 
dawać szczęście

• na co zwracać uwagę, 
planując nowoczesne 
przestrzenie wspólne

Przestrzeń wspólna jest nieodzownym 
elementem każdego budynku 
mieszkalnego. Pełni funkcję użytkową 
i komunikacyjną, gdyż łączy drogi 
mieszkańców i gości, ale również 
integracyjną, kształtując miejsca spotkań. 
Kreuje i wpływa bezpośrednio na relacje 
międzyludzkie. Bezpośrednie otoczenie 
budynku może wpływać pozytywnie, ale 
również negatywnie na życie mieszkańców, 
powodując dyskomfort lub niechciane 
interakcje. Jak zatem mądrze je planować?

Riverview w Gdańsku, 
fot. Aleksander 
Małachowski, Materiały 
APA Wojciechowski 
Architekci
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Architekt odgrywa rolę ambasadora pośredniczącego 
pomiędzy inwestorem a klientem. Podczas procesu pro-
jektowania kładziemy nacisk na funkcjonowanie budyn-
ków w przyszłości, zarówno bliższej, jak i nieco odleglej-
szej. Zadajemy sobie pytania, jak obiekt się sprawdzi, 
gdy będzie funkcjonował jako całość (z jego użytkow-
nikami). Rozważamy, jak wpisze się w określone miejsce 
na mapie miasta. Naszym zadaniem jest dostrzec i wy-
korzystać elementy, a także cechy, które mogą poprawić 
jakość i komfort życia przyszłych mieszkańców.

Nowymi standardami dla części wspólnych inwestycji 
mieszkaniowych są dzisiaj m.in. takie udogodnienia, jak 
wygodne miejsca ładowania samochodów oraz innych 
pojazdów elektrycznych, parkingi rowerowe lub strefy 
na rowery, dyskretne śmietniki z wygodną i klarowną 
segregacją, łatwy dostęp do usług komercyjnych (skle-
pów, lokali gastronomicznych, pralni itp.) na terenie 
inwestycji bądź w jej pobliżu. Ich umiejętne wdroże-
nie może być istotnym czynnikiem wpływającym na 
decyzję o zakupie mieszkania w danej inwestycji i jest 
to aspekt rozważany przez klientów zaraz po analizie 
lokalizacji budynku, rozkładu mieszkania, atrakcyjności 
architektury i infrastruktury.

Skąd wiedzieć, czego potrzebują 
mieszkańcy

Projektanci muszą być szczególnie wyczuleni na zmiany 
socjologiczne zachodzące w społeczeństwie, stan-
dard życia i zwyczaje mieszkańców, rozwój technologii 
i pojawiające się trendy. Długi okres funkcjonowania 
budynków mieszkalnych oraz szybki rozwój społeczeń-
stwa wymagają szczególnej uwagi przy podejmowaniu 
decyzji, które mają wpływ na ostateczny ich kształt 
i często okazują się nieodwracalne.

Proces badania potrzeb potencjalnych mieszkańców 
dotyczących wyglądu przestrzeni wspólnej jest złożony 
i różni się w zależności od inwestycji.

Na etapie projektowym:

• Analizujemy trendy rynkowe. 
• Analizujemy otoczenie – lokalizację, w której 

budynek ma powstać, istniejące funkcje budynków 
w bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie (m.in.: szkoły, 
przedszkole, sklepy, powiązania komunikacyjne). 

• Rozmawiamy z mieszkańcami sąsiednich budynków 
oraz obserwujemy funkcjonowanie społeczności. To 
bardzo istotne. Być może brakuje jakichś dojść, które 
wspaniale funkcjonują na dziko, albo wygospodarowany 
i zagospodarowany fragment zieleni poprawi standard 
życia całej okolicznej społeczności. Dopytujemy się 
o brakujące udogodnienia.

• Korzystamy z rezultatów konsultacji społecznych – 
architekci nie są ich bezpośrednimi organizatorami, 
ale posiłkują się ich wynikami.   

• Spotykamy się z dostawcami najnowocześniejszych 
rozwiązań.

 
Zarówno dla projektanta, jak i inwestora niezwykle 
ważny jest odzew po oddaniu budynku do użytkowania 
oraz w trakcie jego funkcjonowania. To wtedy okazuje 
się, czy podjęte na etapie projektowania i realizacji 
decyzje były trafne, sprawdziły się na przestrzeni lat.

• Analizujemy zwyczaje, zachowania, eksploatację. 
• Prowadzimy konsultacje z mieszkańcami, zarządcą.

Jak pandemia zmieniła oczekiwania 
i potrzeby?

W ostatnim czasie rynek nieruchomości, a tym samym 
projektanci, stanęli przed nowymi wyzwaniami, potrze-
bami odbiorców przestrzeni mieszkalnych i wspólnych 
inwestycji mieszkaniowych. Postpandemiczną konse-
kwencją jest fakt, że coraz częściej pracujemy w domu, 
tym samym spędzamy w nim więcej czasu, a przestrzeń 
ogólnodostępna budynku z dodatkowymi udogodnienia-
mi jest dużym plusem. W czasie pandemii wszyscy uświa-
domili sobie, jak ważny jest kontakt z drugim człowie-
kiem. Izolacja i zamknięcie w domach pokazały, że mało 
doceniany był również kontakt z naturą. Obecnie te dwa 
elementy wydają się podstawowe w każdym projekcie, 
niezależnie od grupy docelowej klientów. Atrakcyjne pro-
jektowanie części wspólnych przystosowanych dla róż-
nych grup wiekowych wydaje się zasadnicze. Dotyczy to 
przestrzeni wewnętrznych – holi, korytarzy, pomieszczeń 
dodatkowych, ale również odpowiedniego zagospoda-
rowania przestrzeni wspólnych wokół budynków. Ludzie 
poszukują spokoju i intymności niezależnie, gdzie zloka-
lizowany jest budynek. Nawet w sercu tętniącego życiem 
miasta skrawki zieleni są bezcenne. Można to zapewnić 
przez odpowiednie ukształtowanie terenu i zieleni.

Pojawiające się na stałe w częściach wspólnych sta-
nowiska dezynfekcji czy nowe rozwiązania dotyczące 
sposobu odbioru paczek i przesyłek albo cateringu die-
tetycznego (m.in. paczkomaty, specjalne meble, a także 
przeznaczone do tego pomieszczenia) są odpowiedzią 
na wymagania, które pojawiły się w ostatnim czasie 
w związku z sytuacją epidemiczną.

Idea co-living, czyli przestrzenie wspólne 
dające szczęście

Ciekawym przykładem zagranicznej inwestycji miesz-
kaniowej z nowatorsko rozwiązanymi przestrzeniami 
ogólnodostępnymi jest kompleks mieszkaniowy 

GŁĘBOKA WODA
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siedmiu budynków Nightingale Village w Melbourne, 
a w szczególności budynek The Commons projektu 
Jeremy McLeod. Idea projektu, zwana co-livingiem, 
nawiązuje do kwestii związanych ze zmianami demo-
graficznymi i do trendu zakładającego, że starzejące 
się społeczeństwa powinny dążyć do wspierania oraz 
aktywowania starszych pokoleń poprzez włączanie ich 
do życia społecznego, np. do życia w wielopokolenio-
wej wspólnoty mieszkaniowej. Równolegle powinno się 
także brać pod uwagę dużą liczbę samotnie żyjących 
osób młodszych, które także chciałyby przynależeć 
do społeczności mieszańców budynku. Mieszkania 
są częścią wielofunkcyjnego kompleksu z lokalami 
komercyjnymi w parterze. Mieszkańcy mają bezpłatny 
dostęp do siłowni, zielonego całorocznego tarasu z np. 
postawionymi tam ulami, ogrodami uprawianymi przez 
lokalną społeczność. Budynek jest w pełni ekologiczny, 
odpowiedzialny społecznie, a przede wszystkim opła-
calny finansowo, ale najważniejsze – badania prowa-
dzone przez jury konkursu Melbourne Prize dotyczące 
architektury mieszkaniowej potwierdzają, że miesz-
kańcy tego domu są szczęśliwi. Ciekawostką jest także 
to, że inwestycje odpowiedzialne ekologiczne dążą 
do tego, by mieszkańcy żyli bez samochodu, korzystali 
w większej mierze z transportu publicznego, rowerów, 
wypożyczanych ekosamochodów. Tego typu rozwią-
zania dla inwestycji mieszkaniowej to przypuszczalnie 
trend, który niedługo zawita do Polski.

Przestrzenie wspólne w Polsce

Riverview w Gdańsku  
Riverview w Gdańsku składa się z siedmiu budynków 
połączonych wspólnym dziedzińcem. W ich układzie 
urbanistycznym zaprojektowano liczne otwarcia skie-
rowane na Główne Miasto i Ołowiankę – dzięki temu jest 
lekki, przepływowy i miękko wpisuje się w sąsiedztwo, 
a jednocześnie w perspektywie ulicy tworzy wrażenie 
zwartej pierzei. Kompleks mieszkaniowy posiada także 
biura, zieleń i lokale usługowe, stawiając na dostępność 
pracy, usług i rekreacji w miejscu zamieszkania. Jest 
również dobrze skomunikowany z centrum miasta. 
Przestrzeń wspólna Riverview została stworzona we 
współpracy ze studentami ASP w Gdańsku. Młodzi 
artyści zaprojektowali i wyprodukowali elementy 
małej architektury. Różnorodne gatunki roślin tworzą 
zielone tereny wspólne. Na ponadhektarowym terenie 
posadzono 84 dorosłe drzewa, 6 tysięcy krzewów oraz 
ponad 13 tysięcy pięknie kwitnących bylin. Bujna zieleń, 
rosnąca pomiędzy budynkami i na dziedzińcu osiedla, 
tworzy korzystny mikroklimat, który poprawia jakość 
życia mieszkańców oraz stanowi naturalną barierę za-
pewniającą kameralność. Dodatkowe masy ziemne dla 
drzew zapewniono, usypując delikatne pagórki wkom-
ponowane w całość. Drzewa i ich planowana lokalizacja 

zostały wzięte pod uwagę przy projektowaniu płyty nad 
garażem podziemnym.

Projekt: APA Wojciechowski Architekci dla Vastint Poland 

Elektrownia Powiśle w Warszawie 
Część mieszkaniowa Elektrowni Powiśle stanowi 
element wielofunkcyjnej inwestycji. Obiekt uzupełnia 
rewitalizowaną tkankę budynków dawnej elektrowni 
warszawskiej. Mieszkania (przeznaczone na wynajem) 
są ciche, użytkownicy mają wygodny dostęp do garażu, 
a także części handlowo-lifestyle’owej inwestycji, na 
której terenie można znaleźć również powierzchnię 
handlową ze strefą gastronomiczną i usługową, biuro-
wą, hotelową oraz eventową. Projekt zlokalizowany jest 
w ścisłym centrum stolicy.

Przestrzeń wspólna pełniąca funkcję mieszkaniową 
została zaprojektowana na tarasie nad parterem. Zabieg 
podniesienia ogrodu na wyższy poziom pozwolił zacho-
wać intymność i wydzielić przestrzennie z całego kom-
pleksu Elektrowni. Część rekreacyjna z nasadzeniami 
niskich drzew i krzewów tworzy miejsce do wypoczynku 
dla mieszkańców, a bliskie sąsiedztwo pozostałych 
funkcji wchodzących w skład inwestycji zapewnia bli-
skość wszystkich najważniejszych punktów usługowych. 

Projekt: APA Wojciechowski dla Tristan Capital Partners 
i White Star Real Estate. 

Architekt z ponad trzydziestoletnim 
doświadczeniem, absolwent Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej oraz 
University of Detroit (USA), członek Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Architektów. Od 1982 r. związany 
z APA Wojciechowski Architekci, w której pełni 
funkcję Prezesa Zarządu. Autor lub współautor 
wielu znanych projektów architektonicznych.

Szymon 
Wojciechowski

O AUTORACH

›  MOJA SUPERMOC: zespół.

›  DOM CZY MIESZKANIE: mieszkanie to też dom.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: wtórny.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: głupotami ;-).

18



Wbrew obiegowej opinii, deweloperzy mają ograniczony 
wpływ na kształt oraz wielkość przestrzeni wspólnych i tere-
nów zielonych w ramach inwestycji. Dzieje się tak, ponieważ 
wytyczne dla działek pod inwestycje tworzy miasto w ramach 
planowania przestrzennego. W praktyce więc zabudowa 
na działce zakupionej przez dewelopera jest już w pewnym 
sensie zaplanowana, a osiedle, które na niej powstanie, musi 
spełnić te założenia. Deweloperzy budują zatem tak gęsto, 
jak pozwala im na to prawo i ceny działek. Dobrze zapla-
nowane przestrzenie wspólne są jednak coraz ważniejsze 
z punktu widzenia świadomych mieszkańców. Na co warto 
zatem zwrócić szczególną uwagę, planując nową inwestycję?

Przestrzenie wspólne powinny być praktyczne dla mieszkań-
ca. Fontanny, owszem, robią wrażenie, ale zaniedbane przez 
zarządcę sprawią więcej problemu niż pożytku. Na pewno nie-
zmiennie istotna jest kwestia wizualna, dająca poczucie miesz-
kania w wyjątkowym miejscu, oraz oczywista dziś już zieleń. To 
właśnie zieleń z roku na rok staje się coraz ważniejsza – kiedyś 
luksusem był trawnik wokół bloku, dziś różnorodna roślinność 
na osiedlu staje się standardem. Coraz powszechniejszym 
rozwiązaniem są chociażby panele fotowoltaiczne na dachach. 
Nie jest to jednak najprostsze z rozwiązań, ponieważ wspólnoty 
nie są jeszcze wiarygodnym partnerem w oczach sieci energe-
tycznych. Niestety w dalszym ciągu pojawiają się problemy z 
włączeniem fotowoltaiki w koszty użytkowania budynku. 

Kolejną ważną rzeczą w kontekście wspólnych przestrzeni  
jest komunikacja, a więc zarówno łatwość poruszania się po 
mieście (bliskość punktów usługowych), jak i dostępność 
miejsc parkingowych – także dla gości. Często zapomina 
się o tym, planując osiedla, a to bardzo ważny element, 
wpływający na komfort życia. Kluczowe jest też oczywiście 
bezpieczeństwo, a więc grodzone osiedla, o których wpływie 
na przestrzeń miejską coraz częściej rozmawiamy – dla 
jednych są wartością dodaną, dla innych utrudnieniem w po-
ruszaniu się po mieście. Alternatywną są tutaj także systemy 
monitoringu.

Dobrze zaprojektowane przestrzenie wspólne przekładają 
się na atrakcyjność całej inwestycji. Deweloperzy, widząc 
rosnącą świadomość i nowe potrzeby mieszkańców, nie 
oszczędzają na nich, inwestując w architektów zieleni i wnętrz 
oraz tych specjalizujących się w projektach np. klatek scho-
dowych. Dobrym przykładem są siłownie, coraz częstsze 
na osiedlach. Oczywiście deweloper zainwestowane w nie 
pieniądze mógłby przeznaczyć na coś, co da się wynająć lub 
sprzedać – czyli mieszkanie. Jednak dbałość o części wspólne 
to jednocześnie długoterminowa inwestycja w wizerunek, 
która może zaowocować w przyszłości – o takich budynkach 
się rozmawia i pisze w mediach, szerząc zasięgi potencjal-
nych klientów.

Krzysztof Tętnowski Prezes Tętnowski Development

KOMENTARZ EKSPERTA

Od 2003 r. Starszy Architekt w APA Wojciechowski 
Architekci. Studiowała na Politechnice Wrocławskiej 
na Wydziale Architektury i Urbanistyki we Wrocławiu. 
W 2015 r. ukończyła również studia podyplomowe na 
kierunku Technika Świetlna Użytkowa na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 

Architekt Prowadząca zespół wnętrz w pracowni 
APA Wojciechowski Architekci. Zajmuje się 
projektami wnętrz biur, hoteli, obiektów 
handlowych i gastronomicznych oraz wystaw. 
Pasjonuje się zagadnieniami neuroarchitektury oraz 
wzornictwem dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

Anna  
Wesołowska

Marta  
Wierusz

O AUTORACH

›  MOJA SUPERMOC: empatia, otwartość na inność 
i nowości, ideacja.

›  DOM CZY MIESZKANIE: mieszkanie – ze względu 
na wygodę i zminimalizowanie obsługi, a także 
kontakt ze społecznością osiedla.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: raczej 
rynek pierwotny ze względu nowe technologie 
i rozwiązania.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: rower, urban sketching, 
akwarela, spotkania z przyjaciółmi.

›  MOJA SUPERMOC: empatia, ciekawość  
świata i ludzi.

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom i mieszkanie. Oba 
rozwiązania mają swoje zalety i wady, a wybór 
zależy od potrzeb, oczekiwań i trybu życia.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: rynek pierwotny 
i wtórny. Obie formy sprzedaży i zakupu nierucho-
mości dają w sumie nieograniczone możliwości. 

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: rodziną, domem 
i hobby.

GŁĘBOKA WODA
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Nowe życie dla 
istniejącej przestrzeni 
Jak dostosować 
nieruchomość do 
zmieniających się 
potrzeb i trendów?

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:
• jak pandemia wpłynęła 

na nasze potrzeby 
mieszkaniowe

• jak w prosty sposób zmienić 
funkcjonalność przestrzeni

• co jest ważne i na co 
zwracać uwagę w procesie 
planowania rozkładu 
mieszkania
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Zmiana miejsca zamieszkania 
to dla wielu ludzi nowy 
początek. Powiększenie 
rodziny, zwiększenie metrażu, 
wyprowadzka „na swoje” 
czy do nowej dzielnicy – 
powodów jest sporo, a każdy 
wybór to inna historia. Każda 
jednak jest jakoś wyobrażona 
i w założeniu ma się 
kończyć happy endem. Rolą 
dewelopera czy pośrednika 
jest ten happy end 
odpowiednio zaplanować.

 

Nieruchomości to nie tylko budynek i cztery ścia-
ny – to także nasze miejsce na ziemi, bezpieczny 
azyl, do którego chcemy wracać. Tworzą go do-
mownicy, ale także samo mieszkanie. Pandemia 
bardzo wyraźnie pokazała nam, że chwila refleksji 
nad tym, gdzie i jak żyjemy, często skutkuje kon-
kretnymi decyzjami. W momencie wprowadzenia 
lockdownu dostrzegliśmy, że mieszkamy często 
w zbyt ciasnych, nieustawnych i ciemnych miesz-
kaniach, które pogłębiają nasze poczucie stresu. 
Jeśli szukać pozytywów w tym, co się wydarzyło na 
rynku nieruchomości, byłoby to pewne wyrwanie ze 
snu i zorientowanie się, że dotychczasowe warunki 
mieszkaniowe w wielu przypadkach nie odpowia-
dają potrzebom lokatorów. Wyniki badań Otodom 
„Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków” 
potwierdzają tezę, że otrząśnięcie się ze stanu (któ-
ry osobiście nazywam jakoś-to-będzie) i zmiana 
miejsca zamieszkania wpłynęły na samopoczucie 
nabywców. Ci, którzy dokonali zmiany miejsca 
zamieszkania (12%), odczuwają mniej stresu i są po 
prostu szczęśliwsi. Można by więc pomyśleć – nic 
dziwnego, pewnie wyprowadzili się do piękne-
go domu z ogrodem i niebotycznym widokiem. 
Otóż nie: średnia powierzchnia nowego lokum 
u osób, które w ostatnim okresie zmieniły miejsce 

zamieszkania, nie wzrosła. Jednak ich zadowolenie 
zwiększyło się diametralnie. Co więcej, także ci, 
którzy zrobili w tym czasie remont (22,8%), są bar-
dziej usatysfakcjonowani. Co więc to oznacza?

Mieszkanie odbiciem realnych potrzeb

Mówiąc o zmianach i remontach dobrze jest uzmy-
słowić sobie, jakiego rodzaju prace to były lub – 
ściślej mówiąc – czemu służyły. Korelacji nie należy 
szukać w statystykach ilości położonych płytek czy 
tynku, a raczej w zaspokojeniu potrzeb. Czasowe 
zamknięcie w domach dobrze pokazało nam, czego 
potrzebujemy oraz czego nie mamy. Nagle zaczęli-
śmy przebywać całymi rodzinami w domach, które 
statystycznie – na tle Europy – są przeludnione. Jak 
podaje Eurostat, w 2019 r. 37,6% mieszkań w Polsce 
było za małych w stosunku do liczby mieszkańców. 
Daje nam to niemałą sumę ponad 14 mln osób spo-
śród 38 mln zamieszkujących cały kraj. Oczywiście, 
możemy dywagować nad metodologią Eurostatu 
wskazującą, że przeludnione mieszkanie to takie, 
w którym co najmniej jeden pokój nie przypada 
na: dwoje dorosłych będących w związku, osobę 
dorosłą żyjącą samotnie, parę dzieci do 12. roku ży-
cia oraz parę dzieci tej samej płci w wieku od 12 do 
17 lat. Prawdopodobnie niewielu z nas znajdzie 
wśród swoich znajomych osoby żyjące zgodnie z tą 
definicją. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy 
w dolnych statystykach Unii Europejskiej – Polska 
plasuje się na jednym z najniższych miejsc pod 
względem poziomu przeludnienia mieszkań. Gorzej 
jest tylko w Rumunii – 45,8% osób, na Łotwie – 
42,2%, w Bułgarii – 41,1% i w Chorwacji – 38,5%1. Co 
oczywiste – masowo nie zmienimy tego, na jakiej 
powierzchni mieszkaniowej żyją Polki i Polacy. 
Możemy jednak zmienić to, jak te mieszkania wy-
glądają. Wspomniane badania zrealizowane przez 
SWPS na zlecenie Otodom pokazały jedną cieka-
wą zależność – potrzebę uporządkowania. Jak się 
okazało, jesteśmy szczęśliwsi, gdy nasze mieszkania 
są czyste i bez bałaganu, ale – co znacznie bardziej 
istotne – kiedy możemy oddzielić przestrzeń pry-
watną od tej przeznaczonej do pracy. Dodatkowo, 
nasz dobrostan wzrasta, kiedy mamy poczucie 
posiadania większego wpływu na organizację tej 
przestrzeni. Wynika to zapewne z przekonania 
o własnej sprawczości, która dobrze działa na naszą 
głowę. Jak przełożyć to na mieszkania? 

1 Odsetek osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach na terenie 
poszczególnych krajów.

›

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI
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2 Estymacja na podstawie raportu z badania „Szczęśliwy dom. 
Badanie dobrostanu Polaków”

Biurko schowane w szafie
Łazienka z możliwością
zachowania ergonomicznych
odstępów między sprzętami

Sypialnia z zachowaną
minimalną przestrzenią
wokół łóżka

Wydzielona przestrzeń 
odpoczynku

Kuchnia spełniająca
warunki trójkąta
ergonomicznego

Podział mieszkania  
ze względu na strefy
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Recepta? Ergonomia 

Nie ma dobrego mieszkania bez myślenia o ergo-
nomii. Ta dziedzina nauki o projektowaniu wydaje 
się zapomniana w dobie „eleganckich mikroapar-
tamentów”, które piękne są tylko na zdjęciach. 
Tymczasem wygoda użytkowania jest kluczowa. 
Z mieszkaniami, jak z butami – najlepiej przebywa 
się w takich, które są wygodne. Celem każdej stra-
tegii ergonomicznej jest zminimalizowanie kontu-
zji, polepszenie komfortu i zwiększenie wydajności 

użytkowania przestrzeni. 
Słowem: zadowolenie 
z użytkowania prze-
strzeni. Poszukiwania tej 
wygody nauczyło nas za-
mknięcie. Najważniejsze, 
by pamiętać o funk-
cjonalności, a dopiero 
w drugiej kolejności 
myśleć o tym, czy coś 
się nam podoba. Nawet 
najpiękniejszy fotel nie 
będzie cieszył, jeśli bę-
dzie niewygodny. 

Z punktu widzenia 
projektowego nie ma 
nic ważniejszego niż 
wystrefowanie prze-
strzeni. Dobrze dzia-
łające mieszkanie jest 
właściwie poukładane, 
a swoimi funkcjami 
odpowiada konkretnym 
potrzebom. Dobrze jest 
więc nieruchomość 
przystosować do nowej 
rzeczywistości – przede 
wszystkim zapewnić od-
separowane przestrzenie 

do pracy i miejsce do odpoczynku. Na przykładzie 
możemy zobaczyć wygodne mieszkanie, które ma 
wydzielone przestrzenie prywatne i dzienne oraz te 
o konkretnych funkcjach. 

Co więcej, odpowiednia przestrzeń umożliwia 
wyposażenie mieszkania w pełni ergonomiczny 
sposób. Bez uciekania się do zabiegów mających 
na celu jedynie „upudrować” nieruchomość.  

Jedno miejsce, wiele funkcji

Gdyby ktoś zapytał nas jakieś 5 lat temu, czy wy-
obrażamy sobie pracę z domu, większość zapewne 
odpowiedziałaby, że nie. Tymczasem około jed-
nej trzeciej z nas2 po pandemii nie wróci na tych 
samych zasadach do biura – praca będzie wykony-
wana w trybie hybrydowym lub całkowicie zdalnym. 
Potrzebujemy więc przestrzeni przeznaczonej do 
pracy w domu. Przeciętny rozmiar mieszkania w bu-
dynku wielorodzinnym na 2019 r. wynosił 53,1 m2, 
podobną powierzchnię 
ma też statystyczne 
mieszkanie, które kupo-
wano na rynku pierwot-
nym w największych 
miastach: 53,63 m2. Ten 
niewielki metraż może 
być wyzwaniem pod 
względem stworzenia 
miejsca pracy, które 
będzie estetyczne oraz 
zaplanowane w obrębie 
wydzielonych stref. Nie 
oszukujmy się – praca 
w domu wymaga przy-
stosowania – nie tylko 
mentalnego, ale także 
z poziomu aranżacji i wy-
posażenia. Co więcej: 
podczas lockdownu za-
częliśmy więcej czynno-
ści wykonywać w domu: 
piec, gotować, organi-
zować salony fryzjerskie, 
jednym słowem – miesz-
kanie musiało zacząć 
odpowiadać na te z na-
szych potrzeb, które do 
tej pory realizowaliśmy 
poza nim. Każdy skrawek 
przestrzeni zaczął być na wagę złota. Doceniliśmy 
sprytne rozwiązania, które pomogły nam zaoszczę-
dzić miejsce, dostrzegliśmy nieużywane zaka-
marki domu. Często oznaczało to, że mieszkania, 
w których żyjemy, zostały de facto „stworzone od 
zera”. Dla wielu osób było to niemałe wyzwanie i nic 
w tym dziwnego – najczęściej nie mamy przecież 
architektonicznych kompetencji, a zmiany, jakie 
zachodziły w naszych domostwach, zostały na nas 
niejako wymuszone. I chociaż wszystko wskazuje 
na to, że spragnieni „normalności” bardzo szybko 
i łatwo wrócimy do życia towarzyskiego, tak nasze 
mieszkania – odmienione i zaadaptowane lub zmie-
nione – zdążyły nas czegoś nauczyć. 

„Każdy skrawek 
przestrzeni zaczął 
być na wagę złota. 

Doceniliśmy 
sprytne 

rozwiązania, które 
pomogły nam 
zaoszczędzić 

miejsce, 
dostrzegliśmy 

nieużywane 
zakamarki domu.”

3, 4 Badania Otodom „Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków”

›

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI
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szczęścia. Wniosek? Potrzebujemy więc nie tylko 
ergonomicznych pokoi, ale także dobrze zapla-
nowanych miejsc do przechowywania. To kolejna 
zasada, która może przydać się przy projektowaniu 
mieszkań „na miarę czasów”. 

Czego jeszcze nauczyła rynek nieruchomości 
pandemia i zintensyfikowanie pracy zdalnej? Open 
space wygląda pięknie na zdjęciach z pinteresta, 
ale nie sprawdza się wtedy, kiedy dwie osoby naraz 
prowadzą rozmowy online. Rozdzielność funk-
cjonalna pomieszczeń w mieszkaniu okazuje się 
być zatem bardzo ważna. Im więcej funkcji pełni 
jednocześnie dane pomieszczenie, tym niższy jest 
dobrostan i poczucie szczęścia jego mieszkańców. 
Do łask wracają więc zamknięte kuchnie, wydzielo-
ne pokoje czy chociażby odseparowane od siebie 
strefy funkcjonalne. 

Generalnie poszukujemy więc spokoju. Badani 
podkreślają ten motyw bardzo mocno, mówiąc 
o potrzebie mieszkania w cichej okolicy. Jasne, 
możemy mówić o tym, że wiele nieruchomości ma 
dobrej jakości okna i grube trzywarstwowe szyby. 
Problem jednak pojawia się, kiedy trzeba otworzyć 
okno, a w lecie jest to czynność, bez której z pew-
nością nie można się obejść. 

Co z perspektywy klienta jest niemile widziane? 
Standardową praktyką jest nie tylko skalowanie me-
bli w dół, by mieszkanie wydawało się większe, ale 
także brak możliwości wydzielenia osobnej kuchni, 
a nawet brak sposobu na zachowanie w niej tzw. 
trójkąta ergonomicznego. Co więcej, dobrze wi-
dziane i pożądane są mieszkania, które mają balkon, 
czyli  element, który na równi z ogródkami bardzo 
doceniliśmy w czasie pandemii. Balkony umożliwia-
ją także własną aranżację tego, co za oknem. A, jak 
wynika z badania, im mniej zadowalający widok 
z okna, tym większy poziom stresu. Szczególnie, 
jeżeli budynek nie może pochwalić się starodrze-
wem za oknem, a zieleń posadzona w przestrze-
niach wspólnych dopiero zaczyna się rozrastać. 
Dodatkowo, badania3 wskazują, że im mniej zado-
walający widok z okna, tym większy poziom stresu.

Najlepszym uzasadnieniem naszego podwyższo-
nego poziomu stresu podczas lockdownów niech 
będzie jeden z głównych motywów zmiany miesz-
kania – narastające konflikty w rodzinie z powo-
du intensywnego dzielenia wspólnej, domowej 
przestrzeni. Te same badania4 donoszą także, że 
porządek w mieszkaniu – uporządkowana prze-
strzeń, poukładane rzeczy, harmonijne otoczenie, 
pozwalają obniżyć stres i „doładować” poczucie 

5 Badania Otodom: „Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków”

To samo mieszkanie, ale  
w trybie open space – brak 
miejsca do pracy
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Szczęście w kontekście nieruchomości bez 
uczestników rynku: pośredników, deweloperów 
i inwestorów nie jest możliwe. Nie zapominajmy 
jednak o tym, że ich sukces zależy od tego, jak 
dokładnie zrealizują oczekiwania swoich klientów. 
Te zaś mówią wprost, że nie potrzeba pałaców, 
bo „wymarzone” mieszkanie to miejsce dobrze 
zorganizowane. Te osoby, które zdecydowały się na 
zmianę miejsca zamieszkania zamiast reorganizacji 
dotychczasowego lokum (remont) – mimo stresów 
odczuwanych w czasie zmiany, w chwili obecnej 
są istotnie szczęśliwsze niż przed przeprowadzką. 
Co ciekawe, pomimo dużych zmian osoby, które 
zdecydowały się na przeprowadzkę – jak wcze-
śniej wspomniano – statystycznie nie zwiększyły 
metrażu. Ich zadowolenie wzrosło jednak na wielu 
płaszczyznach, takich jak: piętro, na którym znaj-
duje się ich mieszkanie, nasłonecznienie, izolacja 
akustyczna i hałas na zewnątrz (poszukiwania miej-
sca cichego), widok z okna czy przestrzeń wspólna, 
gdzie można spędzać czas. 

Pokaż rozwiązanie

Ponieważ niewielu z nas potrafi czytać rzuty, 
analizować to, co się na nich znajduje, oraz to, 
czy dane miejsce jest funkcjonalne, warto przy-
szłym mieszkańcom pokazać możliwości miej-
sca. Dobrze przeprowadzony wywiad z klientem 
pozwoli podsunąć konkretne rozwiązania – jak 
chociażby wskazanie miejsca do pracy, pokazanie 
trików aranżacyjnych. Pamiętajmy też, że coraz 
bardziej świadomy klient jest w stanie zauważyć 
wady danego projektu. Co więcej, niespełniają-
ce standardów mieszkania są wszechobecne na 
rynku i powodują niezadowolenie oraz frustra-
cję kupujących, a co za tym idzie, fundują całej 
branży kiepski wizerunek. Widać to po poziomie 
stresu w momencie szukania mieszkania – według 
wspomnianych badań5 najbardziej zdenerwowani 
są ludzie, którzy wiedzą, że nie chcą już miesz-
kać w swoim obecnym „M”, a nowego jeszcze 
nie znaleźli.

Absolwentka Politechniki Śląskiej. Architektka, 
urbanistka. W swoich social mediach jako @pieing 

opowiada o gospodarce przestrzennej, architekturze, 
urbanistyce oraz psychologii i przestrzeni. Brzmi 

nudnie? Niesłusznie. Merytoryczna wiedza 
przeplatana memami może być całkiem przyjemna!  

Propaguje dobry miejski UX. Podkreśla, że miasto ma 
być zrobione porządnie i dostępne dla wszystkich, 

a także zaadaptowane do zmian klimatycznych. 
Wiceprezeska Ambasady Społeczności, 

członkini Klubu Jagiellońskiego, współtwórczyni 
Archipogotowia - miejsca bezpłatnych porad 

architektonicznych dla mieszkańców Poznania, 
tutorka i mentorka warsztatowa.

›  MOJA SUPERMOC: umiem mówić 
o skomplikowanych rzeczach prosto.

›  DOM CZY MIESZKANIE: mieszkanie.

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: wtórny.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: co to znaczy „po pracy”? 

Magdalena 
Milert

O AUTORCE

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI
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Co ze szczęściem 
agenta i dewelopera? 

O tym, jak się nie wypalić 
zawodowo i zarządzać swoją 
energią życiową

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:
• czym jest wypalenie 

zawodowe i jak je rozpoznać
• jak odróżnić wypalenie od 

zwykłego zmęczenia
• jak organizować swój czas 

i dbać o dobrą energię 
w życiu

• jak radzić sobie w pracy 
z frustrującymi sytuacjami
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„Żeby zapalać innych, 
samemu trzeba płonąć” – 
usłyszałam kiedyś od Jacka 
Walkiewicza. Faktycznie, coś 
w tym jest. Nie porwiemy 
ludzi, jeśli sami w coś 
nie wierzymy i jeśli nasza 
energia życiowa nie inspiruje 
innych, by realizować swoje 
marzenia. Jest tylko jeden 
problem, o którym często 
zapominamy. Jeśli ktoś 
„płonie”,  jest ryzyko, że się 
„wypali”.

„Płonąć” to znaczy kochać to, co się robi, i z peł-
nym zaangażowaniem, każdego dnia oddawać się 
swojej pasji. Gdy ktoś „płonie”, zatraca się w tym, 
co kocha, i nie zauważa, że bez tlenu ogień szybko 
gaśnie. Tlen to głęboki, spokojny oddech, który 
daje nam siłę na resztę biegu. Jeśli cały czas od-
dychamy szybko i płytko, nie dając sobie czasu na 
regenerację, ogień szybko zgaśnie, a my będziemy 
mieli poczucie krzywdy, że „płonęliśmy” tak mocno, 
że niezauważenie „wypaliliśmy się”.  

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe nie jest mitem i każdego dnia 
doświadczają go na całym świecie miliony ludzi. Co 
więcej, jeśli nasza praca polega na regularnym kon-
takcie z innymi ludźmi (a w pracy agenta nierucho-
mości czy dewelopera dokładnie tak jest), wypale-
nie pojawia się jeszcze szybciej i częściej. Osoby, 
z którymi pracujemy, często zamiast ładować nasze 
akumulatory, „wysysają” od nas energię. Klienci by-
wają roszczeniowi, szefowie nadmiernie wymagają-
cy, a podwykonawcy rozczarowują brakiem kompe-
tencji, zaangażowania lub odpowiedzialności. 

Oczywiście każdy z nas ma również wspaniałych 
klientów, szefów, podwykonawców i współpracow-
ników. Również każdy z nas działa na konkurencyj-
nym rynku i doświadcza rozczarowania, smutku 

i zawodu. Stara maksyma stoików, mówiąca o tym, 
że aby nie doświadczać rozczarowań, wystarczy nie 
mieć oczekiwań, nie jest łatwa do zastosowania. 
Dużo prostsze jest natomiast zarządzanie frustra-
cją i to ono będzie pierwszym krokiem do tego, by 
przeciwdziałać wypaleniu.

Jak radzić sobie z frustracją w pracy?

Zarządzanie frustracją polega na tym, by na spokojnie 
wypisać wszystkie rzeczy, które nas irytują i zabierają 
energię – a więc gaszą nasz ogień. Gdy już wypiszemy 
wszystko, co nas „wypala”, warto określić, jaki mamy 
wpływ na te rzeczy – czy jest on bezpośredni, pośred-
ni czy nie ma go w ogóle. Jeśli mamy na coś wpływ 
bezpośredni, trzeba działać. Tutaj jedynym wyjściem 
jest wziąć pełną odpowiedzialność za samego siebie. 
Przykładowo, jeśli czujemy, że ogranicza nas brak 
płynności w angielskim, a mamy coraz więcej inwe-
storów z zagranicy, rozwiązaniem jest nauka języka. 
Nikt nie wykona za nas tej pracy i, jak mawia Brian 
Tracy, „wszystko działa, gdy Ty działasz”. 

W obszarze wpływu pośredniego mamy do czynie-
nia z innymi ludźmi i ich zachowaniami, które są dla 
nas frustrujące. Jeśli wkurza nas, że klienci nie odpo-
wiadają na maile, warto spokojnie z nimi porozma-
wiać i ustalić, jaki jest powód takiego zachowania. 
Nie zakładajmy, że klient nas nie lubi lub ignoruje. 
Biznesowy savoir-vivre określa, że spraw pilnych nie 
wysyła się na maila i być może nie odpowiada on na 
nasze maile, bo nie wie, że to, o co prosimy, jest fak-
tycznie pilne. Uczciwa komunikacja pozwala uniknąć 
wielu nieporozumień i niepotrzebnych nerwów. 

Najtrudniejsze, a zarazem najbardziej wypalające są 
dla nas te rzeczy, które są poza obszarem nasze-
go wpływu. W czasie pandemii doświadczyliśmy 
ich wielu – nie mieliśmy wpływu na to, że wirus 
w ogóle się pojawił, że nagle cały świat się zatrzy-
mał i w związku z tym ceny, zarówno surowców 
budowlanych, jak i mieszkań czy domów, poszybo-
wały do góry. Wielu z nas doświadczyło poczucia 
braku kontroli i niepewności, a to są emocje, które 
bardzo szybko zabierają energię do działania. Jak 
radzić sobie z rzeczami, które nas frustrują i wypa-
lają, ale nie mamy na nie w ogóle wpływu? Trzeba 
przestać o nich myśleć i w kółko je analizować, 
a całą tę energię mentalną poświęcić na szukanie 
rozwiązań. 

›

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

27



Lighthouse NR 3/3

Nie mamy wpływu na to, że sytuacja jest, jaka jest. 
Mamy jednak wpływ na to, jak sobie z nią poradzimy. 
Co więcej, najbardziej proaktywni będą szukali w ca-
łej sytuacji szans, a nie tylko zagrożeń, i to ci będą 
najbardziej wygrani. W czasie pandemii okazało się, 
że da się pracować z domu, a więc każdy z nas szuka 
miejsca, które będzie zarówno dobre do życia, jak 
i do pracy. Rozumiejąc nowe wyzwania rynku i nowe 
potrzeby klientów, można stworzyć nowe oferty i wy-
przedzić konkurencję, która zamiast działać, siedzi 
i narzeka na smutną i trudną rzeczywistość. 

To normalne, że czasami mamy wszystkiego dość. 
Gdy jesteśmy zmęczeni, powinniśmy odpocząć, 
a nie odpuszczać. Jeśli czujemy, że nie mamy już 
zwyczajnie sił, by działać, warto zrobić sobie chwilę 
przerwy i oddać się temu, co daje nam wiele szczę-
ścia i spełnienia, np. kontakt z bliskimi, wspiera-
jącymi ludźmi, realizacja pasji, realizacja  marzeń, 
które nie wymagają przeorganizowania całego 
życia. 

Wypalenie czy tylko zmęczenie?

Po czym poznać, że to nie zwykłe zmęczenie, a po-
czątki wypalenia? Po pierwsze, sygnałem alarmo-
wym jest fakt, że odpoczynek nie daje wytchnienia 
i nie ładuje baterii. Wracamy tak samo zmęczeni, 
bez sił i energii do działania. Po drugie, pojawia 
się dojmujące poczucie bezsensu, które bardziej 
niż smutek będą sygnałem, że rozpoczyna się na 
przykład epizod depresyjny. Po trzecie, kluczowe 
są myśli i przekonania, jakie mamy na temat swój, 
innych i świata w ogóle. Jeśli pojawiają się myśli 
„jestem beznadziejny”, jest to sygnał ostrzegaw-
czy. Podobnie jest, gdy takie myśli mamy o innych 
i otaczającym nas świecie. Jeśli mamy poczucie, 
że inni są do niczego i nie mogą być dla nas wspar-
ciem czy otuchą, a do tego świat stanął na głowie, 
to faktycznie trudno o dobrą energię i rozpalanie 
gasnącego ognia.  

Co robić, gdy diagnozujemy u siebie pierwsze 
sygnały wypalenia? Przede wszystkim – nie robić 
sobie wyrzutów. Świat, w którym żyjemy od ponad 
roku, wygląda zupełnie inaczej, a nasi klienci, pod-
wykonawcy i współpracownicy też cierpią z tego 
powodu. To może generować konflikty. Warto do-
cenić, że uczciwie diagnozujemy u siebie początki 
wypalenia, niż chować głowę w piasek i robić dobrą 
minę do złej gry. Ja ze swojej strony rekomenduję, 

po pierwsze, reorganizację pracy i wprowadzenie 
więcej działań z kategorii work – life balance. Po 
drugie, jeśli czujemy, że nam samym jest trudno 
przejąć kontrolę nad myślami i przekonaniami, 
które nas unieszczęśliwiają („to wszystko jest bez 
sensu, a ja jestem do niczego”), warto rozważyć 
kontakt ze specjalistą (psycholog, terapeuta, coach 
itd.), który ma techniki i narzędzia, pozwalające 
uniknąć niepotrzebnego cierpienia. Świat jest 
pełen wyzwań sam w sobie – naprawdę nie musimy 
sobie jeszcze dorzucać myśli i przekonań, które nie 
są dla nas wspierające. 

Zorganizuj swój czas pracy

Warto wprowadzić jasny podział – kiedy jest pora 
i miejsce na pracę, a kiedy na życie osobiste, pasje, 
rozrywki i rozwój. Zdecydujmy, co jest naprawdę 
ważne i nie traktujmy odpoczynku jako straty czasu, 
ale jako niezbędne ładowanie baterii, które daje 
energię, by działać jeszcze efektywniej. Jeśli jeste-
śmy rodzicami i odczuwamy poczucie winy, gdy dba-
my o siebie (bo np. zamiast tłumaczyć dziecku teorię 
względności, idziemy na rower), warto przypomnieć 
sobie instrukcje personelu pokładowego, mówiące-
go, co robić na wypadek spadku ciśnienia w kabinie 
samolotowej. Najpierw zakładamy maskę tlenową 
sobie, dopiero potem dziecku, najpierw ratuje-
my siebie, potem innych. Wypalony, sfrustrowany 
i nieszczęśliwy rodzic nie daje wsparcia, lecz prze-
nosi swoje frustracje. Jak pokazują badania, lepiej 
dla dziecka jest spędzić dwie wartościowe godziny 
ze szczęśliwym i spokojnym rodzicem niż cztery 
godziny z rodzicem, który nie radzi sobie z własnymi 
emocjami i brakiem energii życiowej. 
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Rekomenduję także, by każdy dzień pracy zaczy-
nać od jasnego planu działania i wyznaczonych 
trzech najważniejszych zadań, które danego dnia 
muszą być zrealizowane. Kilkunastopunktowa lista 
„to do” dla wielu z nas jest źródłem frustracji, a nie 
efektywności. Można mieć oczywiście wypisane 
kilkanaście zadań, które powinny być w danym 
dniu zrobione, warto jednak zaznaczyć trzy z nich 
najważniejsze. Ważne jest także to, by wziąć się za 
realizację owych trzech zadań tak szybko, jak jest to 
możliwe. Większość z nas jest najbardziej efektyw-
na z rana, nie warto więc odkładać ich na później. 
Wykonanie tych kluczowych obowiązków daje nam 
poczucie spełnienia, skuteczności i pewnej ulgi 
mentalnej – cokolwiek się stanie, najważniejsze, że 
mamy już to, jak mówi młodzież, „ogarnięte”. 

Warto także w ciągu dnia przeznaczać 15 minut na 
krótkie przerwy, w trakcie których łapiemy spo-
kojny oddech i zbieramy myśli. Umysł rozproszony 
i zestresowany nie jest efektywny, a więc ta sama 
praca zajmuje więcej czasu i kosztuje nas więcej. Ja 
w czasach pandemii odkrywałam uroki medytacji 

i z całego serca rekomenduję jej praktykowanie. 
Medytacja jak mało która technika pozwala osią-
gnąć wspaniałe wyniki naukowe – jej regularne 
praktykowanie faktycznie wpływa na poprawę funk-
cjonowania naszego mózgu. Nie musi polegać ona 
na wielogodzinnym siedzeniu w kwiecie lotosu i łą-
czeniu się z absolutem. Wystarczy usiąść wygodnie 
na krześle lub, jeśli mamy taką możliwość, położyć 
się i przez kilka minut oddychać spokojnie, skupia-
jąc całą swoją uwagę na oddechu. Jeśli w między-
czasie pojawią się myśli (u mnie zawsze się poja-
wiają), nie warto karać się za nie, tylko wyobrażać 
sobie, że są chmurami, które spokojnie przepływają 
po niebie. Daj sobie na nie zgodę, obserwując je 
jako coś naturalnego dla umysłu. 

Zgadzam się z tym, że aby zapalać innych, samemu 
trzeba płonąć. Wierzę także, że ogień pozbawiony 
tlenu i opieki szybko zniknie. Nie mamy wpływu 
na to, jakie wyzwania stawia przed nami świat. 
Głęboko jednak wierzę w to, że mamy w sobie 
wszystko, co trzeba, by z tymi wyzwaniami skutecz-
nie sobie radzić. 

Psycholog biznesu, od prawie 20 lat specjalizuje 
się w prowadzeniu szkoleń, głównie dla średniej 

i wyższej kadry menedżerskiej. Jest autorką 
trzech książek oraz ekspertką w Radiu ZET, RMF 
FM i telewizji TVN24. Posiada międzynarodowe 

doświadczenie trenerskie – prowadziła szkolenia 
dla menedżerów w Indiach, Malezji, Kazachstanie, 

Filipinach oraz w Wielkiej Brytanii. Do grona 
jej stałych klientów należą m.in. BNP Paribas, 

Calzedonia, Cisco, Facebook, Revolut, Shell, Valeo, 
Unilever i wiele innych. 

›  MOJA SUPERMOC: pozytywna energia, którą 
potrafię zarażać innych. Naprawdę wierzę w to, 
że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i warto 
kreatywnie go szukać!

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom, ale tylko z ogrodem 
pełnym pachnącego bzu (mój taki właśnie jest).

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: do tej pory 
tylko wtórny, bo jestem niecierpliwa i lubię szybko 
wprowadzać się „na gotowe” :).

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: moim synem, którego 
zarażam miłością do sportu (pływanie, rower, 
squash), czytaniem książek (uwielbiam Olgę 
Tokarczuk!) i podróżami (od lat jestem zakochana 
w Azji!).

Sylwia 
Królikowska

O AUTORCE

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI
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Budowanie relacji 
w sprzedaży 

Poznaj dobre praktyki 
i przekonaj do siebie klienta

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:
• jak przeprowadzać 

prezentacje 
nieruchomości, 
by osiągać sukces 
w sprzedaży

• co robić przed 
spotkaniem z klientem, 
by wywrzeć jak najlepsze 
wrażenie

• jak rozmawiać z klientem  
(i czego unikać), by 
zdobyć jego zaufanie

• dlaczego zrozumienie 
klienta jest kluczem do 
szczęśliwych transakcji

Jeff Bezos powiedział kiedyś: „Nie martwi  
mnie ktoś, kto oferuje ceny o 5% niższe. 
Niepokoi mnie ktoś, kto może zaoferować 
klientowi lepsze doznania”. Ta zasada 
znakomicie sprawdza się w nieruchomościach, 
więc zamiast walczyć o klienta ceną, rabatami 
czy upustem prowizji, skup się w pierwszej 
kolejności na zapewnieniu mu lepszych doznań 
– od pierwszego kontaktu aż do podpisania 
aktu i przekazania nieruchomości. Zdziwisz 
się, jak poprawisz swoje relacje z klientami i jak 
wysoko poszybuje Twoja sprzedaż.
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Ludzie kupują od tych, których lubią. To stara praw-
da sprzedażowa, którą pewnie wtłaczano ci do głowy 
już pierwszego dnia pracy w nieruchomościach. Bądź 
schludnie ubrany! Zarażaj entuzjazmem! Uśmiechaj się! 
Bądź miły! Przytakuj…! I niby to wszystko prawda, szkopuł 
jednak w tym, że w dzisiejszej sprzedaży takie proste triki 
już nie wystarczą Jak zatem budować relację w sprzedaży 
nieruchomości, by zyskać autentyczną sympatię, a przede 
wszystkim – zaufanie klientów? Oto garść dobrych 
praktyk.

Zrób trening mentalny

Najlepsi sportowcy, aktorzy czy profesjonalni mówcy na 
chwilę przed występem zawsze odkładają na bok wszyst-
kie sprawy bieżące, by wyjść na stadion lub teatralną scenę 
maksymalnie skoncentrowani. Kiedyś nie wierzyłem, że 
tego typu praktyki są potrzebne w sprzedaży i raczej trak-
towałem je jako wynurzenia teoretyków. Do czasu, aż nie 
spróbowałem i nie zacząłem regularnie wykonywać przed 
każdym spotkaniem kilku prostych zabiegów. Dziś trening 
mentalny traktuję jako pierwszy etap sprzedaży, a uczest-
nikom moich warsztatów powtarzam, że spotkanie sprze-
dażowe zaczyna się, zanim przyjdzie klient. Bo w sprzedaży 
tak jak w sporcie – mecz można przegrać już w szatni. 

Na czym taki trening polega? 10 minut przed spotkaniem 
z klientem odłóż telefon. Nie prowadź żadnych rozmów, nie 
odpisuj na maile, nie przeglądaj mediów społecznościo-
wych. Jeśli jesteś w kiepskiej formie, bo akurat ktoś wy-
prowadził cię z równowagi albo rozsypała ci się transakcja, 
musisz szybko się podnieść. Sprzedaż to transfer entuzja-
zmu i jeśli pójdziesz na spotkanie sprzedażowe z gromami 
nad głową lub skwaszoną miną, możesz być pewien, że wró-
cisz z kwitkiem. Spróbuj zapanować nad swoim nastrojem, 
byś wszedł na spotkanie pozytywnie nastawiony. Jednym 
w tym celu pomagają ćwiczenia oddechowe, innym muzyka 
w samochodzie puszczona na cały regulator, jeszcze innym 
– głośny śpiew do lustra. Nieważna jest metoda, bylebyś 
miał swój skuteczny sposób na odstresowanie. Następnie 
wyobraź sobie, że czeka Cię spotkanie z fajnymi, otwartymi 
i sympatycznymi ludźmi. Brzmi banalnie – wiem. Ale jeśli 
będziesz sobie powtarzał, że za chwilę znów spotkasz ko-
lejnych turystów, którzy nie wiedzą, czego chcą, na pewno 
będą zawracać Ci głowę, czepiać się zapisów w umowie, 
a finalnie i tak niczego nie kupią, to zapewniam Cię – tak 
właśnie będzie. Możesz w to wierzyć albo nie, ale w sprzeda-
ży działa prawo przyciągania: masz to, o co poprosisz. 

Będąc pozytywnie nastawionym, zacznij do siebie mówić 
to, co powiesz na początku spotkania, od banalnego 
„dzień dobry” począwszy. Mów głośno i wyraźnie. W ten 
sposób Twój głos nabierze mocy, a Ty pewności siebie, 
która pozwoli Ci rozpocząć spotkanie na pełnych obro-
tach. Spróbuj – poczujesz różnicę!

Bądź przygotowany

Sam trening mentalny nie wystarczy – idąc na spotkanie, 
musisz być również przygotowany merytorycznie, bo 
to właśnie dobre przygotowanie daje pewność siebie, 
która zaowocuje w trakcie rozmowy z klientem. Jeśli nie 
wiesz, jaki jest metraż prezentowanej nieruchomości, 
masz wątpliwości co do stanu prawnego, albo – co gorsze 
– zapomniałeś, które to piętro lub pogubiłeś się na klatce 
schodowej w poszukiwaniu mieszkania – Twoja pew-
ność siebie gwałtownie spada, serce bije szybciej, a Ty 
zaczynasz mówić, co ślina na język przyniesie. W rezultacie 
grunt zapada Ci się pod nogami, a sprzedaż oddala z każ-
dym słowem. Uwaga – nie musisz wszystkiego pamiętać! 
Miej ze sobą kartę lokalu, zwaną też niekiedy metryczką, 
albo wydruk ogłoszenia danej nieruchomości: nawet jeśli 
nie będziesz ich potrzebował, dodadzą Ci pewności siebie 
niczym ściąga w kieszeni podczas egzaminu… Co więcej, 
by wzbudzić u klienta jeszcze większe zaufanie, raz na 
kilka pytań… nie znaj odpowiedzi! Powiedz wtedy: „Nie 
chciałbym Pana wprowadzić w błąd, muszę to sprawdzić”. 
W ten sposób uwiarygodnisz odpowiedzi na wszystkie 
pozostałe pytania, które zadał klient. 

Przygotowując się do spotkania, postaraj się również 
zebrać jak najwięcej informacji o Twoim kliencie. Jeśli 
spotykasz się z przedstawicielem jakieś firmy, informacje 
o niej masz podane na tacy w internecie, jeśli natomiast 
jest to osoba prywatna, poszperaj w mediach społecz-
nościowych. Być może dostarczą ci gotowego tematu 
do przeprowadzenia udanego small-talku na początku 
spotkania. 

Nadawaj na tych samych falach

Lubimy ludzi podobnych do siebie. Od tej zasady jest 
oczywiście tysiąc wyjątków, niemniej podświadomie 
bliżej nam do osób, które podzielają nasze gusta i pre-
ferencje w każdej dziedzinie życia: od kwestii poli-
tycznych i religijnych, poprzez styl życia, po upodo-
bania kulinarne czy muzyczne. Dlatego tak ważne jest 
odpowiednie przygotowanie do spotkania, o którym 
była mowa powyżej. Jeśli jednak idziesz na spotkanie, 
nie mając żadnej wiedzy o kliencie, jeszcze nie wszyst-
ko stracone! Ludzie lubią ludzi podobnych do siebie 
również w kwestii zachowania, sposobu mówienia 
czy tonu głosu. Zatem od pierwszej minuty spotka-
nia uważnie obserwuj swojego klienta i postaraj się 
do niego dostroić. Jeśli jest energiczny, gestykuluje 
i dużo mówi, możesz poluzować kołnierzyk i pozwolić 

›
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sobie na bardziej swobodny styl prowadzenia rozmo-
wy. Jeśli natomiast jest zamknięty w sobie, wyciszony, 
a jego kamienna twarz nie zdradza żadnych emocji, 
musisz powściągnąć cugle, gdyż zwykle takie osoby 
nie lubią ekstrawertyków, którzy wypełniają swoją 
osobą całą przestrzeń. Jeśli klient mówi wolno, Ty 
również zwolnij, jeśli szybko – mów szybciej, bo wolne 
tempo Twojej wypowiedzi będzie go tylko irytować. 
Jeśli znów mówi cicho, mów na tym samym rejestrze, 
jeśli głośno – mów głośniej, bo być może nie dosłyszy, 
a Twój cichy ton będzie kosztował go dużo wysiłku 
i odciągnie uwagę od tematu nieruchomości. 

Tę prostą technikę nazywam techniką lustra. Wymaga 
ona jedynie uważności, a korzyści, które przynosi, są 
ogromne: zwiększa komfort rozmowy, klient szybciej się 
otwiera i coraz bardziej Ci ufa. A zaufanie – jak już wiesz – 
to najcenniejsza waluta w sprzedaży. 

Wejdź w buty klienta

Henry Ford powiedział kiedyś, że sekret sukcesu leży 
w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych 
i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak 
i własnej. Od lat stosuję tę zasadę w nieruchomościach, 
starając się zawsze wejść w buty moich klientów, by 
na cały proces sprzedaży, a później zakupu nowej 
nieruchomości patrzeć ich oczami. Dla Ciebie umowa 
kupna-sprzedaży mieszkania czy domu to tylko kolejna 
transakcja, dla większości z nich – prawdopodobnie 
jedno z najważniejszych, a na pewno – najbardziej stre-
sujących wydarzeń w życiu. Tym bardziej, jeśli ostatni 
raz przeprowadzali się kilkadziesiąt lat temu. 

Buty klienta to uważność na emocje drugiej strony 
i komunikacja, która tych emocji nie podaje w wątpli-
wość. Nie próbuj więc na siłę uspokajać ludzi, mó-
wiąc: „Proszę się o nic nie martwić” albo „Zapewniam 
Państwa, że wszystko będzie dobrze”, bo takie sformu-
łowania zwykle wywołują efekt odwrotny do zamierzo-
nego. O wiele szybciej zdobędziesz sympatię i wiary-
godność w oczach klientów, wykazując zrozumienie dla 
ich sytuacji. Używaj zatem zwrotów typu:

• „Domyślam się, że to dla Państwa nie jest łatwa decyzja”
• „Na Państwa miejscu też bym miał tysiąc pytań 

w głowie” 
• „Rozumiem Państwa doskonale” 
• „Sam niedawno zmieniałem mieszkanie i wiem, 

jakie to stresujące”. 

I nigdy po powyższych wyrażeniach nie używaj słowa 
„ale”. Ono przekreśla sens wszystkiego, co zostało po-
wiedziane wcześniej. 

Nie przeciągaj liny

Tę samą zasadę stosuj, rozmawiając z klientem o jego 
wątpliwościach i obiekcjach. Kupno mieszkania, domu 
a nawet działki różni się dwoma aspektami od zakupu 
jakiejkolwiek innej rzeczy. Po pierwsze – kwota jest astro-
nomiczna w porównaniu do zakupów, na które zwykle 
sobie pozwalamy. A po drugie – w przypadku nierucho-
mości nie ma możliwości zwrotu, co oznacza, że podpis 
składany u notariusza jest jak cyrograf z diabłem. Z tych 
powodów zakup mieszkania czy domu różni się od kupna 
przysłowiowej bułki i budzi u klientów obawy, które od-
ciągają ich od podjęcia finalnej decyzji. I przekładają się 
na nieustające obiekcje typu: „Musimy to przemyśleć”. 

Obiekcje są więc w sprzedaży naturalnym i koniecznym 
elementem całego procesu. Co więcej – bez obiekcji nie 
będzie sprzedaży, bo nikt nie wyda ot tak kilkuset tysięcy 
złotych. Z wątpliwościami najlepiej poradzisz sobie, po 
prostu rozmawiając o nich i wykazując zrozumienie. Sam 
z siebie zapytaj: „A czy jest coś, co Państwu nie odpo-
wiada?” – skoro bez obiekcji nie ma sprzedaży, lepiej byś 
je od razu poznał! A następnie pogłębiaj, mówiąc: „A co 
dokładnie Państwa niepokoi?”, i dopytuj, korzystając 
z reguły niedostępności: „Czy ta wątpliwość przekreśla 
zakup i będą Państwo rezygnować?”. Ludzie chcą mieć 
to, co mogą stracić, więc w odpowiedzi bardzo często 
usłyszysz: „Nie, skądże, przecież to tylko…”. I sprawa zała-
twiona – obiekcja znika jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. Spróbuj – to o wiele lepsza droga niż tradycyjna 
walka na argumenty, która tylko antagonizuje strony. 

Pytaj, nie gadaj

Jak już wiesz, ludzie lubią tych, którzy chcą ich zro-
zumieć. Dlatego zamiast domniemywać i zgadywać, 
wierząc przy tym głęboko, że przecież wiesz, co powie-
dzą, cały czas zadawaj pytania. Bądź ciekawy i uważny, 
ale nie nachalny i wścibski. Pytaj z taktem i delikatnym 
uśmiechem, a pytania trudne poprzedzaj wyrażeniami 
zmiękczającymi typu: „Jeśli to nie jest pytanie zbyt 
osobiste, pozwolę sobie zapytać...”.

Zadając pytania, będziesz sprawował kontrolę nad spotka-
niem, unikniesz darmowego konsultingu, a klient – jeśli tyl-
ko umiejętnie to zrobisz – będzie zachwycony, że wreszcie 
ktoś go tak uważnie słucha i chce zrozumieć jego potrzeby, 
a nie próbuje za wszelką cenę wcisnąć swoje rozwiązanie. 

Umiejętność prowadzenia spotkania bez przeciągania liny 
wymaga dziesiątek, jeśli nie setek prób, i zwykle na począt-
ku nie przynosi spodziewanych rezultatów. Ale gdy już tę 
umiejętność opanujesz, nie dość, że zaczniesz traktować 
sprzedaż jako hobby, a nie zawód, to jeszcze klienci Twój 
trud sowicie wynagrodzą. Powodzenia! 
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Człowiek od sprzedaży i brudnej roboty. 
A przy tym konsultant, który łamie ludziom 

schematy, oraz trener sprzedaży, który zdarł buty 
w nieruchomościach. Członek Zarządu Sandler 

Training Polska.

›  MOJA SUPERMOC: muzyka, która podnosi tętno, 
morze, które przynosi spokój, oraz moje dzieci, które 
potrafią w jednej minucie dostarczyć obu tych emocji. 

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom, choć mieszkam 
w mieszkaniu. Jak każdy przedstawiciel gatunku 
homo sapiens tęsknię za tym, czego nie mam.  

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: kawa nie 
wyklucza herbaty. Nie kupisz chaty krytej gontem na 
pierwotnym, ale w tej chacie nie będziesz miał windy 
i miejsca parkingowego w garażu podziemnym. 

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: spędzam czas z rodziną, 
a w międzyczasie gram, piszę, czytam, słucham, 
oglądam, myślę i staram się doświadczać pozostałych 
smaków tego świata. 

Krzysztof Rzepkowski

O AUTORZE

Klient, przychodząc po raz pierwszy do biura sprze-
daży mieszkań, zadaje szereg podstawowych, bardzo 
prostych dla osób z branży pytań. Dla klientów są 
one jednak bardzo ważne – szczególnie, gdy kupują 
swoje pierwsze mieszkanie, zaciągają kredyt na 30 
lat i są po prostu wystraszeni transakcją. Często 
pytają, czy działka jest obciążona hipoteką i proszą 
o dostęp do pełnej dokumentacji budowy. Mnóstwo 
osób, co było dla nas zaskoczeniem, przyjeżdża na 
osiedle, które ich interesuje, lub na inne, które zosta-
ło przez nas zrealizowane, i pyta mieszkańców o to, 
jak wyglądała obsługa na etapie sprzedaży oraz po 
przeniesieniu własności. To dla nich bardzo ważne. 

Chcąc zapewnić klientowi odpowiednią obsługę, 
należy pamiętać przede wszystkim o okazaniu mu 

zainteresowania, o szczerości oraz o odpowiednio 
przygotowanej ofercie. To, co może go zrazić, to nie-
udzielenie wyczerpującej, w jego rozumieniu, informa-
cji. Zdarza się, że za sprawą tego, że pracujemy długo 
w branży, pewne kwestie są dla nas oczywiste i pomijamy 
je lub wyjaśniamy nieprecyzyjnie. Kolejna rzecz, która 
działa zniechęcająco, to przedstawienie nieprawdziwej 
oferty. Zdarzają się sytuacje, w których klienci kupują 
mieszkanie w stanie deweloperskim i są zaskoczeni jego 
wykończeniem. Dzisiaj wiele lokali oddawanych jest np. 
bez tynkowanych sufitów, co z punktu widzenia wielu ku-
pujących i deweloperów jest zasadne, ponieważ później 
sporo osób przerabia je i np. podwiesza. Nieotynkowane 
sufity to więc oszczędność czasu i środków obu stron. 
Nie wszyscy to rozumieją, mimo wszystko jednak gdy 
oferta nie zawiera precyzyjnej informacji o wykończeniu, 
rodzi nieporozumienia – produkt różni się od tego, jakie 
klient miał o nim wyobrażenie. 

Naszym najlepszym kanałem marketingowym jest 
nasz obecny klient – mieszkaniec osiedla. Mamy 
ogrom klientów z polecenia i to się bardzo sprawdza, 
w szczególności u nas, gdzie inwestycje mamy w jednej 
dzielnicy. Potwierdzają to ankiety, które wśród nich 
prowadzimy. Widzimy także, że wiele osób, które kupiły 
u nas mieszkanie kilka lat temu, wraca kupić kolejne 
w innych naszych inwestycjach. To daje największą sa-
tysfakcję i dowodzi, że klienci są zadowoleni na każdym 
etapie sprzedaży.

Anna  
Latacz 

Dyrektor inwestycji 
deweloperskich Instal SA

KOMENTARZ EKSPERTA
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› A na co dzień – co sprawia, że do biura idziecie 
z uśmiechem na ustach, przezwyciężacie drobne 
problemy i radzicie sobie ze stresem? 

R.Z.: Do działania motywuje mnie fakt, że nasza praca 
w pewien sposób zmienia otoczenie i rzeczywistość. 
Proszę sobie wyobrazić, że w miejscu, gdzie kiedyś było 
tylko puste pole, po kilku latach naszej pracy mieszka 
kilka tysięcy ludzi. Napędzają mnie też wyzwania, czyli 
ciągłe zmaganie się z rynkiem, który weryfikuje naszą 
pracę i pomysły. Trzecią taką rzeczą są spotkania z ludź-
mi – wielką radość sprawia mi wysłuchiwanie opinii 
klientów, nie tylko tych pozytywnych. W takich rozmo-
wach świadomie lub nieświadomie podpowiadają nam, 
jakie nowe rozwiązania warto zastosować, i mówią, co 
moglibyśmy zrobić lepiej.

A.Z.-S.: Dla mnie kluczowe są wartości, jakie repre-
zentuje firma oraz ludzie. Chodzi tu o merytoryczną 
współpracę, jak również codzienne relacje, które wpro-
wadzają dobrą atmosferę oraz rozładowują napięcie. 
Motywujące są wspólnie osiągane sukcesy oraz pozy-
tywny feedback klientów, partnerów. Schodząc bardziej 
na ziemię, nie bez znaczenia jest też biuro, w którym 
pracujemy. Jest pełne zieleni, elementów sztuki, ma 
miejsca, w których można się spotkać i porozmawiać. 
To nasza wizytówka i pierwszy sygnał dla klientów oraz 
pracowników, że faktycznie tworzymy przyjazne prze-
strzenie do życia i pracy. 

› Od czego zależy powodzenie w Waszej pracy? 

R.Z.: Mam wrażenie, że Inpro jest i było zarządzane przez 
mądrych ludzi. Fascynuje mnie fakt, że władze naszej spół-
ki potrafią, mimo różnych doświadczeń i poglądów, przez 
35 lat pracować w zgodzie. Dziś stery firmy przejmuje 
młode pokolenie, ale ono również rozumie ideę „mądre-
go zarządzania”. Dla mnie to fundament i to dlatego nie 
dostrzegam w naszej pracy zawodowej sukcesów, które 
można by przypisać szczęściu czy przypadkowi.

P.L.: W przypadku Archicom wiele okoliczności wpłynęło 
na to, na jakim etapie obecnie jesteśmy. Między innymi 
to, że nasi założyciele, rozpoczynając działalność, znaleźli 
się w dobrym miejscu i czasie. Dlatego moim zdaniem 

› Czym jest szczęście w pracy dewelopera? Czy to 
ukończony z sukcesem projekt, zyski finansowe, do-
bre opinie mieszkańców, a może jeszcze coś innego? 

A.Z.-S.: Szczęście to zawsze suma wielu czynników. Dobre 
rezultaty sprzedażowe, finansowe i pozytywne opinie 
klientów są potwierdzeniem właściwie przygotowanych 
projektów. Dla mnie szczęśliwym momentem w biznesie 
było podsumowanie wyników badań, które przeprowadzi-
liśmy jakiś czas temu. Potwierdziły one, że 96% mieszkań-
ców naszych osiedli lubi je za jakość życia. To ogromna 
satysfakcja i motywacja, by dawać z siebie jeszcze więcej. 
Ważne są także drobne momenty, gdy odwiedzam nasze 
inwestycje i rzeczywiście widzę, że są pełne życia, miesz-
kańcy spacerują, odpoczywają, są uśmiechnięci. Wiem 
wtedy, że to, co zrealizowaliśmy, działa tak, jak powinno. 

R.Z.: W Inpro największą wagę przywiązujemy do tego, 
jak zaprojektowane są nasze mieszkania. To duża odpo-
wiedzialność, ponieważ wybudowane dziś nieruchomo-
ści staną się domem nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych 
pokoleń. Cieszy mnie widok tętniących życiem osiedli. 
Daje to poczucie, że wiemy, co robimy.

Czy szczęście w biznesie 
ma znaczenie? 

Szczęście w branży nieruchomości 
ma różne twarze. Może to być dobrze 
zaprojektowane osiedle czy miasto, 
przyjazne relacje w sąsiedztwie, 
bezpieczna przestrzeń do życia lub – 
dla pracujących w branży – satysfakcja 
z realizowanych działań i osiągania 
celów. O to, czym jest szczęście 
w biznesie, Marian Bruliński, wiceprezes 
zarządu obido, pyta ekspertów: Rafała 
Zdebskiego, dyrektora handlowego 
Inpro, Agnieszkę Zamojską-Srokę, 
dyrektor marketingu Archicom, i Piotra 
Ludwińskiego, dyrektora ds. sprzedaży 
i obsługi klientów Archicom.

Pytamy praktyków biznesu i deweloperów
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szczęście ma znaczenie, ale – jak to w życiu – trzeba mu 
trochę pomóc. Istotnym czynnikiem sukcesu poza szczę-
ściem jest spójność wartości firmy w każdym obszarze 
działania. Klienci oceniają dziś zarówno produkt, jak 
również wszystko, co jest związane z obsługą, a później 
z użytkowaniem. Wiarygodne wartości motywują także 
pracowników.

A.Z.-S.: W mojej opinii szczęście czy też – inaczej – szan-
se na sukces przytrafiają się w każdym biznesie, ale już 
nie każdy lider potrafi je wykorzystać. Archicom wielo-
krotnie podejmował odważne lub nieoczywiste decyzje, 
np. odkrywając potencjał niektórych lokalizacji bądź też 
przyciągając do zespołu odpowiednich ludzi. 

› Jak Waszym zdaniem wygląda szczęśliwy dom, 
osiedle i miasto? I jak Wy, jako deweloperzy, 
możecie zadbać o ich obecność na mapie?

R.Z.: Pierwszy aspekt to dobra komunikacja – taka, dzięki 
której znika frustracja, gdy rano pada deszcz lub śnieg 
i trudno dojechać do pracy. Drugą rzeczą i moją wielką 
obsesją są dobrze zaprojektowane, funkcjonalne układy 
mieszkań. Trzecia kwestia to bliskość podstawowych 
punktów, do których się udajemy lub w których spędzamy 
czas, np. szkoły, boiska, sklepy. Na osiedlu Optima wybu-
dowaliśmy oczko wodne, a nasi klienci są nim zachwyceni. 
Mówią, że dzięki niemu mogą odetchnąć i zrelaksować 
się blisko domu. To z pozoru bardzo oczywiste rzeczy, ale 
moim zdaniem to właśnie one dają szczęście na co dzień. 

A.Z.-S.: Gdy myślimy o koncepcji miasta szczęśliwe-
go, dostrzegamy znaczenie  współpracy dewelopera 
z partnerami, w tym z magistratem, społecznościami, 
instytucjami. To pozwala odpowiedzialnie projekto-
wać miasta, uwzględniając przy tym potrzeby miesz-
kańców. Wpisujemy się nowym osiedlem w tkankę 
miejską i nasze decyzje wpływają na samopoczucie 
ludzi, ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Dotyczy to 
urbanistyki, planowania zieleni, miejsc odpoczynku. 
To pierwszy krok. W przypadku „programowania” 
samych inwestycji należy umiejętnie zaplanować 
funkcje dodatkowe, aby służyły np. ludziom w różnym 
wieku, o różnych stylach życia itp. Ważny jest też sam 
układ mieszkania. Jeśli zadbamy o funkcjonalność 
i ergonomiczność mieszkania, stwarzamy dobre ramy 
do tego, aby ludzie czuli się szczęśliwi – to oni tworzą 
w naszych inwestycjach dom.

P.L.: Poprzez nasze projekty dajemy klientom moż-
liwość realizowania pasji, marzeń, tworzenia domu, 
rodziny. To jednak mieszkańcy nadają przestrzeni 
charakteru, tworzą miejsca. Wiemy, jak wiele czynni-
ków decyduje o tym, że ludziom dobrze się mieszka 
i odpoczywa. Zwracamy uwagę na wymiar praktyczny 
i funkcjonalny naszych projektów, ale też na genius 
loci miejsc, które kreujemy. Często odwiedzamy 
zbudowane wiele lat temu osiedla, żeby porozmawiać 
z mieszkańcami o ich obserwacjach i potrzebach. 
Na bazie tych rozmów podejmujemy wiele dyskusji, 
a finalnie także decyzji o kierunkach zmiany. 

Współtwórca obido.pl. Architekt i urbanista, od 15 lat 
związany z marketingiem inwestycji mieszkaniowych. 

W pracy zawodowej skupia się na nowych technologiach, 
które poprawiają komunikację między deweloperami i ich 

klientami. W wolnych chwilach projektuje budynki „w realu”.

Dyrektor Handlowy 
Inpro

Dyrektor Marketingu 
Archicom

Dyrektor ds. 
Sprzedaży i Obsługi 
Klientów Archicom

›  MOJA SUPERMOC: znajdowanie nieoczywistych 
rozwiązań.

›  DOM CZY MIESZKANIE: najpierw mieszkanie,  
potem dom.  

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: pierwotny.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: projektowaniem.

Marian Bruliński

Rafał  
Zdebski

Agnieszka 
Zamojska-Sroka

Piotr  
Ludwiński

O AUTORZE

OKIEM AGENTA / DEWELOPERA
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Zgodnie 
z prawem

Najważniejsze informacje 
i zmiany w prawie dla branży 
nieruchomości

Zmiany w ramach tzw. Polskiego 
Ładu. 26 lipca 2021 r. Ministerstwo 
Finansów opublikowało projekty 
ustaw obejmujących tzw. Polski 
Ład. Wprowadza on szereg zmian 
podatkowych, z których część 
może znacząco wpłynąć na 
branżę nieruchomości w Polsce. 
Projekt jest obecnie na etapie 
konsultacji publicznych, a opisane 
w rubryce zmiany mają wejść 
w życie 1 stycznia 2022 r. Jak 
interpretować nowe przepisy, 
co oznaczają i na co należy się 
przygotować?
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Zmiany zasad opodatkowania 
przychodów osiąganych z najmu 
lub dzierżawy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi prze-
pisami, najem indywidualny może zostać 
opodatkowany na zasadach ogólnych, tj. 
według skali podatkowej lub ryczałtem. Po 
wejściu w życie proponowanych zmian przy-
chody z najmu bądź dzierżawy (z wyjątkiem 
sytuacji, gdy są one uzyskiwane w ramach 
pozarolniczej działalności gospodarczej) 
będą mogły być opodatkowane wyłącznie 
ryczałtem od przychodów ewidencjono-
wanych. Oznacza to, że podatnicy nie będą 
mieli już możliwości odliczenia kosztów 
związanych z najmem, jak np. odpisy amor-
tyzacyjne, wydatki związane z remontem, 
odsetki od kredytu. Nie będzie również 
możliwości skorzystania z kwoty wolnej od 
podatku czy podwyższonego drugiego pro-
gu podatkowego. Ryczałt dla przychodów 
z najmu lub dzierżawy nie ulegnie zmianie 
i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 
100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad 
kwotę 100 000 zł. 

 

Zmiany w zakresie amortyzowania  
budynków i lokali mieszkalnych

Obecnie amortyzacji budynków mieszkal-
nych i mieszkań mogą dokonywać zarówno 
podatnicy PIT, jak i CIT. Zgodnie z pro-
ponowanymi zmianami, budynki i lokale 
mieszkalne nie będą podlegały amortyzacji 
oraz nie będą ujmowane w ewidencji środ-
ków trwałych w prowadzonej działalności 
gospodarczej.

Autorki  
 
Małgorzata Mielniczek  
i Agata Pankiewicz

Zmiany w uldze mieszkaniowej 

Projekt ustawy przewiduje również zmiany 
w tzw. uldze mieszkaniowej. Zgodnie z przepi-
sami ustawy o PIT, sprzedaż prywatnej nieru-
chomości w okresie 5 lat od jej nabycia pod-
lega opodatkowaniu PIT. Jeżeli jednak w tym 
okresie dojdzie do sprzedaży nieruchomości, 
a w ciągu maksymalnie trzech lat od jej sprze-
daży środki ze sprzedaży zostaną wydane na 
własne cele mieszkaniowe, można skorzystać 
z ulgi mieszkaniowej. Kwota jest limitowana 
i zależy od tego, jak duża część przychodu ze 
sprzedaży zostanie przeznaczona na własne 
cele mieszkaniowe. Przykładowo, jeżeli całość 
środków ze sprzedaży danej nieruchomo-
ści zostanie przeznaczona na własne cele 
mieszkaniowe, wówczas całość dochodu ze 
sprzedaży będzie podlegała zwolnieniu z PIT.

W ustawie o PIT znajduje się katalog wydat-
ków, które można uznać według ustawodawcy 
za wydatki na cele mieszkaniowe. Do wydat-
ków wymienionych w tym katalogu zaliczono 
m.in. wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego 
na sfinansowanie własnych potrzeb mieszka-
niowych wraz z odsetkami. 

Obecnie istniało wiele wątpliwości, czy 
wydatki związane z zaciągniętym kredytem 
(spłata kapitału, odsetki) na nabycie zbywa-
nej nieruchomości można uznać za wydatki 
na cele mieszkaniowe. Do tej pory niektóre 
organy podatkowe kwestionowały wszystkie 
wydatki związane z kredytem (spłata kapitału 
i odsetki) na nabycie zbywanej nieruchomo-
ści, niektóre z kolei uznawały je za rozliczo-
ne w ramach ulgi mieszkaniowej, ale tylko 
w części, w jakiej nie zostały ujęte w kosztach 
nabycia zbywanej nieruchomości.

W projekcie ustawy dodano przepis, który 
doprecyzowuje katalog wydatków związanych 
z celem mieszkaniowym i który ma wyelimino-
wać wskazane powyżej wątpliwości. Zgodnie 
z nim do wydatków poniesionych na własne 
cele mieszkaniowe będzie można zaliczyć 
wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz od-
setek od tego kredytu (pożyczki) zaciągnię-
tego na  zbywaną nieruchomość lub prawo 
majątkowe, przy czym bez znaczenia będzie, 
czy wydatki sfinansowane tym kredytem (po-
życzką) zostały już uwzględnione w kosztach 
uzyskania przychodu. 

WIEDZIEĆ WIĘCEJ
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Kupno nieruchomości to często 
rollercoaster emocjonalny 
połączony z próbą podejmowania 
racjonalnych decyzji. Potwierdzają 
to również nasze badania. Część 
klientów od samego początku 
przychodzi do biura sprzedaży 
lub pośrednika z konkretnymi 
kryteriami poszukiwanego domu 
bądź mieszkania. Jednak są też 
tacy, którzy dopiero definiują 
swoje preferencje w procesie 
poszukiwań. Szereg potrzeb 
i oczekiwań to tylko jeden aspekt 
różniący potencjalnych klientów. 

Poza podstawowymi aspektami, jak wiek czy motywa-
cja do zmiany miejsca zamieszkania, ważne są również 
czynniki miękkie związane z cechami osobowości, 
stylem życia czy zainteresowaniami danej osoby. 
Brzmi jak wiele nakładających się na siebie płaszczyzn, 
które trzeba wziąć pod uwagę, kierując swoją ofer-
tę do potencjalnych klientów. Jak do tego podejść 
z głową? Na ratunek przychodzi segmentacja.

Segmentacja, co to takiego?

Segmentacja klientów opisuje proces identyfi-
kacji grup klientów firmy, którzy są podobni pod 
względem jednej lub więcej określonych cech bądź 
czynników. Celem tej kategoryzacji jest optymaliza-
cja działań dla każdej grupy – tak, aby poszczególni 
klienci otrzymywali dopasowane i spersonalizowane 
komunikaty, a firma z kolei mogła maksymalizować 
zysk z podejmowanych aktywności marketingowych 
i sprzedażowych. 

Rodzaje segmentacji:

• demograficzna – ze względu na wiek, płeć, dochód, 
wykształcenie, ale także etap, na którym znajdują 
się w życiu 

• geograficzna – w oparciu o lokalizację, np. miasto/
dzielnicę, w której klienci szukają nieruchomości

• technologiczna – uzależniona od urządzeń, jakimi 
posługują się na co dzień

• behawioralna – uwzględniająca czynniki 
psychologiczne, emocjonalne i społeczne

• oparta o potrzeby – zgodnie z konkretnymi 
potrzebami klientów (tymi wypowiadanymi, ale też 
nieuświadomionymi)

• oparta o wartość dla biznesu – na podstawie ich 
potencjalnej wartości ekonomicznej dla Twojej firm

• psychograficzna – ze względu na cechy 
osobowości, postawy, wartości i zainteresowania.

Wybór odpowiedniego modelu segmentacji zależy 
od specyfiki danej branży, ale także indywidualnego 
podejścia danej firmy z uwzględnieniem jej struktury 
czy celów strategicznych. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć własny, 
zupełnie nowy model porządkowania klientów. 
Segmentacja ma służyć Tobie i Twoim pracownikom, 
dlatego warto już od samego początku włączyć w pro-
ces jej tworzenia również inne działy lub osoby repre-
zentujące marketing, sprzedaż czy obsługę klienta.

5 kroków, które pomogą Ci podejmować bardziej 
przemyślane i ukierunkowane działania:

• Określ cele segmentacji.
• Zbierz dane o klientach (historycznych, aktualnych 

i potencjalnych).
• Wybierz model grupowania klientów  

(lub stwórz własny).
• Zaplanuj i wprowadź pierwsze inicjatywy w oparciu 

o ustalone segmenty.
• Sprawdź rezultaty, wyciągaj wnioski i optymalizuj 

działania.

Znać, czyli  
sprzedawać
Czy wiesz, kim są Twoi klienci?
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Gdzie możesz wykorzystać segmentację 
klientów?

Myśląc o tym, gdzie stosuje się segmentację klientów, 
na pierwszy front wysuwają się szczególnie działa-
nia związane ze sprzedażą i marketingiem. Już od 
momentu tworzenia ogłoszenia lub strony promującej 
inwestycję możesz wykorzystać wiedzę o klientach, 
aby odpowiednio dobrać komunikaty. Segmentacja 
doskonale sprawdza się również do utrzymywania 
relacji z pozyskanymi już klientami, by informować ich 
o promocjach, dodatkowych usługach czy – w przy-
padku rynku pierwotnego – przypominać o zbliżają-
cych się terminach wpłat kolejnych transz. 

Obok sprzedaży i marketingu istnieją jednocześnie inne 
obszary, takie jak obsługa klienta czy analityka, w któ-
rych potencjał klasyfikacji jest równie szeroki. Nawet 
podczas rozmowy z klientami można zastosować 
segmentację, uwzględniając intuicyjnie odczytywane 
cechy osobowości czy temperament danej osoby.

Co daje Ci świadome podejście do segmentacji 
klientów?

• Zdobywasz, porządkujesz i poszerzasz wiedzę 
o klientach.

• Zyskujesz wartościowe leady przez tworzenie 
ukierunkowanych kampanii i reklam.

• Zwiększasz konkurencyjność marki dzięki 
oferowaniu bardziej dopasowanych produktów 
i usług oraz spersonalizowanych doświadczeń.

• Poprawiasz obsługę klienta, zwiększasz ich 
lojalność i zwiększasz liczbę pozytywnych 
rekomendacji.

• Optymalizujesz kanały dotarcia, komunikowania 
się z segmentami klientów za pośrednictwem 
preferowanego kanału lub platformy.

• Budujesz świadomość marki.
• Zyskujesz perspektywy rozwoju usług lub 

produktów przez skuteczne identyfikowanie 
nowych możliwości.

Z branżą projektową związana od 4 lat, entuzjastka 
strategicznego myślenia i kreatywnych metod 
warsztatowych. W codziennej pracy zajmuje się 
udoskonalaniem doświadczeń klientów oraz 
projektowaniem procesów wspierających działania 
w duchu customer centricity. Na pierwszym 
miejscu stawia ludzi, dlatego wierzy, że słuchanie 
i obserwowanie to praktyki, które leżą u podstaw 
rozwiązywania nawet najbardziej zawiłych problemów. 
Jej przewodnia zasada brzmi: Think more, design less.

Ekspertka w dziedzinie projektowania 
strategicznego z ponad 9-letnim doświadczeniem 
międzynarodowym w tworzeniu produktów i usług 
cyfrowych. Mając wykształcenie w dziedzinie 
psychologii i designu, projektuje usługi poprzez 
badanie potrzeb i motywacji ludzi, wymagań 
biznesowych, najnowszych trendów społecznych 
i najnowszych technologii.

›  MOJA SUPERMOC: szukanie rozwiązań i determinacja. 

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom parterowy blisko lasu. 

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: pierwotny.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: biznesem, światem 
startupów i technologii, projektowaniem, 
mindfulness i sportem.

›  MOJA SUPERMOC: empatia. 

›  DOM CZY MIESZKANIE: dom. 

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: wtórny  
(kocham miejsca z historią, zapewne po moim  
tacie archeologu).

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: nauczaniem Breathwork 
(technik oddechowych).

Kasia  
Łachajczak

Matylda 
Szmukier

O AUTORKACH

CX Specialist w Otodom
Product Research Manager  
Real Estate w OLX Group

Więcej o tym, jak lepiej poznać swojego klienta można 
przeczytać na naszym blogu: https://blog.otodom.pl/

WIEDZIEĆ WIĘCEJ
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Jest co  
naśladować.  
Na szczęście!

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:
• jak wyglądają różne oblicza 

szczęśliwego osiedla
• co definiowało dobrostan w miejscu 

zamieszkania na przestrzeni lat
• jak zainspirować się rozwiązaniami 

architektonicznymi ze świata
Kompleks mieszkaniowy Habitat 67 
Montreal, Kanada, 1967
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Szczęśliwe osiedle lub 
dzielnica dla każdego może 
oznaczać coś innego. Nie 
jest to jednak luksus rodem 
z lifestylowych gazet. Badania 
dowodzą, że szczęście 
i zadowolenie z życia rosną 
do pewnego poziomu. 
Powyżej – niezależnie od 
przyrostu bogactwa lub 
prestiżu, licznik szczęścia 
ani drgnie. 
 

Jaki jest zatem sposób na szczęście? Optimum. 
Mieć tyle, ile trzeba i ile da się „ogarnąć” bez ko-
nieczności podtrzymywania luksusu dzięki wytę-
żonej i często bezsensownej pracy lub kredytu. 
Podstawowy zestaw atutów mieszkania czy domu 
to zatem optymalne metraże mieszkań, elastycz-
ność przestrzeni, bliskość usług, szkół i zieleni oraz 
dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta 
bądź gminy. Liczy się też wpisanie w lokalny kon-
tekst: przestrzenne i społeczne. 

Szczęście związane z zamieszkaniem wiąże się 
również ze zmianą: przenosząc się nawet do skrom-
nego, ale wygodniejszego lub bezpieczniejszego 
lokum, odczuwamy poprawę jakości życia, zwłasz-
cza jeśli wcześniej żyliśmy w substandardzie. Takie 
jest zresztą pokoleniowe doświadczenie polskiego 
społeczeństwa po wojnie. Postępem było miesz-
kanie w bloku „z wygodami”, do których zaliczano 
wtedy nie tak oczywiste bieżącą wodę i centralne 
ogrzewanie. To, że dość szybko modernistyczne 
osiedla przestały być postrzegane jako awans, 
wynikało ze złej jakości wykonania i wyjątkowo 
skąpych, narzuconych odgórnie metraży.  

Prezentowany przez nas wybór wyróżniającej się 
zabudowy pokazuje przykłady o odmiennym cha-
rakterze. W określonych okolicznościach ekono-
micznych, klimacie i ustroju szczęście zapewniają 
zupełnie inne sposoby budowania. Dla nas mogą 
stanowić inspirację, ale nie powinny być literalnie 
kopiowane bez zrozumienia istoty pomysłu, który 
był ich podstawą. 

1. Pół na pół
Osiedle domów socjalnych Quinta Monroy 
Iquique, Chile, 2004 
Projekt: Elemental, Alejandro Aravena

Znane i rozpropagowane później w innych mia-
stach Ameryki Łacińskiej rozwiązanie z pracow-
ni projektowej Elemental prowadzonej przez 
Alejandro Aravenę – laureata architektonicznej na-
grody Pritzkera w 2016 roku. Kreatywna odpowiedź 
na potrzeby najuboższych mieszkańców.

Chilijskie osiedle socjalne wyróżnił oryginalny kon-
cept: połowa każdego domu była gotowa od razu. 
Drugą połowę jego najemcy uzupełniali w różnym 
czasie i stosownie do potrzeb. To tak zwane bu-
downictwo przyrostowe.

Stosunkowo gęsta szeregowa i piętrowa zabudowa 
pozwoliła na niewielkim obszarze postawić domy dla 
niemal 100 rodzin. Wcześniej mieściły się tu favele. 
Bardzo ważne było jednak zatrzymanie mieszkańców 
w dotychczasowej lokalizacji. Zamiast, jak to jest 
często w zwyczaju, przenosić ich na tańsze peryfe-
ryjne grunty, zdecydowano, by nowe osiedle o wyż-
szym standardzie powstało na tej samej działce. 
Mimo że – potencjalnie – można było ją wykorzystać 
pod zabudowę komercyjną. Wszystko po to, by nie 
doprowadzić do dalszej marginalizacji mieszkańców 
„wyrzuconych” za miasto, odciętych od lokalnych 
więzów, oferowanych w okolicy usług i udogodnień. 
Twórcy osiedla podkreślali również, że takie podej-
ście docelowo podniesie wartość komunalnej inwe-
stycji, w przeciwieństwie do źle lokowanych osiedli, 
które szybko ulegają dekapitalizacji.

Budżet na inwestycję był skromny, zatem mieszkań-
cy otrzymali niezbędne minimum: 36 m² mieszczą-
ce m.in. pion sanitarny i kuchnię. Pozostawienie 
miejsca na rozbudowę pod gotowym już dachem 
pozwoliło uniknąć chaotycznej zabudowy typowej 
dla slumsów. Spotkały się tu dwa aspekty: uporząd-
kowana struktura i indywidualny żywioł. 

Wskazówka: budowanie może być procesem 
otwartym, kroczącym. Wprzęgnięcie go w pew-
ne ramy pozwala uniknąć chaotycznego rozrostu. 
Rozbudowa o „część własną” może też dawać 

›

INSPIRACJE ZE ŚWIATA
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poczucie sprawczości, która przekłada się z kolei 
na zadowolenie i szczęście. W polskich warunkach 
podobne podejście może trafić na przyjazny grunt 
ze względu na skłonność rodaków do „partyzanc-
kiej” indywidualizacji gotowych projektów i chęć 
odróżnienia się od sąsiada. Chilijskie rozwiązanie 
pokazuje też, że o budownictwie socjalnym lub 
komunalnym warto myśleć w kreatywny sposób.

2. Atrakcyjne klocki
Kompleks mieszkaniowy Habitat 67 
Montreal, Kanada, 1967 
Projekt: Moshe Safdie

Jak połączyć miejski styl życia z atutami pod-
miejskiego domu? Do dziś dobrą odpowiedzią na 
to pytanie jest kompleks mieszkalny Habitat 67 
w Montrealu. To ikoniczne rozwiązanie wciąż nie 
znalazło odpowiednio wielu naśladowców. 

Quinta Monroy

Habitat 67

Grand Parc

Habitat 67 powstał na wystawę światową urządzo-
ną w Montrealu w 1967 r. Zaprojektowany przez 
Moshe Safdiegio, młodego wówczas architekta 
pochodzącego z Izraela. Całość, zbudowana na 
portowym nabrzeżu, zgodnie z intencją projektan-
ta, może przywodzić na myśl ulokowane na zboczu 
archetypiczne śródziemnomorskie miasteczko. 

Kompleks składa się z 354 prefabrykowanych mo-
dułów zestawionych ze sobą w różnych konfigura-
cjach. Pierwotnie liczył 158 mieszkań o powierzchni 
od ok. 55 do 160 m2.

Obecnie ich liczba zmalała o 12 – po połączeniu 
niektórych modułów w większe lokale. Część 
mieszkań zajmuje dwa lub nawet trzy poziomy. 
Do każdego przynależy obszerny ogrodowy taras. 
Transport na wyższe kondygnacje zapewnia sześć 
szybów wind, z których do poszczególnych miesz-
kań prowadzą półprywatne otwarte alejki czy też 
chodniki. Całość, mimo dużej skali, nie przytłacza 
dzięki różnorodnemu ukształtowaniu bryły i licznym 
prześwitom. 

Wskazówka: wzorem do naśladowania może być tu-
taj duża gęstość zabudowy połączona z jej zróżni-
cowaniem. Ważne jest też połączenie atutów domu 
z ogrodem i budynku wielorodzinnego (Habitat 67 
sięga nawet 12 kondygnacji!). Na uwagę zasługuje 
także modułowość oparta o łatwe w montażu pre-
fabrykaty, możliwość zmiany układów i wielkości 
mieszkań. Tego rodzaju modułowa zabudowa może 
być też projektem „kroczącym”, powiększanym lub 
też – w przypadku wyludniania się danej okolicy – 
pomniejszanym o kolejne elementy. 

3. Cenna dostawka
Osiedle komunalne Grand Parc  
Bordeaux, Francja, 2019 
Projekt: Lacaton & Vassal

Słynna ostatnio modernizacja bloków z lat 60. 
XX w. we francuskim Bordeaux to jeden z lep-
szych pomysłów na podniesienie jakości moder-
nistycznych osiedli. Relatywnie tani i efektywny. 
Mieszkańcy 530 mieszkań w trzech blokach zyskali 
dodatkową przestrzeń mieszkalną, nie musieli się 
donikąd wyprowadzać, a bloki wyglądają znacznie 
lepiej niż przed modernizacją.
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Pomysł na odnowę osiedla Grand Parc był tyle 
oryginalny, co prosty. Architekci Jean-Pierre Vassal 
i Anne Lacaton policzyli, że nie opłaca się burzyć 
starych bloków, by zastąpić je nowymi – w dodatku 
z mniejszymi lokalami. O wiele lepiej rozbudować 
istniejącą strukturę – za połowę wyjściowej kwo-
ty. Przy okazji zyskało środowisko: inwestycja nie 
wymagała ton świeżego cementu i nie wytworzyła 
dużych ilości gruzu.

Do bardzo przeciętnych bloków dostawiono więc 
konstrukcję niemal czterometrowej szerokości. 
Dzięki temu każde mieszkanie zyskało ogród zimowy 
i dodatkową przestrzeń do życia, a także balkon. 
Przeszklona dobudówka wpuszcza też do wnętrza 
więcej światła, a przy okazji chroni je przed utratą 
ciepła zimą i przegrzewaniem latem. Całość, wybu-
dowana niezależnie od konstrukcji bloku, została 
finalnie zakotwiona w jego ścianach. Najbardziej 
uciążliwe było powiększanie otworów okiennych 

i drzwiowych w dotychczasowej fasadzie, ale i tak 
mieszkańcy nie musieli wyprowadzać się ze swo-
ich mieszkań na dłużej niż kilka dni. Dodatkowo, na 
dachach bloków powstały nowe mieszkania i prze-
strzenie wspólne dla wszystkich lokatorów.   

Wskazówka: doskonała inspiracja dla polskich 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nasze 
osiedla, z reguły dobrze zachowane i zarządzane, 
dysponują sporym naddatkiem przestrzeni, który 
pozwala zrealizować modernizację w podob-
nym duchu. Już widać pierwsze jaskółki, choć na 
znacznie mniejszą skalę. W niektórych blokach 
powiększa się balkony lub dostawia nowe. Takie 
rozwiązania są powszechne za naszą zachodnią 
granicą – balkony dostawia się nie tylko do now-
szych budynków, ale również – do kamienicznych 
oficyn bądź przedwojennych domów o niższym 
standardzie. Teraz czas na kolejny krok: powiększa-
nie bloków o pokoje i zimowe ogrody. 

Krytyk architektury, publicysta, animator działań 
przestrzennych, 1977.

Z wykształcenia architekt, zajmuje się 
popularyzacją i krytyką architektury w prasie, radiu 
oraz telewizji, a także działaniami na rzecz naprawy 

miast, prowadzeniem 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 towarzyszącego mu 
cyklu „Domokrążcy”.  Stypendysta MKiDN w 2018 r. 

Dwukrotny 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.

Jakub  
Głaz

O AUTORZE

INSPIRACJE ZE ŚWIATA
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Zdecydowana większość użytkowników poszukuje 
nieruchomości dla siebie lub swojej rodziny1:

Świadomość i wiedza użytkowników dotycząca 
kupna nieruchomości rośnie, ponieważ dla więk-
szości z nich nie jest to już pierwszy zakup:

Większe zainteresowanie nieruchomościami 
o większej powierzchni sprawia jednocześnie, 
że o zakup nieruchomości jest coraz trudniej 
– dostrzegamy malejącą liczbę nieruchomości 
dostępnych w ofercie na sprzedaż2  
(czerwiec 2021 vs. wrzesień 2020):

Powszechne korzystanie ze smartfonów ma 
odzwierciedlenie w danych dotyczących 
przeglądania platformy Otodom: 85% zapytań 
użytkowników pochodzi z aplikacji lub mobilnych 
wersji stron internetowych.

60% użytkowników poszukujących 
nieruchomości do zakupu kupiło już 
w przeszłości przynajmniej jedną 
nieruchomość (80% z nich kupiło mieszkanie) 

Dla 40% użytkowników będzie to pierwszy 
zakup nieruchomości

W związku ze zmieniającymi się potrzebami społe-
czeństwa, w którym ognisko domowe pełni funkcję 
domowego biura, przestrzeni do odbywania zdal-
nych lekcji, miejsca relaksu i sypialni, obserwujemy 
łączny wzrost popytu na nieruchomości o 25% 
(wyszukiwania stron - 1. poł. 2021 vs. 1. poł. 2020), 
w tym w szczególności:

Choć zainteresowanie działkami rośnie najszybciej 
(efekt niskiej bazy), priorytetem osób poszukują-
cych nieruchomości do zakupu wciąż są większe 
mieszkanie i dom1:

wyszukiwań 
działek

domy

wyszukiwań 
mieszkań

działki

wyszukiwań 
domów

mieszkania

użytkowników poszukuje nierucho-
mości dla siebie/swojej rodziny

użytkowników poszukuje 
mieszkania do kupienia

użytkowników poszukuje 
domu do kupienia

użytkowników poszukuje 
działki 

użytkowników poszukuje nierucho-
mości w celach inwestycyjnych, 
dla klienta, dla dziecka lub rodziny 
na przyszłość 

79%

45%

37%

10%

+48%

-17% -5% -1%

+27% +20%

13%

Świeże dane
Jak zmieniają się preferencje poszukujących 
vs. dostępność mieszkań na rynku?

Lokalizacja  
(miejscowość i dzielnica)  
oraz duży balkon/taras/
ogródek są kluczowymi 
kryteriami (poza ceną, 
metrażem i liczbą pokoi) 
w podejmowaniu decyzji 
o zakupie nieruchomości1:

użytkowników wskazuje 
te kryteria jako 

2 kluczowe przy zakupie 
nieruchomości  

spośród 15 innych 
kryteriów

35%

1 Badanie z użytkownikami Otodom, Lipiec-Sierpień 2021, n=1000 
2 Dane Otodom 44



Powierzchnia ma znaczenie. W trakcie pandemii 
doceniliśmy duży metraż naszych nieruchomości 
i częściej wyszukujemy oferty z większą po-
wierzchnią. W porównaniu z lipcem ubiegłego 
roku wzrosła liczba poszukujących mieszkań 
z metrażem od 51 do 60 m2 (z 18% na 20%). Coraz 
rzadziej wyszukujemy za to mieszkania do 50 m2. 
W pozostałych przedziałach zainteresowanie 
utrzymywało się na podobnym poziomie. 

Również w przypadku domów zwiększyła się 
liczba wyszukiwań tych w środku stawki. Wzrost 
zainteresowania jest widoczny szczególnie dla 
domów od 101 do 125 m2 (z 13% na 16%) oraz do 
150 m2 (14.3% wobec 12.6%), a także dla wielkości 
od 176 do 225 m2 (+1 p.p.). Najsilniej na zainte-
resowaniu tracą najmniejsze domy do 100 m2 
(53.4% wobec 58%).

Tęsknotę za większą przestrzenią weryfikuje jed-
nak rynek i galopujące ceny. Średnia cena za metr 
kwadratowy dla całego kraju wyniosła w lipcu do 
8 792 zł na rynku pierwotnym (wzrost o 15% r/r) 
i 8 426 zł na rynku wtórnym (wzrost o 10% r/r). 
Najdrożej jest w Warszawie, gdzie za metr 
kwadratowy mieszkania trzeba wydać średnio 
12 798 zł na rynku wtórnym i 11 731 zł na rynku pier-
wotnym. Pięciocyfrowe wartości średnich cen 
ofertowych za metr dotyczą też m.in. Trójmiasta 
i Krakowa. 

Rynkowe wieści nie omijają poszukujących – 
widzimy więc zwiększoną liczbę wyszukiwań 
mieszkań w górnej półce cenowej: do 750 000 zł 
(19.9% wobec 13.4% rok temu) i do 500 000 zł 
(30.3% w porównaniu do 28%) kosztem mieszkań 
do 350 000 zł (z 35% na 29%).

Również w przypadku domów widać wyraźne 
różnice w trendach przy kwocie 500 000 zł. 
Zwiększa się zainteresowanie domami powyżej 
tej ceny, a maleje tymi poniżej pół miliona. 

Karolina 
Klimaszewska
Senior Data Analyst  
w OLX Group, 
Data Journalism 
w Otodom

Strategy Manager - Real Estate Europe w OLX Group

Zawodowo specjalizuje się we wdrażaniu strategii, 
budowie nowych modeli biznesowych, transformacji 
organizacyjnej i kosztowej. Ceni pracę w zróżnicowanym 
środowisku, łącznie pracował w 9 krajach, również w Arabii 
Saudyjskiej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz RSM Erasmus University w Rotterdamie. 
Prywatnie miłośnik podróży z plecakiem i bez, jazdy 
szosą(ówką), mąż i ojciec, inwestor w nieruchomości oraz 
propagator życia poniżej swoich możliwości finansowych..

›  MOJA SUPERMOC: wytrwałość w stawianiu, 
realizacji lub zmianie (jeżeli konieczne) celów.

›  DOM CZY MIESZKANIE: mieszkanie ze względu na 
lepszą (z reguły) dostępność infrastruktury . 

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: wtórny, bo 
łatwiej o okazję.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: ...przede wszystkim tym, 
co jest niezwiązane z pracą (no prawie...) :).

Przemek  
Krempaszanka

O AUTORZE

KOMENTARZ EKSPERTA

BONUS OTODOM
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się w głosy i opinie naszych klientów z poprzednich 
edycji, wprowadzamy kilka znaczących zmian na po-
szczególnych etapach konkursu, tak aby całe wyda-
rzenie było jeszcze bardziej transparentne. 

Najbliższa edycja to zatem sporo wyzwań. Najwięcej 
zmian nastąpi w drugim etapie konkursu. W tej części 
będziemy bazować na twardych danych z serwisu 
Otodom, dotyczących m.in.: liczby wejść na ogłoszenia 
biura, liczby wyświetleń ogłoszeń, liczby zapytań czy 
w końcu zasięgu, jakie wygenerowały poszczególne 
ogłoszenia. Dodatkowo pod uwagę weźmiemy również 
dane jakościowe, m.in.: skuteczność ogłoszeń, unikal-
ność opisów i ich przejrzystość. Zmiana dotyczyć będzie 
także kategorii „Pośrednik roku”. Po etapie jakościowym, 
zewnętrzne, niezależne jury wybierze TOP 10 zgłoszeń, 
które zakwalifikują się do testu wiedzy oraz badania 
mystery shopper – w ten sposób wybrany zostanie 
najlepszy pośrednik roku. Zwycięzca będzie zatem 
zweryfikowany na wielu płaszczyznach, zarówno wiedzy 
o nieruchomościach, jak i sposobu obsługi klienta. 

› Jakie cechy powinien mieć Lider Nieruchomości? 

D.G.: Z pewnością powinien być multizadaniowcem, 
posiadać dużą wiedzę dotyczącą branży, ale też spore 
doświadczenie życiowo-zawodowe – mieć za sobą 
wiele transakcji, przeżyć wiele różnych sytuacji z klien-
tami. W mojej opinii musi też umieć trafnie rozpozna-
wać potrzeby swojego odbiorcy i jego motywacje. 
Zrozumienie ich pozwala pośrednikowi dopasować 
strategię działania do danej sytuacji i dobrze przepro-
wadzić klienta przez proces sprzedaży.

A.G.: Liczy się również wysoka odporność na stres 
i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
ponieważ transakcje w naszej branży wiążą się często 
z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Kolejną ważną 
umiejętnością byłaby łatwość w nawiązywaniu relacji 
i konsekwencja w ich utrzymywaniu – lider musi myśleć 
i działać długofalowo i myśleć globalnie.

› Dlaczego branży nieruchomości potrzebna jest pro-
fesjonalizacja? Dlaczego warto w nią inwestować?

A.G.: Dzisiaj mamy wielu świadomych klientów, którzy 
wiedzą, czego szukają i liczą na najwyższą jakość. Jeśli 

„Lider Nieruchomości” co roku 
nagradza najlepszych pośredników, 
a tym samym inspiruje branżę do 
zmian i rozwoju, promuje najlepsze 
praktyki w biznesie oraz wskazuje, 
czym w rzeczywistości jest mityczna 
„najwyższa jakość obsługi klienta”. 
To pierwsze i jedyne tego typu 
przedsięwzięcie na polskim rynku.
 
Pomysł na organizację tego wydarzenia przyszedł do 
Otodom właściwie sam – wynikał z prawdziwych po-
trzeb pośredników. Chcieli oni mieć narzędzie, które 
stanie się wiarygodnym znakiem jakości. Z kolei klien-
ci potrzebowali go, by świadomie wybierać doradców 
w procesie kupna bądź sprzedaży domów czy miesz-
kań. Przeszliśmy zatem do działania.

Roli dobrego pośrednika nieruchomości nie można 
przecenić. Zna on lokalny rynek i trendy w branży, 
współpracuje z wieloma specjalistami oraz czuwa nad 
bezpieczeństwem transakcji i wsparciem każdej ze 
stron. Upewnia się, że nabywana przez klienta nieru-
chomość nie ma obciążonej hipoteki oraz zaległości 
w płaceniu czynszu. Jest to zatem osoba, która pomo-
że i przeprowadzi przez trudny, pełen wyzwań proces, 
jakim jest znalezienie idealnego domu czy mieszkania.

Rynek jest bardzo wymagający, a klienci coraz bardziej 
świadomi. W związku z tym konkurs promuje tych, 
którzy wyróżniają się zaangażowaniem i nowocze-
snym podejściem do pracy. – Nie mogliśmy sobie 
wymarzyć nic lepszego niż podnoszenie standardów 
obsługi klienta w biurach nieruchomości – mówiła 
na Gali „Lider Nieruchomości Otodom 2019” Monika 
Rudnicka, General Manager Otodom.

Nad przebiegiem konkursu, oceną i gwarancją naj-
wyższej jakości czuwa niezależna agencja badawcza 
IQS. Podzielone na trzy etapy badanie zostało za-
projektowane w taki sposób, aby mogły wziąć w nim 
udział zarówno małe, jak i duże biura, z metropolii oraz 
z mniejszych miejscowości. W tym roku, wsłuchując 

Profesjonaliści pilnie 
poszukiwani! 
Przed nami nowa odsłona „Lidera Nieruchomości” 
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więc zwracają się o pomoc do agenta, musi on zapewnić 
im coś więcej, wykazać się profesjonalizmem. Świat się 
zmienia tak dynamicznie, że za chwilę może okazać się, że 
agent nieruchomości przestanie być potrzebny – wyrę-
czą go np. boty. Sytuacja pandemiczna tylko przyspieszy-
ła ten proces. Profesjonalizacja jest więc walką o utrzy-
manie statusu pośrednika jako niezbędnego eksperta. 

D.G.: Skupienie się na rozwoju, zdobywaniu wiedzy, do-
skonaleniu umiejętności to właściwie nasz obowiązek. 
Kto nie będzie inwestował w profesjonalizację, prędzej 
czy później zginie. „Agent do otwierania drzwi” na pew-
no nie będzie już wkrótce nikomu potrzebny. 

› Przed jakimi najważniejszymi wyzwaniami stoją dziś 
agenci nieruchomości?

D.G.: Nawiążę do tego, o czym wspomniała Agnieszka – 
wyzwaniem jest błyskawiczny rozwój technologii, która 
częściowo może nas zastąpić. Z jednej strony, korzysta-
nie z nowoczesnych narzędzi jest bardzo ważne. Trzeba 
iść z duchem czasu, aby ułatwić klientom transakcje, 
a w naszych biurach usprawnić pracę. Z drugiej, nie 
można zapomnieć, że dobrego agenta-profesjonalisty 
nic nie zastąpi. Trzeba więc stale walczyć, aby techno-
logicznie nie zostać gdzieś w tyle, a jednocześnie być 
nadal – jako ludzie – potrzebnym klientom.

› Co oznacza dla Państwa dwukrotne otrzymanie tytułu 
Lidera Nieruchomości? 

A.G.: Na pewno jest to dla nas znak, że droga, którą 
sobie obraliśmy jako firma, jest prawidłowa. Przede 
wszystkim jednak motywacja do dalszego działania 
i przekraczania oczekiwań naszych klientów.

D.G.:  Ta wygrana pokazała nam, że potrafimy razem z ze-
społem trzymać jednakowo wysoki poziom bez względu 
na okoliczności. I z tego jesteśmy dumni – udało nam się 
uczynić profesjonalizm normą, a nie doraźną zmianą na 
czas konkursów. 

› Dlaczego według Państwa warto brać udział w inicja-
tywach, takich jak „Lider Nieruchomości”?

A.G.:  Żeby przekonać nieprzekonanych – kolejna edycja 
może być fajnym bodźcem do zmiany. Może będzie okazją, 
aby przeorganizować pracę w firmie, przyjrzeć się swoim 
ofertom, stylowi pracy z klientem, wdrożyć nowoczesne 
rozwiązania – po prostu podnieść sobie poprzeczkę. Nawet, 
jeśli go nie wygramy, zaczniemy proces ważnych zmian. 

O znaczeniu i wyzwaniach 
pracy pośrednika rozmawiali-
śmy z Agnieszką oraz Dawidem 
Głowackimi, właścicielami 
biura nieruchomości Advestor 
Premium House oraz dwukrotny-
mi zwycięzcami nagrody „Lider 
Nieruchomości”województwa 
wielkopolskiego w 2019 i 2020 r.

Advestor Premium House to nowoczesne biuro buti-
kowe, specjalizujące się w sprzedaży nieruchomości 
z segmentu premium w Poznaniu i okolicach. Jego 
zespół w swojej pracy stawia na jakość, relacje i part-
nerstwo w biznesie, a nieruchomości rozumie przede 
wszystkim przez pryzmat ludzi i ich potrzeb.

W Otodom odpowiada m.in. za wsparcie 
marketingowe zespołu Secondary Market 

i komunikację marketingową do rynku agencyjnego. 
Jest również koordynatorem projektu związanego 

z tegoroczną edycją konkursu „Lider Nieruchomości”.

› MOJA SUPERMOC: zwinna adaptacja do wszelkich zmian.

› DOM CZY MIESZKANIE: na razie mieszkanie, w przyszłości 
dom z ogródkiem na obrzeżach miasta. 

› RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: na razie wtórny, 
przyszłościowo raczej pierwotny.

› PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: wyszukiwaniem promocji  
na bilety lotnicze i planowaniem kolejnych podróży.

Anna Michałkiewicz
O AUTORCE

Senior Marketing Specialist w OLX Group
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Dostrój swój biznes 
do szczęśliwych 
transakcji!

Nowa oferta dla klientów 
Otodom

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:
• jak wygląda nowa oferta 

Otodom
• jak możesz ją wykorzystać, 

by rozwinąć swój biznes
• czy masz szansę wpłynąć 

na profesjonalizację rynku 
i czemu jest ona tak ważna

Rozwój to konieczność elastycznego 
adaptowania procesów biznesowych 
do nowych wymagań rynkowych. A te, 
w szczególności w obliczu pandemii, 
zmieniają się jak w kalejdoskopie. 
O tym, jak wygląda profesjonalizacja 
na rynku nieruchomości, czego 
potrzebuje branża i jak na to 
odpowiada nowa oferta skierowana 
do biur nieruchomości, rozmawiamy 
z Jakubem Kląskałą, Head of 
Secondary Market w Otodom.
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› Zmiana oferty to zawsze ważny krok – zarówno dla 
firmy, która jest usługodawcą, jak i dla jej klien-
tów. Czym były podyktowane ofertowe zmiany 
w Otodom, skąd było wiadomo, że są potrzebne? 

J.K.: Zdajemy sobie sprawę, że z roku na rok rośnie 
grupa agencji i agentów, którzy chcą nie tylko podno-
sić jakość swoich działań i generować większe zyski, 
ale także edukować i profesjonalizować całą branżę. 
W naturalny sposób w Otodom czujemy potrzebę 
wsparcia tych klientów. Dostarczamy zatem narzędzia 
i usługi zaprojektowane i dostosowane do aktualnych 
warunków, w jakich funkcjonuje i chce funkcjonować 
cała branża nieruchomości. Nowa oferta biznesowa 
skierowana do agencji to właśnie krok w tym kierunku. 

› Wiemy już, że zmiany zostały zaprojektowane tak, 
aby najlepiej odpowiedzieć na aktualne potrzeby 
rynku. W takim razie, jakie są mocne strony i plusy 
nowej oferty? W jaki sposób odpowiada ona na 
potrzeby klientów Otodom? 

J.K.: Kluczowe dla nas było stworzenie oferty, która 
byłaby elastyczna i pozwalała na dowolny wybór na-
rzędzi, aby agencje mogły realizować nawet najam-
bitniejsze założenia i cele. Słowem: teraz użytkownicy 
portalu mogą dostosować usługi do swoich bardzo 
konkretnych potrzeb i założeń. Ważną kwestią przy 
tworzeniu nowej oferty było też to, że wiemy, jak 
trudno sprofesjonalizować swoje działania z dnia na 
dzień. Klienci otrzymali zatem do wyboru trzy pakiety 
usług skomponowane w staranny sposób: „Na Start”, 
„Optymalny” oraz „Profesjonalny”. Systematyzują 
one konkretne działania pod kątem przedsiębiorstw 
o różnej wielkości i o zróżnicowanych potrzebach, ale 
jednocześnie w obrębie każdego z nich klient może 
mocno modyfikować poszczególne rozwiązania, przy-
stosowując je do swoich założeń.

› Czy takie zaawansowane narzędzia promocyjne 
wymagają szczególnych kompetencji? Zastanawiam 
się, czy każdy, nawet najbardziej zapracowany agent 
nieruchomości będzie miał szansę z nich skorzystać? 

J.K.: Właściciele biur i agenci nieruchomości to 
najczęściej mocno zabiegane osoby i jest to raczej 
norma niż wyjątek. Wiemy o tym, że w krótkim czasie 
muszą realizować wiele zadań i jednocześnie zarządzać 
ogłoszeniami na portalu i koordynować bieżącą pracę 
biura. Myśląc o tym, opracowaliśmy Planer Promowań, 
który umożliwia stworzenie harmonogramu i stra-
tegii promowania ogłoszenia nawet na 30 w przód. 
Zakładamy, że dzięki temu narzędziu nasi użytkownicy 
mogą odzyskać trochę cennego czasu przy jednocze-
snej optymalizacji działań promocyjnych.

› Na skuteczność ogłoszenia i ostateczną sprzedaż 
nieruchomości wpływa także to, kto to ogłosze-
nie na serwis dodaje, czyli siła marki konkretnego 
biura nieruchomości. Czy również w tym obszarze 
Otodom wspiera swoich odbiorców? 

J.K.: W ramach pakietów „Optymalnego” oraz 
„Profesjonalnego” klienci mogą skorzystać z dodat-
kowych narzędzi: Branding Plus i Branding Pro – są 
one odpowiedzialne za podnoszenie widoczności 
konkretnych marek. Dzięki nim brandy naszych 
klientów będą sukcesywnie stawać się coraz bardziej 
rozpoznawalne – w praktyce przekłada się to przede 
wszystkim na pozyskiwanie nowych ofert.

› Współpraca z Otodom to nie tylko zarządzanie 
ogłoszeniami. Co jeszcze można znaleźć w wachla-
rzu usług, które proponujemy klientom?

J.K.: Nowością na polskim rynku będzie Radar 
Otodom, który umożliwi monitorowanie swoich ogło-
szeń. Korzystanie z niego pozwoli podejmować odpo-
wiednie działania w przypadku, kiedy inne biura do-
cierają z tą samą ofertą do większej grupy odbiorców 
i notują przy tym więcej wizyt na swoich ogłoszeniach. 
Istotnym narzędziem dla naszych klientów jest także 
panel statystyk umożliwiający przedstawianie doce-
lowym odbiorcom nieruchomości danych dokumen-
tujących pracę agentów z ogłoszeniem i pokazujących 
ich zaangażowanie w promowanie oferty. Połączenie 
tych dwóch narzędzi pozwoli realnie wpłynąć na 
wizerunek biura nieruchomości oraz, mamy nadzieję, 
przyczyni się do profesjonalizacji rynku. Liczymy też na 
to, że zwiększy liczbę ofert na wyłączność.

› Profesjonalizacja rynku wybrzmiewa w wielu Twoich 
wypowiedziach. Czy rzeczywiście jest tak ważna?

J.K.: To prawda, jest ona wspólnym mianownikiem 
wielu naszych działań. Wierzymy też, że profesjona-
lizowanie rynku jest korzyścią zarówno dla agentów, 
deweloperów, jak i docelowych klientów-inwestorów. 
Jak wskazują ostatnie badania wizerunku pośrednika 
przeprowadzone przez Otodom, aż 21,85% responden-
tów za największy grzech uznaje „brak profesjonalizmu 
i wiedzy”. To oznacza, że jest jeszcze sporo do zrobie-
nia w tym zakresie – z tego powodu chcemy dostar-
czać zarówno wiedzę, jak i narzędzia wspomagające 
proces profesjonalizacji. Jednym z takich narzędzi 
jest Zestaw Agent Pro. To cały szereg rozwiązań, które 
odpowiednio używane i komunikowane zbudują 
profesjonalny wizerunek agencji, a także wpłyną na 
podniesienie standardów rynkowych. Wyobrażam 
sobie rozmowę agenta z klientem, w ramach której 
klient pyta, jaki zakres usług świadczy pośrednik. 

BONUS OTODOM
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W odpowiedzi otrzymuje informację, że zakres usług 
będzie ściśle dopasowany do indywidualnych potrzeb, 
bo wachlarz możliwości jest obszerny. Przykładowo 
osobie wynajmującej mieszkanie możemy zapro-
ponować weryfikację najemcy przez pośrednika, 
popartą wystawieniem Certyfikatu Najemcy, z kolei 
prezentacja potencjału nieruchomości wymagającej 
„odświeżenia” może zostać przeprowadzona przy 
użyciu Wirtualnego Remontu, a dokładną prezentację 
domu czy mieszkania na wstępnym etapie poszukiwań 
znacznie ułatwi Wirtualny Spacer (bezpłatnie wypo-
życzamy klientom kamery 3D i wspieramy w montażu 
materiału). Oszczędność czasu na dojazdy i wizyty za-
gwarantuje zaś możliwość podpisania umów zdalnie – 
wszystko to dzięki Podpisowi Kwalifikowanemu. Mapa 
Cen Transakcyjnych umożliwi profesjonalną wycenę 
nieruchomości na podstawie doświadczenia pośred-
nika oraz wyselekcjonowanych danych, a w przypadku 
wszelkich prawnych niejasności proponujemy naszym 
klientom Wsparcie Prawne dostępne 24/7.

› Jak oceniasz możliwości, jakie stwarzają dla branży 
te rozwiązania?

J.K.: Nie wyobrażam sobie sytuacji, by korzystając 
z nich, rekomendując je klientowi i, w późniejszym 

czasie, przedstawiając oparte na nich dane, biuro 
nieruchomości nie zostało uznane za profesjonalne. 
Moim zdaniem kształt nowej oferty to wiele nowych 
możliwości dla agencji – uważam, że te szanse zostaną 
szybko zauważone w branży. Już dziś niektóre z biur 
rozpoczęły eksperymentowanie z nowymi usługami 
i rozwiązaniami, zamieniając je w standard swojej 
pracy – trzymam za nie kciuki i liczę na to, że wkrótce 
biura te zobaczymy wśród wyznaczających nowe tren-
dy laureatów „Lidera Nieruchomości”.

My natomiast nie spoczywamy na laurach i wsłuchu-
jemy się w głosy rynku – nie tylko naszego, bo dzięki 
Grupie OLX mamy możliwość obserwowania nowych 
trendów niemal na całym świecie. Przygotowana przez 
nas oferta to połączenie obserwacji tego, co dzieje się 
w Polsce i w innych krajach, z efektem rozmów z agen-
tami nieruchomości i wsłuchania się w ich aktualne 
potrzeby. Pamiętajmy, że to dopiero pierwszy krok – 
a będą kolejne. 

Więcej informacji o nowej  
ofercie Otodom znajdziesz  
na naszym blogu:

Od 20 lat związany ze sprzedażą i zarządzaniem 
zespołem sprzedażowym, zarządzał m.in. sieciami 
agencyjnymi i franczyzowymi. Ma doświadczenie 

w rynku retail oraz b2b, a także w sprzedaży 
bezpośredniej i zdalnej. Wierzy w siłę nowoczesnych 

technologii i szuka wśród nich skutecznych rozwiązań. 
Praca z ludźmi i codzienna kreatywność wymagają 
solidnie naładowanego akumulatora. Ładuje go na 
opustoszałych jesienią i wiosną górskich szlakach 

lub oddając się w ręce Zefira i żeglując po jeziorach. 
Prywatnie mąż i tata dwóch córek.

›  MOJA SUPERMOC: niepohamowany optymizm.

›  DOM CZY MIESZKANIE: zdecydowanie dom. 

›  RYNEK PIERWOTNY CZY WTÓRNY: bez różnicy, 
byle z potencjałem.

›  PO PRACY ZAJMUJĘ SIĘ: biegam, wiosłuję  
lub żegluję.

Jakub  
Kląskała

O AUTORZE
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W Otodom wierzymy, że z szukaniem domu 
jest jak z szukaniem swojej drugiej połówki. 
Towarzyszy temu wiele emocji, stresu i nie-
pewności. Dom to miejsce, wobec którego 
mamy ogromne oczekiwania - chcemy czuć 
się w nim bezpiecznie, ma to być nasz azyl. 
To spore wyzwanie!

By podjąć najlepszą decyzję, trzeba mieć na-
prawdę szeroką wiedzę. Bez rzetelnych infor-
macji i danych to niemożliwe. Oto rola Otodom: 
chcemy dawać pewność wyboru w oparciu 
o twarde dane, ale też sprawiać, by każda 
decyzja była po prostu źródłem szczęścia. Kilka 
takich love story z happy endem opowiedzieli-
śmy w nowych spotach.

zeskanuj kod, by obejrzeć spoty

Nowa kampania reklamowa 
to – obok projektu „Szczęśliwy 
dom” – kolejny krok zmierzający 
do tego, by na rynku nierucho-
mości pojawiło się o wiele wię-
cej dobranych par. Obiecujemy, 
że nie ostatni. Bądź czujny 
i obserwuj kanały Otodom!

Czy już wiesz... 
 
jak wygląda Twój klucz  
do szczęśliwego domu?

jak pomóc ludziom znaleźć  
swoje wymarzone domy?

jak sprawić, że zakochają się  
w miejscu, które im pokażesz?
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„(...) jakość całego naszego życia 
zależy fundamentalnie od jakości 
przestrzeni, w jakiej to życie 
wiedziemy. I o tym właśnie powinna 
być rozmowa o architekturze - nie 
tylko o reprezentacyjnych gmachach 
i rewitalizacji rynku, lecz o tym, czy 
życie, które wiedziemy w przestrzeni, 
nie jest czasem zakłócane bądź 
utrudniane tym, jak ta przestrzeń 
została zorganizowana. Pandemia 
brutalnie to obnażyła. Niemalże 
z dnia na dzień zostaliśmy zamknięci 
w czterech ścianach, nagle stały się 
one naszym całym światem.”

Filip Springer


