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Inwestuj we własną wiedzę, a ona 
zainwestuje w Twoje nieruchomości. 
Posłuchaj Ekspertów, którzy na 
Akademiach i Kongresach Geodetic 
opowiadają o błędach i wyzwaniach, 
z jakimi mierzyli się w praktyce 
zawodowej.  - Zespół GEODETIC
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Szanowni Czytelnicy

Z ogromną satysfakcją i radością oddaję w ręce Czytelników trzecie wydanie Rocznika Geodetic „Investor - Real 
Estate  Expert”,  zapraszając  tym  samym  do  świata  świadomego  inwestowania  w  nieruchomości  komercyjne 
i mieszkaniowe.

Wieloletnie doświadczenie i ogrom wiedzy jakimi dysponują Eksperci partycypujący w tym wydaniu, gwarantują 
bardzo szczegółową treść merytoryczną z szerokiej gamy dziedzin związnych z branżą Real Estate. Przekazując tą 
wiedzę, dajemy Państwu realną możliwość wpływu na realizowane procesy inwestycyjne.

Lektura naszego Rocznika pozwoli inwestorom zmaksymalizować profity jednocześnie istotnie minimalizując stra-
ty. Współpracując z polskimi  i międzynarodowymi  inwestorami a także prowadząc własne  inwestycje partycy-
pujemy w obawach  i problemach związanych z taką działalnością. Dzięki temu mam pewność, że wiedza którą 
Państwu przekazujemy jest kluczowa i niezbędna do podejmowania właściwych decyzji.

Z przyjemnością zapraszam do lektury.  

Redaktor Naczelna Geodetic, Geodetic CEO

Monika Hołub

Partnerzy Wydania
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autorów wydania oraz banków zdjęć. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów, reklamy i zdjęcia przesyłane przez autorów. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do adjustacji nadesłanych tekstów. Wszystkie materiały publikowane w Roczniku Geodetic są objęte prawami autorskimi. Wydawca ma prawo odmówić 
zamieszczenia artykułu lub reklamy, jeśli treść lub forma są niezgodne z charakterem pisma. Warszawa, Rocznik 2019 r.
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Reputacja dewelopera 
- azymut na sukces
Zależy  mi  na  szerzeniu  wiedzy  wśród  deweloperów 
i  specjalistów  ich  obsługujących.  Chcę,  żeby mieli  oni 
świadomość  odpowiedzialności  i  ryzyka,  jakie  niosą 
błędne  zapisy w umowach notarialnych przy  sprzeda-
ży  lokali  czy  w  samych metryczkach  lokali.  Reputacja 
dewelopera  na  tak  konkurencyjnym  rynku  to  jedna 

z wiodących kwestii, która buduje zaufanie kupujących 
lokale.  Kolejka  prawników  chętnych  zająć  się  maso-
wymi  pozwami  w  tej  materii  jest  długa  –  mam  wiele 
propozycji  w  tym  zakresie.  W  związku  z  tym,  że  nie 
jest  to  nasz  główny  biznes  to  wolimy  się  skupić  na 
uświadamianiu  deweloperów,  architektów  i  prawni-
ków  działających  na  rzecz  deweloperów,  jakich  błę-
dów się wystrzegać. A jakie są najczęściej popełniane?  

„Powierzchnia sprzedaży” 
a powierzchnia użytkowa
Rynek jest podzielony na tych, którzy liczą powierzch-
nie  (pod  ściankami  działowymi,  powierzchnie  przejść 
drzwiowych, wnęk  okiennych  do  sprzedaży)  i  na  tych 
którzy tego nie praktykują. Tych drugich jest większość. 
Na  spotkaniu  omówiłem  szczegółowo  między  innymi: 
kiedy coś jest traktowane jako przejście drzwiowe a kie-
dy nie; kiedy ściankę można wyburzyć ze względu na licz-
ne przepisy a kiedy nie; kiedy coś jest powierzchnią kon-
strukcji w rozumieniu normy PN-ISO 9836:1997 a kiedy 
nie, kiedy coś jest antresolą a kiedy nie; kiedy poddasze 
jest użytkowe a kiedy nie, itp. W kuluarach okazało się, 
że praktykowane jest także sporadycznie wliczanie po-
wierzchni szachtów. Potwierdzają to również liczne me-
tryczki, które otrzymujemy od osób kupujących lokale, 
które przychodzą po porady. Na Akademii wielokrotnie 

Zjazd      
50 deweloperów z Polski
Konkluzje  w zakresie powierzchni do celów sprzedaży lokali    
Adrian Hołub - Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Author

  

W zeszłorocznym wydaniu Geodetic pisałem artykuł na temat „Czy można wliczać ścianki dzia-
łowe przy sprzedaży lokali. Dwa podejścia deweloperów”. Na ten sam temat w 2019 roku popro-
wadziłem kilka Akademii Inwestora w różnych miastach Polski. Największa odbyła się w Warsza-
wie w lutym ’19, gdzie na zjazd przybyło 50-ciu deweloperów z całej Polski i było to najbardziej 
dyskusyjne spotkanie, jakie udało nam się zorganizować od wielu lat. Pokazuje to rozbieżność 
podejść praktykowanych na rynku deweloperskim. Jakie są zatem najważniejsze konkluzje ze 
spotkania? 
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podkreślałem, że czym innym jest „powierzchnia sprze-
daży”, która nigdzie w przepisach nie jest zdefiniowana 
a czym innym jest powierzchnia użytkowa w rozumieniu 
normy PN-ISO 9836:1997,  która przedkładana  jest do 
celów notarialnych, samodzielności lokali, założenia kart 
lokali w urzędzie geodezji oraz do celów podatkowych 
i rozliczeń wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej. Inną de-
finicją powierzchni użytkowej posługujemy się do celów 
sprzedaży a  inną do celów podatku od nieruchomości. 

Nieoceniona rola architekta 
na etapie projektu
Warto podkreślić, że niektórych ścian nie można wybu-
rzać. Jest to „typowa” konstrukcja sprawiająca, że budy-
nek się nie zawali, ale nie jest to pełna definicja konstruk-
cji  zdefiniowanej w normie PN-ISO 9836:1997. Zatem 
ściany te należy bezwzględnie wykazać na rzutach przy 
sprzedaży lokali. Ponadto, bardzo istotne jest nazewnic-
two  przy  projektowaniu  poszczególnych  pomieszczeń, 
co leży już w gestii architektów na samym starcie projek-
tu. Nazwanie jednego pomieszczenia kuchnią a drugie-
go pokojem powoduje, że są to dwa oddzielne pomiesz-
czenia i muszą być wydzielone ścianami oraz przejściem 
drzwiowym.  Zastosowanie w  nazewnictwie wyrażenia 
„salon z aneksem kuchennym” eliminuje ten problem. Na 
sali wśród słuchaczy było kilku architektów, którzy rów-
nież podkreślali, że ich przepisy różnią się od tych do celów 
założenia kart lokali w urzędzie geodezji, podatkowych. 

W trakcie Akademii padło stwier-
dzenie, że stosowanie normy PN-ISO 
9836:1997 w liczeniu powierzchni 
sprzedawanych lokali jest dobrowol-
ne. Czy jest to prawda? 

Czy norma nie jest obowiązująca?
Uczestnik Akademii stwierdził, że rozporządzenie tylko 
wskazuje  tę  normę,  jako  sposób możliwy do przyjęcia 
w całym procesie liczenia powierzchni i jest ona dobro-
wolna do stosowania. Jednak nie jest to prawidłowa lo-
gika. Obowiązująca w tym zakresie jest norma PN-ISO 
9836:1997, która wyjaśnia czym jest powierzchnia użyt-
kowa. Podstawą prawną jest Rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu  i  formy projektu budowlanego 
oraz  Ustawa  o  ochronie  praw  nabywcy  lokalu  miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego. Ta odwołuje się do 
wspomnianego rozporządzenia, które jako obligatoryjną 
wymienia normę PN-ISO 9836:1997. W grudniu 2015 
roku  weszła  nowa  norma  -  PN-ISO  9836:1997:2015-
12. Pomimo,  że w normie  tej  jest w dwóch miejscach 
zapisane,  że  zastępuje  normę  PN-ISO  9836:1997  to 
nie  jest ona obowiązująca. Dlaczego? Ponieważ wspo-
mniane  powyżej  rozporządzenie  nie  powołuje  się  na 
nową normę a obowiązuje nas hierarchia dokumentów 
i  aktów prawnych. W  jednym  z  artykułów na  naszym 
blogu  resources.geodetic.co  poruszam  szczegółowo 
ten  temat. Ważne  jest  też  to,  że  ta  norma  jest  dedy-
kowana  dla  rynku  biurowego  a  nie  mieszkaniowego. 
Ponadto,  moim  zdaniem  norma  ma  bardzo  dużo  błę-
dów  i  jest  niedopracowana.  Dodatkowo  przewróci-
łaby  sposób  redukcji  powierzchni  ze  względu  na  wy-
sokość,  który  jest  stosowany  w  Polsce  ponad  40  lat. 

Komentarz do normy 
PN-ISO 9836:1997 
zaskoczeniem spotkania! 
Największym  zaskoczeniem  dla  słuchaczy  był  według 
mnie  fakt,  że  do  normy  PN-ISO  9836:1997  dostępny 
jest szczegółowy komentarz z 2002 roku, który jest in-
tegralną częścią normy. Oba te dokumenty trzeba czy-
tać jako jedność.  Po szkoleniu dostałem kilka telefonów 
i  e-maili  w  tej  sprawie  z  prośbą  o  wskazanie  miejsca, 
gdzie można  nabyć  ten  komentarz. Obala  on wszelkie 
dyskusje na temat powierzchni pod ścianami działowy-
mi, nie będącymi konstrukcją w rozumieniu konstruktora. 
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Powoływanie się na 
błędne informacje
Bardzo  częstym  błędem,  który  spotykam  w  praktyce 
zawodowej i który potwierdził się również na Akademii 
Inwestora  jest  czytanie  różnych  „porad”  w  internecie. 
Po  zapytaniu  osób  na  sali  o  to,  kto ma  zakupioną  na 
własne nazwisko/firmę normę PN-ISO 9836:1997  tyl-
ko kilka z blisko 70-ciu osób podniosło rękę. Jak zatem 
można  praktykować  zasady  normy  nie  znając  normy? 
Niektóre osoby przyniosły ze sobą wydrukowane treści 
i  twierdziły,  że nie mam  racji w niektórych  aspektach. 
Pytając  czy  są  to  treści  z  normy  słyszałem  odpowie-
dzi, że są to treści z blogów w internecie, które cytują 
normę.  Konfrontując  „tę  samą”  treść  z  kupioną  prze-
ze mnie  normą  i  komentarzem,  który miałem  ze  sobą 
-  wyjaśnialiśmy  zawiłości  powierzchni  użytkowych. 
Korzystanie z niesprawdzonych treści, które nijak mają 
się  do  polskich  przepisów  albo  są  zdaniami wyrwany-
mi  z  kontekstu  generuje  poważne  błędy w  dokumen-
tacjach,  które  idą  do  aktów  notarialnych.  Podstawą 
działań  muszą  być  zawsze  dokumenty  i  akty  prawne! 

Błąd w tłumaczeniu normy?
Niewłaściwym  również  jest  sugerowanie  architektom, 
geodetom, rzeczoznawcom powoływanie się na normy 
w angielskich wersjach językowych. Możliwe, że w tłuma-
czeniu został popełniony błąd (taką strategię przyjmują 
niektórzy deweloperzy), jednak póki co według konsty-
tucji obowiązuje nas język polski i prawo polskie. Od po-
prawienia takich błędów są twórcy norm i dokumentów 
rangi urzędowej. O ile poprawione zostanie tłumaczenie 
i  ja  będę  się  stosował  do  nowych  zapisów w  normie. 
Zapytałem  zwolenników  tego  podejścia,  dlaczego  za-
tem nie stosują w tym celu zagranicznych norm pomiaru 
powierzchni, które dadzą jeszcze większe powierzchnie 
(np. norma BOMA). Nie są one dedykowane do celów 
sprzedaży.  Tak  samo  jak  norma  PN-ISO  9836:1997 
w wersji angielskiej nie jest dedykowana na rynek polski. 
Powtórzę jednak, że komentarz do normy z 2002 roku 
w wielu innych miejscach zaprzecza temu jednemu nie-
doprecyzowaniu w normie, którego kurczowo trzymają 
się niektórzy deweloperzy. Norma PN-ISO 9836:1997 
i  ten  komentarz mimo,  że  są  to  dwa  oddzielne  doku-
menty to jest to jedna norma i należy je czytać razem. 

Używanie niewłaściwych definicji
Powierzchnia użytkowa w Ustawie o podatkach i opła-
tach lokalnych ma inną definicję niż ta w normie PN-ISO 
9836:1997.  Inną  definicję  powierzchni  konstrukcji  re-
spektować muszą architekci w projektach budowlanych 
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a inna jest w normie PN-ISO 9836:1997.  Podobny pro-
blem jest w przypadku redukcji ze względu na wysokość. 
Banki respektują granicę redukcji 1,90m a w normie są 
granice 1,40m i  2,20m. Jeszcze inaczej mierzy się lokale 
komunalne. Niestety bałagan w Polsce w tym zakresie 
jest olbrzymi a jeżeli rząd zdecyduje się na wprowadze-
nie normy PN-ISO 9836:2015-12, to zabraknie prawni-
ków aby obsłużyć kłótnie z tego wynikające. Dualizm de-
finicji to jedno a interpretowanie tych definicji to kolejna 
sprawa. Przykładem, który poruszyłem na Akademii jest 
twórczość  jednego  z  prawników,  który  próbował  zin-
terpretować  przepis  podatku  od  nieruchomości w  ga-
rażu w  ten  sposób,  że  „wysokość w  świetle”    to  taka 
powierzchnia, która  powstaje z wpadania światła przez 
bramę otwartego garażu. I za tę tylko powierzchnię na-

leży płacić podatek od nieruchomości. Powierzchnia ta 
stanowiłaby  kilka  %  całej  powierzchni  garażu.  Ciężko 
polemizować  z  takimi  próbami  interpretacji  przepisów.

Co na to wytyczne banków?
Chaos  w  trakcie  szkolenia  wywołała  również  krótka 
przemowa  rzeczoznawcy  majątkowego  i  biegłego  są-
dowego,  który  przedstawił  kolejne  spojrzenie  na  po-
wierzchnie w sprzedawanych lokalach. Wyjaśnił, że po-
dejście banków w przypadku wyceny domów jest różne, 
ale w przypadku lokali zdecydowana większość banków 
przyjmuje  powierzchnie  bez  wliczania  ścianek  działo-
wych.  Banki  narzucają  rzeczoznawcom  w  operatach 
szacunkowych  odejmować  te  powierzchnie.  Jeżeli  są 
one wyszczególnione na metryczkach to  jest to łatwe, 
ale często na metryczkach lokalu jest napisane pojęcie 
„powierzchni lokalu”. Rzeczoznawca w takich sytuacjach 
musi odjąć powierzchnię ścianek od całości. Klient często 
mówi, że popełnił on błąd. Omówmy przykład. W lokalu 
1000m2 powierzchnia ścianek działowych wynosi 5m2. 

W  przypadku  rynku warszawskiego  cena  za m2  może 
wynosić 10 tyś zł. To powoduje zmniejszenie wartości 
lokalu w wycenie o 50 tyś zł. Wzrost cen jaki jest w tej 
chwili na rynku powoduje, że rzeczoznawcom w ogóle 
jest ciężko dojść w wycenie do tej wartości ceny zakupu. 
A w tym przypadku należy jeszcze pomniejszyć wartość 
o te 50 tyś zł. Stanowi to bardzo duży problem przy wy-
cenie nieruchomości. Niektóre banki wprowadziły nowe 
wytyczne dla lokali, według których rzeczoznawcy mu-
szą  liczyć  lokal  zgodnie  z  powierzchnią  użytkową. Nie 
można wziąć do tych celów ceny transakcyjnej tak jak to 
jest w przypadku np. domów. Banki licząc powierzchnię 
do kredytu hipotecznego biorą pod uwagę powierzchnie 
zredukowaną na 1,90m wysokości oraz nie wliczają gara-
ży będących w bryle domu jednorodzinnego. To również 
spowodowało  zdziwienie  wśród  niektórych  słuchaczy.

Czy notariusz sprawdza 
zgodność umowy z przepisami?
Tu czeka Państwa kolejne rozczarowanie. Wielokrotnie 
miałem spotkania  z notariuszami,  którzy nie  zagłębiają 
się  w  słuszność  wyliczenia  powierzchni  użytkowej  na 
podstawie,  której  wylicza  się  kwotę  do  zapłacenia  za 
mieszkanie. Dzień przed Akademią również miałem ta-
kie spotkanie i zadałem im kilka pytań w celu sprawdze-
nia  ich wiedzy.  Pytałem czy w  akcie  notarialnym wpi-
sywana  jest powierzchnia  sprzedaży czy powierzchnia 
użytkowa?  Notariusze  nie  ukrywali  tego,  że  nie  znają 
odpowiedzi, a wręcz mówili  jednoznacznie - „notariusz 
wpisuje do umowy powierzchnie z dokumentów otrzy-
manych  od  sprzedającego  lub  kupującego”.  Ciągnąc 
dyskusję  osoby  te  nie wiedziały,  gdzie  szukać  definicji 
powierzchni  użytkowej,  która  jest wpisywana  do  aktu 
notarialnego.  I  słusznie,  bo  to  nie  ich  rola,  ale  strony 
transakcji często nie są tego świadome i myślą, że no-
tariusz nie może  „puścić”  transakcji niezgodnej  z prze-
pisami. Jak zatem strony mają wiedzieć, że powierzch-
nia  wpisana  do  aktu  jest  prawidłowa?  Powierzchnia, 
która  jest  następnie  wpisywana  do  księgi  wieczystej, 
do  wyliczenia  ułamka  we  wspólnotach  do  naliczania 
podatków  od  nieruchomości.  Oczywiście  nie  gene-
ralizuję tego, że każdy notariusz nie ma wiedzy na ten 
temat  (zdecydowanie  tak  nie  jest),  ale  zwracam  uwa-
gę  na  to,  że  notariusz  nie  sprawdza  poprawności wy-
liczonej  powierzchni.  Czasami  notariusz  jest  ze  strony 
dewelopera,  co  znaczy,  że  będzie  działał  na  jego  ko-
rzyść. Ja osobiście kupiłem mieszkanie od dewelopera, 
którego notariuszem była osoba z rodziny. Wykazałem 
deweloperowi  liczne  błędy  w  umowie  sprzedaży  na 
etapie wstępnych  rozmów. W mojej  umowie  błędy  te 
zostały poprawione a  inni właściciele zostali  z poważ-
nymi rozbieżnościami w kwestii powierzchni użytkowej. 
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Kto się „podkłada” i ryzykuje 
utratę uprawnień?
Znaczna część dyskusji dotyczyła tego, co geodeta ma 
mierzyć w  trakcie wizji  lokalnej  i  czy  powinien  przed-
kładać deweloperowi dwie metryczki lokalu – jedną do 
urzędów a drugą dla kupującego. Interpretacje dewelo-
perów są  różne – część  z nich uważa,  że geodeta nie 
powinien  podczas  pomiaru  nanosić  na  rzuty  ścianek 
działowych.  Znam  wyroki  sądowe  z  wrocławskiego 
rynku  kiedy  takie  praktyki  były  stosowane.  Geodeta, 
który  dopuszcza  się  takich  działań  popełnia  przestęp-
stwo  i  grozi  mu m.in.  utrata  uprawnień  zawodowych. 
W  omawianym  przykładzie  deweloper miał wiele  roz-
praw sądowych i finalnie „zbankrutował” o czym można 
przeczytać w wielu wyrokach sądowych i w internecie. 
Innym przykładem z marca 2019 była prośba o naszą 
pomoc jednego z geodetów. Geodetę, który został po-
zwany przez kupującego lokal za przygotowanie w jed-
nym dniu dwóch różnych metryczek tego samego lokalu. 
Kupujący pozwał również dewelopera, jednak ten pod-
trzymuje, że nie zna się na tym i po to wynajął geodetę, 
żeby  zrobił  to  zgodnie  ze  sztuką  zawodową.  Geodeci 
nie  powinni  zgadzać  się  na  naciski  deweloperów.  

Jakie ścianki można wliczać?
W jednym z dwóch podejść omawianych na Akademii 
priorytetem  jest wykazywanie minimalnej  powierzchni 
ścianek.  Przepisy  obligują  architektów  na  etapie  pro-
jektu  budowlanego  do  wyodrębnienia  ścianami  nie-
których  pomieszczeń.  Jednym  z  pytań,  które  padło 
podczas szkolenia było:  „czy, gdy w  lokalu są dwie  ła-
zienki  to  można  wykazać  ścianki  tylko  wokół  jednej”. 
Niezamierzanie  instalacji  sanitarnych  w  celu  wyelimi-
nowania  ścianek  działowych  wokół  łazienek  i  ubikacji 
przez  geodetów  również  jest  ryzykowne  i  grozi  stratą 
uprawnień. Przedkładając dokumentację do samodziel-
ności  lokalu musimy  podać  lokalizację  przyłączy wod-
no-kanalizacyjnych  i miejsc wentylacji w danym lokalu. 
Zdarza się, że podczas naszego pomiaru robimy zdjęcia. 
Dlaczego? Niektórzy deweloperzy czasami upierają się, 
żeby wykonać  im metryczki  lokalu. My nie wchodzimy 
na pomiar powykonawczy, gdy lokale nie są skończone. 
Zdarza się, że deweloperzy budują ścianki działowe by 
zaraz po naszym pomiarze  je wyburzyć  i wpisać więk-
szą  powierzchnię  do  metryczek  i  aktów  notarialnych. 
Zdarza się też, że robione to jest metodą mieszaną, tzn. 
część ścianek  jest  zamierzania z natury a część z pro-
jektu, jednak zawsze odnotowujemy to na dokumentacji 
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przekazywanej deweloperowi. To co deweloper pokazu-
je klientowi jest poza naszymi kompetencjami. 

Praktyki, gdy geodeta oddaje dwie 
metryczki różniące się powierzchnią 
użytkową lokalu mierzonego tą 
samą normą, w tym samym dniu są 
nielegalne.

Kto uporządkuje chaos prawny? 
Na  rynku  polskim  powinna  być  jedna  droga  prawna, 
którą powinni  iść wszyscy. Wtedy nie byłoby  różnych 
interpretacji. Moja postawa jest taka, że powinno się li-
czyć powierzchnię pod ścianami działowymi do sprze-
daży. Oszczędziłoby to wiele czasu i pieniędzy wszyst-
kim - deweloperom, kupującym, geodetom, architektom, 
rzeczoznawcom  i sądom. Jednak, póki co prawo mówi 
inaczej  i  trzeba  sobie  z  tym  radzić  na  różne  sposoby. 
W  trakcie  szkolenia  wyszedłem  z  inicjatywą  uporząd-
kowania kwestii prawnych w  tym zakresie ze względu 
na  doświadczenie  w  tej  materii.  Część  deweloperów 
została po akademii na  indywidualne  rozmowy w celu 
nakreślenia strategii liczenia powierzchni.  Bardzo mnie 
cieszy,  że  udało  mi  się  przekonać  do  tego,  że  można 
działać  łatwiej  i  bardziej  transparentnie  dla  obu  stron 
transakcji.  Wiem  z  rynku,  że  niektórzy  deweloperzy 
po Akademii zmienili sposób komunikacji z kupującymi. 

Czy będą pozwy sądowe?
Jak pisałem we wstępie kolejka kupujących mieszkania 
i  kolejka  prawników,  którzy  proszą  nas  o  pomoc  jest 
długa.  Coraz  częściej  prawnicy  i  deweloperzy  kupu-
ją  Ekspertyzę  Deweloperską  mojego  autorstwa,  która 
mówi,  jak  przygotować  się  do  sprzedaży  według  obu 
podejść,   o  których  tu mowa. W kilku bataliach  sądo-
wych byłem ciałem doradczym. Proszą mnie o pomoc 
także  geodeci,  którzy  nieświadomi  przygotowują  czę-
sto  dokumenty  niezgodne  z  przepisami  lub  wykonują 
ślepo polecenia zleceniodawców. Ekspertyza powstała 
po  to,  żeby  zaoszczędzić  mój  czas.  Dlatego  odsyłam 
zainteresowanych do poczytania  i zapraszam zaintere-
sowanych na Akademie Geodetic, gdzie w jednym cza-
sie mogę mówić do wszystkich na raz. Ale zastanówmy 
się  po  co  strony  transakcji mają walczyć  skoro można 
wiele  rzeczy  uprościć  i  zadowoli  to wszystkie  strony? 

Respekt dla kupującego lokal
Uważam,  że  kupujący  jest  w  stanie  płacić  za  maksy-
malnie „otwarte” mieszkania bez wrysowanych ścianek 
działowych (tym samym licząc powierzchnię ścianek do 
sprzedaży). Nie trzeba tu dorabiać większych ideologii. 
Przywilej postawienia ścianek działowych w innym miej-
scu na koszt dewelopera  jest dość mocnym argumen-
tem,  który właściwie  niweluje  koszt wyburzania  i  sta-
wiania w nowym miejscu ścianek według własnej wizji 
już  po  odbiorze mieszkania.  Jednak  klient musi  o  tym 
wszystkim być informowany od początku a sam projekt 
na  etapie  pozwolenia  na  budowę musi  w  odpowiedni 
sposób  oznaczyć  miejsca  instalacji,  miejsca  opcjonal-
nych do wybudowania ścian (linie przerywane) i szereg 
innych  aspektów  poruszanych  na  Akademii. W  odpo-
wiednim momencie deweloper musi odpowiednio przy-
gotować projekt do pozwolenia na budowę  i w odpo-
wiednim czasie zamówić pomiar powierzchni. Ponadto, 
od początku do końca musi informować o tym kupujące-
go – zaczynając od prospektów, wizualizacji  i folderów 
aż  po  zapisy w  umowach  najmu  czy  oznaczanie  ścian 
liniami przerywanymi na rzutach projektu. Tłumaczenia 
niektórych  deweloperów,  że  mieszkanie  sprzedaje  się 
w całości  i nie powinno być to związane z naliczaniem 
m2  są  moim  zdaniem  niefortunną  linią  obrony.  Metry 
kwadratowe „idą” za danym  lokalem w wielu urzędach 
i  dokumentach  –  nie  da  się,  więc w  ogóle  o  nich  nie 
mówić.  Tym  bardziej,  że  każdy  deweloper w  prospek-
tach, ogłoszeniach  i na metryczkach  i  tak podaje ceny 
za m2 a nie całościowo za lokal, więc to trochę zaprze-
czanie  przyjętej  ideologii.  Ryczałtowo  czasami  liczone 
są domy, ale finalnie  i  tak klient  i urzędy mają podaną 
liczbę m2 powierzchni użytkowej na rzutach. Po szcze-
góły  przydatne  dla  prawników,  deweloperów,  archi-
tektów  i  kupujących  odsyłam  do  video  ze  szkolenia, 
które  jest  dodatkiem  do  Ekspertyzy  Deweloperskiej. 
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Boom rozwoju rynku magazynowego w Polsce jest w fazie wzrostu. Wysoki poziom popytu, 
kolejne nowe inwestycje, podpisane umowy najmu dla całych powierzchni magazynów jeszcze 
przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pokazują, że rynek jest cały czas na fali. Rekor-
dowo wysoki wolumen transakcji przyciąga inwestorów międzynarodowych. Taki obrót rzeczy 
kreuje również różne pomysły na zagospodarowywanie powierzchni magazynowych i nowy spo-
sób ich wynajmu. Rozmawiają Adam Jakubowski z BNP Paribas Real Estate i Adrian Hołub – CRE 
Advisor, Geodetic Board Member.

Modułowe     
powierzchnie magazynowe
Small Business Unit nowym trendem w wynajmie magazynów     
Adam Jakubowski  - MRICS, Operations Director w BNP Paribas Real Estate

Adrian Hołub - Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Author 

Boom nie ustaje
Adrian Hołub: Adam, rozwój rynku magazynów jest ciągle 
w fazie wzrostu. Jak wygląda aktualnie rynek? Jak zamknął 
się rok 2018?

Adam  Jakubowski:  Rynek  magazynowy  z  roku  na 
rok  rośnie  w  siłę. Według  Raportu  BNP  Paribas  Real 
Estate  Poland  na  koniec  2018  roku  podaż  nowocze-
snych  powierzchni  magazynowych  wyniosła  15,7  mln 
m2. Łączna powierzchnia oddana w 2018 r  to 2,2 mln 

m2,  a powierzchnia w budowie  to 1,9 mln m2  i  jest  to 
wolumen  o  35%  większy  niż  w  grudniu  2017  roku. 
Istotne jest, że budynki w trakcie budowy wynajęte były 
w 70%, a w momencie oddania do użytku były często 
wynajęte w całości. Stopa pustostanów na koniec 2018 
wyniosła 5,1%. Stawki czynszów bazowych wynosiły od 
2,5 do 5,35 euro za m2  za miesiąc, z czego najwyższe 
dotyczyły  rynku  obiektów w  granicach  administracyj-
nych  Warszawy.  Najbardziej  rozwiniętymi  regionami 
dla rynków magazynowych są Górny Śląsk oraz „Polska 
Centralna”, obejmująca obszar w okolicach Łodzi.

Sposoby składowania towarów
AH: To duża obietnica dla rynku na kolejne lata. Zanim 
przejdziemy do nowego trendu, który pojawia się na rynku 
warto powiedzieć dwa zdania na temat samej istoty maga-
zynowania towarów. Wiem, że są różne standardy i wzory 
na wyliczenia jednostki. Jak to się odbywa?

AJ:  Składowanie  towarów w magazynach  odbywa  się 
na różne sposoby. Jednym z nich jest składowanie bez 
żadnych dodatkowych urządzeń. Drugi  sposób  to  jed-
nostki  ładunkowe,  które  umieszczane  są  na  regałach 
(gniazda  regałowe),  a  następnie  blokowane  kolejno 
w  rzędach. Rzędy mogą być pojedyncze  lub blokowa-
ne po kilka razem z drogami transportowymi. Pomiędzy 



I Polish Geodetic Group I biuro@geodetic.co I +48 608 577 042 I

11

 Measure it soon!

rzędami znajdują się szersze drogi transportowe. Istotne 
w  zagospodarowaniu  powierzchni  magazynowej  jest 
oszacowanie  według  licznika  modułu  magazynowego. 
Moduł  magazynowy,  jest  to  najmniejsza,  powtarzalna 
powierzchnia dwóch rzędów z jednostkami ładunkowy-
mi wraz z drogą transportowymi między nimi.  

Jak mierzyć magazyny?
AH: Chciałbym powiedzieć słowo o tym jak rynkowo mie-
rzymy magazyny. Zamówienia pomiarów powierzchni ma-
gazynowych do celów najmu dotyczą wyłącznie standardu 
BOMA Industrial i sporadycznie normy PN-ISO 9836:1997. 
Ta pierwsza daje znacznie większe powierzchnie ale tylko 
przy założeniu, że powierzchnia najmu jest powierzchnią 
użytkową (zgodnie z definicją z normy). Jednak jeżeli za-
miast powierzchni użytkowej w normie PN-ISO 9836:1997 
weźmiemy powierzchnię całkowitą (jako definicję z normy) - 
to powierzchnie te będą identyczne jak w BOMA Industrial. 
W przypadku, gdy jest antresola, wystarczy jeden zapis, że 
powierzchnia antresoli jest liczona na zasadach powierzch-
ni całkowitej. Mając takie zasady kalkulacji, powierzchnie 
najmu w obu tych normach wyjdą takie same. Pokazuje to, 

że w magazynie można wykonać pomiar normą PN-ISO 
9836:1997 i nic nie stracimy z powierzchni najmu. Z nor-
my PN-ISO 9836:1997 można przejść na powierzchnię do 
podatku od nieruchomości przy założeniu, że pomierzymy 
też powierzchnię użytkową. Wprowadzenie drobnych mo-
dyfikacji w tej normie do celów najmu eliminuje konieczność 
pomiaru normą BOMA Industrial. Jest to sporadyczne dzia-
łanie ale jednak występujące na rynku i zmniejszające kosz-
ty pomiaru i kalkulacji powierzchni do celów podatkowych 
i do celów najmu. Adam, powiedz proszę, jakie praktyki 
w zakresie wyłączenia powierzchni z najmu praktykujecie 
w BNP Paribas Real Estate?

AJ: Współczynnik budynkowy w magazynach  jest po-
mijany. Z uwagi na to, że przy całościowej powierzchni 
hal 25 – 50 tys. m² współczynnik ten stanowi ok 0,3%, 
Inwestorzy nie czują presji, by  ją doliczać. W praktyce 
wyłączają  również  z wyliczeń pomieszczenia  technicz-
ne,  BMS,  pomieszczenia  ochrony  i  inne  przestrzenie 
wspólne. Inaczej wygląda sytuacja, gdy przy magazynie 
mamy dość dużą powierzchnię biurową. Wtedy warto 
posłużyć się normą BOMA Office, a na pewno uwzględ-
nić współczynniki przy powierzchni biurowej. 

AH: Potwierdza to, zatem praktyki rynku, które ja spotykam 
wśród inwestorów i zarządców powierzchni magazynowych 
w Polsce podczas współpracy w tym zakresie. 

Najem modułów magazynowych
AJ:  Załóżmy,  że  mamy  pomierzoną  czy  skalkulowa-
ną całą powierzchnię magazynu. Do tej pory było tak, 
że  wynajmowało  się  po  prostu  całą  powierzchnię  lub 
jej  fragmenty  (różnej  wielkości).  Nowym  trendem  jest 
najem  krótkoterminowy  modułów  magazynowych. 
Dlatego podzielmy się tym, co wypracowaliśmy podczas 
naszej współpracy. Tym jak powierzchnię dzielić na mo-
duły i dlaczego w ogóle warto to robić.

AH: Proponujemy wydzielenie jednostek powierzchni najmu 
pomiędzy najbliższymi słupami w ich osi. Daje to możliwość 
autonomicznego zarządzania powierzchniami modułowymi 
przez zarządcę. W przypadku dużej powierzchni modułu, 
jest możliwy jego podział na dwie części w połowie między 
słupami. Suma powierzchni najmu niezależnie od ilości wy-
dzielonych modułów jest zawsze taka sama dla całej hali. 
To zwykłe działania na zbiorach – podstawówka. Należy 
jedynie wykazać się logiką przy łączeniu tych modułów 
w taki sposób aby każdy najemca miał dostęp do swojej 
powierzchni bezpośrednio z dworu. Żeby nie musiał korzy-
stać z powierzchni innych najemców. Powierzchnie dane-
go najemcy są wydzielane ścianami modułowymi, które 
są szybko rozbieralne. Adam, co proponujesz w kwestiach 
technicznych podziału tych powierzchni pomiędzy najem-
cami? Co Twoim zdaniem byłoby optymalne?
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AJ:  Obecnie  najemcy  magazynów  coraz  częściej  po-
szukują  niewielkich  powierzchni  magazynowych  typu 
Small Business Unit. Elastyczność powierzchni dostęp-
nej  w  obiekcie  tego  typu  bardzo  dobrze  wpisuje  się 
w potrzeby  i  oczekiwania  rynku. Największym  atutem 
tego rozwiązania jest ich dopasowanie w zależności od 
rozwoju biznesu. Znaczenie ma  również czas montażu 
lub demontażu modułu, a to przekłada się na pieniądze. 
Rozwiązanie przede wszystkim musi być bezpieczne dla 
użytkowników oraz musi spełniać wszelkie wymogi bez-
pieczeństwa ppoż., o których wspominałeś. Dlatego naj-
lepiej  jest  tworzyć podział powierzchni w  taki  sposób, 
aby z każdego modelu prowadziły dwa wyjścia ewaku-
acyjne oddalone od siebie o 5 metrów. Zastosowanie ta-
kiego rozwiązania pozwala na dowolne łączenie modu-
łów bez konieczności procedowania potrzebnych zgód.

Autonomiczne zarządzanie 
modułami
AJ:  Adrian,  wspomniałeś  wcześniej  o  autonomicznym 
zarządzaniu powierzchniami. Co masz na myśli? 

AH: I to jest gorsza wiadomość dla mnie (śmiech). 
Największym atutem takiego rozwiązania jest to, że za-
rządca bez pomocy geodety może samodzielnie wyliczać 
powierzchnię najmu. Na przykład mój zespół mierzy cały 
budynek hali jednokrotnie. W samym już opracowaniu 
dzielimy powierzchnię na moduły, wykazujemy jeden lub 
kilka rodzajów modułów ze wskazanymi powierzchniami. 
Dodawanie modułów musi zawsze dać całą powierzchnię. 
Zarządca bardzo prosto może samodzielnie wynajmować 
moduły bez zamawiania geodety przy zmianie aranżacji. 

Kim jest najemca 
krótkoterminowy?
AH: Kto jest potencjalnym klientem takich powierzchni mo-
dułowych? Wyobrażam sobie, że są to firmy, które mają 
sezonowy handel, np. natężenie handlu w okolicach świąt. 
Mogą to być też firmy produkcyjne, które mają większe za-
mówienia i muszą gdzieś tymczasowo składować materiał 
do produkcji czy całe zamówienie, które jeszcze kompletują. 
Jak to widzisz?

AJ: Z moich obserwacji wynika, że powierzchni moduło-
wych szukają najczęściej sklepy internetowe oraz małe 
firmy,  rozpoczynające  działalność  gospodarczą.  Klienci 
krótkoterminowi  poszukujący  optymalnych,  rozwiązań 
kierują  się daleko  idącą ostrożnością w podejmowaniu 
decyzji. W pełni  rozumiem  ich wątpliwości w określe-
niu potrzeb w czasie. Kluczowe z  ich punktu widzenia 
są dwa aspekty. Pierwszy:  jak  szybko, mogą otrzymać 
powierzchnię,  a drugi:  jak  szybko w przypadku zakoń-
czenia  lub  ograniczenia  popytu mogą  tę  powierzchnię 

zwolnić. Wynajmujący decydując się na ten rodzaj naj-
mu  powinien  z wyprzedzeniem  zlecić wykonanie  pro-
jektu a następnie przygotować powierzchnie konkretnie 
pod  to  rozwiązanie. Każdy,  kto  przechodził  procedury 
administracyjne wie jak czasochłonny jest proces zmian 
i aranżacji. 

Odpowiedni podział uwzględniający 
zaadaptowanie powierzchni do wy-
magań najemców z różnych branż, 
czego konsekwencją jest spełnie-
nie restrykcyjnych przepisów skła-
dowania towarów, bez wątpienia 
ma olbrzymie znaczenie i powinien 
być przedmiotem kompleksowego 
opracowania. 
Przy  rozwiązaniach  typu  SBU  „Small  Business  Unit” 
musimy  również  przewidzieć  konieczność  szybkiego 
rozliczenia  najemcy.  Firma  zarządzająca musi  posiadać 
narzędzia do obsługi najemcy i umożliwić mu krótki ter-
min  rozliczenia. Stosowanie oprogramowania wspoma-
gającego ten proces pozwala praktycznie na zamknięcie 
umowy  w  dowolnym  momencie.  W  przypadku  rozli-
czenia mediów  z  pomocą  przychodzą  nam  stosowane 
obecnie  liczniki  typu  „smart”.  Są  to  liczniki  nowej  ge-
neracji, które pokazują dokładne zużycie energii  i gazu 
w przeliczeniu na koszty w czasie niemal rzeczywistym, 
i jednocześnie eliminują system prognozowania opłat.  

Stawki najmu 
krótkoterminowego
AH: Nie możemy nie porozmawiać o pieniądzach. Skoro na-
jem krótkoterminowy to zapewne droższy od takiego na 3, 
5 czy 10 lat. Jakie stawki w tym zakresie przewidujesz?

AJ: Obecna  trudna do przewidzenia  sytuacja  rynkowa 
pod  względem  popytu  na  powierzchnie  magazynowe 
sprawia,  że  najemcy wykazują  się  ostrożnością  w  po-
dejmowaniu  długoterminowych  zobowiązań.  Zachętą 
w podjęciu decyzji na najem długoterminowy są oczy-
wiście zdecydowanie atrakcyjniejsze warunki finansowe 
w porównaniu  z umowami  krótkoterminowymi. Najem 
krótkoterminowy jest droższy od kilkuletniego o nawet 
kilkanaście procent w zależności od lokalizacji. Pomimo 
różnicy,  zainteresowanie  najemców  SBU  nie  słabnie, 
gdyż klienci poszukują balansu pomiędzy opłacalnością 
długoterminowego wynajmu powierzchni, a elastyczno-
ścią wynikającą z długości trwania tego okresu.
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Branża budowlana
Przecieki  różnego rodzaju w garażach podziemnych to 
typowa usterka często występująca w budynkach biu-
rowych  i  centrach handlowych. Wynika ona  z niewła-
ściwego  zaizolowania  konstrukcji  i  oddzielenia  jej  od 
wody gruntowej czy opadowej. Ta wada często pogłę-
bia  się w  okresie  zimowym przez  sól  nawożoną  przez 
samochody,  co  powoduje  korozję  niezabezpieczonej 
powierzchni.

Zarysowania  posadzek  w  garażach  oraz  halach  to 
efekt  niewłaściwej  pielęgnacji  betonu  lub  brak  jego 

zabezpieczenia.  Chociaż  same  spękania  zazwyczaj  nie 
stanowią wielkiego  zagrożenia  dla  użytkowania  obiek-
tu, warto na bieżąco wykonywać  ich naprawy.  Inaczej 
uszkodzenia mogą ulec pogłębieniu, co w konsekwencji 
doprowadzi  do  konieczności  wyłączenia  z  użytkowa-
nia na czas prac naprawczych całości budynku lub jego 
części.

Brak  lub  nieodpowiednie  wykonanie  przejść  pożaro-
wych to nagminna usterka i niedopatrzenie jakie obser-
wujemy  we  wszystkich  typach  budynków.  Temat  jest 
niestety  często  ignorowany  wpierw  przez  wykonaw-
ców,  a  potem  zarządców.  Należy  też  pamiętać,  że  to 
niewielkie  niedopatrzenie może mieć  kolosalny wpływ 
na bezpieczeństwo ludzi oraz mienia. 

Branża Sanitarna
Nieprawidłowa  wentylacja  pomieszczeń  to  usterka 
często  występująca  w  budynkach,  które  przeszły  re-
organizację powierzchni najmu. Zazwyczaj wynika ona 
z niedbałego lub niepełnego wykonania projektu. Jest to 
dość poważne niedopatrzenie, ponieważ mocno wpły-
wa na komfort  i  samopoczucie użytkowników przeby-
wających w danej przestrzeni.

Brak  lub  nieprawidłowa  regulacja  wilgotności  to  błąd 
typowy  dla  budynków  biurowych.  Wynika  on  prze-
ważnie  z  nadmiernego  oszczędzania  na  użytkowaniu 

Błędy budowlane 
i instalacyjne 
Co można wychwycić podczas inspekcji do opinii technicznej?    
Michał Żuliński - dyrektor działu doradztwa technicznego w CBRE 

Wykonanie setek opinii technicznych na przekroju 4 lat, czyli odkąd w CBRE oficjalnie powołano 
Dział Doradztwa Technicznego, pozwoliło nam zaobserwować pewne zależności w powtarzalno-
ści usterek, które występują w kontrolowanych budynkach. Poniżej opisuję najbardziej typowe 
błędy budowlane i wady instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, które wychwytujemy podczas 
inspekcji.
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i konserwacji urządzeń. Bardzo szybko odbija się to na 
komforcie ludzi przebywających w budynku i może też 
prowadzić do uszkodzenia niektórych elementów aran-
żacji powierzchni najmu, a w szczególności  tych, które 
są wykonane z materiałów higroskopijnych. 

Brak etykietowania urządzeń zgodnie z ustawą o f-ga-
zach  to  usterka  o  mniejszym  znaczeniu  w  kontekście 
bezpieczeństwa budynku i osób w nim przebywających, 
jednakże ważna dla ochrony środowiska.

Branża Elektryczna
Przewody i kable elektryczne, zasilające urządzenia słu-
żące ochronie przeciwpożarowej, układane są w trasach 
kablowych  bez  odpowiedniej  klasy  odporności  ognio-
wej. To błąd często pojawiający  się w budynkach biu-
rowych  i  obiektach  handlowych.  Wynika  to  zarówno 
z braku doświadczenia projektantów  jak  i  chęci  znale-
zienia  oszczędności  przez wykonawcę. Zaniedbanie  to 
może mieć poważne konsekwencje w sytuacjach awa-
ryjnych, dlatego budując nowy obiekt nie wolno ignoro-
wać tematu ochrony przeciwpożarowej. 

Niesprawne  oprawy  awaryjnego  oświetlenia  ewaku-
acyjnego,  to  usterka  często  ujawniana  podczas  doko-
nywania rocznych lub półrocznych przeglądów okreso-
wych. O  ile samo zidentyfikowanie usterki  jest proste, 
to  już naprawa bywa bardzo kłopotliwa dla zarządców 
nieruchomości, więc jest często przez nich ignorowana. 
Nieprawidłowe  odległości  czujek  systemu  alarmu  po-
żaru  od  urządzeń  wentylacyjnych  to  usterka  często 
wynikająca z braku koordynacji projektów branżowych 
lub  z  niedbale  przeprowadzonych  prac  rearanżacyj-
nych.  Przez  tego  typu  usterki  znowelizowano  Prawo 
Budowlane, które obecnie nakłada obowiązek uzyskania 
pozwolenia na budowę, nawet przy niewielkim zakresie 
prac. 

CBRE to największa na świecie firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości ko-
mercyjnych (pod względem przychodów za rok 2018), klasyfikowana w rankingach: Fortune 500 oraz 
S&P 500. CBRE, z siedzibą główną w Los Angeles, zatrudnia ponad 90 000 pracowników (nie wlicza-
jąc firm stowarzyszonych i partnerskich), obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieru-
chomości w około 480 biurach na całym świecie (nie wliczając firm stowarzyszonych i partnerskich). 
CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wy-
najmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, 
bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usłu-
gi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl. 
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Specyficzna symbioza
Nowoczesne  technologie  i  człowiek  tworzą  związek 
oparty na specyficznej symbiozie. My korzystamy z ich 
dobrodziejstw,  ułatwiając  sobie  za  ich  pośrednictwem 
życie  –  one  zyskują  dzięki  oczekiwaniom  jakie  mamy 
względem  nich.  Mówiąc  inaczej:  ulepszamy  je,  czyni-
my inteligentniejszymi, a co za tym idzie coraz bardziej 
zaawansowanymi,  by  nasza  praca  była  wydajniejsza. 
Branża  logistyczna  jest  przykładem  jak  nowoczesne 
urządzenia można wykorzystać w codziennej pracy.

Przyjaciel hardware
Nowoczesne  technologie  na  magazynie  to  jednak  nie 
tylko wszechmocne systemy nadzorujące pracę całego 
firmowego  organizmu,  ale  także  niezwykle  użyteczne 
urządzenia przydatne w codziennej pracy magazyniera 
(czyt. wszystko to, co pracownik ma na sobie i przy so-
bie). Jednym ze sztandarowych przykładów są mobilne 
terminale przypominające nieco fantastyczne pip-boye 
z  popularnej  gry  komputerowej  Fallout.  Nowoczesne, 
przenośne terminale podłączone są do skanera pierście-
niowego, dlatego mogą być noszone na przedramieniu. 
Dzięki  tym  zmyślnym  urządzeniom  pracownicy  mają 
możliwość  odbierania  informacji  o  nowych  zamówie-
niach,  gdziekolwiek  by  nie  byli,  odczytywania  danych 
bezpośrednio z wyświetlacza, a następnie potwierdza-
nia ich na terminalu RF. Skaner RF nadgarstkowy, poza 

tym, że wspomaga pracę, zapewnia pracownikowi wolne 
ręce w czasie skanowania. Czytnik kodów kreskowych 
natomiast umożliwia błyskawiczną  i bezbłędną  identy-
fikację każdego produktu, a na późniejszym etapie rów-
nież możliwość prześledzenia jego historii. Do tej samej 
kategorii nieocenionych „pomocników magazyniera” na-
leżą poręczne drukarki mobilne,  które montuje  się np. 
na  wózkach widłowych.  Dzięki  temu  znajdują  się  one 
zawsze jak najbliżej operacji magazynowych.

Nowoczesny
magazyn
W sercu technologicznych rewolucji     
Marek Pluciak - Logistics Solution Design Manager w Raben Logistics Polska 

Od momentu, w którym gatunek homo sapiens nauczył się używać przedmiotów, następnie ulep-
szać je, a w końcu wykonywać z nich kolejne, technologia stała się jego nieodłącznym partnerem 
w niemal każdym aspekcie życia. Dziś trudno wyobrazić sobie pracę bez wsparcia ze strony za-
awansowanych urządzeń, czy systemów komputerowych. Jedną z przestrzeni, w których spraw-
dzają się one doskonale, jest duży magazyn.
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Przede wszystkim komunikacja
Podstawą  prawidłowego  funkcjonowania  każdego  du-
żego  przedsiębiorstwa  jest  komunikacja.  Przepływ  in-
formacji  nie  tylko  między  ludźmi,  ale  również  na  linii 
człowiek-urządzenie,  gwarantuje  zachowanie  nieza-
wodności pracy. W nowoczesnych magazynach Grupy 
Raben wykorzystuje się technologię Voice Picking. Jest 
to komunikacja za pomocą głosu, która nie służy jednak 
do  połączeń  między  ludźmi.  Jego  funkcjonalność  po-
równać można ze sposobem działania skanera RF, z tą 
różnicą, że pracownik nie musi klikać na klawiaturze, ko-
mendy wydawane są bowiem za pomocą głosu. W ten 
sposób  pracownik,  który  idzie  skompletować  towar 
na  magazynie,  otrzymuje  od  VP  werbalny  komunikat, 
gdzie powinien się skierować (do konkretnej lokalizacji). 
W kolejnym etapie, urządzenie  komunikuje mu,  co ma 
pobrać i w jakiej ilości. Człowiek potwierdza otrzymanie 
komunikatu, po czym idzie dalej. Urządzenia VP składają 
się  z  zestawu  słuchawkowego  i mobilnego  komputera 
sterowanego  za  pomocą  mowy.  W  zaawansowanych 
modelach informacje na temat zleceń przesyłane są za 
pośrednictwem sieci WLAN (ewentualnie UMTS) z sys-
temu  zarządzania  magazynem,  wprost  do  terminali, 
gdzie następnie zamieniane są w głos. W tym miejscu 
przychodzi nam powtórzyć: przyszłość dzieje się teraz.

Doskonałość operacyjna
To  oczywiście  jedynie  część  z  cudów  techniki,  które 
wdrażane są w celu optymalizacji pracy na magazynie, 
a co za tym idzie dla osiągnięcia doskonałości operacyj-
nej, której ukoronowaniem ma być terminowa dostawa. 
Tak  naprawdę  cały  czas  wyścig  technologiczny  trwa 
i firmy logistyczne na całym świecie pracują nad takim 
przystosowaniem nowoczesnych technologii, aby praca 
w magazynie była lżejsza, a zarazem bardziej wydajna.
Zgodnie z opublikowanym w 2017 r. raportem Deloitte, 
zdecydowana większość  pracowników przychylnie  pa-
trzy  na  wykorzystywanie  nowoczesnych  technologii 
w  firmach.  Wbrew  obawom  sceptyków,  prawie  90% 
osób zatrudnionych w rozmaitych branżach, uważa  in-
nowacje  za nieocenioną pomoc w pracy. Wbrew oba-
wom  sceptyków,  eksperci  Deloitte  Digital  wskazują, 
że  wprowadzanie  nowinek  technologicznych  zmienia 
życie  zawodowe  pracowników  zdecydowanie  na  plus. 
Szczegóły badania opublikowano w raporcie „The con-
nected worker. Clocking in to the digital age”. 

Z nowinkami za pan brat
Spójrzmy na liczby. Aż 88% pracowników umysłowych 
zadeklarowało  zdecydowane  poparcie  dla  wprowa-
dzania  nowoczesnych  technologii  do  swojego  miejsca 
zatrudnienia.  Tymczasem  wśród  osób  wykonujących 

prace fizyczne przychylnych głosów było 76%, czyli nie-
wiele mniej.  Okazuje się również, że korzystanie z naj-
nowszych osiągnięć  techniki wcale nie  jest zależne od 
posiadanego wykształcenia.  Człowiek  XXI wieku  uczy 
się współistnieć z galopującym rozwojem techniki, stop-
niowo implementując ją do swojego życia prywatnego, 
a także pracy. 

Przyszłość już teraz
Branża TSL jest jednym z segmentów, które najchętniej 
wspomagają pracowników, wykorzystując do tego celu 
najnowsze zdobycze techniki. Związane jest to z faktem, 
że praca kierowcy oraz osób na magazynie  jest szcze-
gólnie wymagająca. W związku z tym innowacje popra-
wiające  pracę  ludzi  wprowadzane  są  na  magazynach 
już na poziomie pojedynczego pracownika, a kończą się 
na  systemach  zarządzających  funkcjonowaniem  całe-
go przedsiębiorstwa. Dziś nie  sposób  sobie wyobrazić 
funkcjonowania dużego magazynu bez wsparcia kompu-
terów,  które wespół  z  człowiekiem  zawiadują wszyst-
kimi procesami  logistycznymi. Bez  tej cyfrowo-ludzkiej 
kooperacji, w dobie ogromnych zamówień, żaden termin 
nie mógłby być dopięty. Firmy z branży TSL korzystają 
zatem z zaawansowanych programów magazynowych, 
aby  możliwie  jak  najbardziej  zoptymalizować  złożone 
procesy logistyczne.

WMS JDA / Red Prarie
Przykładem  jest  system  zarządzania  gospodarką  ma-
gazynową  WMS  JDA  /  Red  Prarie  wykorzystywany 
w Grupie  Raben. Dzięki  niemu  dane  utrzymywane  są 
w uporządkowany i hierarchiczny sposób, a skompliko-
wane analizy oraz optymalizacja prac odbywać się mogą 
w  sposób  ciągły,  bez  chwili  przerwy. WMS  JDA  /Red 
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Praire umożliwia również kontrolę i zarządzanie z pozio-
mu  „komputera”,  opierając  się  na  raportach  i wskaźni-
kach wydajnościowych. Wszystko to może brzmieć jak 
najprawdziwsza magia,  jednak  cytując  pisarza  i  propa-
gatora nauki Arthura C. Clarke’a „Każda wystarczająco 
zaawansowana technologia nieodróżnialna  jest od cza-
rów”. To czysta nauka przeobrażona w praktykę. 

Pracownik nadzoruje, 
linia wykonuje
Dużym  odciążeniem  dla  osób  pracujących  na  terenie 
wielkich magazynów  jest bez wątpienia automatyzacja 
linii  pakujących,  przesyłających,  czy  foliujących  towar 
wykorzystywanych w Grupie Raben. Nowoczesne linie 
grid pickingowe zwiększają wydajność pracy, poprawia-
ją  jakość  skompletowanych  palet  i  zdecydowanie  po-
prawiają  ich  wypełnienie.  Podobnie  jest  w  przypadku 
zautomatyzowanych  linii  foliujących. Dzięki  nim możli-
we jest mniejsze zużycie folii do pakowania (walor eko-
nomiczny), właściwa ochrona  towarów podczas  trans-
portu  (a  zatem mniej  zwrotów  i  reklamacji),  eliminacja 
błędów w etykietowaniu i płynny ruch towarów między 
strefą pickingową  i  rampami załadunkowymi. A zatem: 
szybkość, większa efektywność, a przy tym dokładność 
i precyzja, a w końcu mniejsze zmęczenie pracownika. 

W ostatnich latach firmy z segmentu TSL zaczęły rów-
nież  wprowadzać  nowoczesne  rozwiązania  związane 
z automatyką. Np. taśmociągi teleskopowe, roboty, au-
tonomiczne wózki widłowe, itp. W ten sposób większa 
ilość pracy może być wykonywana w krótszym czasie, 
przy  znacznie mniejszym wysiłku  ze  strony  pracowni-
ka.  Wagę  oraz  wymiary  towarów  precyzyjnie  mierzy 
urządzenie  o  nazwie  Cubiscan.  Nie  wchodząc  nad-
to w  szczegóły  techniczne,  jest  to  system dokonujący 
pomiarów  małych  przedmiotów  za  pomocą  podczer-
wieni,  natomiast  większych,  wykorzystując  czujniki 
ultradźwiękowe. Informacje o zważonych i zmierzonych 
przedmiotach przekazywanie są do systemu zarządza-
nia gospodarką magazynową, o którym pisaliśmy w czę-
ści pierwszej artykułu. 

Bez odwrotu
Specjaliści  wskazują  na  presję,  pod  jaką  znajdują  się 
obecnie firmy działające w branży TSL. Konieczność cią-
głego zwiększania produktywności motywuje do sięga-
nia po nowoczesne technologie w większym stopniu niż 
dotychczas. Nie wolno jednak zapominać, że kluczowym 
elementem sektora usług są właśnie ludzie. Sierpniowe 
badanie  Deloitte  udowadnia,  że  częstsze  korzystanie 
z  innowacji  jest  konieczne  i  nie ma od  niego  ucieczki. 
Zresztą, któż by obecnie chciał.
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Jakie błędy wpływają na 
degradację posadzki?
Przyczyny  uszkodzenia  posadzki  przemysłowej  może-
my  podzielić  na  4  grupy  (konstrukcyjne,  materiałowe, 
technologiczne  i  eksploatacyjne). Wady  konstrukcyjne 
wynikają,  m.in.  z  niedostatecznego  rozpoznania  pod-
łoża gruntowego. Zbyt płytkie  lub niewłaściwie wyko-
nane  odwierty  geologiczne  są  powodem  późniejszych 
błędów projektowych. Wynika  to, np.  ze  zbyt  słabych 
parametrów podłoża  i  podbudowy. Błędy w  zaprojek-
towaniu dylatacji  czy zbyt niska wytrzymałość betonu 
mają  kolosalne  znaczenie  w  późniejszej  eksploatacji. 
Drugą grupą są czynniki materiałowe – zaliczymy tu zły 
skład lub zanieczyszczenie mieszanki betonowej. Wady 
technologiczne są najliczniejszą przyczyną późniejszych 
problemów. Nierówność podbudowy, błędy w ułożeniu 
zbrojenia,  niewłaściwy  sposób  ułożenia  betonu  oraz 
błędne wykonanie dylatacji to tylko niektóre przykłady 
z tej grupy. Ostatnią grupę stanowią czynniki eksploata-
cyjne, do których zalicza się zbyt wczesne rozpoczęcie 
użytkowania obiektu oraz zbyt duży nacisk w stosunku 
do tego zakładanego na początku. Problematyczna rów-
nież może być niewłaściwa pielęgnacja posadzki. Wady 
na  etapie  projektowania,  wykonania  oraz  późniejszej 

eksploatacji  mogą  wpływać  na  późniejsze  uszkodze-
nia  posadzki  przemysłowej.  Najczęściej  spotykanymi 
problemami  są  spękania,  nadmierne  ścieranie,  rozwar-
stwienie,  nierówności,  powstawanie  pęcherzy  i  inne 
uszkodzenia warstw wierzchnich (pylenie, kruszenie się, 
łuszczenie). Przed wystąpieniem o roszczenia do wyko-
nawcy w odniesieniu do uszkodzeń posadzki  niezbęd-
ne jest określenie co było przyczyną destrukcji. Często 
jest to nie jeden, a zespół czynników nakładających się 
na siebie. Ważne  jest zbadanie czy błędy powstały na 

Monitoring  
spękań w garażach 
Jak sprawdzić stopień degradacji posadzek?      
Rafał Rychlicki - Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Trainer, Author

Mała podaż powierzchni w centrach miast sprawia, że trzeba logicznie gospodarować każdym 
metrem kwadratowym gruntu i znaleźć miejsce na garaże tak, by spełnić wymagane wskaźni-
ki. Konstrukcje podziemnych garaży wielostanowiskowych i ich zabezpieczenie przed wodami 
gruntowymi stanowią lwią część kosztów całej inwestycji. Prawidłowy projekt i jego poprawna 
realizacja zapewniają zabezpieczenie obiektu przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wody 
gruntowe, wilgoć czy temperatura. Skąd zatem biorą się liczne batalie sądowe o naprawy posadz-
ki, których koszt w zależności od obiektu dochodzi nawet do kilku milionów złotych?
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etapie  projektowania,  wykonawstwa  czy  nieprawidło-
wego użytkowania. 

Kiedy sprawdzać 
posadzki w garażach?
Najczęściej  tego  tupu zlecenia  są wykonywane do ce-
lów rozpraw sądowych z deweloperem. Jednym z przy-
kładów  jest  klient,  który prywatnie pozwał dewelope-
ra,  od  którego  kupił mieszkanie.  Biegły  sądowy,  który 
na  oględzinach  budynku  sprawdzał  wszystkie  usterki 
i  wady  techniczne  zlecił  również  dokonanie  niwelacji 
i odwiertu posadzek w garażu. Niwelacja miała na celu 
sprawdzenie  pochylenia wjazdu  do  garażu,  który  ewi-
dentnie  był  zbyt  stromy  niż  dopuszczały  to  przepisy. 
Deweloper zobligowany został do poprawienia pochy-
lenia wjazdu. W innym przypadku wykonywaliśmy od-
wierty w celu sprawdzenia czy wykonana posadzka jest 
zgodna z projektem w pozwoleniu na budowę i z obo-
wiązującymi przepisami. Podejrzenie wynikało z bardzo 
wielu wad technicznych wykonanych przez dewelope-
ra. Biegły sądowy weryfikujący wady na budynku zde-
cydował  żeby  sprawdzić  posadzki  garażu.  Tego  typu 
sprawdzenia wykonują również zarządcy obiektów, któ-
rzy  jeszcze w okresie obowiązywania  rękojmi gwaran-
cji  chcą  wyegzekwować wszelkie  poprawki  z  budżetu 
dewelopera a nie na przykład  funduszu  remontowego 
wspólnoty. Kolejną grupą zlecających takie pomiary są 
inwestorzy, którzy sprawdzają generalnego wykonawcę. 
Takie kwestie weryfikuje również generalny wykonaw-
ca, który ewentualnie w procesie budowlanym zatrudnia 
podwykonawców.  

W naszym 12-letnim doświadczeniu 
rekordowe roszczenie o naprawę po-
sadzki w podziemnym garażu wielo-
stanowiskowym dwukondygnacyj-
nym sięgało kilku milionów złotych.

Jak wykazać  błędy 
i uszkodzenia posadzek?
Ze względu na koszty naprawy posadzki przemysłowej 
sprawy  najczęściej  kończą  się  w  sądzie.  Dlatego  nie-
zwykle ważne  jest  sporządzenie  raportu,  który  szcze-
gółowo określi przyczyny uszkodzeń, obszar uszkodzeń 
oraz koszty naprawy. Dokumentacja powinna zawierać 
precyzyjną niwelację całej płyty posadzki. Należy w tym 
zakresie  wykonać  niwelację  garażu  i  wykazać  nowe 
uszkodzenia  w  stosunku  do  wcześniejszego  pomiaru 

– jeśli taki był robiony. W zakres takiego zlecenia wcho-
dzi  pomiar i opracowanie wysokości posadzek dla po-
szczególnych pięter garaży w przesłanym przez klienta 
zakresie.  Analizuje  się  również  zagęszczenie  punktów 
wysokościowych  z  poprzednim  pomiarem.  Kolejnym 
elementem  jest    pomiar  i  opracowanie  pęknięć  posa-
dzek dla poszczególnych pięter i wykonanie przekrojów 
dla poszczególnych pięter garażu w miejscach wskaza-
nych przez zamawiającego i zgodnych z przesłaną  przez 
Klienta  dokumentacją.  Czasami  zbędny  jest  pomiar 
elewacji, ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, po-
miarów budynku z zewnątrz, elementów architektonicz-
nych, przekrojów przez budynek. Jednak, w niektórych 
przypadkach  wybrane  elementy  mogą  być  przydatne 
do uzyskania mocniejszych wyników analizy. 

Jak wyglądają wyniki pomiaru?
Wśród  przekazywanych  klientowi  dokumentów  są  ar-
kusze spękań budynku dla poszczególnych kondygnacji 
garażowych.  Przykład można  zobaczyć  na  grafice  po-
wyżej.  Na  takim  arkuszu  przedstawiamy  obszary  na-
prawowe, obszary zarysowań z ostatniego dostępnego 
okresu  kontroli  (np.:  sprzed  kilku  lat),  obszary  spękań 
oraz  ubytków  na  czas  aktualnego  pomiaru.  Spękania 
pokazuje się w kilku grupach, np.: spękania naprawione, 
szwy robocze, spękania o szerokości poniżej  i powyżej 
0,3 mm oraz  obszary wyłączone  z  pomiaru  jeśli  takie 
były  wskazane  przez  zamawiającego.  Niwelację  gara-
ży przedstawia się na oddzielnych arkuszach i kolorami 
zaznacza się wysokości posadzki z pomiaru w lokalnym 
układzie  współrzędnych.  Na  pokazanym  na  grafice 
przykładzie  wykazano  przedziały  od  0.02  do  -0.075. 
Podobnie, wskazuje się obszary wyłączone z opracowa-
nia  (jeśli  takie  są). Odrębnie przedstawia  się  przekroje 
we wskazanych na  rzutach miejscach.  Ilość  tych prze-
krojów zależy od charakteru budynku,  różnic wysoko-
ści posadzki oraz od życzenia zamawiającego. To co jest 
istotne to pomiar, który powinien być wykonany certy-
fikowanymi  instrumentami a na wynikach opracowania 
powinna być zawarta taka informacja.
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Zintegrowane 
projektowanie w 3D
BIM  to  system  modelowania  informacji  o  budynku. 
Inaczej mówiąc zbiór technologii i strategii umożliwiają-
cych uczestnikom procesu wspólne projektowanie, kon-
struowanie  i obsługę obiektu w wirtualnej przestrzeni. 
Technologia ta ogromnie rozrasta się i stanowi świadec-
two postępu cyfrowych  innowacji w branży budowla-
nej. W oparciu o technologię digital twin  i technologie 
wirtualnej  i  rozszerzonej  rzeczywistości,  system  BIM 
pozwoli uzyskać cyfrową replikę budynku i poznać jego 
wirtualny model tak, jakby był już zrealizowany. Standard 
BIM ułatwia analizę i przetwarzanie niezbędnych infor-
macji  o  budynku na  każdym etapie  jego  cyklu  życia  – 
od projektowania, poprzez realizację, aż po zarządzanie 
obiektem.  Ponadto,  wszyscy  uczestnicy  procesu  bu-
dowlanego mają stały dostęp do aktualnych  informacji 
o budynku. Projektowanie odbywa się od razu w świe-
cie wirtualnym, w wersji 3D, co umożliwia koordynację 
wszystkich  elementów  projektu:  konstrukcyjnego,  ar-
chitektonicznego oraz  instalacyjnego. BIM pozwala  na 
stały  dostęp  do  pełnej,  aktualnej  informacji  o  każdym 
z elementów projektu, a co za tym idzie - lepszą koor-
dynację działań  i  łatwiejszą współpracę dla wszystkich 
stron biorących udział w realizacji  inwestycji. Praca na 

jednym cyfrowym projekcie to rozwiązanie, które niwe-
luje kłopoty z koordynacją międzybranżową dotyczącą 
dokumentacji budowlanej, czy kwestie spójności.

Dla lepszych rezultatów
Podobnie  jak pojęcie wirtualnego prototypowania  zre-
wolucjonizowało branżę motoryzacyjną, czy odzieżową, 
koncepcja  wirtualnego  modelowania  informacji  o  bu-
dynku  rewolucjonizuje  również  proces  projektowania 

Technologie cyfrowe   
w budownictwie – wirtualne 
prototypowanie inwestycji 
Praktyczne korzyści wynikające z BIM są w zasięgu ręki      
Olivier Durix - Dyrektor Generalny Bouygues Immobilier Polska

Digitalizacja jest obecnie jednym z kluczowych elementów funkcjonowania każdej branży. Moż-
na się spodziewać, że również proces projektowania inwestycji mieszkaniowych w ciągu kilku 
najbliższych lat przeniesie się w całości do świata wirtualnego. Jak Bouygues Immobilier Polska 
wdraża BIM w swoich inwestycjach? Dzielimy się swoim doświadczeniem w oparciu o prowadzo-
ne przez nas procesy budowlane nieruchomości na cele mieszkaniowe.
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inwestycji mieszkaniowych. Jest  jedną z osi strategicz-
nych,  która  stymuluje  digitalizację  branży  deweloper-
skiej  i  wykorzystanie  mechanizmów  analizy  danych. 
Projektowanie  inwestycji  coraz  bardziej  połączone 
będzie  z  zarządzaniem  informacją.  To  znacząco ułatwi 
koordynację  całego  procesu  inwestycyjnego,  przy-
nosząc  wszystkim  jego  uczestnikom  wiele  korzyści. 
Wykorzystanie możliwości systemu BIM mogłoby zna-
cząco  unowocześnić  narzędzia  stosowane  dotychczas 
w  trakcie  projektowania  i  budowy  inwestycji mieszka-
niowych.  Dzięki  koncepcji  BIM  wszystkie  strony  za-
angażowane  w  proces  projektowania  inwestycji  mogą 
zoptymalizować  swoją  efektywność  i  znacząco  zmini-
malizować  ryzyko  wystąpienia  ewentualnych  błędów 
czy kolizji na bardzo wczesnym etapie tworzenia projek-
tu oraz dokumentacji budowlanej. Dzięki centralizowa-
niu danych o gruntach  i  łączeniu  ich z cyfrowymi mo-
delami inwestycji z danymi z georadarów i lidarów, jest 
możliwa optymalizacja koncepcji pod kątem dostosowa-
nia obiektu do środowiska naturalnego, tkanki miejskiej 
i warunków gruntowych.

Istotne są nie tylko 
aspekty finansowe
Na podstawie wirtualnego prototypu inwestycji progno-
zować można zużycie materiałów budowlanych, koszty 
realizacji  danego  etapu  inwestycji  oraz  kontrolować 
zgodność prac z harmonogramem budowy. Dodatkowo, 
oprogramowanie do zarządzania informacją w systemie 
BIM pozwala odtwarzać historię naniesionych w projek-
cie zmian, analizować je i przewidywać ich konsekwen-
cje finansowe. Ponadto, model BIM pozwala zbadać, jak 
duży ślad węglowy zostanie wygenerowany przy użyciu 
poszczególnych  materiałów  budowlanych,  m.in.  beto-
nu. W  rezultacie pozwala  to na  lepszą  kontrolę wpły-
wu  danej  inwestycji  na  środowisko  naturalne  podczas 
całego jej cyklu życia, w tym analizę śladu węglowego. 
Praktyczne korzyści wynikające z BIM są w zasięgu ręki. 
Każda zmiana wprowadzona na modelu skutkuje auto-
matycznym uaktualnieniem wszystkich rysunków, dzię-
ki  czemu proces  tworzenia  dokumentacji  jest  szybszy, 
sprawniejszy,  a  ryzyko  błędu  i  niespójności  jest  prak-
tycznie  wyeliminowane. Możemy  analizować  niemalże 
w czasie rzeczywistym różne warianty projektu.

Personalizacja oferty dla 
nabywców mieszkań
Dzięki BIM klienci  firm deweloperskich otrzymają  lep-
szy  produkt  końcowy.  Istnieje  wiele  zalet  związanych 
z  interaktywną  prezentacją  ofert  dla  klientów  –  tech-
nologia BIM stwarza nowy standard w odniesieniu do 
ich  doświadczeń  i  oznacza  nową  jakość  w  sposobach 

personalizacji  oferty.  Model  BIM  umożliwia  również 
analizę wpływu danej inwestycji na środowisko natural-
ne oraz pomaga realizować projekty spełniające wymogi 
zrównoważonego budownictwa. W wielu przypadkach 
wpływa  to  na  generowanie  oszczędności  i  zmniejsze-
nie  rachunków za ogrzewanie  i prąd dla mieszkańców. 
Ponadto,  w  biurach  sprzedaży  Bouygues  Immobilier 
Polska  można  oglądać  mieszkania  w  wersji  3D. 
Nawiązując  do  gamifikacji  (terminologia  słusznie  koja-
rzona z grami komputerowymi) przy użyciu specjalnego 
ekranu dotykowego, przyszli  nabywcy mieszkań mogą 
poznać okolicę projektu, czy też dowiedzieć się, w której 
części budynku usytuowany jest lokal i jakie będzie jego 
nasłonecznienie. Takie udogodnienia rozwijają i wzmac-
niają client experience,  istotny dla firm deweloperskich 
oraz nabywców mieszkań.

Gotowość branży na 
wdrożenia BIM
W Europie, BIM zyskuje na znaczeniu m.in. dzięki pro-
jektom  publicznym,  które  obligatoryjnie  realizowane 
są  zgodnie  z  tą  koncepcją.  System  ten  stosowany  jest 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii czy Czechach. 
Jeśli chodzi o Polskę, mamy już do czynienia z przypad-
kami wymogu zastosowania BIM w zamówieniach pu-
blicznych,  istnieje  również  wiele  inicjatyw  rządowych 
i  pozarządowych mających  na  celu  cyfryzację  sektora 

BIM pozwala nam na ulep-
szanie naszych projektów, 

zarówno z perspektywy relacji z Klientem, jak 
i lepszego zarządzania zasobami. Nabywcom 
mieszkań zapewni interaktywną prezenta-
cję spersonalizowanej oferty z użyciem wir-
tualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Tym 
samym, umożliwi pozyskanie coraz bardziej 
realistycznych, dokładnych i dostosowanych 
do indywidualnych preferencji doświad-
czeń związanych z danym lokalem. Ponadto, 
klienci będą mogli dowiedzieć się, jakich 
zmian lokatorskich będą mogli dokonać, m.in. 
w układzie pomieszczeń. Planujemy również 
wprowadzić technologię, która pozwoli pre-
zentować klientom wirtualnie, w wersji 3D 
np. sposób aranżacji wnętrz pod klucz z wy-
korzystaniem konkretnych, wybranych przez 
nich pakietów wykończeniowych dostępnych 
w ramach naszego programu Atelier.

Dominik Harpula - Menadżer ds. BIM 
i Digitalizacji w Bouygues Immobilier 

Polska.
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i  popularyzację  tej  technologii wśród wszystkich  pod-
miotów związanych z rynkiem budowlanym.

100% nowych inwestycji 
Bouygues Immobilier Polska 
projektowanych w BIM 
Bouygues  Immobilier  Polska  jest  prekursorem  BIM 
wśród  krajowych  firm  deweloperskich.  Firma  rozpo-
częła  przygotowania  do  implementacji  tej  koncepcji 
na  początku  2017  roku,  korzystając  z  doświadczeń 
międzynarodowych  Grupy  Bouygues.  Polski  oddział 
Bouygues  Immobilier,  widząc  ogromny  potencjał  tej 
technologii zdecydował się przejść na model BIM, jako 
jeden z pierwszych deweloperów w kraju. Podobnie jak 
we Francji, wprowadzanych  jest wiele  innowacji  i pro-
mowane  jest  zrównoważone  budownictwo,  przy  wy-
korzystaniu zaawansowanych technologii budowlanych 
i najbardziej innowacyjnych rozwiązań informatycznych. 
Zależy nam, by współtworzyć rynek i przyczynić się do 
popularyzacji koncepcji BIM w Polsce. Do tego zachę-
camy także wszystkich naszych partnerów branżowych, 

w tym architektów, projektantów instalacji i generalnych 
wykonawców. Warto wspomnieć,  że BIM  jest  techno-
logią dla każdego, co oznacza, że angażować mogą się 
w nią nawet mniejsze biura projektowe.

BIM w Polsce – przyszłość
BIM    jest wyraźnym  trendem  rozwoju  naszego  sekto-
ra  i rzeczywistością rynku. Coraz więcej firm w Polsce 
rozumie potencjał i korzyści płynące z pracy w oparciu 
o model.  Jak  pokazują  doświadczenia  firmy  Bouygues 
Immobilier,  ekosystem  firm  gotowych  podjąć  współ-
pracę  z  deweloperem w  oparciu  o  wirtualne  prototy-
powanie rośnie z dnia na dzień. Patrzymy w przyszłość 
z  nadzieją,  że  środowisko  BIM możliwie  szybko  ustali 
wspólny  standard  pozwalający  na  pełną  transparent-
ność i otwartość we współpracy pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami  procesu  BIM. Wszystko  wskazuje  na  to, 
że innowacje związane z digital twin, ze sztuczną inteli-
gencją i robotyką mogą nam pomóc w rozwoju, nie ma 
wątpliwości,  że nieruchomości  równie szybko przeżyją 
własną rewolucję w tej dziedzinie. 

Bouygues Immobilier Polska Bouygues Immobilier jest rodzinną firmą deweloperską o zasięgu między-
narodowym, z 62-letnim doświadczeniem w budownictwie. Polski oddział należy w 100% do Bouygues 
Immobilier – jednego z największych deweloperów we Francji i korzysta z doświadczeń i know-how spół-
ki-matki. Bouygues Immobilier Polska działa od 2001 roku, ciesząc się zaufaniem Klientów w Warszawie, 
Wrocławiu i Poznaniu. Jest jednym z największych deweloperów inwestycji mieszkaniowych w stolicy. 
W Polsce, firma wybudowała do tej pory 38 projektów mieszkaniowych oraz oddała do użytku ponad 
5500 mieszkań. Ponadto 4 inwestycje firmy (Accent Eco, Accent Vert, Camelia oraz La Melodie) wyróż-
nione zostały prestiżowym certyfikatem HQE International, premiującym budownictwo wysokiej jako-
ści przyjazne środowisku, zaś certyfikatem BREEAM wyróżniona została inwestycja Miasteczko Orange. 
Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. 

O Grupie Bouygues - Bouygues to zdywersyfikowana Grupa przemysłowa z rozwiniętą kulturą kor-
poracyjną, mająca swoją główną siedzibę w Paryżu. Jej działalność skupia się na dwóch sektorach: bu-
downictwie – Bouygues Construction (budownictwo, prace publiczne oraz sieci elektryczne), Bouygues 
Immobilier (nieruchomości) i Colas (budownictwo drogowe), oraz branży telekomunikacyjnej i mediów – 
kanał telewizyjny TF1 oraz spółka Bouygues Telecom. Grupa jest częściowym udziałowcem firmy Alstom. 
Do największych osiągnięć Bouygues należy realizacja stadionu Stade de France w Paryżu, tunel pod 
kanałem La Manche oraz gmach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Grupa Bouygues prowadzi dzia-
łalność w ponad 80 krajach, zatrudniając około 120 tys. pracowników. Firma jest notowana na giełdzie 
w Paryżu (Euronext: EN).
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Czym nie jest porozumienie 
inwestycyjne?
Porozumienie  inwestycyjne nie  jest  a przynajmniej nie 
powinno być umową o partnerstwo publiczno-prywat-
ne; umową o realizację zamówienia publicznego; umo-
wą  o  powierzenie  realizacji  zadań własnych  podmiotu 
publicznego  a  także  umową  pokazującą  kompetencje 
podmiotu publicznego na rzecz podmiotu prywatnego.

Źródła porozumień 
inwestycyjnych
Porozumienia  inwestycyjne  zawierane  pomiędzy 
podmiotami  prywatnymi  i  publicznymi.  Podmioty 
te  występują  jako  partnerzy  (a  nie:  urząd  -  petent), 
którzy  regulują  wzajemne  stosunki  oraz  zobowią-
zania  związane  z  planowaną  inwestycją  prywatną. 
Podstawy dla takich umów znajdujemy m.in. w sytuacjach:
•Porozumienie  określające  sposób  realizacji  inwestycji 
towarzyszącej z ustawy  o ułatwieniach w przygotowa-
niu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących („lex deweloper”);
•Umowa  urbanistyczna  dla  inwestycji  w  obszarze 

objętym  planem  rewitalizacji  z  ustawy  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 
•Prywatne  środki  rzeczowe  i  pieniężne  na  inwestycje 
drogowe z ustawy o finansowaniu infrastruktury trans-
portu lądowego; 
•Porozumienie dotyczące inwestycji drogowej w związ-
ku z prywatną inwestycją niedrogową z ustawy o dro-
gach publicznych; 
•Nakłady  prywatne  poniesione  na  budowę  (publicz-
nych)  urządzeń  infrastruktury  technicznej  z  ustawy  
o gospodarce nieruchomościami; 

Porozumienia
inwestycyjne zawierane 
z podmiotami publicznymi
Jak wpływają na realizację inwestycji prywatnej?    
Krzysztof Kwaśniewicz - Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii CASUS IURIS 

Każda inwestycja prywatna wiąże się z nawiązaniem relacji z podmiotami publicznymi. Zazwy-
czaj w przypadku inwestycji budowlanej mamy do czynienia z koniecznością uzyskania niezbęd-
nych decyzji administracyjnych, np. decyzji podziałowych, decyzji środowiskowych, pozwoleń na 
budowę, itp. Czasami jednak istnieje potrzeba uzgodnienia zasad współpracy i towarzyszących 
temu zazwyczaj świadczeń z podmiotem publicznym, tak aby realizacja inwestycji mogła prze-
biegać sprawnie i bez zaskoczeń. Służą temu tzw. „porozumienia inwestycyjne”. 
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•Uzgodnienia  odnośnie  odszkodowania  za  działki  wy-
dzielone  pod  drogi  publiczne  z  ustawy  o  gospodarce 
nieruchomościami;
•Odpłatne  przekazanie  urządzeń  infrastruktury  wod-
-kan  przez  inwestora  prywatnego  z  ustawy  o  zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków; 
•Także:  darowizny  (środków  rzeczowych  lub  pienięż-
nych) na rzecz samorządu terytorialnego stanowiące le-
galne źródło ich dochodów zgodnie z ustawą o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego.

Formy umowy
Z punktu widzenia prawa cywilnego porozumienia inwe-
stycyjne są to umowy nienazwane. Brak jest w aktualnie 
obowiązujących przepisach umowy o takiej nazwie. Nie 
ma regulacji zwartości takiej umowy czy też podstawo-
wych praw i obowiązków stron. Powołane akty prawne 
nie zawierają zazwyczaj szczegółowych instrukcji co do 
zawartości i formy takich umów - wyjątkiem jest „lex de-
weloper”. Zatem treść i zawartość tych umów ukształ-
towana  jest  głownie przez praktykę. Często podmioty 
publiczne  dysponują  swoimi  wzorami  takich  umów, 
jednak równie często zgadzają się bazować (oczywiście 
po  wprowadzeniu  swoich  uwag)  na  projektach  takich 
umów  przekazanych  przez  inwestorów  prywatnych. 

Charakter porozumienia 
Generalnie  są  to  umowy  o  charakterze  cywilnopraw-
nym,  choć  niektóre  ich  elementy  znajdują  oparcie 
w  przepisach  prawa  administracyjnego.  Nasza  prak-
tyka wskazuje,  że w  związku  z  tym  czasami  dochodzi 
do  ciekawych  pod  względem  prawnym  sytuacji,  gdy 
wobec  sporu  na  gruncie  porozumienia  inwestycyj-
nego  powstaje  wątpliwość,  jaki  sąd  (administracyjny 
czy  cywilny)    będzie  właściwy  do  jego  rozstrzygania. 
Zazwyczaj będzie to jednak sąd cywilny. Cechą wspól-
ną  jest  to, że umowy zawierane są pomiędzy podmio-
tem  publicznym  i  prywatnym w  związku  z  planowaną 
inwestycją  prywatną  i  zazwyczaj  regulują  świadczenia 
inwestora prywatnego na rzecz podmiotu publicznego, 
nierzadko  nieodpłatne  lub  za  symboliczną  „złotówkę”.

Postępowania administracyjne
Konieczność  uzyskania  uzgodnień,  zezwoleń  czy  opi-
nii  oznacza,  że  pomiędzy  podmiotem  publicznym 
a  prywatnym  zachodzą  relacje  o  charakterze  stric-
te  administracyjnym,  których  procedura,  przesłan-
ki    udzielenia  decyzji  są  (przynamniej w  teorii)  uregu-
lowane wprost w  przepisach  prawa.  Ten  rodzaj  relacji 
pomiędzy  podmiotami  prywatnymi  a  publicznymi  nie 
jest  bezpośrednim  przedmiotem  niniejszej  publikacji, 

jednak  warto  odnotować,  że  potrzeba  przeprowadze-
nia  określonych  postępowań  administracyjnych  może 
wpływać  na  konkretne  porozumienie  inwestycyjne. 
W  ramach porozumienia  inwestycyjnego może  się na-
tomiast  znaleźć  zobowiązanie  inwestora  prywatnego, 
np.  do  wszczęcia  danej  procedury  administracyjnej 
(wystąpienie  o  pozwolenie  na  budowę,  pozwolenie 
wodnoprawne,  podział  działki)  bądź  określonego  za-
chowania  (niewnoszenie odwołania,  zrzeczenia  się od-
szkodowania czy przeniesienia pozwolenia na budowę). 

Procedury administracyjne
Warto podkreślić pewną kwestię, którą czasami  inwe-
storzy  prywatni  czy  ich  przedstawiciele  nie  do  końca 
odnotowują. W przypadku podmiotów publicznych nie 
obowiązuje zasada pełnej swobody umów. W przypad-
ku  podmiotów  publicznych  generalnie  obowiązuje  bo-
wiem zasada, że dozwolone dla nich jest zawieranie tego 
rodzaju porozumień, które mają umocowanie w obowią-
zujących przepisach prawa. 

Porozumienia inwestycyjne nie 
mogą zmieniać, modyfikować czy 
wprowadzać nowych elementów do 
procedur uregulowanych ustawo-
wo. Oczekiwanie wprowadzenia do 
porozumienia inwestycyjnego okre-
ślonych zapisów w tym zakresie jest 
prawnie  niedopuszczalne.  
Podmiot  publiczny  pełniący  funkcję  organu  admi-
nistracyjnego  nawet  przy  swojej  dobrej  woli  nie 
może  modyfikować  regulacji  ustawowych  określa-
jących  tok  postępowania.  Przede  wszystkim,  na-
leganie  na  ich  wprowadzenie  i  zrozumiały  brak 
zgody podmiotu publicznego może być zarzewiem zu-
pełnie niepotrzebnego konfliktu pomiędzy podmiotami. 



POMAGAMY  I  KSZTAŁCIMY
V. Anweiler, M. Kotulla, K. Kwaśniewicz Kancelaria Radców 
Prawnych CASUS IURIS Sp.j. działa w celu podnoszenia świa-
domości prawnej, pomagając przedsiębiorcom oraz podmiotom 
publicznym, udzielając na ich rzecz wyspecjalizowanej i mak-
symalnie użytecznej pomocy prawnej, przy stałym dążeniu do 
podwyższania standardów świadczonych usług prawnych i do-
chowaniu wysokich standardów etycznych. 

Nasza kancelaria funkcjonuje na rynku usług prawniczych od ponad 27 lat.  
Wieloletnie doświadczenie, połączone z szeroką i stale rozwijaną wiedzą i umie-
jętnościami całego zespołu kancelarii powoduje, iż świadczone przez nas usługi 
charakteryzują się przede wszystkim profesjonalizmem i rzetelnością. Cenimy 
sobie lojalność, pracowitość i uczciwość wobec Klientów i Współpracowników. 
Główne obszary naszej praktyki to:

Inwestycje budowlane i nieruchomości – chronimy interesy prawne 
uczestników inwestycji budowlanych, zarządzamy roszczeniami kontraktowymi 
(claim management) wraz z zastępstwem w postępowaniach administracyjnych, 
sądowych i arbitrażowych,  prowadzimy audyty due dilligence nieruchomości 
oraz doradzamy i reprezentujemy Klientów w transakcjach obrotu nieruchomo-
ściami, 

Praktyka generalna dla przedsiębiorców – świadczymy kompleksową 
obsługę prawną dla przedsiębiorców obejmującą w szczególności: obsługę kor-
poracyjną spółek kapitałowych, fuzje i przejęcia (mergers and acquisitions), kon-
trakty handlowe (w tym w obrocie międzynarodowym oraz wzory Ogólnych 
Warunków Sprzedaży), audyty prawne i wdrożenia wewnętrznych procedur 
firm (compliance, anitfraud, whistleblowing, responsibility of collective entities), 
ochrona danych osobowych (RODO/GDPR) oraz procesy sądowe związane z bie-
żącą działalnością,

Prawo pracy dla przedsiębiorców – doradzamy i przeprowadzamy audy-
ty prawne, opracowujemy regulaminy, zajmujemy się transgranicznym prawem 
pracy i delegacjami,  kontraktami managerskimi czy sporami zbiorowymi, pro-
cedurami antymobbingowymi, reprezentujemy pracodawców w  toku kontroli 
a także podczas procesów sądowych,

Obsługa prawna Klienta publicznego – obejmuje w szczególności zamó-
wienia publiczne, inwestycje budowlane i ochronę prawną rozliczeń z general-
nymi wykonawcami/podwykonawcami, planowanie przestrzenne oraz porozu-
mienia z inwestorami prywatnymi,  gospodarkę komunalną, finanse publiczne 
i reprezentację w postępowaniach kontrolnych oraz reprezentację przed sądami 
powszechnymi i administracyjnymi oraz instytucjami kontrolnymi. 

V. Anweiler, M. Kotulla, K. Kwaśniewicz 
Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp.J.

53-236 Wrocław, ul. Buska 9/1 , 
tel.: 71 338 45 50, 71 338 45 37, e-mail: casus@casus.wroc.pl 
www.casusiuris.wroc.pl, www.kontraktybudowlane.pl
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Kategorie konkursu
Top Woman to w pierwszym rzędzie złożony z 15 kate-
gorii konkurs zwieńczony uroczystą galą. Oprócz kate-
gorii podstawowych są też cztery wyróżnienia specjalne: 
Best Team – dla zespołów zarządzanych przez kobietę, 
Pro-Woman  Company  -  nagroda  dla  firmy  wspiera-
jącej  kobiety w  systemowy  i wyróżniający  się  sposób, 
Top Woman in Real Estate - nagroda internautów oraz 
Influencer  of  the  Year  -  nagroda  Rady  Programowej.  
Szczegóły na www.topwoman.pl.

Kto jest nagradzany?
Nagradzane są kobiety, które osiągnęły szczególne wy-
niki  biznesowe  i  tym  samym umocniły  swoją  firmę na 
rynku,  wyróżniły  się  swoją  praktyką  zarządczą,  osią-
gają ponadprzeciętne wyniki w sowich dziedzinach,  są 
otwarte  na nowe  rozwiązania  i  odważne w  ich  imple-
mentacji.  „Nie wystarczy robić ambitne projekty. Trzeba 
też  o  ich mówić  i  nagradzać  ich  twórczynie,  aby  były 
inspiracją dla  innych. Kobiety  rzadziej mówią o swoich 
osiągnięciach, chociaż robią świetne rzeczy. Chcemy to 
zmienić. W drugiej edycji Konkursu stoją za nami murem 
największe firmy z branży. Wierzymy, że z  ich pomocą 
możemy dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców” 
– mówi Krystyna Swojak, organizator Konkursu.

Real Estate Talks
Top Woman wyłania też pewne wartości – determinację 
w dążeniu do celu, otwartość, dzielenie się doświadcze-
niem. Warte  uwagi  są  też  inicjatywy  około  konkurso-
we –  cykl  spotkań Real Estate Talks,  które odbyły  się 
w  Warszawie  i  miastach  regionalnych,  oraz  program 

mentoringowy.  Spotkania  są  też  znakomitą  okazją  do 
ciekawych, inspirujących rozmów, jak i budowania kon-
taktów w branży.

Kto nas wspiera?
W  organizację  Konkursu  Top  Woman  in  Real  Estate 
aktywnie  zaangażowali  się  liderzy  rynku  nierucho-
mości  i  przedstawiciele  kluczowych  organizacji  bran-
żowych,  takich  jak:  RICS,  Ladies  First,  WIREP,  SARP 
czy  PLGBC.   Co ważne, w  budowanie  równych  szans 
w branży włączyli się też mężczyźni. „Jesteśmy dumni, 
że możemy wesprzeć inicjatywę, która promuje talenty 
i dokonania pań zasiadających w zarządach i na stano-
wiskach kierowniczych. Są one wzorem do naśladowa-
nia” - mówi Jeroen van der Toolen, Managing Director 
CEE, Ghelamco. „Uważam, że różnorodność jest bardzo 
ważna zarówno dla Echo Investment, jak i naszej bran-
ży”  –  mówi  Nicklas  Lindberg,  Prezes  Zarządu,  Echo 
Investment.

Top Woman      
in Real Estate 
Nie wystarczy robić ambitne projekty   
Krystyna Swojak  - Managing Director of Top Woman in Real Estate

Top Woman in Real Estate to coroczna inicjatywa, której celem jest inspirowanie i wzajemne 
wspieranie kobiet w branży nieruchomości. Jest to też okazja i zachęta dla kobiet, żeby o swoich 
osiągnięciach opowiedzieć i pokazać je w świetle reflektorów. Poznaj projekt dla kobiet biznesu.
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Po co dokonuje się podziału?
Głównym  celem  wykonywania  podziałów  nierucho-
mości  są  cele  inwestycyjne. Najczęściej  dzielimy,  żeby 
sprzedać  fragment  działki  lub  zrealizować  zamierze-
nia  inwestycyjne.  Analizując  wykonane  podziały  nie-
ruchomości możemy  śmiało  stwierdzić,  że  praktycznie 
każdą  nieruchomość  da  się  podzielić.  Co  nie  oznacza, 

że możliwość wykonania  podziału  jest  zawsze  zgodna 
z oczekiwaniami inwestora. Często ograniczeniami stają 
się zapisy miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego lub wymogi odrębnych przepisów np. odle-
głości projektowanych granic od budynków.    

Ile trwa podział nieruchomości?
Czas podziału nieruchomości to element, który bardzo 
często  zaskakuje  inwestorów.  Wyróżnić  można  kilka 
etapów podziału nieruchomości: wykonanie wstępnego 
projektu podziału; wydanie postanowienia dotyczącego 
podziału; wykonanie mapy z projektem podziału; wyda-
nie  decyzji  zatwierdzającej  podział;  nadanie  ostatecz-
ności decyzji podziałowej; wprowadzenie zmian w KW. 
Czas potrzebny na jej poprowadzenie zależy głównie od 
pracy urzędników i narzuconych w KPA terminów. 

Procedura podziału powinna trwać 
5 miesięcy. Jednak w praktykach po-
działowych dla m.st. Warszawy pro-
ces ten trwa średnio 11-15 miesięcy. 

Błędy 
podziałów nieruchomości 
Ograniczenia procesów inwestycyjnych    
Rafał Rychlicki  - Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Trainer, Author

Podziały nieruchomości odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu przestrzeni oraz realizacji za-
mierzeń inwestycyjnych. Za przysłowiowym „postawieniem kreski na mapie” wiążą się skom-
plikowane i długotrwałe procedury administracyjne. W zależności od rodzaju nieruchomości, 
celu podziału oraz istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dobieramy 
odpowiednią i zarazem najszybszą procedurę przeprowadzenia podziału nieruchomości. Ile trwa 
podział nieruchomości w teorii a ile w praktyce? Kto i w jakich przypadkach może wstrzymać 
podział nieruchomości? Jak błędy na etapie podziału mogą ograniczyć proces inwestycyjny?
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Wynika to z faktu, że wpływ na podział nieruchomości 
mają urzędy, które nie do końca ściśle ze sobą współpra-
cują. Formalna wymiana korespondencji oraz duże ob-
łożenie tematami sprawiają, że jednostki budżetowe nie 
dotrzymują  ustawowych  terminów  zawartych w  KPA. 
Wydział Geodezji w urzędzie miasta/gminy; Powiatowy 
Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej; 
Wydział Architektury w urzędzie miasta/gminy; Wydział 
Planowania  Przestrzennego;  Sąd  Wieczystoksięgowy; 
Konserwator  Zabytków  (w  przypadku  nieruchomości 
zabytkowej); Skarb Państwa (w przypadku nieruchomo-
ści w użytkowaniu wieczystym),  to  tylko niektóre  jed-
nostki,  z  którymi mamy  styczność  przy wykonywaniu 
podziałów nieruchomości. 

Kto wnioskuje o podział? 
Do złożenia wniosku o podział nieruchomości ma pra-
wo właściciel lub użytkownik wieczysty. Wniosek muszą 
podpisać  wszystkie  osoby  mające  wyżej  wymienione 
prawa  do  nieruchomości. Do wniosku  o  podział  nale-
ży dołączyć wstępny projekt podziału, który zwyczajo-
wo wykonuje uprawniony geodeta. Pierwszym etapem 
prac jest podział geodezyjny  nieruchomości, który po-
lega na określeniu w dotychczasowych granicach innej 
konfiguracji  geodezyjnej  działek  gruntu  wchodzących 
w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. 
Pozostałe czynności związane z podziałem nieruchomo-
ści wykonuje już tylko i wyłącznie uprawniony geodeta. 
Zgodnie z przepisami opracowuje on protokół z przyję-
cia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, wy-
kaz synchronizacyjny, mapę z projektem podziału, oraz 
protokół z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych 
punktów granicznych. Należy jednak pamiętać, że geo-
deta  nie  jest  stroną  postępowania  administracyjnego 
dotyczącego podziału nieruchomości. Ostatnim etapem 
podziału jest podział prawny nieruchomości, który pole-
ga na zmianach podmiotowych w zakresie praw rzeczo-
wych do geodezyjnie wyodrębnionych działek gruntu.

Kiedy urząd odrzuci podział?
Sytuacji, w których urząd może nie zgodzić się na po-
dział  nieruchomości  objętej MPZP  jest  kilka.  Pierwszą 
z  nich  jest  niezgodność  parametrów  projektowanych 
działek  z  ustaleniami MPZP. Wydzielane działki muszą 
spełniać  parametry  powierzchniowe  i  wielkościowe, 
które  są  zapisane w miejscowym  planie  zagospodaro-
wania przestrzennego. Drugą jest brak dostępu do dro-
gi publicznej działki będącej przedmiotem podziału  lub 
działek  sąsiednich. Wydzielane  działki muszą  posiadać 
faktyczny i prawny dostęp do drogi publicznej. Musi to 
być dostęp realny, możliwy do wyegzekwowania przez 
inwestora przy użyciu dostępnych środków prawnych. 
Dostęp  prawny  oznacza,  że  musi  on  wynikać  wprost 

z  przepisu  prawa,  czynności  prawnej  bądź  orzeczenia 
sądowego. Faktyczny dostęp do działki oznacza, że musi 
rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia  i przejazdu 
do drogi publicznej. Przeszkodą w wykonaniu podziału 
nieruchomości jest również niezgodność przebiegu linii 
podziału  z  liniami  rozgraniczającymi  tereny  o  różnym 
przeznaczeniu,  a  także  brak  zgody na  podział wszyst-
kich współwłaścicieli / użytkowników wieczystych.

Podział nieruchomości 
nieobjętej MPZP
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego podział rozpatrywany jest w oparciu 
o decyzję o warunkach zabudowy (art. 94 UOGN)  lub 
przepisy odrębne. Zdarza się, że przed wykonaniem po-
działu trzeba wystąpić o decyzję o warunkach zabudo-
wy nawet w przypadku gdy nie zamierzamy realizować 
inwestycji. W odniesieniu do przepisów odrębnych nie 
ma  zamkniętego  katalogu  aktów prawnych,  które mo-
żemy brać pod uwagę. Przykładowe przepisy odrębne 
to  m.in.:  Ustawa  Prawo  ochrony  środowiska,  Ustawa 
o  ochronie  przyrody,  Ustawa  Prawo  wodne,  Ustawa 
o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  Ustawa 
o lasach, Ustawa o autostradach płatnych oraz inne po-
wszechnie obowiązujące akty normatywne, które mogą 
dotyczyć nieruchomości podlegających podziałowi (np. 
regulacje dotyczące stref ochronnych czy ujęcia wód). 

Plan miejscowy w trakcie 
uchwalenia
Jeżeli wniosek  o  podział  został  złożony  po  upływie  6 
miesięcy,  licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały 
o  przystąpieniu  do  sporządzenia  planu  miejscowego, 
lub  po wyłożeniu  projektu  planu miejscowego  do  pu-
blicznego wglądu – postępowanie w  sprawie podziału 
nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu 
miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy. 

Przyjęcie przebiegu 
granic do podziału
Jedną z procedur geodezyjnych w trakcie wykonywania 
podziału  jest  sprawdzenie  dokładności  punktów  gra-
nicznych oraz przebiegu granic w dokumentach archi-
walnych w PZGIK oraz w KW. Jeżeli dane się zgadza-
ją,  a  punkty  graniczne mają  błąd  położenia względem 
osnowy mniejszy niż 10 cm możemy wykonać protokół 
przyjęcia  przebiegu  granic  bez  zawiadamiania  stron. 
W tym przypadku nie mamy obowiązku wynosić granic 
nieruchomości  podlegającej  podziałowi w  terenie  oraz 
zawiadamiać  o  czynnościach  sąsiadów.  Jeżeli  punkty 
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graniczne mają błąd położenia względem osnowy więk-
szy niż 10 cm należy protokół przyjęcia przebiegu granic 
poprzedzić protokołem wyznaczenia punktów granicz-
nych  lub  wznowienia  znaków  granicznych  z  zawiado-
mieniem stron. W tym przypadku niezbędne jest okaza-
nie stronom (właściciel i sąsiedzi) punktów granicznych 
nieruchomości podlegającej podziałowi. Jeżeli brak jest 
wiarygodnych  danych  do  wyznaczenia  punktów  gra-
nicznych  lub  wznowienia  znaków  granicznych  granice 
przed wykonaniem podziału należy ustalić. W tym przy-
padku podział zostanie wykonany dopiero po zakończe-
niu czynności ustalenia granic. Jest  to sytuacja bardzo 
niekorzystana dla inwestora, która może wydłużyć cały 
proces nawet o kilka lat. Odsyłam do Rocznika Geodetic 
2018, gdzie szczegółowo pisaliśmy na temat sposobów 
ustalenia przebiegu granic. 

Gdzie Dekret Bieruta 
blokuje inwestycje?
Teren „dekretowy” o powierzchni ok. 14.148 ha, stano-
wi 27,4% powierzchni Warszawy i znajduje się w grani-
cach Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, 
Pragi-Płd.,  Pragi-Płn.,  Bielan,  Targówka,  Białołęki  oraz 
Ursynowa. Sprawdzając ten element przed zakupem nie-
ruchomości zyskuje się pewność, że dla działki nie toczy 
się  postępowanie wszczęte  przez  dawnych właścicieli. 
W zeszłym roku korzystając z tej procedury uratowali-
śmy potencjalnemu inwestorowi 30 mln zł, za które miał 
kupić nieruchomość na warszawskim Mokotowie. Czas 
rozstrzygnięcia sporu w tym właśnie przypadku według 
niektórych prawników to 20-40  lat. W odniesieniu do 
podziału  nieruchomości,  której  część  jest  objęta  rosz-
czeniami danych właścicieli możemy dokonać podziału 
rozdzielając  fragmenty objęte  i nieobjęte  roszczeniami. 
Szerzej na ten temat w Roczniku Geodetic 2018.

Podział w użytkowaniu 
wieczystym 
W celu dokonania podziału nieruchomości w użytkowa-
niu wieczystym niezbędna jest zgoda właściciela gruntu 
tj. Skarbu Państwa  lub  jednostki samorządu terytorial-
nego. Połączenie nieruchomości z prawem użytkowania 
wieczystego jest możliwe pod warunkiem wcześniejsze-
go ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego. 

„Pionowy” podział nieruchomości 
Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudo-
wana,  a  proponowany  jej  podział  powoduje  także po-
dział budynku, granice projektowanych do wydzielenia 
działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych 
płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego  usytuowane  na  całej  wysokości 
budynku  od  fundamentu  do  przykrycia  dachu. W bu-
dynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciw-
pożarowego,  granice  projektowanych  do  wydzielenia 
działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych 
płaszczyzn. Płaszczyzn, które tworzone są przez ściany 
usytuowane na całej wysokości budynku od fundamen-
tu do przykrycia dachu. Muszą one wyraźnie dzielić bu-
dynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które 
mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne insta-
lacje. Odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia 
się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

Służebności w podziałach 
nieruchomości 
Zgodnie z art. 290 Kodeksu Cywilnego w razie podzia-
łu  nieruchomości władnącej  służebność  utrzymuje  się 
w  mocy  na  rzecz  każdej  z  części  utworzonych  przez 
podział. Jednak, gdy służebność zwiększa użyteczność 
tylko  jednej  lub  kilku  z  nich,  właściciel  nieruchomości 
obciążonej  może  żądać  zwolnienia  jej  od  służebności 
względem części pozostałych. W razie podziału nieru-
chomości obciążonej, służebność utrzymuje się w mocy 
na  częściach  utworzonych  przez  podział.  Jednak,  gdy 
wykonywanie  służebności  ogranicza  się  do  jednej  lub 
kilku z nich, właściciele pozostałych części mogą żądać 
ich zwolnienia od służebności. Jeżeli wskutek podziału 
nieruchomości władnącej albo nieruchomości obciążo-
nej sposób wykonywania służebności wymaga zmiany. 
Sposób ten w braku porozumienia stron będzie ustalony 
przez sąd.

Jak podziały ograniczają 
proces inwestycyjny?
Głównym  czynnikiem  ograniczającym  proces  inwesty-
cyjny jest czas. Warto przed wykonaniem podziału prze-
analizować możliwości prawne, a co za tym idzie czasowe 
poszczególnych procedur i wybrać tę najkorzystniejszą. 
Niestety zdarza się, że procedura podziału blokuje, np. 
podpisanie aktów notarialnych, a co za tym idzie prowa-
dzi do realnych strat dla inwestorów. Wpisanie procedu-
ry podziału w ramy czasowe prowadzenia całej inwesty-
cji umożliwi sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie 
całego procesu. Zdarza się również, że inwestorzy chcą 
przeforsować swoje wizje podziału, które nie są zbieżne 
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. W większości przypadków próby kończą się 
niepowodzeniem i skutkują jedynie stratą kilku miesięcy. 
Oczywiście czynników, które mogą wpłynąć na realiza-
cję podziału jest o wiele więcej zatem warto przeanali-
zować  ten proces dla konkretnej nieruchomości  i  znać 
wcześniej wszystkie zagrożenia jakie mogą nas spotkać.



Kilkukrotne podziały i scalenia 
jednej nieruchomości umożliwiają 
zwiększanie wskaźników zabudowy. 
Błędne decyzje generują straty i mogą 
wpływać na opóźnienia procesów 
inwestycyjnych. - Rafał Rychlicki
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Istota planowania 
przestrzennego
Warunki  realizacji  inwestycji  w  danej  lokalizacji,  czy-
li  formalne przygotowanie  terenu do  realizacji  różnych 
celów, są określane w Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku 

braku planu wykorzystywana jest decyzja o warunkach 
zabudowy. Wymienione opracowania  są ogólnie nazy-
wane dokumentami planistycznymi. Błędy  inwestorów 
popełniane w fazie formalnego przygotowania terenów 
do realizacji inwestycji budowlanych można podzielić na 
trzy grupy.

Sekretna procedura planistyczna?
Pierwsza grupa to błędy zaniechania na etapie przygo-
towywania dokumentów planistycznych. Zbyt małe za-
angażowanie w te procesy lub jego całkowity brak może 
znacząco ograniczyć  lub  nawet  czasem wykluczyć  za-
mierzenia inwestycyjne. Czasem zapomina się, iż istnieją 
możliwości wpływania na treść dokumentów planistycz-
nych. Niektórym się wydaje, że plany czy studia robią ja-
cyś „oni” w sekretnej procedurze. Po pierwsze każdy ma 
prawo wnioskować o sporządzenie lub zmianę studium 
lub planu miejscowego. Po drugie, w każdej procedurze 
są wyznaczone okresy, w których każdy może wpływać 
na to co się znajdzie w dokumencie. Jest czas na skła-
danie wniosków przed rozpoczęciem projektowania; jest 
czas na składnie uwag do już powstałego projektu; jest 
też dyskusja publiczna, w trakcie której można przedsta-
wić  swoje oczekiwania  i oczywiście  są  sesje  rad gmin, 
w których każdy może uczestniczyć.

Potknięcia 
inwestorów na etapie 
planowania inwestycji
Rola inwestora w systemie planowania przestrzennego    
Grzegorz Chojnacki - Urbanista, właściciel pracowni SUNBAR i KANON,      
Rzeczoznawca Izby Urbanistów, Wykładowca

Stworzenie warunków realizacji zabudowy jest pierwszą fazą procesu inwestycyjnego, gdzie we 
wszystkich jego etapach konieczna jest współpraca wszystkich uczestników. O ile w fazach pro-
jektowej i realizacyjnej współpraca właścicieli i inwestorów z architektami i inżynierami jest po-
wszechna, to niestety zdarza się, że w pierwszym etapie czyli w tworzeniu warunków, w jakich 
będzie powstawać nowa zabudowa, uczestnictwo właścicieli i inwestorów jest zaniedbywane 
- co ma swoje późniejsze konsekwencje.
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Współpracuj z urzędem
W przypadku decyzji o warunkach zabudowy również 
można pomóc urzędnikom poprzez odpowiednie przy-
gotowanie  wniosku.  Oprócz  obowiązkowych  załączni-
ków i danych można przekazać też jak najdokładniejszą 
koncepcję tego co chcemy zrealizować. W uzasadnieniu 
z  kolei  należy  opisać  jak  najlepsze  dane o  otoczeniu  - 
w  szczególności  o  obiektach,  do  których  chcielibyśmy 
nawiązać naszą  inwestycją. Coraz więcej urzędów sta-
ra się, aby w trakcie przygotowywania projektu decyzji 
o warunkach zabudowy  istniała możliwość zapoznania 
się  z  proponowanymi  rozwiązaniami,  dzięki  temu  in-
westor ma  szansę  korygować  czy  uzupełniać wniosek 
w ramach jednego postępowania co znacznie oszczędza 
czas. Urząd nie musi wydawać decyzji odmownej a in-
westor nie musi składać ponownego wniosku ze zmie-
nianymi  parametrami.  Aktywne  uczestnictwo  w  przy-
gotowaniu  dokumentów  planistycznych  na  podstawie, 
których będą lokalizowane inwestycje przynosi korzyści 
wszystkim stronom a jego brak może prowadzić do zna-
czących komplikacji i wydłużenia procesów.

Historia pewnej decyzji o WZ
Przykładem  zaniedbania  ze  strony  inwestora  może 
być  historia  pewnej  decyzji  o  warunkach  zabudowy. 
Inwestor starał się o decyzję na kolejny budynek miesz-
kalny w  kompleksie  zabudowy,  którego  część  już  sam 
zrealizował. Władzom gminy jak i  inwestorowi zależało 
aby  inwestycja  była  dobrze wkomponowana w  istnie-
jące założenie. Inwestor miał możliwość zapoznania się 
projektem decyzji o warunkach zabudowy. Nowy budy-
nek miał  przylegać bezpośrednio do  innego będącego 
już w trakcie  realizacji, dlatego w decyzji o warunkach 
zabudowy wpisano wysokość  kolejnego  budynku we-
dług  projektu  budowlanego  budynku,  który  już  istniał 
ale nie był jeszcze oddany do użytku. Niestety budynek 
ten zrealizowano z pewnymi odstępstwami od pierwot-
nego projektu o czym inwestor musiał wiedzieć. Szkoda, 
że we wniosku o decyzję na kolejny budynek inwestor 
nie  podał wszystkich  znanych  sobie  faktów.   W efek-
cie wydano decyzję o warunkach  zabudowy  i  pozwo-
lenie na budowę kolejnego budynku w trakcie realizacji, 
który  nie  będzie  mógł  mieć  wysokości  umożliwiającej 
osiągnięcie założonego efektu przestrzennego – budyn-
ków o równej wysokości stanowiących ciągłą pierzeję. 
Oczywiście  doprowadziło  to  do  konieczności  wstrzy-
mania budowy kolejnego budynku.

Czy analizujesz aktualny plan?
Druga  grupa  to  błędy  polegające  na  braku  weryfiko-
wania celów inwestycji z treścią obowiązujących doku-
mentów planistycznych. Przed zakupem nieruchomości 

czy  rozpoczęciem planowania  nowej  inwestycji  należy 
bezwzględnie sprawdzać co jest w dokumentach plani-
stycznych.  Znam  sytuację,  gdzie  wybudowano  zespół 
budynków  szeregowych  na  podstawie  pozwolenia  na 
budowę wydanego w  oparciu  o  nieobowiązujący  plan 
miejscowy. Nowy plan w  rzeczywistości obowiązujący 
w czasie, gdy wydawano pozwolenie zakazywał tej for-
my zabudowy. Deweloper rozpoczął sprzedaż segmen-
tów  jeszcze  przed  formalnym  zakończeniem  budowy. 
Niestety nabywcy o problemach dowiedzieli się dopie-
ro  przy  próbach  oddania  inwestycji  do  użytkowania. 
Abstrahując od tego jak doszło do tak poważnej pomył-
ki przy pozwoleniu na budowę zupełnym zaskoczeniem 
jest fakt, że ludzie wydając często oszczędności swojego 
życia nie sprawdzają co jest zapisane w obowiązujących 
planach miejscowych. Nie można opierać się wyłącznie 
na informacjach od sprzedającego tym bardziej, że plany 
miejscowe są powszechnie dostępne. 

Źle czytamy dokumenty
Trzecia  grupa  to  błędy w  odczytywaniu  dokumentów 
planistycznych. Brak odpowiedniego doświadczenia we 
właściwym  odkodowywaniu  zawartych  w  dokumen-
tach  planistycznych  norm może  prowadzić  do  proble-
mów z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub może po-
wodować, że potencjał inwestycyjny nieruchomości nie 
zostanie  w  pełni  wykorzystany.  Jako  przykład  można 
tu przytoczyć sytuację, gdzie nabywca pozornie atrak-
cyjnej działki nie wziął pod uwagę faktu, że w rysunku 
planu miejscowego wrysowano  obowiązującą  linię  za-
budowy niestety tuż poza granicą tej działki. W efekcie 
nie  jest możliwe zrealizowanie  jakiegokolwiek budynku 
bez dokupienia działki  sąsiedniej  a  ta niestety ma nie-
uregulowany  stan  prawny. Nawet  najlepsza  oferta  nie 
pozwoliła na jej zakup. Interpretując plan miejscowy in-
westor wziął pod uwagę tylko przeznaczenie i parame-
try zabudowy według części tekstowej planu. Niestety 
właściwa wykładnia planu musi uwzględniać łącznie oba 
jego elementy tj. zarówno część tekstową jak i graficzną.

Skorzystaj z Eksperta
Jeśli  nawet  dokumenty  planistyczne  są  niezrozumiałe 
dla  przeciętnego  nabywcy  a  procedury  ich  tworzenia 
wydają się zbyt skomplikowane to jest wielu Ekspertów, 
którzy mogą pomóc przy składaniu wniosków czy uwag 
do  dokumentów  tworzonych  oraz  przy  odczytywaniu 
postanowień dokumentów istniejących. Najlepiej są do 
tego przygotowani urbaniści, którzy nie tylko pracują dla 
urzędów gmin ale też mogą pomagać inwestorom i wła-
ścicielom nieruchomości. Mogą to też być np. architekci, 
geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, którzy też są w sta-
nie zweryfikować przynajmniej podstawowe informacje 
zawarte w dokumentach planistycznych.



I Polish Geodetic Group I biuro@geodetic.co | +48 785 041 079 I

36

 Measure it soon!

Ochrona gruntów 
rolnych i leśnych
Nierozerwalnie wiąże się z tym kwestia ochrony praw-
nej,  jaką może być objęty  teren pod planowaną  inwe-
stycję. Jedną z przeszkód lokalizacji przedsięwzięcia są 
ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie gruntów 
rolnych  i  leśnych. Ochrona  ta ma  na  celu min.  zabez-
pieczenie przed nadmierną redukcją krajowych użytków 
rolnych, czy ograniczenie negatywnego wpływu na śro-
dowisko  naturalne, w  tym  na  spadek  jakości  zasobów 
glebowych,  degradację  gruntów  stanowiących  cenne 
enklawy zieleni.

Czym są grunty rolne, 
leśne i nieużytki?
Powyższy akt prawny wprowadza ograniczenia w moż-
liwości przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na inne 
cele. W rozumieniu ustawy gruntami rolnymi są grunty 
określone  w  ewidencji  gruntów  jako  grunty  rolne  lub 
inne formy rzeczywistego wykorzystania na cele rolne. 
Na cele nierolnicze można przeznaczać przede wszyst-
kim grunty oznaczone jako nieużytki, a w razie ich bra-
ku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. 
Nie oznacza to jednak, że inwestowanie w nieruchomo-
ści na gruntach rolnych jest niemożliwe. Oczywiście jest 
to możliwe, tylko wymaga przeprowadzenia określonych 
prawem procedur. 

Zmiana przeznaczenia gruntów
Pierwszym etapem jest zmiana przeznaczenia gruntów 
rolnych  na  cele  nierolnicze  dokonywana  w  miejsco-
wym  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Plan 
miejscowy ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie 
inwestycji  celu  publicznego  oraz  określa  szczegółowe 
warunki zagospodarowania terenu. Rada gminy w dro-
dze uchwały decyduje o przystąpieniu do jego sporzą-
dzenia.  Ta  sama  rada  dokonuje  zmiany  przeznaczenia 
gruntu,  jednak w niektórych przypadkach ww. ustawa 
obliguje gminę do uzyskania zgody ministra właściwego 

Proces inwestycyjny    
na gruntach rolnych
Jak wyłączyć grunt z produkcji rolnej?   
Katarzyna Klimczak -  Pracownik Administracji Publicznej  

Podczas planowania procesu inwestycyjnego bardzo często pojawia się kwestia „odrolnienia 
działki”. Tak potocznie określa się procedurę zmierzającą do zabudowy gruntów rolnych, która to 
przysparza wielu problemów inwestorom. Rola jest bardzo atrakcyjnym terenem inwestycyjnym 
głównie ze względu na cenę. Jej zakup powinien być poprzedzony dogłębną, wielopłaszczyzno-
wą analizą nieruchomości. 
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ds.  rozwoju wsi na taką zmianę. Ustawowy obowiązek 
ochrony  gruntów  rolnych  nie  uzasadnia  jednak  auto-
matycznej  odmowy  zmiany  przeznaczenia  gruntów. 
W orzecznictwie można zauważyć, iż sam fakt położenia 
nieruchomości  na  terenach  urodzajnych,  o warunkach 
korzystnych  pod  względem  przyrodniczo-glebowym, 
czy też położenie na terenie Natura 2000 nie stanowią 
wystarczającego uzasadnienia wydania decyzji odmow-
nej  przez organ. Należy  zaznaczyć,  iż  powyższych  re-
gulacji  nie  stosuje  się  do  gruntów  rolnych położonych 
w granicach administracyjnych miast. W przypadku, gdy 
dla danego terenu nie został sporządzony plan miejsco-
wy zmiana zagospodarowania terenu odbywa się w dro-
dze wydawanej decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu.  Procedura zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych sama w sobie nie powoduje skutku, ja-
kim jest zaprzestanie rolniczego wykorzystywania grun-
tów, to początek tego procesu.

Wyłączenie gruntów 
z produkcji rolniczej
Kolejny  krok  to  postępowanie  administracyjne  zezwa-
lające  na  wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej. 
Wyłączeniu z produkcji podlegają użytki rolne wytwo-
rzone z gleb pochodzenia mineralnego  i organicznego, 
zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytki rolne klas 
IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia or-
ganicznego.  Nie  wszystkie  grunty  są  objęte  obowiąz-
kiem uzyskania decyzji o wyłączeniu, jednak w każdym 
przypadku, gdy grunt jest przeznaczony pod inwestycję 
powinien zostać złożony wniosek. Jak stanowi orzecz-
nictwo, uprzednie wydanie decyzji zezwalającej na wy-
łączenie  z  produkcji  użytków  rolnych  i  nieleśnych  jest 
prawną przesłanką  ubiegania  się  o  pozwolenie  na  bu-
dowę. W  przypadku  niektórych  inwestycji  wymagają-
cych jedynie zgłoszenia, w sytuacjach identyfikowanych 
z punktu widzenia celu ochronnego ustawy, również za-
chodzi konieczność uzyskania ww. decyzji. 

Ile to kosztuje?
Osoba, która po uzyskanym zezwoleniu, faktycznie wy-
łączyła grunt z produkcji rolniczej, obowiązana jest uiścić 
należność  i  opłaty  roczne. Należności  to  jednorazowa 
opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produk-
cji. Pomniejsza się ją o wartość gruntu, ustaloną według 
cen rynkowych z danej miejscowości w obrocie grunta-
mi, w dniu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji.  
Opłata  roczna  to opłata w wysokości  10% należności 
uiszczana w razie trwałego wyłączenia przez lat 10, od 
chwili wyłączenia. W ustawie  szczegółowo został opi-
sany sposób obliczania należności, której wysokość bę-
dzie zależała od klasy, pochodzenia i powierzchni gruntu 

podlegającego wyłączeniu. Właściciel,  który w okresie 
2  lat  zrezygnuje  w  całości  lub  w  części  z  uzyskane-
go prawa do wyłączenia gruntów z produkcji  rolniczej, 
otrzymuje  zwrot  należności,  jaką  uiścił,  odpowiednio 
do  powierzchni  gruntów  niewyłączonych  z  produkcji. 
Zwrotowi podlega jedynie należność, nie opłata roczna, 
i następuje w terminie do 3 miesięcy od dnia zgłoszenia 
rezygnacji. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w razie 
zbycia gruntów wyłączonych z pro-
dukcji, obowiązek uiszczania opłat 
rocznych przechodzi na nabywcę. 
Zbywający jest obowiązany uprze-
dzić o tym nabywcę.

Zwolenia z opłat
Z  mocy  prawa  przewidziane  jest  zwolnienie  od  ww. 
opłat w celu wyłączenia pod budownictwo mieszkanio-
we, gdy nie zostaną przekroczone normy w postaci 0,05 
ha na budynek jednorodzinny lub 0,02 ha na każdy lokal 
mieszkalny w  budynku wielorodzinnym. W  ocenie  są-
dów grunty przeznaczone na „cele budownictwa miesz-
kaniowego” oznaczają nie tylko teren zgodny z obrysem 
budynku, ale także teren szeroko pojętej, niezbędnej dla 
istnienia budynku infrastruktury. Stosownie do takiego 
rozumienia przepisu nie można zatem wykluczyć możli-
wości uznania do terenu- także drogi, której wybudowa-
nie pomiędzy działką, na której stanie budynek, a drogą 
publiczną jest konieczne. Trzeba podkreślić, że zwolnie-
nie  to  nie  oznacza  zwolnienia  z  obowiązku  uzyskania 
decyzji zezwalającej na wyłączenie. W razie stwierdze-
nia,  że grunty  zostały wyłączone  z produkcji  niezgod-
nie z przepisami, sprawcy wyłączenia ustala się sankcję 
w postaci opłaty w wysokości dwukrotnej należności.

Czy to już koniec 
„odrolnienia” gruntów?
Po wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej inwestor może, 
z zastrzeżeniem uzyskania przewidzianych przez przepi-
sy szczególne decyzji, uzgodnień etc. ubiegać się o wy-
danie  pozwolenia  na  budowę  a  następnie  faktycznie 
wyłączyć  grunt  z  produkcji  rolniczej,  czyli  rozpocząć 
budowę.  Z  chwilą  podjęcia  prac  przygotowawczych 
na  terenie  budowy  pojawia  się  obowiązek  zgłoszenia 
właściwemu organowi zmian danych objętych ewiden-
cją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od daty ich 
powstania.
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Brak obowiązującej normy 
W Polsce nie ma obowiązującej normy do wyliczenia po-
wierzchni najmu lokali biurowych, handlowych, magazy-
nowych.  Rynek  nieruchomości  komercyjnych  stosuje 
do tych celów następujące normy pomiaru powierzchni 
BOMA Office, BOMA Retail, BOMA Industrial, Tegova, 
GIF,  PN-ISO  9836:1997,  IPMS,  RICS.  Warto  zazna-
czyć,  że  część  właścicieli  czy  zarządców  wynajmuje 

powierzchnie  przy  zastosowaniu własnych metod  po-
miaru  i  kalkulacji  powierzchni  niezwiązanych  z  żadną 
normą. Zamieszanie robi też fakt, że zdecydowana więk-
szość  osób  obliczając  powierzchnie  najmu wprowadza 
modyfikacje zapisów normy. 

Modyfikacje norm pomiaru 
powierzchni lokali
Zmiany  norm  powierzchni  są  stosowane  zarówno 
w celu zwiększenia powierzchni najmu,  jak  i w celu  jej 
zmniejszenia.  Zależy  to  od  charakteru  obiektu  i  tego 
co jest w stanie zaakceptować rynek. Jak ma się w tym 
odnaleźć  najemca?  Porównując  powierzchnię  najmu  / 
powierzchnię użytkową w normie BOMA Office wzglę-
dem normy PN-ISO 9836:1997 na budynku biurowym 
o powierzchni ok 20 000m² należy przyjąć, że różnica 
ta wyniesie nawet ok 7-8% na korzyść normy BOMA. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę dodatkowo współczynnik 
powierzchni wspólnej  budynkowej  i współczynnik  po-
wierzchni wspólnej piętrowej to różnica sięgnie ok 15%. 
Wynika  to  z  faktu,  że  w  normie  PN-ISO  9836:1997, 
nie  występuje  pojęcie  współczynników  powierzch-
ni wspólnej. Modyfikacje norm są  robione po  to,  żeby 
w standardzie, który daje zbyt małą powierzchnię najmu 
nastąpił  wzrost  powierzchni  najmu.  Dodatkowo  żad-
na norma oprócz BOMA nie podaje w ogóle wartości 

Czy najemca może     
skontrolować powierzchnię 
lokalu, za którą płaci?
Jaka jest jego tajna broń?   
Adrian Hołub - Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Author  

Potencjalny najemca lokalu przegląda umowę i zwykle zwraca uwagę na kwoty za m2 wynajmo-
wanej powierzchni. A czy zastanawia się nad tym skąd wzięła się powierzchnia wpisana w tej 
umowie? W bardzo wielu przypadkach, które spotkałem w 12-letnim doświadczeniu podczas 
kalkulacji ~5 mln m2 powierzchni wartości te nie były takie jak stan faktyczny. Ma na to wpływ 
wiele czynników. Warto zapoznać się z nimi i świadomie podpisać umowę najmu lokalu. Jest to 
bardzo ważne dla obu stron.
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współczynników  piętrowych  i  współczynnika  budyn-
kowego. Chodzi  tu  zarówno o powierzchnię najmu do 
wyłącznego  korzystania  (tylko  biuro  danego  najemcy) 
jak  i  powierzchnię  najmu  dodaną  do  powierzchni  biu-
ra poprzez powierzchnię wspólną piętra (współczynnik 
piętrowy)  a  także  powierzchnię  wspólną  budynkową 
(współczynnik budynkowy).

Błędy w umowach najmu
Wykonując  audyty  zapisów  w  umowach  najmu  do-
tyczących  powierzchni,  najczęściej  zauważam  roz-
bieżność  stosowanych  definicji:  w  samej  umowie 
najmu,  na  rzucie  graficznym  do  umowy  oraz  w  wyli-
czeniach  powierzchni    wykonywanych  przez  geodetę. 

Poprzez błędnie stosowane pojęcia 
w umowie najmu, czy źle wykona-
ne kalkulacje powierzchni powsta-
je luka, o którą często są roszczenia 
finansowe. Roszczenia te dotyczą 
zwrotów pieniędzy za niesłusznie 
naliczone powierzchnie najmu. 
Kto za to odpowiada? Najczęściej błędy są w konstruk-
cjach umów najmu. Prawnicy często nie mają  specjali-
stycznej wiedzy  na  temat  norm  pomiaru  powierzchni. 
Niechętnie  chcą  poprosić  o wsad w  zakresie  tych  za-
pisów  od  nas.  Co  więcej,  często  zamieniają  stosowa-
ne  przez  nas  pojęcia  z  przekazywanej  dokumentacji 
pomiarowej,  bo  uważają,  że  praktykuje  się  inaczej. 
Finalnie  następuje  mieszanie  pojęć  między  norma-
mi, które w każdej z nich oznaczają co  innego. To daje 
miejsce do roszczeń dla najemców. Nie winię tu praw-
ników, bo  jak wykażę dalej nawet geodeci często tego 
nie  wiedzą.  Podam  kilka  przykładów,  gdzie  roszczenia 
najemców  względem  wynajmującego  były  zasadne.

Błędy w naliczaniu 
współczynników 
powierzchni wspólnych
Przykład sprzed kilku lat, gdzie wynajmujący w umowie 
zawarł zapisy dotyczące powierzchni najmu „powierzch-
nia najmu liczona jest zgodnie z normą GIF” i drugi zapis 
„współczynniki powierzchni wspólnej piętrowej i budyn-
kowy liczone zgodnie z normą GIF”. Norma GIF nic nie 
mówiła o wyliczaniu jakiegokolwiek współczynnika po-
wierzchni wspólnej. Norma nie zawierała  takich pojęć. 
Spowodowało  to  żądanie  zwrotu  opłat  za  cały  okres 

umowy  najmu  za  wszystkie  powierzchnie  wspólne  na 
piętrze i powierzchnie wspólne budynkowe. Było to ok 
12% powierzchni a tym samym również kwoty najmu.

Różnice między pojęciami
Przykład drugi,  to budynek biurowy, w którym właści-
ciel zdecydował, że wynajem będzie realizował w opar-
ciu o normę Tegova. Jednak wszelkie pojęcia stosowane 
w umowie najmu  jak  i na samych rzutach powierzchni 
zaczerpnął  z normy BOMA. Nie da  się przejść wprost 
z nazewnictwa pojęć  z  jednej normy na drugą normę. 
Spowodowało  to  aneksowanie  podpisanych  już wcze-
śniej umów najmu i rozdrażnienie najemcy.

Niewiedza geodetów
Przykład trzeci to zdarzenie z tego roku. Dostałem za-
pytanie od jednej z firm szkoleniowych aby poprowadzić 
warsztat  z  norm pomiaru  powierzchni,  z  naciskiem na 
normę Tegova w jednym z miast w Polsce.  Identyczne 
zapytanie po kilku dniach przyszło od drugiej firmy or-
ganizującej  szkolenia,  która  szuka  szkoleniowca w  tym 
samym  zakresie  do  tego  samego  miasta.  Początkowo 
myślałem, że chodzi o inwestora, czy zarządcę nierucho-
mości, który chce uporządkować wiedzę. W tym samym 
czasie,  z  tego  samego miasta  zadzwonił do mnie geo-
deta,  który  pilnie  szuka  osoby,  która  nauczy  go  zasad 
pomiaru powierzchni według normy Tegova. Na sam ko-
niec zadzwonił zarządca tego budynku (jedna z najwięk-
szych firm na tym rynku) z pytaniami o normę Tegova 
i  szybko  doszliśmy,  że  chodzi  o  pomiar  tego  właśnie 
budynku przez tę właśnie firmę geodezyjną, która robi 
pomiar pierwszy  raz.  Już po wstępnej  rozmowie  z  za-
rządcą stwierdziłem bardzo poważne błędy w opraco-
waniu powierzchni najmu i powierzchniach wspólnych. 
Jest to przestroga dla wynajmujących  i najemców, aby 
korzystać z osób, które mają doświadczenie w normach 
pomiaru powierzchni z uwzględnieniem zapisów i zasad, 
które przyjmie rynek najmu.

Błędy w podstawowych 
zasadach liczenia
Przykład 4  to  często  zdarzające  się pomyłki  zamienia-
nia wartości współczynnika piętrowego i budynkowego. 
Efekt tego jest taki, że ostateczna powierzchnia najmu 
nic  się  nie  zmieni.  Bo  jeżeli  mam  biuro  o  powierzch-
ni 100m² a współczynnik piętrowy wynosi 10%  (1,10) 
a budynkowy 5% (1,05) to wyliczenie powierzchni naj-
mu  „brutto”  daje 100m²x1,05x1,10=115,5m².  Załóżmy, 
że budynek ma powtarzalne piętra i współczynnik pię-
trowy na każdym z nich jest taki sam. Niby wszyscy wie-
dzą,  że mnożenie  jest  przemienne,  jednak  kiedy mno-
żymy  przez  siebie  nieodpowiednie  liczby  to  powstaje 



I Polish Geodetic Group I biuro@geodetic.co | +48 785 041 079 I

40

 Measure it soon!

chaos.  Gdy  zamienimy  w  mnożeniu  na  jednej  kondy-
gnacji współczynnik piętrowy z budynkowym to na tym 
piętrze  wyjdzie  inna  powierzchnia  wspólna  piętrowa 
i  budynkowa.  Robiąc  kilkukrotnie  na  jednym  budynku 
ten błąd w przypadku pięter o niepowtarzalnym ukła-
dzie wynajmujący ma totalny chaos w umowach najmu. 
Robi się zamieszczanie i jest to pierwszy krok aby cały 
rent-roll zarządcy rozsypał się i generował dalsze błędy. 

Błędne zaokrąglenia powierzchni
Przykład  piąty,  to  błąd  zastosowania  współczynnika 
piętrowego, który najczęściej powstaje z wyliczeń pro-
wadzonych w excelu. Program ten, wyświetla liczby po 
przecinku z taką ilością jaką wskażemy ale liczy z dużo 
większą  dokładnością  („absolutną”).  Można  sobie  po-
robić zaokrąglania w excelu, ale to już będzie pierwszy 
poważny błąd. Załóżmy,  że współczynnik piętrowy po 
pomiarze  całego  piętra  wynosi  1,0546012  a  w  exce-
lu  się  wyświetla  wartości  1,055  (czyli  5,5%).  Weźmy 
teraz najemcę, który ma 3000m². To w jednym podej-
ściu  wyliczymy  3000m²x1,055=3165m²  a  w  drugim 
3000m²x1,054012=3162,036m².  Czyli  mamy  różnicę 
3m². Dla  całego  dużego  budynku mówimy  tu  o  kilku-
dziesięciu m² różnicy. Zarządcy często nie potrafią dojść 
dlaczego  w  momencie  wynajmowania  całego  piętra 
jednemu najemcy mają powierzchnię X,  a  gdy  za  kilka 
lat  to  samo piętro wynajmują  kilku najemcom  to  łącz-
nie powierzchnia najmu wynosi Y. Wystarczy w umowie 
najmu wpisać wartość współczynnika piętrowego,  jako 
liczbę  z  pięcioma  czy  sześcioma  cyframi  po  przecin-
ku a samą powierzchnię najmu zaokrąglać  i  zapisywać 
z jednym miejscem po przecinku (czyli do jednej dziesią-
tej m²). W naszym obliczeniowym przypadku będzie to 
3162,0m².

Nieformalne pojęcie GLA
Kolejnym przykładem powstania  rozbieżności  jest  sto-
sowanie  pojęcia  GLA  w  najmie  powierzchni  biurowej. 
Definicja  GLA  nie  występuje  w  żadnej  normie  doty-
czącej  powierzchni  biurowej.  GLA,  jako  pojęcie  jest 
zdefiniowane w normie BOMA Retail, czyli takiej, którą 
wykorzystujemy  przy  pomiarze  centrów  handlowych. 
W różnych firmach zauważyłem, że powierzchnia GLA 
jest różnie definiowana, a więc nie da się porównać GLA 
różnych inwestorów i różnych nieruchomości.

Najemca nie zleci kontroli 
współczynników
Analizując  te  wszystkie  anegdoty  należy  się  zastano-
wić  czy  najemca  powierzchni  biurowej może  skontro-
lować  wynajmującego?  W  zdecydowanej  większości 
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wypadków niestety najemca nie jest w stanie nic skon-
trolować poprzez pomiar. Dotyczy to nawet powierzch-
ni, którą on sam wynajmuje. Na kilku przykładach wytłu-
maczę dlaczego tak się dzieje. Załóżmy, że współczynnik 
budynkowy  jest wartością,  która  powstaje  na  podsta-
wie pomiaru całego budynku  (czyli nie  jest  to wartość 
umowna).  Aby  najemca  mógł  sprawdzić  poprawność 
wyliczeń współczynnika budynkowego to musiałby zle-
cić pomiar absolutnie całego budynku. Czyli wszystkich 
powierzchni najmu, wszystkich powierzchni wspólnych 
piętrowych  i  powierzchni  wspólnych  budynkowych. 
Zarządca nieruchomości nie zezwoli na wchodzenie na 
powierzchnie innych najemców w celu kontroli wylicze-
nia współczynnika  budynkowego. Nadmienię  tylko,  że 
polecam  przy  współczynniku  budynkowym  stosować 
wartości umowne (niezależne od wyliczeń). Jest to ko-
rzystne dla obu stron. Wartość współczynnika budynko-
wego w budynkach biurowych powinna odzwierciedlać 
rynek  i wynikać z  relacji podaż-popyt.  Inną historią  są 
współczynniki powierzchni wspólnych w centrach han-
dlowych i magazynach, ale to wywód na kolejny artykuł. 
Sytuacja druga to sprawdzenie wartości współczynnika 
piętrowego.  Tutaj  zawężamy  obszar  pomiaru  do  tylko 
jednego  piętra.  Jednak  i  tu  jeżeli  nie  pomierzymy  po-
wierzchni wszystkich najemców na piętrze i powierzch-
ni wspólnych  piętra  to  nie wyliczymy  żadnej wartości 
współczynnika piętrowego.

Najemca nie sprawdzi 
wyłącznej powierzchni najmu
Najemca jest również na przegranej pozycji w sytuacji, 
gdy chce pomierzyć tylko swoją powierzchnię najmu do 
wyłącznego  korzystania.  Powierzchnie  te mierzone  są 
przeważnie w osi ściany rozdzielającej dwóch najemców, 
którzy są obok siebie. Jeżeli kontrolujący nie będzie miał 
możliwości  wejścia  na  sąsiednie  powierzchnie  aby  na 
osnowę pomierzyć  ścianę  (dokładnie  znając  jej współ-
rzędne  położenia  z  dwóch  stron)  to  nie  będzie możli-
wości  wyznaczenia  dokładnie  osi  ściany  rozdzielającej 
najemców, czyli linii do której jest liczona powierzchnia 
najmu.

Tajna broń najemcy
Jak widać  sytuacja najemcy,  który chce  sprawdzić po-
wierzchnię najmu jest słaba. Można oczywiście się sta-
rać,  aby  zarządca  budynku  udostępnił  dokumentację 
z  pomiaru  całego  budynku.  To  często  nie  jest  prakty-
kowane. Ale najemca ma  inną potężną broń w rękach. 
Umowa,  którą  podpisał  i  załącznik  graficzny  z  rzutem 
lokalu  pozwala wiele  odczytać.  Jestem w  stanie  z  ta-
kiej  umowy wszystko  sprawdzić  i  wszystko  prześwie-
tlić. Chodzi tu właściwie o to czy zapisy i grafiki są do-
brze wykonane. A to są notorycznie popełniane błędy 

i bardzo często podczas kontroli wykazujemy niewłaści-
we lub niezgodne z normami zapisy w umowach najmu. 
Oczywiście, poprawkę trzeba wziąć na to, że otrzymane 
materiały  z wyliczeniami powierzchni,  które otrzymam 
od najemcy mogły być błędnie wykonane u podstaw ale 
to  już  jest  kwestia  drugorzędna. Wiele  firm wykonuje 
pomiary i kalkulacje błędnie. Przerabiałem to niejedno-
krotnie. Dzieje się tak, bo w większości geodeci nie pra-
cują na co dzień dla rynku nieruchomości komercyjnych 
w zakresie kalkulacji powierzchni i nie posługują się bie-
gle zasadami jakie panują na rynku najmu. 

Podsumowanie 
Wykazałem tylko kilka błędów, które spotykam u swo-
ich Klientów. Jednak warto wiedzieć, że są to nagminnie 
popełniane błędy. Nadszarpnięcie relacji pomiędzy stro-
nami w przypadku wychwycenia przez najemcę błędów 
działa bardzo na niekorzyść drugiej strony. Najemcy sta-
ją się coraz bardziej świadomi i coraz częściej kontrolują 
wynajmujących w zakresie zasad pomiaru powierzchni 
i zapisów w umowach najmu. Zdarzało się wielokrotnie, 
że wynajmujący zwracał po kilkaset tysięcy złotych na-
jemcy,  za niesłusznie naliczone  i  zapisane w umowach 
powierzchnie najmu. Dlatego bardzo istotne jest rzetel-
ne podejście  do  sprawy  i  utrzymanie  zaufania między 
stronami.  Dla  wynajmującego  jest  najważniejsze,  żeby 
mieć porządek w dokumentacji z pomiarów, mieć histo-
rię pomiarów powierzchni najmu danego całego budyn-
ku w jednym pliku typu CAD. Wtedy można szybko od-
powiedzieć co działo się z daną powierzchnią najmu na 
danym piętrze 4 czy 7 lat wstecz. Dodatkowe założenie 
musi być takie, że te dane należy po każdym pomiarze 
uporządkować i opisać. Błędy i rozbieżności w pomiarze 
czy wyliczeniu powierzchni nie wynikają, z tego że ktoś 
chce oszukać na wynajmowanej powierzchni. Wynikają 
wyłącznie  z  bałaganu  w  plikach  excela,  w  rent-rollu 
i w załącznikach graficznych do umowy najmu. Ponadto 
przyczyną bardzo często jest nierozumienie zasad ope-
rowania poszczególnymi normami pomiaru powierzchni.
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30-sta edycja MIPIM
Palais de Festival, kultowe miejsce w samym sercu Cote 
D’azur,  corocznie  stanowi  siedzibę wydarzenia MIPIM. 
Podczas szczególnej, okrągłej edycji Targów po raz kolej-
ny uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skorzystania 
z powierzchni centrum kongresowego. Międzynarodowe 
stoiska  umieszczone  zostały  na wszystkich  kondygna-
cjach, tarasach a także na powierzchni jachtów zacumo-
wanych  wzdłuż  wybrzeża.  W  tegorocznym  przedsię-
wzięciu wzięło udział niespełna 27 tysięcy uczestników, 
w tym przedstawiciele 100 państw całego świata, 3 350 
eksponentów, prawie 5,5  tysiąca  inwestorów oraz po-
nad 360 dyrektorów generalnych największych świato-
wych spółek inwestycyjnych.

Organizacja Narodów 
Zjednoczonych na MIPIM 2019 
Szczególnym punktem programu 30-stej, okrągłej edy-
cji Targów  inwestycyjnych, była uroczysta konferencja 
otwarcia, którą uświetniła prelekcja gościa specjalnego, 
Ban Ki-Moona - Generalnego Sekretarza ONZ w latach 
2014- 2016. W swoim przemówieniu nawiązał między 
innymi do światowej polityki  inwestycyjnej,  zagrożenia 
grożącego międzynarodowym przedsięwzięciom, a tak-
że wpływu zmian klimatycznych na szeroko pojęty ry-
nek  inwestycyjny.  Warto  zauważyć,  iż  ostatni  szczyt 
Organizacji Narodów Zjednoczonych miał miejsce na te-
renie Górnego Śląska. Mimo, iż głównym celem sesji ple-
narnych w ramach szczytu była kwestia innowacyjności, 
poprawy klimatu i ekologii, przedsięwzięcie to znacznie 
wpłynęło na zapatrywania społeczności międzynarodo-
wej na politykę inwestycyjną na terenie Polski.  

Uczestnicy
Targi  MIPIM  2019  opiewały  w  liczne  stałe  przedsta-
wicielstwa  takie  jak  Echo  Investment  czy  Ghelamco 
Group,  stanowiska  samorządowe  –  m.in.  Warszawę, 
Wrocław, Katowice, Poznań. Nie zabrakło również pry-
watnych  przedstawicielstw  poszczególnych  inwestycji 
oraz  mniejszych  podmiotów  takich  jak  polsko-belgij-
ska spółka Pamira  Investments z siedzibą w Krakowie. 
Spółka zaprezentowała trzy nowoczesne przedsięwzię-
cia zlokalizowane na terenie Górnego Śląska związanych 
z  mieszkalnictwem  w  postaci  nowoczesnych  rodzin-
nych  apartamentów  z  dostępem  do  jeziora  i  terenów 

Targi Inwestycyjne     
MIPIM 2019 
Potencjał inwestycyjny południowej Polski   
Jagoda Rusińska – prawnik - aplikantka radcowska, Pamira Investments

Jubileuszowa edycja Targów Inwestycyjnych w Cannes za nami. Światowe wydarzenie odbyło się 
w dniach 12 – 15 marca 2019 roku i jak co roku atrakcji nie brakowało. Inwestorzy i dewelope-
rzy z całego świata mieli okazję spotkać się na licznych konferencjach, spotkaniach i koktajlach, 
gdzie myślą przewodnią był szeroko pojęty rynek inwestycyjny. 
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zielonych, rewitalizacją starych budynków na cele spor-
tu  i  rekreacji  oraz  renowacji  historycznej  tkanki  archi-
tektonicznej  docelowo  przeznaczonych  na  kompleks 
kilku  restauracji  i  hotelu. W  ten  sposób  podczas  30-
stej edycji MIPIM przedstawiono inwestycje na terenie 
Górnego  Śląska  prezentujące  „miasteczko  w  mieście” 
o urzekającej nazwie Lake Village. Nazwa tego miejsca 
jest nieprzypadkowa – inwestycja zakłada dostęp do je-
ziora rybnickiego, lasów, zabytkowej okolicy, a także te-
renu rekreacyjnego. Podczas tegorocznej edycji targów, 
zagraniczni  inwestorzy  zainteresowani  byli  doskonałą 
lokalizacją  powyższych  inwestycji  –  tereny  niezwykle 
zielone, do tej pory niezagospodarowane, znajdujące się 
nad rybnickim jeziorem. 

Rybnik
Warto  zauważyć,  iż  aglomeracja  śląska, w  tym przede 
wszystkim  tereny  rybnickie,  stanowi  silny  gospodar-
czo, kulturalnie i naukowo ośrodek węzłowy powiązany 
z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym,  a więc  naj-
większym okręgiem przemysłowym w Polsce  i  jednym 
z  największych w  Europie  oraz  z  aglomeracją  ostraw-
ską i województwem opolskim. Stolica regionu - Rybnik 
ma  ponad  140  tysięcy  mieszkańców,  co  lokuje  go 
wśród 25 największych miast Polski. Na rok 2019 pla-
nuje  się oddanie do użytku pierwszego odcinka Drogi 
Regionalnej Pszczyna – Racibórz, która zapewni miastu 
bardzo  szybkie połączenie  z  autostradą A1. Na  tle  in-
nych górnośląskich miast Rybnik wyróżnia się walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi.  Wśród  nich  na  pierw-
sze miejsce wysuwa  się  park  krajobrazowy Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, który w połą-
czeniu  z  Zalewem  Rybnickim  i  meandrami  rzeki  Rudy 
sprawia,  że  północne obrzeża miasta  są  jednym  z  na-
jatrakcyjniejszych  miejsc  do  zamieszkania  na  terenie 
Górnego Śląska. Jak zauważono podczas 30-stej edycji 
Targów MIPIM,  stale wzrastające  tempo  życia  i  nowe 
rodzaje  aktywności  zawodowej  skłaniają  do  refleksji 
nad modelem zamieszkania oraz nowoczesnych modeli 
mieszkalnictwa. Dojazd do miejsca pracy położonego po 
przeciwnej stronie dużego miasta trwa często dłużej niż 
do odległej nawet o kilkadziesiąt kilometrów, ale dobrze 
skomunikowanej mniejszej miejscowości. 
Przedstawione  podczas  tego  międzynarodowego  wy-
darzenia  koncepcje  mieszkalnictwa  na  Górnym  Śląsku 
odpowiadają  potrzebom  współczesnego  „człowieka 
aktywnego”,  łącząc  zalety  mieszkania  poza  miastem, 
na  atrakcyjnych  terenach  zielonych,  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie  jeziora,  rzeki,  rozległych obszarów leśnych 
i  bogatej  oferty  sportowej  z  mieszkaniem  w  budyn-
ku wielorodzinnym, w którym na administratora spada 
obowiązek  dbania  o  otoczenie  i  stan  techniczny  bu-
dynku. Większe skupisko mieszkańców gwarantuje  też 
opłacalność funkcjonowania podstawowych usług. 
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Lake Village
Projektowane osiedle składa się z trzech prostokątnych 
kwartałów  zbudowanych  z  brył  utrzymanych  w  ska-
li  pobliskiej  zabudowy  jednorodzinnej.  Każde  z  200 
mieszkań ma niezależny dostęp do prywatnej sfery zie-
lonej, której utrzymanie nie wymaga znacznych nakła-
dów pracy. Gradacja przestrzeni od w pełni publicznych, 
przez półprywatne (użytkowane wspólnie przez miesz-
kańców osiedla) do w pełni prywatnych sprzyja budo-
wie relacji  społecznych wewnątrz miasteczka  i w całej 
dzielnicy.  Atutem  nowoczesnego  mieszkalnictwa  Lake 
Village,  oprócz  zorganizowanej  administracji  i  systemu 
bezpieczeństwa, jest dostęp do nowo stworzonej stre-
fy rekreacyjnej, kompleksów hoteli i restauracji, stadnin 
koni oraz zabytkowej kolejki wąskotorowej stanowiącej 
popularną  atrakcję  turystyczną w  regionie. Dostęp do 
wizualizacji wspomnianych  inwestycji  oraz  relacji  firmy 
z targów MIPIM 2019 na stronie www.pamira.pl.

Potencjał inwestycyjny Śląska
Ogromny potencjał zbytu w regionie spowodowany jest 
przede  wszystkim  dużą  koncentracją  ludności  na  sto-
sunkowo niewielkim obszarze. Terytorium Śląska wyno-
szące dokładnie 12 333 km2 (a więc 3,9% powierzchni 
Polski) zamieszkuje 4548180 osób, co obecnie stanowi 
niecałe  12%  ludności  całego  kraju.  Dane  te  świadczą 
o  najwyższym  w  Polsce  wskaźniku  gęstości  zaludnie-
nia, bowiem daje to wynik 369 osób / km2 wobec 123 
osób/ km2 w Polsce oraz 114 osób / km2 w UE. Oprócz 
aktywnej współpracy transgranicznej z Republiką Czech 
i Słowacją, zauważyć należy możliwości, które niesie za 
sobą  Katowicka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna  oferu-
jąca  potencjalnym  inwestorom  ulgi w  podatku  docho-
dowym  czy  gotowe  tereny  pod  inwestycje.  Śląskie  to 
drugie województwo pod względem  lokalizacji dużych 
inwestorów i ma rozwinięte zaplecze naukowo-badaw-
cze w postaci 32 uczelni wyższych. Kolejnymi atutami 
regionu  są Międzynarodowy Port  Lotniczy  „Katowice” 
zlokalizowany w Pyrzowicach, doskonale rozwinięta in-
frastruktura łączności w tym transport drogowy i kole-
jowy. Śląska oferta  inwestycyjna  jest  imponująca – od 
przemysłu i usług poprzez rolnictwo, turystykę i rekre-
ację aż po  rozwój  i modernizację  infrastruktury. W  la-
tach  2010-2018  można  było  zaobserwować  widocz-
ny wzrost  inwestycji, w  związku  z  napływem kapitału 
zagranicznego.  Górny  Śląsk  zaliczany  jest  jako  trzecie 
województwo  pod  względem  największej  atrakcyjno-
ści  inwestycyjnej  i najmniejszym ryzyku  inwestowania. 
Mimo przemysłowego charakteru, prawie 23% ludności 
regionu  zamieszkuje  tereny  stale  uznawane  za  obsza-
ry wiejskie. Dzięki dotacjom unijnym w zeszłych latach 
w wysokości 7,3 mld zł na terenie województwa śląskie-
go zrealizowano ~6 tysięcy projektów  inwestycyjnych. 

Rynek  inwestycyjny  na  Śląsku w  trakcie  Regionalnego 
Programu Operacyjnego UE na lata 2014-2020 jest pe-
łen kolejnych ciekawych projektów o jeszcze większym 
zasięgu niż w latach poprzednich.

Konkluzja MIPIM 2019  
Wśród  aktualnych  problemów  zagranicznych  inwesto-
rów  oraz  ogółu  branży  deweloperskiej  decydujących 
się na inwestycje w Europie środkowej plasuje się brak 
gruntów,  terenów  zdatnych  do  zamierzeń  i  przedsię-
wzięć  budowlanych,  a  co  za  tym  idzie  zaangażowania 
kapitałowego  na  skalę  międzynarodową.  Jak  słusznie 
zauważono  podczas  licznych  konferencji  zorganizowa-
nych w ramach Targów MIPIM 2019, biorąc pod uwa-
gę lokalizację  inwestycji należy  liczyć się z problemami 
dotyczącymi wielu  dziedzin  -  pomijając  aspekty  admi-
nistracyjno-prawne  i  polityczne,  możliwy  wzrost  stóp 
procentowych czy politykę hipoteczną banków, to wła-
śnie  kwestia  znalezienia  odpowiedniego  terenu  stano-
wi obecnie największą przeszkodę. Górny Śląsk stawia 
czoła  tej  kwestii  proponując  to,  co  ma  najlepsze.  Tuż 
po  Szczycie  Klimatycznym ONZ  z  grudnia  2018  roku 
w Katowicach, Śląsk stawia przede wszystkim na zmia-
ny w polityce ekologii i ochrony środowiska. Bacząc na 
istotne  zmiany  w  wymienionych  dwóch  dziedzinach, 
miasta aglomeracji śląskiej w swoich celach skupiają się 
przede  wszystkim  na  rewitalizacji  poprzemysłowych 
rejonów. 

Swoista restytucja terenów Śląska, 
będąca odpowiedzią na aktualny 
deficyt gruntów, przywraca do ży-
cia fragmenty starych miast. Tereny 
określane niegdyś mianem tych „bez 
przyszłości”, obecnie mają szansę 
stać się zupełnie nowymi, atrakcyj-
nymi dzielnicami. 

Cannes 2020
Znane  są  już  data  i  miejsce  kolejnych  Targów 
Inwestycyjnych  MIPIM.  31  edycja  wydarzenia  odbę-
dzie się w stałym miejscu – Palais de Festival, Cannes, 
w dniach 10 – 13 marca 2020 roku. Każda kolejna edycja 
MIPIM niesie za sobą coraz to nowsze międzynarodowe 
kontakty, doświadczenia, a więc szereg inwestycyjnych 
możliwości.  Liczymy  na  to,  że  przedstawicielstwa  pol-
skich  podmiotów  zaprezentują  się  równie  dobrze  jak 
w roku 2019.



Pamira  Investements  jest  spółką  z  wieloletnią  tradycją.  Początki,  a  zarazem  największy  rozwój,  związane  są  z  bran-
żą  piekarniczą.  Prowadząc  wspomniany  biznes,  nasz  zarząd  zdobył  nieocenione  40-letnie  doświadczenie  w  za-
kresie  budownictwa  zakładów  produkcyjnych.  Mamy  na  swoim  koncie  więcej  niż  dziesięć  zakładów  produkcyj-
nych  oraz  szęść  budynków  biurowych  położonych  na  terenie  wielu  państw  Europy.  Obecnie,  Pamira  Investements 
została przeniesiona do Krakowa,  a  jej  główną domeną  są  inwestycje w nieruchomości. W ciągu ostatnich  lat  zajmo-
waliśmy  się  pięcioma  głównymi  projektami  w  5  sektorach:  apartamenty,  sport,  budynki  biurowe,  hotele,  restauracje.
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Jedna ustawa, różne opłaty
Warto zaznaczyć, że innymi prawami rządzą się pomia-
ry do celów podatkowych i  innymi te do celów najmu. 
Podatek od nieruchomości dotyczy praktycznie wszyst-
kich budynków poza małymi wyjątkami. Zasady pomiaru 
powierzchni użytkowej są takie same dla każdego rodza-
ju budynku bez względu na to, czy  jest to blok miesz-
kalny, centrum handlowe czy budynki produkcyjne  lub 
magazynowe. O  ile zasada pomiaru  jest  taka sama dla 
wszystkich rodzajów budynków to stawki w złotówkach 
znacznie  się  od  siebie  różnią.  Dla  lokali  mieszkalnych 
mówimy o stawkach rzędu 0,70-0,80zł/m² powierzchni, 
natomiast dla budynków komercyjnych kwoty te mogą 
osiągnąć  wartości  20-25zł/m²  powierzchni  użytkowej. 
Jak  sama  nazwa  Ustawy  o  podatkach  i  opłatach  lo-
kalnych wskazuje  kwoty  te  różnią  się w  zależności  od 
lokalizacji.

Różne oblicza powierzchni 
użytkowej
Skąd zatem tak duże błędy w wyliczeniach? Wynika to 
z rozbieżności definicji powierzchni użytkowej w prawie 
polskim. Dla architekta opracowującego dokumentację 
w pozwoleniu na budowę czy dla urzędnika wydającego 
pozwolenie  na  użytkowanie  danego  budynku 
powierzchnia  użytkowa  jest  definiowana  zgodnie 

z  normą  PN-ISO  9836:1997.  Do  celów  podatku  od 
nieruchomości definicja powierzchni użytkowej znacznie 
się różni. 

Powierzchnia użytkowa do celów 
podatków od nieruchomości jest 
średnio 30 a nawet 50% większa 
od powierzchni użytkowej wpisanej 
w pozwoleniu na użytkowanie. 

Wynika to z tego, że powierzchnia użytkowa do celów 
podatku zawiera następujące powierzchnie z normy PN-
ISO 9836:1997:  powierzchnia  użytkowa,  powierzchnia 
ruchu, powierzchnia usługowa (techniczna). Właściciele 
budynków zapominają lub po prostu nie wiedzą, że na-
leży  podać do deklaracji podatkowej powierzchnie zaję-
te przez parkingi podziemne lub naziemne, pojedyncze 
pomieszczenia lub całe piętra techniczne, korytarze czy 
ogólnie komunikację (bez klatek schodowych). W Polsce 
bezspornie,  jako  źródło  informacji  w  tym  zakresie  na-
leży wskazać Ustawę o podatkach i opłatach lokalnych 
(Uopiol)  z  12  stycznia 1991r.  z  późniejszymi  zmianami 
oraz normę PN-ISO 9836:1997 (jako techniczne wspar-
cie Ustawy). Według tych dwóch dokumentów mierzo-
ne  są w Polsce wszystkie  budynki  do  celów podatko-
wych. A jak to wygląda w szczególe?

Straty finansowe      
w podatkach od nieruchomości
Kto przepłaca za podatki, a kto płaci ich za mało?    
Adrian Hołub - Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Author  

Właściwie każdy z nas kiedyś jest właścicielem jakiejś nieruchomości – biura, mieszkania czy ca-
łego budynku. W 12-letniej praktyce zawodowej przy pomiarach powierzchni do celów podatku 
od nieruchomości odkręcałem wielokrotnie błędy, które pociągały za sobą opłaty i kary finan-
sowe nawet rzędu miliona złotych. Takich sytuacji miałem kilka, ale błędy rzędu kilkuset tysięcy 
złotych zdarzają się bardzo często. Skąd tak wielkie pomyłki właścicieli nieruchomości? 
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Które przepisy są 
podstawą pomiaru?
W samej Uopiol nie znajdziemy zbyt wiele treści o spo-
sobie wykonywania pomiarów i obliczeń. Jednak Ustawa 
odwoływała  się  zawsze  do  norm  polskich.  Od  29 
kwietnia  2012  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu, 
Budownictwa  i Gospodarki Morskiej w  sprawie  szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 462) jedyną obowiązującą normą w Polsce 
w tym zakresie jest norma PN-ISO 9836:1997. Tok ro-
zumowania wielu prawników i mój również jest taki, że 
skoro Uopiol wymienia takie słowa jak „budynek”, „bu-
dowla” a te słowa mają swoje definicje w Ustawie Prawo 
Budowlane i ono przytacza Rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu  i  formy projektu budowlanego 
a w nim jest wymieniona norma PN-ISO 9836:1997 to 
jest to obowiązujący w Polsce dokument do pomiarów 
powierzchni i kubatur. 

Co podlega opodatkowaniu?
Zgodnie  z  normą  PN-ISO  9836:1997  do  powierzch-
ni  użytkowej  nie  wchodzą:  (jest  to  osobna  grupa  po-
wierzchni)  powierzchnie  usługowe  rozumiane,  jako 
powierzchnie techniczne (w normie pomysłodawca nie-
trafnie ujął ten termin). Są to całe pomieszczenia tech-
niczne, np.: kotłownia, hydrofornia, rozdzielnia elektrycz-
na. Dodatkowo, do podatku nie wchodzą powierzchnie 
ruchu  (powierzchnie  klatek  schodowych,  korytarzy, 

wewnętrznych  ramp).  Definicja  powierzchni  konstruk-
cji według normy PN-ISO 9836:1997 to nie tylko ścia-
ny konstrukcyjne, ale również ściany działowe, kominy, 
szachty, piony wentylacyjne - nie  jest ona wliczana do 
podatku  od  nieruchomości.  A  co  na  ten  temat  mówi 
Uopiol? Według  art.  1a pkt 5 Ustawy opodatkowaniu 
podlega powierzchnia użytkowa. Według art. 1a punkt 
5 Uopiol powierzchnia użytkowa budynku lub jego czę-
ści to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości 
ścian  na  wszystkich  kondygnacjach,  z  wyjątkiem  po-
wierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. 
Za kondygnację uważa  się  również garaże podziemne, 
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Widoczna jest 
teraz różnica w określeniu (definicji) na to samo pojęcie 
według Uopiol  i normy PN-ISO 9836:1997. Aby wyjść 
z  tego  zagmatwania, najprościej można  to ująć w    ten 
sposób,  że podatków nie płacimy  za:  klatki  schodowe, 
szachty  bez  podłóg,  strychy  nieużytkowe,  ściany  wy-
prawione  (łącznie ze ścianami działowymi) oraz za po-
wierzchnie, których wysokość jest niższa niż 1,40m. 

Redukcje wysokości  
w pomieszczeniach
W przypadku wysokości pomieszczenia lub jego części 
w przedziale 1,40m - 2,20m płacimy podatek  za 50% 
takiej powierzchni. Za pomieszczenia, które mają ponad 
2,20m wysokości podatki płacimy w 100%. Oczywistym 
jest wyższość ustawy nad normą. Warto zauważyć, że 
te  graniczne wartości wysokości wywodzą  się  ze  sta-
rej (obecnie  archiwalnej) normy PN-70B-02365, co jest 
bardzo dobre. Jest kontynuacja tego samego podejścia 
przez  kolejne  lata.  Warto  zaznaczyć,  że  te  graniczne 
wartości  nie  mają  nic  wspólnego  z  Rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r. 
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie. Wartości mię-
dzy  tymi  dwoma  dokumentami  powinny  być  zbieżne. 
Dodatkowo, Uopiol  i Prawo Budowlane nie podają de-
finicji poddasza nieużytkowego lub użytkowego. Jest to 
punkt zapalny w podejmowaniu decyzji czy strych jest 
powierzchnią użytkową czy nie. 

Klatki schodowe
Prawo budowlane nie definiuje pojęcia klatki schodowej, 
co też jest punktem spornym szczególnie po noweliza-
cji ustawy, gdzie musimy pomierzyć i płacić podatek za 
części wspólne w nieruchomości. Spostrzegawczy pew-
nie zauważą, że ująłem wcześniej iż za klatkę nie płaci-
my podatku. Ale gdzie jest ta granica klatki schodowej? 
Bo  już  za  tą  granicą,  gdzie  się  kończy  podatek  należy 
płacić.  Obecnie,  w  nowym  budownictwie  szczególnie 
w centrach handlowych czy budynkach produkcyjnych 
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są klatki „otwarte, pół otwarte” i granica nie jest tak wy-
raźna. Zdarzały się przypadki,  że właściciele starali  się 
forsować w urzędzie,  iż całe piętro jest klatką schodo-
wą, bo wychodząc ze schodów ściana klatki kończy się 
kilkanaście  metrów  dalej  (będąc  jednocześnie  końcem 
otwartego piętra). Tym samym nie chcieli płacić podat-
ków za całość. Problem stanowią też schody ruchome 
w  częściach  wspólnych  galerii  handlowych.  W  tych 
przypadkach rzutujemy otwór w stropie co  jest  „prze-
strzenią ograniczoną ścianami służącą do zainstalowania 
schodów” zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Szachty, widny, maszynownie, 
garaże na dachu
Nie płacimy podatku za szachty  - więc za szacht win-
dowy  również.  Jednak  za  samą  maszynownię  dźwigu 
windowego  podatek  od  nieruchomości  już  płacimy. 
Maszynownia  stanowi  osobne  pomieszczenie,  posiada 
strop, podłogę, drzwi i nie można jej utożsamiać z konty-
nuacją szybu windowego. A co zrobić w przypadku, gdy 
w budynku znajduje się kilkupoziomowy garaż i ostatnia 
kondygnacja jest odkryta (nie ma dachu) a ściany, barier-
ki są np.: na wysokości ok 1,2m? Co w przypadku, gdy 
na przestrzeni na dachu funkcjonuje kawiarnia? Płacimy 
podatek czy nie? Niestandardowych przykładów sytu-
acji w budynkach i budowlach jest bardzo wiele i każdo-
razowo  należy  zinterpretować  sytuację  indywidualnie, 
bo w wielu takich przypadkach podatku się nie płaci. 

Tereny wokół nieruchomości
Przypominam właścicielom  nieruchomości,  że  zgodnie 
z art. 4. Pkt. 1.3  (Uopiol) podatek płacimy również dla 
budowli lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6: wartość, 
o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, 
ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stano-
wiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie-
pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku 
budowli  całkowicie  zamortyzowanych  –  ich  wartość 
z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego 
odpisu  amortyzacyjnego.  Podatek  płacimy, więc  także 
za drogi, place utwardzone, instalacje, oświetlenie, ogro-
dzenia, rampy.

Jakie powierzchnie extra 
możemy wyłączyć z podatku?
Tutaj  informacja  dla  najemcy  „medycznego”.  Za  jego 
powierzchnię,  którą  on  wynajmuje  podatek  od  nieru-
chomości  płacimy w  obniżonej  kwocie. Drugi  przypa-
dek dotyczy pustostanów w zabytkowych budynkach. 
Gdy  nie  prowadzimy  tam  działalności  gospodarczej 

i  jednocześnie spełniamy wymogi konserwatora zabyt-
ków  to  za  taką  powierzchnię  przez  okres  pustostanu 
również podatku od nieruchomości się nie płaci.

Kto przepłaca za podatki 
od  nieruchomości? 
Na początku artykułu podałem przykłady, że właścicie-
le, zarządcy budynków najczęściej przez niewiedzę zani-
żają powierzchnie do podatku względem  rzeczywisto-
ści. Znacznie częściej  jednak powierzchnia do podatku 
zgłaszana w deklaracji podatkowej jest większa niż jest 
to w  rzeczywistości. Kto  zatem ma w  interesie płace-
nie więcej niż wymaga  tego urząd? Okazuje  się,  że  są 
to często księgowi lub zarządcy, którzy przez swoją nie-
wiedzę wpisują niewłaściwe liczby do deklaracji podat-
kowych lub ich nie aktualizują. Przez wszelkie aranżacje 
i  wykończenie  całego  budynku  część  powierzchni  do 
podatku powinna być pomniejszana a niewielu właści-
cieli  dba  o  aktualizacje  deklaracji  podatkowych.  Każda 
wybudowana ściana działowa, obudowa w  łazienkach, 
kuchniach pomniejsza powierzchnię do podatku od nie-
ruchomości. Gdy porównamy budynek biurowy oddany 
do użytku (bez najemców) do budynku w całości zaję-
tego przez najemców z  ich docelową aranżacją  to po-
wierzchnia  do  podatku  tego  drugiego  będzie mniejsza 
o ok 5%.

Powierzchnia całkowita 
i najmu zawyża podatki
Druga  sytuacja,  gdzie  zgłaszana  powierzchnia  do  po-
datku  jest większa niż w rzeczywistości  to podanie na 
deklaracji podatkowej powierzchni całkowitej z projektu 
budowlanego lub z pozwolenia na użytkowanie. W tym 
przypadku  niepotrzebnie  przepłacamy  za  klatki  scho-
dowe, windy, szachty. Kolejne okazje przepłacania po-
datku, które wykorzystują nagminnie właściciele  to  te, 
kiedy do deklaracji podatkowej wpisuje się powierzch-
nię najmu. Tu właścicielowi zawsze zależy na wygenero-
waniu maksymalnych możliwych powierzchni,  za które 
płacą najemcy. Przypadek ten pokazuje, że oszczędność 
pomiaru powierzchni do celów podatkowych jest stratą 
finansową powielaną corocznie a często wygenerowa-
ne dodatkowe przychody ze zwiększanych powierzch-
ni najmu pochłaniane są przez przepłacane podatki od 
nieruchomości.  Tych,  którzy  przepłacają  za  płacone 
podatki  jest  znacznie więcej  a  urzędom  nie  zależy  na 
tym, żeby wskazywać właścicielowi że płaci za dużo po-
datku. W moim doświadczeniu pomierzonych 5 mln m2 
powierzchni nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby właściciel 
miał dobrze wyliczone powierzchnie do celów podatko-
wych a to im najbardziej powinno zależeć na optymali-
zacji swoich wydatków.
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Prawne due dilligence nieruchomości jest jednym z najistotniejszych elementów do przeprowa-
dzenia przed zakupem nieruchomości. Przedmiotem analizy powinny być m.in. tytuł prawny do 
nieruchomości, aktualna treść księgi wieczystej, prawa, roszczenia, ograniczenia czy obciążenia 
nieruchomości. W niektórych przypadkach należy być szczególnie uważnym, ponieważ elementy 
powiązane z nieruchomością mogą determinować jej przeznaczenie i powodować wiele proble-
mów dla inwestora. Podobna sytuacja miała miejsce w opisanym poniżej przykładzie.

Przetarg na sprzedaż 
nieruchomości Skarbu Państwa
Jedna  z  instytucji  Skarbu  Państwa  zamierzała  rozdys-
ponować  nieruchomość  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego, która zlokalizowana była w niedużej 
odległości  od  centrum Wrocławia.  Z  powodu  położe-
nia  oraz  rozmiarów  (przekraczających  1  ha)  powyższa 
nieruchomość  była  bardzo  atrakcyjna  dla  dewelope-
rów.  Inwestorów  nie  odstraszał  fakt,  że  sprzedawana 
nieruchomość  była  zabudowana,  a  jeden  z  budynków 
został wpisany do rejestru zabytków zgodnie z decyzją 
Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków.

Ryzyka wykazane na 
etapie due diligence

Prawne  due  diligence,  przeprowadzone  przed 
przystąpieniem do  przetargu, wykazało  dwa  poważne 
ryzyka związane z nabyciem nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków. Okazało się bowiem, że Gmina miała 
prawo do wykonania  pierwokupu w  terminie miesiąca 
od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  o  treści  umowy 
sprzedaży. Zagrożenie to wynikało z art. 109 ust. 1 pkt 4 
Ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.o.g.n.): 

W przypadku sprzedaży nierucho-
mości lub prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków, gminie przysłu-
guje ustawowe prawo pierwokupu 
nieruchomości- jeżeli prawo pierwo-
kupu zostało ujawnione w księdze 
wieczystej. 

Wyodrębnianie lokali
Prawo pierwokupu nie odnosi  się wyłącznie do nieru-
chomości  gruntowej,  jest  ono  niepodzielne  i  obejmuje 
również udział w nieruchomości. Powyższe obciążenie 
(wynikające  z  prawa pierwokupu)  przenoszone  jest  na 
powstającą nową nieruchomość lokalową z tym udzia-
łem  związaną.  W  związku  z  powyższym  w  momen-
cie  sprzedaży  każdego wyodrębnionego  lokalu  gminie 
również  będzie  przysługiwało  prawo  do  wykonania 
pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania za-
wiadomienia  o  treści  umowy  sprzedaży.  Ten  proceder 
skomplikuje i wydłuży proces nabywania lokali przez po-
tencjalnych klientów.

Nieruchomość 
Skarbu Państwa pod inwestycję 
deweloperską
Prawo pierwokupu zabytkowej nieruchomości w KW   
Bartosz Szandrocho - Menadżer ds. Akwizycji Gruntów w Dom Development Wrocław 
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Podział nieruchomości 
rozwiązaniem problemu
Zidentyfikowanie  powyższego  ryzyka  na  etapie  due 
dilligence pozwoliło na poszukanie  rozwiązania  jeszcze 
przed  nabyciem  nieruchomości.  W  tym  konkretnym 
przypadku była to ekspertyza geodety, który potwier-
dził, że nieruchomości może zostać podzielona tak, aby 
część  z  budynkiem  wpisanym  do  rejestru  zabytków 
wyodrębnić i założyć dla niej osobną księgę wieczystą. 
Dzięki  temu  sprzedaż mieszkań nie  będzie wiązała  się 
w  przyszłości  z  dodatkowymi  komplikacjami.  Czas  re-
alizacji usługi geodezyjnej  to około dwa tygodnie przy 
koszcie dwa tysiące złotych.

Bonifikata nie zawsze korzystna
Drugie ryzyko dotyczyło wysokości bonifikaty. W tym 
konkretnym przypadku stosownie do art. 68 ust. u.o.g.n. 
wraz  ze  zbyciem  przedmiotowej  nieruchomości  miała 

zostać zastosowana 50% bonifikata od ustalonej w wy-
niku przetargu ceny części nieruchomości wpisanej do 
rejestru  zabytków.  Przy  sprzedaży  na  rzecz  przedsię-
biorcy  jest  to  traktowane  jako  pomoc  publiczna  (tzw. 
pomoc de minimis). Zgodnie z przepisami pomoc, jakiej 
Państwo ma prawo udzielić jednemu przedsiębiorcy nie 
może przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech 
kolejnych lat. 

Obniżenie pomocy 
Cena wywoławcza nieruchomości była na tyle wysoka, 
że  już  na  samym początku  licytacji  dozwolona  pomoc 
publiczna zostałaby przekroczona. Rozwiązaniem w tej 
sytuacji  jest  obniżenie  udzielanej  bonifikaty.  W  tym 
celu należy zgodnie z przepisami wystąpić o zgodę do 
odpowiedniego  organu: Wojewody,  Rady  lub  Sejmiku. 
Ponadto obniżenie bonifikaty nie może być maksymalne 
(np.  bonifikata w wysokości  0%).  Jej wysokość  należy 
ustalić w taki sposób, aby cena ostateczna osiągnięta na 
przetargu nie przekroczyła 200 tys. euro brutto.
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Dlaczego mówimy o błędach?
Każdy  je  popełnia  –  my  też.  Uczenie  się  na  błędach 
innych  pozwala  nam  na  unikanie  własnych.  Dlaczego, 
więc  nie  korzystać  z  tego  dobra?  Po  wieloletniej  ob-
serwacji  zauważam  taką  tendencję,  że  chętniej  o  błę-
dach  chcą  mówić  przedsiębiorcy  i  przedstawiciele 
małych  firm. Wynika  to  z  tego,  że  nie  muszą  się  oni 
często nikomu  tłumaczyć  i  odpowiadają  za  swoje wy-
powiedzi  wyłącznie  przed  sobą. Może w  ramach wy-
darzeń  Geodetic  mam  małą  próbę,  bo  corocznie  jest 
u nas do 30-stu prelegentów, ale  jestem uczestnikiem 

innych konferencji  i potwierdza to moje spostrzeżenia. 
Wiem z rynku o wielu zwolnieniach „za porozumieniem 
stron”  osób,  które  na  konferencjach  odważyły  się  po-
wiedzieć  coś  niekorzystnego  na  temat  działań  firmy, 
którą  reprezentują.  Uważam,  że  mówienie  o  błędach 
pokazuje  naszą  autentyczność  znacznie  lepiej  niż mó-
wienie o tym, jak bezbłędną jesteśmy firmą.  W jaki spo-
sób zatem mówimy o błędach? Większość przykładów 
dotyczy  przypadków  spotykanych w  ramach  zawodo-
wej  praktyki  Prelegentów  z  Klientami  czy  Partnerami. 
Przykłady te mają zwykle zmienione dane, cyfry,  loka-
lizacje,  powierzchnie,  itp.  Chodzi  o  pokazanie  danego 
przypadku  i uruchomienie wyobraźni Słuchacza co do 
skali  inwestycji,  rangi  problemu  oraz  strat  lub  zysków 
finansowych  z  podejmowania  konkretnych  decyzji. 

Sprzedaj się praktyczną wiedzą
Dobierając  Ekspertów  do  prowadzenia  prelekcji  pod-
czas  wydarzeń  Geodetic  organizowanych  w  różnych 
miastach  Polski  bardzo  przywiązuję  uwagę,  żeby  pre-
lekcje były wyłącznie merytoryczne i nie niosły sprze-
dażowych treści. Oczywiście żaden organizator nie jest 
w  stanie  przewidzieć  co  finalnie  w  danym  momencie 
powie  prelegent.  Jednak  nadużywanie  takich  praktyk 
często  wpływa  niekorzystnie  dla  samego  Prelegenta 
pod  kątem  odbioru  Słuchaczy  oraz  powoduje  zakoń-
czenie współpracy z danym organizatorem. I nie chodzi 
tu o  to, żeby nie mówić o swoich osiągnięciach, bo to 

Inwestuj      
we własną wiedzę
Ona zainwestuje w Twoje nieruchomości    
Monika Hołub – Geodetic CEO, Organizator Wydarzeń Geodetic

Będzie to nieco krytyczny artykuł, ale jako organizator wydarzeń branżowych chcę się podzielić 
paroma spostrzeżeniami. Akademie i Kongresy Geodetic to nie są wielkie gale, ozdabiane bro-
katowymi sukniami i wielkimi scenami z animacjami za dziesiątki tysięcy złotych. Nie są to też 
konferencje mówiące o sprawach wpływających na gospodarkę krajową czy ochronę środowiska 
w skali globalnej ani takie, po których pali się cygara i pije limitowaną serię whisky. 
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akurat podpiera poziom Eksperta. Chodzi o to, żeby nie 
pokazywać produktu czy usługi  jak w reklamie  telewi-
zyjnej – kosztuje tyle, kup tutaj.  Zależy mi również na 
tym, żeby Prelegenci nie mówili o ogółach ale w krót-
kich  prelekcjach  skupiali  się  na  kilku  przykładach,  ale 
w dosadnie szczegółowy sposób. Można pomyśleć,  że 
6 –godzinna akademia tylko o podziałach nieruchomo-
ści jest nudna. Jednak ilość zadanych nam pytań przez 
słuchaczy  spowodowała  rozbudowanie  całego  bloku 
o dodatkową godzinę i kilkanaście nowych przykładów. 

Szybciej można się sprzedać solidną 
merytoryką niż handlowaniem nie-
wiadomej dla Słuchacza jakości usłu-
gą. Pozwól mu poznać Twoją wartość 
a nie potraktuje Cię jak akwizytora. 
Zdziwisz się jak szybko sam skieruje 
do Ciebie zapytane ofertowe. 

Szanujmy czas Słuchaczy 
i Prelegentów
Bardzo  często  obserwuję  wydarzenia  organizowane 
dla zarządców i deweloperów, których interesują total-
nie inne kwestie, co w efekcie skutkuje wychodzeniem 
uczestników w  trakcie prelekcji  albo brakiem  zaintere-
sowania całą konferencją. Dobór programu pod kątem 
odbiorców to jedna z ważniejszych kwestii. Często par-
tycypuję  w  wydarzeniach,  które  rozpoczynają  się  lub 
kończą z godzinnym opóźnieniem. Partnerzy rozkłada-
jący  lub  składający  stoiska  w  trakcie  prelekcji  są  dru-
zgocącym widokiem,  na  który  brak  słów.  Przedłużane 
przerwy kawowe  i networking  trwający połowę czasu 
kolejnej  prelekcji  nie  tylko  powodują  chaos  na  sali  ale 
przede  wszystkim  rozpraszają  prelegentów  i  pokazują 
brak szacunku do nich. To rolą organizatora jest zacząć 
i rozpocząć każdą prelekcję o czasie (+/-5 minut) a rolą 
Prelegenta  jest pilnowanie czasu swojego wystąpienia. 
Zdarzały się sytuacje, gdzie jako prelegent podczas kon-
ferencji organizowanej przez  inny podmiot ze względu 
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na  godzinne  opóźnienie  byliśmy  proszeni  o  skrócenie 
prelekcji o połowę ustalonego czasu. Prelekcję wygło-
siliśmy całą z poinformowaniem uczestników o propo-
zycji organizatora i o tym, że jak ktoś musi wyjść to nam 
to nie przeszkadza. Zostali wszyscy. Zadbanie o prawi-
dłowy  przebieg  wydarzenia  to  kwestia  organizatora. 
To  pokazuje  szacunek  do  Prelegentów  i  Uczestników. 

Rodzinna atmosfera
Bardzo  często  w  pisemnych  i  słownych  opiniach  na-
szych wydarzeń widnieje przekaz, że mają one „rodzinną 
atmosferę”. Często autorzy  tych opinii przepraszają  za 
niebiznesowe ujęcie opinii. Nie zależy nam na popraw-
nych  stylistycznie opiniach biznesowych,  ale na praw-
dzie.  A  z  każdej  krytycznej  opinii  wyciągamy wnioski. 
Myślę, że „rodzinna atmosfera” wynika z kilku kwestii. Po 
pierwsze, wydarzenia organizujemy nie dla pieniędzy, bo 
niektóre z nich zamykamy na 0, ale dla edukacji specjali-
stów rynku nieruchomości i chęci stworzenia miejsca do 
wymiany merytorycznej i praktycznej wiedzy. Ponadto, 
często 30% słuchaczy to nasi Partnerzy i Klienci, z któ-
rymi od  lat współpracujemy. Dlaczego ciągle pojawiają 
się na naszych wydarzeniach? Tu powodów też jest kil-
ka.  Po pierwsze,  przychodzą po wiedzę,  po  to  by po-
słuchać  nowych  tematów,  przykładów  i  Prelegentów 
a  tym  samym  dowiedzieć  się  czegoś  nowego.  Często 
takie osoby  są dużym wsparciem merytorycznym.  Jak 
wspomniałam wcześniej, nie jesteśmy nieomylni. Zdarza 
się, że nie znamy odpowiedzi na pytanie. Dlatego, zwy-
kle  na  sali  jest  prawnik,  rzeczoznawca  czy  architekt, 
który  również ma duże doświadczenie w poruszanych 
zagadnieniach. Często jest on naszym Partnerem i oka-
zuje  wsparcie  merytoryczną  wiedzą.  On  może  poka-
zać  swój  poziom  szerszej  publiczności,  prelegent  dzię-
ki  niemu  również  się  uczy  a  uczestnik  nie  zostaje  bez 
odpowiedzi.  Korzyści  płynące  dla  wszystkich  stron. 

Dyskusje są najcenniejsze
Dyskusje to najcenniejsza kwestia podczas naszych wy-
darzeń. Milczące Akademie uważamy  za nieudane. Na 
szczęście,  takie były  tylko dwie w wieloletniej  prakty-
ce. Oczywiste jest, że im większa jest grupa słuchaczy 
tym mniejsza chęć do udzielania się publicznie. Jednak 
Zjazd  50-ciu  deweloperów,  który  odbył  się  w  lutym 
2019  r.  pokazał,  że  nawet  przy  70-cio  osobowej  pu-
bliczności  da  się  dyskutować,  rysować wspólnie  przy-
kłady czy przedstawiać alternatywne rozwiązania. I po-
mimo,  że  często  edukuje  się  tym  samym  konkurencję 
to  zawsze w  zamian  za  to  uzyskać można  cenną wie-
dzę od nich. Niektóre Akademie Inwestora obejmują 10 
osób,  inne  120  a  zeszłoroczny  Ogólnopolski  Kongres 
Nieruchomości pomieścił 160 uczestników. Po małych, 
kilkunastoosobowych  akademiach  nie  piszemy postów 
w mediach  społecznościowych o  tym,  jak  gigantyczna 
była konferencja i nie sugerujemy prelegentom dzięko-
wania publicznie za cudownie zorganizowaną dużą kon-
ferencję. Wydarzenia Geodetic są organizowane w jed-
nym celu. Są miejscem spotkań, gdzie w jednym czasie 
wiedzą mogą wymienić się  liczni Eksperci rynku nieru-
chomości. Nasze wydarzenia nie są po to, by się ścigać 
animacjami, ilością uczestników i rozdawanymi nagroda-
mi. Są dla tych, którzy chcą tu być – często za darmo 
lub  za  cenę  lunchu,  kawy  i  otrzymanych  materiałów. 

Ekspercie - podziel 
się swoją wiedzą
Zachęcam do kontaktu każdego kto zgadza się z naszą 
polityką eventową  i chciałby się podzielić swoją mery-
toryczną wiedzą z zakresu zarządzania czy inwestowa-
nia na rynku nieruchomości komercyjnych lub mieszka-
niowych.  Corocznie  szkolimy  około  1000  osób.  Są  to 
głównie:  asset-,  property-,  lease-,  project-  managero-
wie,  prawnicy,  architekci,  pośrednicy w  obrocie  nieru-
chomościami,  rzeczoznawcy  majątkowi,  deweloperzy, 
inwestorzy,  przedstawiciele  banków  i  funduszy  inwe-
stycyjnych  i  inni  specjaliści  rynku  nieruchomości.  Nie 
prowadzimy  szkoleń  dla  geodetów. Dodam  na  koniec, 
że spotkania te pozwalają również podnosić poziom na-
szej  wiedzy  i  przyczyniają  się  do  doskonalenia  jakości 
naszych usług. Jesteście Państwo niejako ich autorami. 
Świetnym przykładem jest opracowany nowy Geodetic 
Rent-Roll  do  zarządzania  powierzchniami  najmu,  któ-
rego  potrzeby  i  błędy  odczytaliśmy  nie  tylko  podczas 
współpracy przy różnych zleceniach pomiaru 5 mn m2 
powierzchni ale przede wszystkim podczas dyskusji na 
szkoleniach o normach pomiaru z zarządcami nierucho-
mości  komercyjnych  z  całej  Polski.  Jest  to  Rent-Roll, 
z  którego  już  dzisiaj  korzystają  zarządcy.  Dziękujemy! 
Kontakt: monika.holub@geodetic.co, +48  785 041 079.



Wymagające inwestycje dają 
większe stopy zwrotu. Duże 
zyski generują tylko trudne 
nieruchomości, a sekret leży 
w dobrze poprowadzonym due 
diligence. - Monika Hołub
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W ostatnim czasie we wszystkich niemal serwisach prawnych i blogach prowadzonych przez 
kancelarie prawne lub ekspertów od ochrony danych osobowych mówi się o karach pieniężnych 
nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz inne zagraniczne organy 
nadzorcze na przedsiębiorców naruszających przepisy RODO. Przyjrzyjmy się, czy faktycznie jest 
się czego obawiać. 

Obowiązki vs. środki 
dyscyplinujące PUODO
Ogólne  Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych  (RODO) 
nakłada  na  przedsiębiorców  szereg  obowiązków  zwią-
zanych z przetwarzaniem danych osobowych. Obejmują 
one między innymi obowiązek wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

odpowiedni  standard  bezpieczeństwa  danych  osobo-
wych adekwatny do zagrożeń związanych z przetwarza-
niem  danych  osobowych  w  danym  przedsiębiorstwie. 
Przedsiębiorcy  mają  również  obowiązek  właściwego 
realizowania  praw  podmiotów  danych, w  tym  szeroko 
komentowanego  i  wzbudzającego  wiele  kontrowersji 
obowiązku informacyjnego. Aby zapewnić skuteczność 
wprowadzonych  przepisów  prawodawca  przyznał  or-
ganom nadzorczym  (w  Polsce  jest  nim  Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych) szereg uprawnień, w tym 
możliwość  wprowadzania  czasowego  lub  całkowitego 
zakazu przetwarzania danych osobowych przez przed-
siębiorcę, a także uprawnienia do nakładania dotkliwych 
kar administracyjnych za naruszenie przepisów RODO.

Administracyjne kary pieniężne
Istnienie  administracyjnych  kar  pieniężnych  to  fakt  na 
tyle rozpowszechniony, że już od prawie roku skutecz-
nie mobilizuje spółki, urzędników, osoby fizyczne i inne 
podmioty do wdrożenia w swoich strukturach rozwiązań, 
które  zapewniłyby  im  zgodność  z  wymogami  RODO. 
Strach  towarzyszący  zmianom ma  swoje  uzasadnienie 
– zgodnie z art. 83 ust. 4 oraz ust. 5 RODO kary pie-
niężne sięgać mogą kwoty 10 mln euro, a w przypadku 
przedsiębiorstwa  –  2%  rocznego  światowego  obrotu 
z poprzedniego roku obrotowego, zależnie która kwota 
jest wyższa. W  przypadku  skrajnych  naruszeń  przepi-
sów RODO kary mogą dochodzić nawet do kwoty 20 

RODO 
finansowa odpowiedzialność 
administracyjna 
Czy Twój spadochron się otworzy?  Czy strach ma wielkie oczy?    
Karolina Nazarewicz - Radca Prawny w RODOComfort 
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mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – 4 % rocz-
nego światowego obrotu z poprzedniego roku obroto-
wego, zależnie która kwota jest  wyższa. Przedsiębiorca 
generujący  dochód  na  poziomie  nieprzekraczającym 
równowartości 2 mln euro ma prawo odczuwać lęk nie 
mogąc wyważyć, czy za nieprzechowywanie dokumen-
tów w biurze w odpowiedniej szafce zamykanej na klucz, 
bądź z powodu wywieszenia listy pracowników z przy-
pisanym działem zatrudnienia na ścianie, nie ściągnie na 
siebie przypadkiem kary rzędu 10 czy 15 mln euro.

Normy prawne określone w RODO są 
sformułowane ogólnikowo. W prak-
tyce to na przedsiębiorcy spoczywa 
ciężar i ryzyko oceny czy stosowa-
ne środki bezpieczeństwa danych 
osobowych i rozwiązania w zakresie 
realizacji praw podmiotów danych 
spełniają wymogi prawa. 

Kiedy organy sięgają po kary?
Przepisy o karach administracyjnych bynajmniej nie  są 
martwymi regulacjami. Organy nadzorcze z coraz więk-
szą chęcią korzystają ze swoich uprawnień. W styczniu 
bieżącego roku francuska komisja ds. informatyki i wol-
ności  (CNIL)  nałożyła  na  spółkę Google  LLC  rekordo-
wą  karę  50  mln  euro  za  nieprzestrzeganie  przepisów 
RODO.  Regulator  stwierdził,  że  Google  nie  zastoso-
wała  się  do  nowych  przepisów  i  nie  zapewniła  użyt-
kownikom  wystarczającego  wytłumaczenia  i  przejrzy-
stości  co  do  danych  udostępnianych  reklamodawcom.  
W Polsce natomiast w połowie marca tego roku Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na spół-
kę Bisnode karę 1 mln złotych uznawszy, że spółka nie 
dopełniła obowiązku poinformowania przedsiębiorców 
prowadzących  działalność  gospodarczą  jako  osoby  fi-
zyczne o tym, że przetwarza ich dane.

Czym kieruje się PUODO?
Na abstrakcyjny przykład oraz na inne sytuacje mogące 
budzić wątpliwości, RODO odpowiada normami o miar-
kowaniu administracyjnych kar pieniężnych. Przepis art. 
83 ust. 1 oraz 2 RODO stwierdza, że kary „nakłada się, 
zależnie od okoliczności każdego indywidualnego przy-
padku”,  w  tym  uwzględniając  charakter,  wagę  i  czas 
trwania naruszenia, czy jego umyślność. Jeśli przedsię-
biorca  stara  się  sumiennie  wywiązywać  z  nałożonych 
obowiązków, ma tzw. „czystą kartę”, czyli żadne z jego 

wcześniejszych przedsięwzięć nie wskazuje na podob-
ne naruszenie,  a ponadto, w  razie  zaistnienia narusze-
nia, współpracuje  z  organem nadzorczym w  celu  jego 
usunięcia oraz złagodzenia ewentualnych negatywnych 
skutków, przedsiębiorca taki może uniknąć zbyt dotkli-
wej  kary.  Znaczącą  przesłanką  jest  również  to,  w  jaki 
sposób organ dowiaduje się o ewentualnym naruszeniu, 
w  szczególności,  czy  i  w  jakim  zakresie  administrator 
lub podmiot przetwarzający dane, stosowne naruszenie 
zgłosił. RODO przewiduje także inne okoliczności łago-
dzące, nakazując weryfikację, czy w wyniku naruszenia 
przedsiębiorca uzyskał jakąś korzyść bądź uniknął stra-
ty, czy może dopuścił się naruszenia przypadkowo, bez 
świadomości,  bez  zamierzonego  celu  i  widocznej  pre-
medytacji swojego działania lub zaniechania. 

Odstraszające kary
Z  drugiej  strony  kary  pieniężne  „w  każdym  indywidu-
alnym przypadku muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające” (art. 83 ust. 1 RODO).  Ostatnie decy-
zje  organów  nadzorczych  o  nałożeniu  potężnych  kar 
pieniężnych  na  przedsiębiorstwa  naruszające  przepisy 
RODO dają podstawy do twierdzeń, że funkcja odstra-
szająca wiedzie prymat nad pozostałymi  funkcjami kar 
w motywach rozstrzygnięć organów. Nie bez znaczenia 
pozostaje  również okoliczność,  że  środki  z  administra-
cyjnej  kary  pieniężnej  stanowią  dochód  budżetu  pań-
stwa, co czyni z tego środka prawnego atrakcyjne źródła 
zasilania finansów publicznych.

Sposób na RODO
RODO  to  zbiór  przepisów,  które  dotykają  właściwie 
wszystkich branż i przedsiębiorstw na rynku. Adresując 
normy  do  tak  szerokiej  grupy  odbiorców,  prawodaw-
ca  zmuszony  jest  do  stosowania  pojęć  nie  do  końca 
określonych.  Pomijając  aspekt  samej  trudności  w  od-
kodowaniu znaczenia przepisu, Pan Kowalski musi mieć 
świadomość,  że  konkretny paragraf odnosi  się nie  tyl-
ko do niego,  ale  także  i w głównej mierze, do ogrom-
nych przedsiębiorstw, podług których kary pieniężne są 
przewidziane na  tak wysokim pułapie. W  tym kontek-
ście zarówno obowiązki wynikające z RODO, jak i środki 
prawne,  jakimi  dysponuje  PUODO  winny  być  zawsze 
oceniane przez pryzmat konkretnego przedsiębiorstwa, 
w szczególności rodzaju działań na danych osobowych, 
skali  działalności,  ryzyk  związanych  z  przetwarzaniem 
danych. RODO obowiązuje niespełna rok i wszyscy, nie 
wyłączając organów nadzorczych,  „uczą  się” praktycz-
nego  stosowania  nowych  przepisów.  Pozostaje  mieć 
nadzieję, że organy nadzorcze będą kierować się zdro-
wym rozsądkiem podejmując decyzje w indywidualnych 
sprawach oraz wydając wytyczne z zakresu stosowania 
i interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych.
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Na zarządzanie portfelem nieruchomości często patrzymy przez pryzmat kompleksowych usług 
oferowanych przez liderów rynku nieruchomości komercyjnych – usług zarządzania nierucho-
mościami, zarządzania aktywami czy inwestycjami. Klasyczne rozumienie zarządzania portfelem 
nieruchomości rożni się od tego przedstawionego w niniejszej publikacji. Niekoniecznie musimy 
być właścicielem jednej lub więcej nieruchomości by mieć interes w tworzeniu strategii mających 
na celu optymalizację rentowności w oparciu o analizę zajmowanych przez nas nieruchomości.

Kto zarządza nieruchomościami?
Większość  przedsiębiorców,  których  spotykałam  na 
swojej drodze sądzi, że zarządzanie portfelem nierucho-
mości zarezerwowane jest dla międzynarodowych kor-
poracji  i  nie ma nic wspólnego  z  ich działalnością. Nic 
bardziej mylnego. Owszem, największe doradcze firmy 
z rynku nieruchomości świadczą tego typu usługi innym 
- często jeszcze większym graczom biznesowym i mię-
dzynarodowym korporacjom.  Jednak  to nie  znaczy,  że 
firmy sektora MŚP  lub nawet prywatni  inwestorzy nie 
mogą  czynić  podobnych  praktyk  adekwatnych  do  ich 
skali.  Ograniczeniem,  jakie  blokuje  działalność  mniej-
szych przedsiębiorców jest przeświadczenie, że przecież 

nie są oni w posiadaniu żadnych nieruchomości, bo je-
dynie wynajmują kilka czy kilkanaście lokalizacji. Bingo! 

Umowa najmu daje nam prawo do 
nieruchomości na określonych w niej 
zasadach, więc jest swoistym pra-
wem do nieruchomości i taką nieru-
chomość też powinniśmy rozpatry-
wać, jako składnik naszego portfela, 
a przede wszystkim świadomie nim 
zarządzać. 

Czy najemca może zarządzać?
Tu mogą pojawić się głosy, że przecież jako najemcy nie 
mamy dużego wpływu na nieruchomość, nie władamy 
nią  ani  też  nie  jesteśmy  decyzyjni  w  pewnych  kwe-
stiach  –  i  tu moja  pełna  zgoda.  Jednak,  jako  najemcy 
mamy też swoje prawa i obowiązki, których powinniśmy 
być świadomi. A przede wszystkim, mamy prawo mie-
rzyć efektywność danej lokalizacji w zestawieniu razem 
z naszymi  innymi  lokalami poprzez kontrole wydatków 
związanych z nieruchomością i innych istotnych dla nas 

Zarządzanie  
portfelem nieruchomości 
nie tylko dla gigantów 
Czy najemca powinien zarządzać nieruchomością?     
Anna Wybraniec - Real Estate Advisory Manager w CK Management
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parametrów. W zależności od naszej działalności mogą 
to  być  statystyki  odwiedzających,  przychody  genero-
wane przez daną lokalizację czy wykorzystanie najmo-
wanej powierzchni (liczba biurek w zestawieniu z liczbą 
pracowników na pełen etat). Tych parametrów możemy 
namnażać, bo wszystko zależy od obszaru naszej dzia-
łalności, charakteru budynku czy też strategii jaką przy-
jęliśmy. W momencie, kiedy jesteśmy właścicielem kilku 
nieruchomości wydaje nam się, że nie ma już potrzeby 
analizować  tych  danych  albo  co  gorsze,  że  wszystkie 
dane mamy w głowie i wszystko jest pod kontrolą. 

Kompleksowy zbiór danych
W sytuacji, gdy jesteśmy prezesem korporacji, dyrekto-
rem  ds.  rozwoju  czy właścicielem  średniego  przedsię-
biorstwa  zależy  nam  by mieć  kontrolę  nad  tym  czym 
zarządzamy. Jeśli chodzi o istotę naszego głównego biz-
nesu jesteśmy zazwyczaj świetnie zorientowani. Znamy 
wyniki  sprzedażowe,  statystki  wzrostu  dochodu  czy 
wygenerowanych  oszczędności  i  inne  wartości,  które 
świadczą o naszych postępach  i  są nam regularnie  ra-
portowane,  ale  zazwyczaj  bardzo  rzadko  wiemy  jakie 
liczby  stoją  za  naszymi  nieruchomościami.  Wynika  to 
z  faktu,  że  zazwyczaj  informacje  o  nieruchomościach 
rozczłonkowane  są  na  kilka  obszarów.  Część  z  nich 
jest w księgowości,  kolejna  część u prawnika,  a ostat-
ni element w dziale administracyjnym, który codziennie 
zarządza w mikro  skali  naszym biurem. Gdybyśmy  tak 
spojrzeli na każdy dokument dotyczący nieruchomości 
jak na zbiór  istotnych  informacji dla naszego przedsię-
biorcy, zobaczymy jak istotnym elementem jest należyte 
zajęcie się nim. Zajęcie się nim w ujęciu kompleksowym. 
Umożliwia nam to streszczenie najistotniejszych klauzul 
wraz  opcjami,  na  postawie  których  nasze  prawa  będą 
przejrzyste  a  daty  automatycznie  zostaną wpisane  do 
naszego kalendarza, co jest znacznie bardziej efektywne 
aniżeli każdorazowe przeglądanie umowy, która potrafi 
mieć kilkadziesiąt czy nawet kilkaset stron. 

Umowa najmu musi „żyć”
Dzięki  kompleksowemu  spojrzeniu  na  umowę  oraz 
szczegółowej  analizie  przedstawionej  w  formie  zbioru 
danych, będziemy w stanie włączyć informacje o nieru-
chomościach do regularnego raportowania efektywno-
ści naszych działań operacyjnych (core business) i pode-
przeć nimi  strategiczne decyzje biznesowe. Wynika  to 
z  faktu, że gdy różne elementy zestawimy obok siebie 
nasze analizy nabiorą pełniejszego kształtu  i  jest duża 
szansa  że  zobaczymy wartości  i  opcje,  których wcze-
śniej  nie  dostrzegaliśmy. W  gruncie  rzeczy  sprowadza 
się to do tego, że śpimy spokojniej. Umowa najmu po-
winna  być  dokumentem  który  „żyje”  przez  cały  okres 
trwania a nie takim, do którego zagląda się w momencie, 
gdy trzeba coś sprawdzić. 

Dane istotą dobrego zarządzania
Wydawać  by  się  mogło,  że  tym  najważniejszym  ele-
mentem w procesie będzie odpowiednio dostosowane 
i  kompleksowe narzędzie  lub  specjalista,  który  bezpo-
średnio będzie nim operował i doglądał naszych nieru-
chomościowych  aktywów.  Gdybyśmy  jednak  zechcieli 
spojrzeć na zarządzanie portfelem pod kątem zarządza-
nia  danymi  (data management)  to  najważniejszym ele-
mentem  jest  ta  najmniejsza  jednostka  czyli  właśnie 
dane. Rzetelne i aktualne informacje, które są zbierane 
a  następnie w  uporządkowany  sposób  sklasyfikowane 
i  zapisywane  w  systemie.  Bez  tego,  ani  narzędzie  ani 
specjalista nie zapewni nam oczekiwanych rezultatów. 

Jakie treści niosą raporty?
Spora  część  średnich  i  dużych  firm mniej  lub  bardziej 
świadomie  zarządza  nieruchomościami.  Często  spoty-
kam raporty pokazujące lokalizacje wzbogacone o inne 
ważne informacje takie jak: koszty najmu, koszty eksplo-
atacyjne, terminy wygaśnięcia umowy czy wcześniejsze-
go wyjścia z umowy albo dane na temat powiększenia 
wynajmowanej powierzchni. W takim przypadku, kolej-
nym krokiem jest przyjrzenie się czy zebrane informacje 
są już wystarczające do przeprowadzenia kompleksowej 
analizy  czy  też należałoby  rozszerzyć  ją o dane,  które 
z  jakiegoś  względu  zostały  pominięte  na  etapie  kom-
pletowania informacji.  Informacji takich jak: dodatkowe 
opcje  zabezpieczone  przez  umowę,  istotne  klauzule 
zapisane w umowie, np.  indeksacja czynszu, podnajem 
powierzchni  czy  też  zmiany  w  aranżacji  powierzchni. 
Mając komplet danych – rzetelnych i aktualnych, może-
my przystąpić do analiz, które mogą wesprzeć w proce-
sie podejmowania decyzji biznesowych. To co jest klu-
czowe w tym procesie to by dane, z których korzystamy 
były odpowiednio interpretowane i mierzone a następ-
nie były na  bieżąco aktualizowane i weryfikowane.

Żeby zacząć, potrzeba niewiele  
Po przeszło 10 latach pracy w korporacji z najlepszymi 
narzędziami  dedykowanymi  do  zarządzania  nierucho-
mościami i raportowania, wiem że to aktualne informa-
cje  są  tym najważniejszym  elementem układanki.  Jeśli 
nie stać nas by wynająć firmy doradcze, które komplek-
sowo zajmą się naszymi nieruchomościami i przygotują 
dla nas  gotowe analizy, wystarczy,  że  sami poczynimy 
starania.  By  zacząć  potrzeba  niewiele  –  zeskanowany 
dokument  z  dobrym  opisem,  streszczenie  najważniej-
szych  zapisów  z umowy a następnie ubranie  tych da-
nych w  tabele  i wpisanie kilku  istotnych dat do kalen-
darza.  Najważniejszą  pracę  jesteśmy  w  stanie  często 
wykonywać bez  zwiększania nakładów pracy czy ludzi 
- ale poprzez edukację i usprawnienia procesowe.
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Wojna o 120 zł 
rocznego podatku?
Artykuł jest trudny i w niektórych miejscach zdawać się 
może,  że  odbiega  tematyką  od  antresoli,  jednak  oma-
wiane definicje i przytaczane wyroki sądów mają poka-
zać  rozumowanie  powierzchni  użytkowej,  powierzchni 
kondygnacji czy powierzchni  liczonych do podatku. To 
analogicznie ma przełożenie na antresole. Pytanie brzmi 
czy  za  powierzchnię  powstałą w wyniku  budowy  czy 
istnienia antresoli powinniśmy płacić podatek od nieru-
chomości? Prezydent Miasta Gdańska w indywidualnej 
interpretacji  prawa  podatkowego  wnosi,  że  za  antre-
solę  należy  płacić  podatek. Moim  zdaniem,  po  pierw-
sze  antresola  nie  jest  kondygnacją  a  podatki  płacimy 

od kondygnacji. Po drugie, antresola nie jest zamknięta 
ze wszystkich stron ścianami, a podatki płacimy za po-
wierzchnie liczone wewnątrz wyprawionych ścian. Jeśli 
nie ma ścian to nie ma dokąd mierzyć, a barierka nie jest 
przecież  ścianą. Najśmieszniejszy  jest  cel  tego bojkotu 
o antresolę. 

Sprawa w tym konkretnym przypad-
ku dotyczy ok 6m² antresoli w loka-
lu handlowym, co stanowi ok. 120zł 
podatku rocznie. Jednak skala pro-
blemu jest większa, bo wiele lokali 
czy budynków posiada duże antre-
sole a właściciel w ogóle się nad tym 
nie zastanawia.

Czym jest powierzchnia 
użytkowa?
Podatek od nieruchomości  za budynki  jest płacony  za 
powierzchnię  użytkową  mierzoną  wewnątrz  budynku. 
Powierzchnia  użytkowa  jest  przyjęta  z  Ustawy  o  po-
datkach i opłatach lokalnych (UOPiOL) z dnia 12 stycz-
nia 1991  r.  Powierzchnia  ta w  rozumieniu ustawy  jest 

Podatek od antresoli      
płacić czy nie? 
Polemika z interpretacjami podatkowymi i wyrokami sądów    
Adrian Hołub - Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Author 

Wielu prawników, doradców podatkowych i właścicieli porusza na różnych blogach  tematykę 
związaną z tym czy wliczać powierzchnie antresoli do podatku od nieruchomości czy nie. Znaleźć 
można również treści, że antresola jest powierzchnią użytkową i należy za nią naliczać pieniądze 
przy zakupie lokalu. Znajdziecie Państwo również artykuły, które mówią, że oba podejścia są 
prawdziwe. Zapraszam do przeczytania trudnego wywodu na temat, czy za antresole należy pła-
cić podatek od nieruchomości. 
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całkiem  inaczej  przyjmowana  niż  powierzchnia  użyt-
kowa zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem 
na  budowę.  Są  to  dwie  skrajnie  różne  powierzchnie. 
Wyjaśnienie tych zawiłości znajdziesz na blogu resour-
ces.geodetic.co.  

Autonomiczne prawo podatkowe
Interpretacja  podatkowa  Prezydenta Gdańska w  spra-
wie  antresoli  mówi:  „Prawo  podatkowe  jest  autono-
miczne w stosunku do innych dziedzin prawa. Oznacza 
to,  że  jedynie w oparciu o wyraźną podstawę prawną 
z ustaw podatkowych uprawnione  jest sięganie do re-
gulacji  z  zakresu  innych dziedzin prawa”. Po przeanali-
zowaniu  wielu  wyroków  sądów  wojewódzkich,  w  ich 
uzasadnieniu  pojawiają  się  Ustawa  prawo  budowlane, 
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych  ja-
kimi  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
czy Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowalnego. Natomiast analizując wy-
roki sądów NSA w sprawie podatku od nieruchomości, 
można zauważyć, że każdy zaczyna się od słów: zgodnie 
z definicją ze słownika języka polskiego (..)”. To tak jakby 
sądy wojewódzkie trochę na bok odsuwały autonomicz-
ność prawa podatkowego, ale jednocześnie wysilały się 
na uzasadnienie wyroku poprzez uszczegółowienie wy-
roku  w  innych  ustawach  czy  rozporządzeniach.  Skąd 
mamy brać definicje kondygnacji? Z Ustawy prawo bu-
dowlane  czy  ze  słownika  języka  polskiego?  Jako  inży-
nierowi bliższe jest mi sięganie do ustaw i rozporządzeń 
- nazwijmy je ogólnie budowalnymi.  

Co jest kondygnacją budynku?
Interpretujący  porusza  w  swoim  uzasadnieniu  aspekt 
kondygnacji.  Co  jest  zatem  kondygnacją?  Nie  ma 
w UOPiOL definicji kondygnacji – ustawa wymienia je-
dynie kilka przykładów co jest uważane za kondygnację. 
Zgodnie z Art. 1a 1. pkt. 5 UOPiOL „powierzchnia użyt-
kowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona 
po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygna-
cjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz 
szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również 
garaże podziemne, piwnice,  sutereny  i poddasza użyt-
kowe.” W indywidualnej interpretacji prawa podatkowe-
go, którą analizuję jest następująca informacja: „Z uwagi 
na fakt, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie 
definiuje  pojęcia  „kondygnacja”,  którym  posługuje  się 
ustawodawca  ww.  normatywnej  definicji  powierzchni 
użytkowej  budynku  lub  jego  części  i  jednocześnie  nie 
odsyła wprost do  innego aktu prawnego w celu usta-
lenia  jego znaczenia, należy posłużyć się wykładnią  ję-
zykową”.  Natomiast  w  wyroku WSA  z  22/06/20005r 
sygn. II SA/Wa 916/05 sąd definiując kondygnację opie-
ra się na Ustawie prawo budowalne i na Rozporządzeniu 

w sprawie warunków technicznych jakimi powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie. Z kolei wyrok NSA 
z 12/08/2014r sygn. II FSK 1715/12 odrzucił rozumo-
wanie  kondygnacji  jako definicji  z  prawa budowalnego 
i  dał  znaczenie  słownikowe  (słownik  języka polskiego). 
Rozumiem,  że  posłużył  się  autonomicznością  prawa 
podatkowego. Wprowadzenie w  ustawie  zapisu,  że  za 
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piw-
nice, sutereny i poddasze użytkowe według mojej oce-
ny wprowadza zamieszanie. Bo albo wypisujemy pełen 
szereg pomieszczeń, które ustawodawca chce opodat-
kować albo zostawiamy wszystkie kondygnacje i z tego 
wyłączamy zamknięty szereg pomieszczeń.

Garaże
Warto zauważyć, że ustawodawca wymienia „wszystkie 
kondygnacje”  i  dodatkowo  enumeratywnie  wymienia: 
garaże podziemne, piwnice,  sutereny  i poddasza użyt-
kowe. Trochę nie ma tu  logiki, bo garaż podziemny na 
pewno  jest  kondygnacją  i  jeżeli  nie  byłby wymieniony 
w Ustawie to nikt (może poza bardzo twórczymi praw-
nikami) nie miałby wątpliwości, że garaż podziemny jest 
kondygnacją.  Przecież  mamy  kondygnacje  podziemne 
i nadziemne. To tak, jakby ustawodawca nie wiedział co 
stanowi kondygnację w budynku i sobie wymienił parę 
rzeczy, zapominając przy tym o antresoli i nadbudówce 
nad dachem, jak np.: maszynownia windy, która według 
prawa budowalnego też kondygnacją nie jest, o czym za 
chwilę.

Piwnice
Kwestia  piwnic,  też  niepotrzebnie  została  poruszona. 
Piwnice  mogą  być  zarówno  na  kondygnacjach  ujem-
nych, na parterze a nawet na kondygnacji +1, gdzie przy 
nowym budownictwie nie  jest  to nic nadzwyczajnego. 
Pytanie  tylko,  po  co  te  piwnice  zostały  wymienione 
w ustawie a np. pomieszczenia techniczne nie. Bo skoro 
piwnice  zostały wymienione  i  płacimy  za  nie  podatek 
to czy płacimy podatek od pomieszczeń technicznych, 
które nie zostały ujęte? 

Sutereny
Według mnie również nie ma potrzeby wymieniania su-
tereny, bo jest to kondygnacja, gdzie jej część jest pod 
ziemią a część wystaje ponad teren. Czy ją zaliczmy do 
kondygnacji podziemnej czy nadziemnej dla celów po-
datku od nieruchomości nie ma to znaczenia. A to czy 
kondygnacja  jest nadziemna czy podziemna  jest  zdefi-
niowane w par. 6 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich 
usytuowanie. 
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Poddasze użytkowe
Poddasze użytkowe,  jedno z najbardziej problematycz-
nych „definicji” polskiego budownictwa. Zgodnie z tek-
stem ustawy wiemy, że za poddasze użytkowe płacimy 
podatek od nieruchomości,  czyli  za poddasze nieużyt-
kowe  nie  płacimy  tego  podatku.  To  kiedy mamy  pod-
dasze  nieużytkowe?  Dla  mnie  definicja  poddasza  nie 
jest spełniona, gdy nie ma zapewnionego stałego ciągu 
komunikacyjnego między ostatnią kondygnacją z „pod-
daszem”, czyli jest brak schodów. Przystawiana drabina 
dyskwalifikuje nam poddasze. Potwierdzeniem tego jest 
wyrok NSA z 1208/2014 sygn II FSK 1715/12 „koniecz-
ność  istnienia  ciągu  komunikacyjnego,  który  pozwala 
na dostęp do  tak  rozumowanej powierzchni na  każdej 
kondygnacji”. Drugą kwestią, nie popartą już w żadnym 
znanym mi wyroku jest  istnienie podłogi w rozumieniu 
konstrukcyjnym. Jeśli inwestor wydzieli sobie piętro na 
podstawie 3 skręconych płyt OSB czy g-k to dla mnie 
oraz dla konstruktora  to nie  jest podłoga a  jak nie ma 
podłogi  to  nie może  być  kondygnacji.  A  skoro  nie ma 
kondygnacji  to nie może być podatku od nieruchomo-
ści. Jeżeli mamy wątpliwość odnośnie liczby kondygna-
cji  w  budynku  to  warto  sięgnąć  do wypisu  z  rejestru 
budynków  z  urzędu  geodezji,  tam  jest  wpisana  liczba 

kondygnacji. Dodatkowo można przejrzeć dokumenta-
cję w wydziale  architektury  i  sprawdzić  jakie było po-
zwolenie na budowę  (na  ile  kondygnacji). Nikt  nie  zna 
lepiej budynku niż jego projektant i urzędnik zatwierdza-
jący PNB. 

Mierzenie po „wewnętrznej 
długości ścian”
Wiemy,  że nie płacimy  za  klatki  schodowe  i  nie  płaci-
my za szyby dźwigowe  (czyli  szachty dźwigowe). A co 
z pozostałymi szachtami, pionami? Nie są wymienione. 
Według mnie nie płacimy, ponieważ w ustawie jest napi-
sane „mierzone po wewnętrznej długości ścian.” A jeżeli 
do szachtu nie mam jak wejść, nie ma drzwi to znaczy, 
że nie mogę pomierzyć po wewnętrznej długości ściany. 
Dodatkowo szachty czy piony nie mają podłóg, więc to 
jest kolejny powód aby nie wykazywać tej powierzchni 
do  podatku  od  nieruchomości.  Interpretacja  odnośnie 
antresoli w tym zakresie polemizuje z tym faktem w na-
stępujący  sposób:  „Ponadto  należy  uznać  za  błędne, 
przyjęte  przez  Wnioskodawcę  stanowisko,  że  użycie 
przez ustawodawcę określenia „powierzchnia mierzona 
po wewnętrznej  długości  ścian  budynku, wskazuje  na 
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to, że chodzi o powierzchnię poszczególnych lokali a an-
tresola  jako  nie  otoczona  ścianami  wewnętrznymi  nie 
stanowi  lokalu”. Organ podatkowy stwierdza, że użyty 
w art. 1 a ust 1 pkt 5 UOPiOL zwrot, iż za powierzchnię 
użytkową budynku lub jego części uważa się powierzch-
nię mierzoną po wewnętrznej długości ścian oznacza je-
dynie, że z powierzchni użytkowej wyłącza się grubość 
ścian zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, która 
podlegałby wliczeniu, gdyby pomiarów dokonano po ze-
wnętrznej stronie ścian. Tu organ stoi na stanowisku, iż 
przedmiotowy zapis nie warunkuje konieczności ograni-
czenia powierzchni użytkowej ścianami. W przeciwień-
stwie  do  powyższego  artykułu,  warunek  „wydzielenia 
z  przestrzeni  został  jedynie  zawarty w  art.  1  a  ust.  1 
pkt 1 UOPiOL zgodnie, z którym budynek jest to obiekt 
budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowalne-
go,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem, wydzielony 
z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz 
posiada  fundament  i  dach.  W  związku  z  tym,  należy 
przyjąć, że intencja „wydzielania z przestrzeni” jest zna-
na ustawodawcy  i zastosowana została jedynie do de-
finiowania pojęć budynku, a nie powierzchni użytkowej. 

Logie, balkony, tarasy
W powyższym opisie definicja z prawa budowlanego pa-
suje, więc tu organ podatkowy sobie ją przytacza i au-
tonomiczność prawa podatkowego  już akurat  tutaj nie 
jest taka ważna. Jeśli organowi podatkowemu nie pasuje 
definicja z prawa budowalnego to bierze sobie definicję 
z  języka  polskiego,  lub  na odwrót.  Jeżeli  nie musi  być 
ścian  wydzielających  pomieszczenie  to  idąc  tym  tro-
pem za powierzchnie logii podatek też musimy zapłacić? 
Za powierzchnię balkonu i tarasu, według mnie już nie 

płacimy,  bo  nie ma  na  nad  nimi  stropu.  Jeśli  ustawo-
dawca wyłącza pewne powierzchnie to  jest to katalog 
zamknięty. A  jeżeli  coś nie  jest  pewne choć w małym 
stopniu to podatek za to płacimy i włączamy do katalo-
gu pomieszczeń, za które podatek płacimy. Ja bym jesz-
cze zastanowił się na przejściami drzwiowymi czy to jest 
powierzchnia do podatku od nieruchomości? Tu dopiero 
byłby absurdalne tłumaczenia. Jak widać wszystko opie-
ra się nie definicjach.

Definicja antresoli
Przedstawiłem wyżej kilka aspektów w odniesieniu do 
innych  elementów  czy  pomieszczeń  budynków  po  to, 
żeby teraz wyjaśnić to na przykładzie antresoli.  Płacimy 
czy  nie  płacimy  za  nią  podatek  od  nieruchomości? 
Analizę należy zacząć od poszukania definicji antresoli. 
Znajdujemy  ją w normie PN-ISO 9836:1997, gdzie an-
tresola to „pośrednia, częściowa kondygnacja wewnątrz 
wysokiej  kondygnacji”  lub  „górna  część  kondygnacji 
lub  pomieszczenia  znajdującego  się  nad  przedzielają-
cym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od 
powierzchni  tej  kondygnacji  lub  pomieszczenia,  nieza-
mknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, 
z którego jest wydzielona.” Mamy zatem dwie definicje. 
Pierwsza, gdzie jest to „pośrednia częściowa kondygna-
cja”  przy  czym warto  zauważyć,  że  w  Ustawie  o  po-
datkach  i  opłatach  lokalnych  jest  zapisane,  że płacimy 
podatek od powierzchni „na wszystkich kondygnacjach”. 
Pytanie  do  mądrych  osób,  czy  „pośrednia  częściowa 
kondygnacja”  jest  zaliczana do wszystkich  kondygnacji 
zgodnie  z Ustawą? Druga definicja mówi  „górna część 
kondygnacji”. 

Tutaj wnioskuję, że antresola jest 
wydzielona wewnątrz jednej kon-
dygnacji, czyli nie może stanowić 
osobnej kondygnacji. Powierzchnia 
kondygnacji nie może się powiększyć 
dlatego, nie powinniśmy płacić za 
nią podatku od nieruchomości.

Co to jest kondygnacja?
W  tej  samej  normie  PN-ISO  9836:1997  znajdzie-
my  również  definicję  kondygnacji.  Definicja  pierwsza: 
„Przestrzeń  między  dwoma  kolejnymi  stropami  lub 
stropem i dachem”. Definicja druga w tej samej normie 
mówi:  ”Pozioma,  nadziemna  lub  podziemna  część  bu-
dynku zawarta między podłogą na stropie lub warstwą 
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wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią posadz-
ki bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znaj-
dującego się nad tą częścią, przy czym za kondygnację 
uważa się także poddasze z pomieszczeniami przezna-
czonymi  na  pobyt  ludzi  oraz  poziomą  część  budynku 
stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mają-
cą wysokość w świetle większą niż 1,90m, przy czym za 
kondygnacje nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, 
takich  jak:  maszynownia  dźwigu,  centrala  wentylacji 
i klimatyzacji, kotłownia gazowa”. 

Nadbudówka czy kondygnacja?
Tutaj  dla  mnie  największą  niewiadomą  jest  to,  kie-
dy  mamy  zakwalifikować  powierzchnię  na  dachu  jako 
nadbudówkę a kiedy jako kondygnację. Bo nadbudów-
ka na dachu może stanowić jedno małe pomieszczenie. 
W  przypadku  bardzo  dużych  budynków  to  ta  zmniej-
szona  ostatnia  nadbudówka  może  mieć  np.:  300m². 
Ciężko tu mówić o nadbudówce, mimo, że znajdują się 
w niej właśnie maszynownia dźwigu, centrala wentyla-
cji i klimatyzacji i kotłownia gazowa. Oczywiście ważne 
jest,  aby  te  pomieszczenia  były  „obudowane”  pełnymi 
ścianami i pełnym dachem. Jeżeli w ścianach są „dziury” 
aby  był  przewiew  to  nie mówimy  tu  o  ścianach  tylko 
o  przegrodach  a  jeżeli  nie ma  ścian  to  nie ma  kondy-
gnacji. W  ten  sposób bym bronił  inwestora  aby płacił 
mniejszy  podatek  od  nieruchomości.  Kondygnacja  ma 
mieć ściany, podłogę, strop. Tym sposobem można ob-
chodzić  pozwolenia  na  budowę  i montować  elementy 
na dachu poza maksymalną wysokością budynku w WZ 
czy w MPZP. 

Antresola – kondygnacja czy nie?
W Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów  i bu-
dynków z dnia 15 lipca 2016 r.  kondygnację (nadziemną 
i podziemną) definiuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane. Ustawa 
ta odwołuje nas do Rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. Według rozporządzenia kondygnacja 
„należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub pod-
ziemną  część  budynku,  zawartą  pomiędzy  powierzch-
nią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy 
podłogowej  na  gruncie  a  powierzchnią  posadzki  na 
stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stro-
pu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym 
za  kondygnację  uważa  się  także  poddasze  z  pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt  ludzi oraz poziomą 
część  budynku  stanowiącą  przestrzeń  na  urządzenia 
techniczne, mającą  średnią  wysokość w  świetle  więk-
szą niż 2m, za kondygnacje nie uznaje się nadbudówek 
ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centra-
la  wentylacji,  klimatyzacji  i  kotłownia”. W  tym  samym 

rozporządzeniu  jest  ujęte  co  jest  antresolą  -  „należy 
przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomiesz-
czenia znajdującego się nad przedzielającym je stropem 
pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni  tej 
kondygnacji  lub  pomieszczenia,  niezamkniętą  przegro-
dami  budowlanymi  od  strony  wnętrza,  z  którego  jest 
wydzielona.”  Jeżeli  antresola  jest  niezamknięta  ściana-
mi to nie możemy pomierzyć w świetle wyprawionych 
ścian.

UOPiOL vs Ustawa 
o ochronie praw lokatorów
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie 
kodeksu  cywilnego mówi,  że  z  powierzchni  użytkowej 
wyłączona  jest  powierzchnia  antresoli. W  ustawie  tej 
z  powierzchni  użytkowej wyłączone  są  jeszcze  balko-
ny,  tarasy,  loggie,  szafy,  schowki  w  ścianach,  pralnie 
suszarnie, wózkownie, strychy, piwnice i komórki  prze-
znaczone do przechowania opału. Widzimy, że niektóre 
wymienione pomieszczenia w Ustawie o ochronie praw 
lokatorów  są włączone  do  podatku  od  nieruchomości 
i są też wymienione w Ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych.  Pytanie  czy  analizując Ustawę o  podatkach 
i opłatach  lokalnych możemy się odwołać, odnieść do 
Ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym 
zasobie gminy  i o zmianę kodeksu cywilnego? Według 
mnie nie, ponieważ Ustawa o ochronie praw lokatorów 
mówi tylko o samych mieszkaniach a podatek od nieru-
chomości dotyczy powierzchni budynku. Potwierdza to 
interpretacja  indywidulana prawa podatkowego prezy-
denta miasta Gdańsk, z którą polemizuję w niniejszym 
artykule.
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UOPiOL vs EGIB 
Najsmutniejszy  jest  fakt,  że  Wyrok  II  FSK  2185/08 
Wyrok  NSA  z  dnia  04/03/2010  mówi:  „Choć  art.  21 
ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i karto-
graficzne stanowi, że dane zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków są m.in. podstawą wymiaru podatków i za-
sada ta jest respektowana przez organy podatkowe, to 
w tym przypadku nie ma ona bezwzględnego zastoso-
wania. Powierzchnia budynków ujawniona w ewidencji 
gruntów i budynków bardzo często różni się od tej, która 
jest ustalana na podstawie ustawy podatkowej. Ustawa 
ta  zawiera  w  tym  zakresie  autonomiczną  i  kompletną 
regulację.” Uważam, że prawo powinno być spójne i po-
wierzchnie wykazane w katastrze nieruchomości (EGIB 
– Ewidencje Gruntów i Budynków) powinny być tożsa-
me z powierzchnią do celów podatku od nieruchomości.

Co powinno się zmienić?
Stoję  na  stanowisku,  że  za  antresole,  które  są  często 
biurami,  kawiarniami,  restauracjami  powinien  być  na-
liczany  podatek  od  nieruchomości.  Jednak  w  świetle 
dzisiaj obowiązujących przepisów nie należy tego robić. 
Warto  by  ustawodawca,  zaktualizował  ustawy  i  dopi-
sał  kilka  kwestii.  Wszystko  co  poruszają  przytoczone 
wyroki sądowe można zawrzeć w trzech punktach:  (1) 
podatek od nieruchomości płacimy za: antresole, garaże 
wielopoziomowe, które nie mają pełnych ścian, nadbu-
dówki nad dachem jak maszynownia dźwigu. (2) podat-
ku  od  nieruchomości  nie  płacimy  za:  balkony,  tarasy, 
loggie, powierzchnie   na dachu służące do parkowania 
samochodów, przejścia drzwiowe.  (3) Powierzchnia nie 
podlega  redukcji wysokości pomieszczenia  ze względu 
na  wszelkie  instalacje  w  budynku  jak  np.:  wentylacja, 
klimatyzacja. Myślę,  że  te  trzy  lakoniczne zapisy ogra-
niczyłby  chyba  setki  rozpraw  sądowych  i  interpretacji 
indywidualnych.

Przemyśl budowę antresoli
A gdyby  te przepisy wykorzystać na korzyść  inwesto-
ra?  Poprzez  budowę  antresoli  można  zmniejszyć  po-
wierzchnię do podatku o połowę. Podam przykład, któ-
ry mógłby mieć zastosowanie w niedużych magazynach. 
Założenie to pierwotna wysokość pomieszczenia ok 3,7 
m. Na części pomieszczenia budujemy antresolę tak aby 
pod antresolą była wysokość w świetle 2,19 m wtedy 
powierzchnia do podatku pod antresolą jest redukowa-
na w 50%. Grubość podłogi antresoli niech ma ok 15cm. 
Powierzchnia antresoli przy założeniu wysokości 1,39m 
(od  podłogi  antresoli  do  sufitu)  jest  liczona  jako  0m² 
powierzchni  do  podatku. Wynika  to wprost  z  redukcji 
wskazanych w Ustawie.    A  to  czy  kartony  czy  palety 
w magazynach stoją jedna na drugiej czy rozdzielone są 
stropem to z puntu logistyki niewiele zmienia. 
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TEGoVA a Blue Book
TEGoVA  (eng.  The  European  Group  of  Valuers’ 
Associations) to ogólnoeuropejskie stowarzyszenie zrze-
szające grupy zawodowe rzeczoznawców i działające na 
rzecz  jakości, etyki oraz standardów związanych z wy-
ceną nieruchomości. Grupa ta, co kilka lat (2003, 2009, 
2012,  2016),  wydaje  zbiór wytycznych  odnoszący  się 
do  pracy  rzeczoznawców  majątkowych,  normalizują-
cych wygląd opracowań, standaryzujących podejście do 
wyceny,  regulujących minimalne wymagania  edukacyj-
ne osób należących do europejskich grup zawodowych 
rzeczoznawców,  czyli  tak  zwany  Blue  Book.  Standard 
ten  odnosi  się  przede  wszystkim  do  zagadnień  mają-
cych wpływ na wartość nieruchomości gruntowych jak 
i budynkowych, czyli na przykład do podatków ale też 
do granic nieruchomości. Definiuje także różne rodzaje 
powierzchni,  obrazuje  relację  między  nimi,  dzięki  cze-
mu łatwiej porównać nam różne rodzaje nieruchomości 

(powierzchnie wewnętrzne brutto, netto, powierzchnie 
konstrukcji wewnętrznej, powierzchnie zabudowy, itp.). 
Ujednolica jednostki pomiarowe.

Wyjaśnia i normalizuje szereg pojęć, 
a to wszystko po to aby móc porów-
nać ze sobą nieruchomości z różnych 
rejonów Europy. Pośrednio taki jest 
cel TEGoVA - ma ona skonfrontować 
dwie nieruchomości, a nie pomóc 
w ich wynajmie.

TegoVA nie jest 
samowystarczalna
Standard  TEGoVA  nie  wspomina  o  liczeniu  udziałów 
w  częściach  wspólnych,  nie  dzieli  powierzchni  wspól-
nych  na  piętrowe  i  budynkowe,  nie wprowadza  ogra-
niczeń powierzchni ze względu na wysokość pomiesz-
czenia, itp. Za każdym razem rozpoczynając pomiary ze 
standardem TEGoVA, na końcu  i  tak  sprowadzamy go 
do  standardu ANSI  BOMA,  przygotowując  opracowa-
nie zgodnie z wytycznymi zamawiającego, odpowiednio 
je modyfikując i ujmując te zmiany na rzutach i w umo-
wach najmu. 

Norma TEGoVA       
nie jest samowystarczalna 
Standard dla rzeczoznawców czy norma do celów najmu?     
Filip Ryczywolski – Geodetic Board Member, Team Head, Surveyor 

TEGoVA jest drugą po BOMA najczęściej stosowaną w Polsce normą związaną z pomiarami po-
wierzchni, wykorzystywanymi do celów najmu. Firmy, które stosowały Tegova po wyjaśnieniu 
strategii zarządzania powierzchniami najmu zmieniają zazwyczaj normę TEGoVA na ANSI BOMA, 
ponieważ jest bardziej szczegółową i lepiej prezentuje wyniki pomiarów. Jednak istnieją na ryn-
ku firmy, które mimo wszystko zostają przy normie TEGOVA, co wynika z przyjętej polityki czy 
utartej procedury wynajmu powierzchni normą TEGoVA.  A czy jest ona w ogóle dedykowana do 
celów najmu?
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Współczynniki  powierzchni 
wspólnych
Mówiąc o współczynniku piętrowym czy budynkowym 
warto zaznaczyć, że norma TEGoVA nie podaje sposo-
bu ich wyliczenia czy kwalifikowania odpowiednich grup 
powierzchni, co niestety może powodować rozbieżności 
i  kłótnie między wynajmującym  i najemcą, na co mam 
liczne  przykłady.  Klienci,  zamawiając  pomiar  normą 
Tegova zawsze chcą mieć wyliczenie współczynnika bu-
dynkowego  i  piętrowego.  Jednak okazują wielkie  zdzi-
wienie, gdy  mówimy, że coś takiego dla normy Tegova 
nie  istnieje. Współczynnik  ten  jest zwykle na życzenie 
zamawiającego.  Jest  on wyliczany w  analogiczny  spo-
sób jak w normie BOMA – tylko inne grupy powierzchni 
wchodzą do wyliczenia współczynnika. Norma TEGoVA 
informuje nas tylko, że w budynku istnieje powierzchnia 
wspólna i podaje przykłady pomieszczeń, które możemy 
do tej powierzchni zaliczyć.

W większości najmów zgodnie z nor-
mą TEGoVA nie jest to kalkulacja 
„czystą normą”. W umowach najmu 
wpisywane są często współczynni-
ki powierzchni wspólnej, do których 
norma się nie odnosi. Taki błąd pod-
czas kontroli przez dużego najemcę 
może spowodować zwroty nawet 
300-tysięczne za niesłusznie nali-
czone opłaty za współczynniki po-
wierzchni wspólnych.

Problemy TEGoVA 
TEGoVA nie jest tym samym co Polska Norma ISO, ame-
rykańskie standardy ANSI BOMA, czy niemiecka dyrek-
tywa GIF, które szczegółowo określają sposób mierze-
nia,  rozpatrując  różne  przypadki  i  sytuacje,  z  którymi 
możemy się spotkać mierząc budynki o różnej konstruk-
cji, aranżacji czy funkcji. W warunkach polskich, normę 
TEGoVA  możemy  porównać  do  rozporządzenia  bądź 
ustawy (np. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). 
Dotyczą  one  innego  zagadnienia,  ale  z  racji  swojego 
tematu odnoszą się do pomiarów powierzchni – odpo-
wiednio klasyfikując pomieszczenia, wskazując płaszczy-
znę pomiarową, czy wzmiankując o redukcji powierzchni 
ze względu na ograniczoną wysokość 1,40m i 2,20m – 
i nie zgłębiają tematu pomiarów. Podobnie jest ze stan-
dardem TEGoVA, daje on nam ogólny pogląd i wytycz-
ne  co  do  sposobu  pomiaru,  określenia  przynależności 
przykładowych grup pomieszczeń do powierzchni naj-
mowalnej  bądź  nienajmowalnej.    Ukierunkowuje  nasz 
tok myślenia, lecz nie precyzuje szczegółów. Pozwala na 
to,  by  rynek  lokalny  lub właściciel  nieruchomości  (za-
rządzający) doprecyzował brakujące kwestie. A  to  jest 
bardzo złe podejście, bo wprowadza chaos w portfelu 
nieruchomości i ogólnie na rynku. 

Swoboda pomiaru 
powoduje chaos
Analizując  pomiary  TEGoVA  z  różnych  firm  pomiaro-
wych z kraju,  jeżeli wejdziemy w szczegóły to widzimy 
różne  podejście  do  pomiaru.  Przykładem,  a  zarazem 
problemem, może być pomieszczenie piętrowej rozdziel-
ni elektrycznej. Jeżeli rozdzielnia ma służyć jednemu na-
jemcy doliczamy ją do powierzchni najmu, ale jeżeli ma 
służyć kilku najemcom zgodnie z TEGoVA staje się po-
mieszczeniem  technicznym,  które  jest  nienajmowalne. 
Nie może być takiej sytuacji, że „przerzucamy” pomiesz-
czenie z jednego zbioru  pomieszczeń do drugiego, gdyż 
ma to wpływ na współczynniki, które są niezmienialne. 
Innym problematycznym przykładem może być kwestia 
granicy  pomiaru. Czy w budynku  z  elewacją murowa-
ną, w której występują okna dokonujemy pomiaru po-
wierzchni do szyby czy do ściany w której ono występu-
je? Problem ten rozwinę w dalszej części artykułu.

Zasady kalkulacji 
według TEGoVA
Norma  ta  została  stworzona  niejako  przez  rynek  nie-
ruchomości.  W  Internecie  znajduje  się  opracowanie, 
zarówno  w  wersji  angielskiej  jak  i  polskiej,  stworzone 
około  20  lat  temu  przez  jednego  z  większych  graczy 
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rynku.  Opracowanie  to  w  miarę  szczegółowo  opisuje 
zasady    pomiaru  ale  nie ma  ono  potwierdzenia w  sa-
mej  normie  TEGoVA.  Poniżej  postaram  się  przybliżyć 
i  skomentować  kilka  z  tych  ogólnie  przyjętych  zasad. 
Zgodnie  z  wytycznymi,  każdą  kondygnację  mierzy-
my  osobno  pomiędzy  wewnętrznymi  powierzchniami 
ścian  zewnętrznych  budynku,  a w przypadku  gdy  jest 
więcej  niż  50%  powierzchni  ściany  wykonana  jest  ze 
szkła, pomiędzy powierzchniami szklanymi. Druga część 
zdania, przynajmniej dla mnie  jest nie do końca zrozu-
miała. Do powierzchni najmu wliczamy  słupki  okienne 
oraz słupy żelbetowe i filary, których powierzchnia jest 
mniejsza niż 1 metr kwadratowy. Także te znajdujące się 
na  zewnętrznym  obrysie  budynku.  Pomiarów  zgodnie 
z  TEGoVA  dokonujemy  na wysokości  1,50m  nad wy-
kończoną podłogą. W odróżnieniu od BOMA nie istnieje 
tutaj pojęcie dominanty, czyli pojęcia, które mówi nam, 
że przykładowo, jeśli w pomieszczeniu, w którym wyso-
kość mierzona od wykończonej podłogi do wykończo-
nego  sufitu wynosi  3 metry,  a wysokość  okna wyno-
si 1,51 metra,  to pomiaru powierzchni dokonujemy do 
szyby okna. Zgodnie z istniejącym na rynku standardem 
TEGoVA możemy przyjąć, że budynki ze szklaną elewa-
cją mierzymy do lica szyby, a ściany z oknami mierzymy 
do lica ściany, bez względu na wielkość okien.  Standard 
TEGoVA określa  trzy  podstawowe  grupy  powierzchni: 
powierzchnię  przypisaną  bezpośrednio  najemcy,  po-
wierzchnię wspólną, oraz powierzchnię nienajmowalną 
budynku.  Dwie  pierwsze  grupy  stanowią  pomieszcze-
nie wchodzące  do  efektywnej  powierzchni  kondygna-
cji, czyli do powierzchni najmowalnej budynku. Norma 
określa,  w  jaki  sposób  powinniśmy  przypisywać  po-
szczególne pomieszczenia do jednej z tych trzech grup. 

Powierzchnia najemcy
Powierzchnię  najemcy  poza  powierzchnią  wykorzy-
stywaną bezpośrednio przez niego i związaną z wyko-
nywaną  przez  niego  działalnością,  stanowią:  hydranty, 
rozdzielnie elektryczne i inne urządzenia techniczne słu-
żące wyłącznie określonemu najemcy i zlokalizowane na 
jego powierzchni i wykonane na jego zlenienie. Kuchnie 
i  toalety,  łącznie  ze  ściankami  działowymi  i  instalacją 
stworzoną przez lub na potrzeby najemcy wykorzysty-
wane wyłącznie przez niego, wliczamy do powierzchni 
do wyłącznego korzystania tego najemcy. Powierzchnię 
pod ścianami działowymi rozdzielającymi najemców licz-
my w osi ściany i odpowiednio wliczamy każdej ze stron.

Powierzchnie wspólne
Teoretycznie powierzchni wspólnych nie rozdzielamy na 
powierzchnie wspólne piętrowe i budynkowe. Do tego 
typu powierzchni zalicza się części budynku, z których 
korzystają  wszyscy  najemcy  i  które  „świadczą  usługi” 
wobec  wszystkich  najemców:  hole  wejściowe,  kory-
tarze,  lobby windowe,  pomieszczenia  ochrony,  toalety 
wspólne  (łącznie  ze  ściankami  działowymi),  pomiesz-
czenia  techników,  administracji,  warsztaty,  szatnie  ro-
werowe, pokoje socjalne, palarnie, pokoje matki karmią-
cej, śmietniki, szatnie, kuchnie, pomieszczenia ochrony. 
Czyli  wszystkie  te  pomieszczenia,  których  lokalizację 
można w przyszłości  zmienić  lub  zlikwidować,  a  które 
nie są pomieszczeniami technicznymi i nie są zajmowa-
ne  przez  instalacje  ani  urządzenia  budynkowe.  Służą 
one najemcom, a nie funkcjonowaniu budynku. Granice 
pomiędzy powierzchnią wspólną i powierzchnią należą-
cą do najemcy określamy w osi ściany rozdzielającej te 
powierzchnie. 

Powierzchnie niewynajmowalne
Trzecią  grupę powierzchni,  a więc grupę niewynajmo-
walną  stanowią  powierzchnie  zajmowane  przez  we-
wnętrzne  ściany  konstrukcyjne,  słupy,  piony  wentyla-
cyjne,  szachty,  itp.,  których  powierzchnie  przekraczają 
1m². Są to klatki schodowe i szyby windowe mierzone 
po zewnętrznym obrysie ścian z odpowiednim uwzględ-
nieniem  przejść  drzwiowych.  Są  to  także  urządzenia 
techniczne  służące do obsługi budynku, np. przepom-
pownie,  maszynownie,  kotłownie,  rozdzielnie  budyn-
kowe. Zalicza  się  tu  również  powierzchnie  zajmowane 
przez zamontowane na stałe urządzenia klimatyzacyjne, 
grzewcze  lub chłodzące oraz powierzchnię zabudowa-
ną przewodami, kablami  i  rurami co czyni  ją niezdatną 
z  punktu widzenia  jej  przeznaczenia  (jednak  nie  doty-
czy  to  instalacji  wykonanych,  zabudowanych  i  służą-
cych na potrzeby jednego lub kilku najemców w łazien-
kach,  kuchniach  czy  np.  serwerowniach).  W  ścianach 
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konstrukcyjnych  w  miejscach,  w  których  występują 
otwory drzwiowe, powierzchnie mierzymy do osi ścia-
ny. Podsumowując, grupę tę stanowią przede wszystkim 
pomieszczenia  techniczne  budynku  oraz  komunikacja 
pionowa wraz z okalającymi ścianami. 

Nie istnieje coś takiego jak noma 
TEGoVA dotycząca pomiarów po-
wierzchni, mających służyć do ce-
lów najmu. TEGoVA jest to standard 
dla rzeczoznawców majątkowych. 
Istniejące na rynku wytyczne doty-
czące pomiarów nie mają odzwier-
ciedlenia w standardzie TEGoVA. 

Zostały  stworzone  przez  rynek  i  są  tylko  oparte 
o  niektóre  wytyczne  i  definicje  zawarte  w  normie. 
Ukierunkowuje ona nasz tok myślenia w zakresie przy-
należności poszczególnych pomieszczeń do odpowied-
nich  grup,  jednak  pozostawia  pewne wątpliwości  -  co 
z  loggiami,  antresolami,  czy  balkonami?  Gdzie  przyjąć 
granice  magazynów  w  garażu  -  w  osi  ściany,  po  licu 
wewnętrznym czy zewnętrznym okalającej ściany? Nie 
określa ona minimalnej wysokości pomieszczenia w od-
niesieniu do jego funkcjonalności. I wreszcie nie wypo-
wiada się, w żaden sposób co do sposobu liczenia udzia-
łów    w  częściach  wspólnych  budynku.  Niezrozumiałe 
jest, więc dlaczego mimo tylu braków i innego przezna-
czenia jest drugą po ANSI BOMA najczęściej stosowaną 
normą pomiaru powierzchni do celów najmu. Normą do 
której  notorycznie wprowadza  się modyfikacje w  celu 
doprowadzenia  zasad  kalkulacji  do  normy  BOMA. 
Przyzwyczajenia i utarte schematy właścicieli nierucho-
mości  i  zarządców  stosujących TEGoVA nie  są w  tym 
akurat przypadku dobrym doradcą.



Inwentaryzacja architektoniczna, jak 
sama nazwa sugeruje powinna być 
kierowana do architekta. W praktyce, 
ze względu na brak sprzętu architekci 
i tak zwykle podzlecają wykonanie 
inwentaryzacji geodetom. - Filip 
Ryczywolski
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Przedwojenne kamienice są ozdobą centrów miast i przyciągają swoją urodą turystów. Rewita-
lizacja starych budynków przywraca im dawny splendor, a mieszkańcom podnosi komfort użyt-
kowania. Często się to wiąże z koniecznością instalacji nowych wind i wymaga indywidualnego 
projektu i wielu kompromisów z konserwatorami zabytków. Ponad 50-letnie doświadczenie FUD 
w projektowaniu i produkcji nietypowych wind odsłania trudne oblicze tego małego a jakże waż-
nego elementu budynku.

Windy problemem 
starych budynków
Specjalizujemy się w zleceniach dla nietypowych budyn-
ków,  które  często  są umiejscowione w  centrach miast 
czy na starym rynku. W Polsce w użyciu jest obecnie ok. 
350 wind zainstalowanych przed  rokiem 1945  rokiem. 
Większość z nich znajduje się w zabytkowych kamieni-
cach i wymaga pilnej wymiany. Wiele kilkudziesięciolet-
nich  budynków  nie  posiada windy w  ogóle,  natomiast 
istniejące w nich dusze klatek schodowych, patia, a na-
wet  kominy,  stwarzają  możliwości  instalacji  wind  we-
wnątrz obiektu. Jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe, 
to czasami mieszkańcy decydują się też na montaż win-
dy zewnętrznej.

Wytyczne konserwatorskie nie za-
wsze pokrywają się z możliwo-
ściami producentów wind, czy też 
wymaganiami stawianymi przez 
Dozór Techniczny i Jednostkę 
Notyfikowaną. Znalezienie kompro-
misu pomiędzy tymi wymaganiami 
jest trudnym zadaniem.

Kompromisy z Konserwatorami
Windy te są z  reguły dość skomplikowane  i konieczna 
jest tutaj ścisła współpraca z konserwatorem zabytków. 
Podczas projektowania wind osobowych w budynkach 
zabytkowych  należy  uwzględnić  brak  wystarczającej 
ilości miejsca  na  szyb, wystrój  kabiny,  drzwi  i  wystrój 
przystanków. Jeśli budynek posiada już starą windę, to 
należałoby  zachować  istniejący  wystrój  kabiny  drzwi. 
Wówczas  wymianie  podlega  najczęściej  sterowanie 
i elementy bezpieczeństwa. Jeżeli cały budynek łącznie 
z wnętrzami podlega ochronie konserwatorskiej,  zada-
nie  staje  się  trudne,  a  niekiedy  wręcz  niemożliwe  do 
wykonania. Wszystkie  działania wymagają  tutaj  ścisłej 
współpracy  projektanta  dźwigu,  projektanta  budynku 
i konserwatora zabytków. 

Windy  
w zabytkowych budynkach 
Poznaj kilka historii projektowych inżynierów FUD Bolęcin    
Małgorzata Golińska – Prezes Zarządu w Fabryka Urządzeń Dźwigowych
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Trybuna Honorowa na Służewcu
W 2018 r. zakończył się pierwszy od momentu budo-
wy  w  latach  30-tych  ubiegłego  wieku  remont  gene-
ralny Trybuny Honorowej na  torze wyścigów konnych 
na Służewcu. FUD Bolęcin podjęło się realizacji dwóch 
wind: osobowej, która miała zastąpić przedwojenną oraz 
małej windy towarowej do transportu w kuchni. Projekt 
przebudowy obiektu zakładał zastąpienie windy osobo-
wej z okresu przedwojennego nową, ale w istniejącym 
już  szybie  dźwigowym.  Trudności  wiązały  się  przede 
wszystkim z ulokowaniem wejścia do starej maszynowni 
windy na dachu, co w nowym projekcie wymagało zmia-
ny.  Nasi  inżynierowie  zaproponowali  niestandardowe 
rozwiązanie w postaci wykonania przystanku w piwni-
cy. Musieli  uporać  się  również  z  nietypowymi wymia-
rami szybu i jego odchyleniami od pionu. W końcowym 
efekcie powstała w istniejącym już przedwojennym szy-
bie nowa 5-przystankowa winda  (pierwotna miała  tyl-
ko  3  przystanki). Wyposażona  została  w  nowoczesny 
napęd,  automatyczne  drzwi,  system  kontroli  dostępu 
zintegrowany z całym budynkiem oraz inne rozwiązania 
technologiczne. 

Gdy brak miejsca na windę
W tym samym obiekcie nasz zespół zaprojektował i za-
montował również małą windę towarową, do transpor-
tu towarów między czterema kondygnacjami budynku. 
Z  uwagi  na  to,  że  w  obiektach  zabytkowych  nie  ma 
możliwości  budowy  nowego  szybu,  wykorzystano  do 
tego dwa połączone stare zsypy śmieciowe. Było to je-
dyne możliwe miejsce, w którym można było umiejsco-
wić windę. Lokalizacja ta wiązała się jednak z pewnymi 
ograniczeniami – mała głębokość  szybu nie pozwalała 
na  instalację  odpowiednio  dużej  kabiny.  Inżynierowie 
zadecydowali  o  dostosowaniu  wymiarów  dźwigu  do 
tej niedużej przestrzeni. Do dźwigu zastosowano drzwi 
wychylne  jednoskrzydłowe  ognioodporne  o  zadanej 
klasie  EI.  Zdecydowano  również  o  wykonaniu  maszy-
nowni, dostępnej z dachu budynku, gdyż nie byłaby ona 
dostępna z poziomu ostatniej kondygnacji (była do tego 
zbyt niska).

4-komorowa winda
FUD wyprodukowała  również  windę  towarową w  re-
stauracji  Warszawski  Sznyt  na  Placu  Zamkowym. 
Rozmieszczanie sal restauracyjnych oraz kuchni na kilku 
poziomach  spowodowało  konieczność  montażu  win-
dy  towarowej,  aby  znacznie  usprawnić  pracę  kuchni.  
Z uwagi na wymogi Sanepidu konieczne było oddziele-
nie dróg transportu wydawanych posiłków (droga czysta 
i droga brudna) oraz dodatkowe komory do transportu 
innych elementów. W rezultacie zaprojektowana została 

kabina windy, posiadająca 4 komory, do których dojścia 
są rozmieszczone odpowiednio do układu pomieszczeń 
na konkretnych kondygnacjach. Kabinę dźwigu towaro-
wego małego  typu  EPE-100-R-K  podzielono w  pionie 
i w poziomie dostępem do każdej komory. Tak skompli-
kowany  system dostępu do określonych  części  kabiny 
jest bardzo rzadko spotykany. Do celów gastronomicz-
nych najczęściej wykonuje się kabiny, które są wyposa-
żone  jedynie  w  poziomą  półkę  w  połowie  wysokości. 
Wysoki  poziom  skomplikowania  oznaczał  dla  zespołu 
projektowo-produkcyjnego  konieczność  przezwycięże-
nia kilku trudności. Na wczesnym etapie były to przede 
wszystkim następujące kwestie: zaprojektowanie dźwi-
gu  w  stosunkowo  małej  przestrzeni  oraz  uzgodnienie 
dostępu do poszczególnych komór windy tak, aby była 
ona zgodna z technologią kuchni. Czas przeznaczony na 
montaż wyniósł 6 dni.
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Kilka historii windowych 
inżynierów FUD Bolęcin
Muzeum Kopernika mieszczące się w centrum Starego 
Miasta w  Toruniu,  zdecydowało  się  na  zamontowanie 
windy,  która  ułatwia  poruszanie  się  po  stromych  kon-
dygnacjach budynku. Prosta  forma przeszklonego szy-
bu  zewnętrznego  dobrze  komponuje  się  ze  strzelistą 
architekturą  budynku,  w  którym  mieści  się  muzeum. 
Wewnątrz szybu znajduje się winda osobowa, poruszają-
ca się w obrębie 3 pięter. Realizowaliśmy również windę 
wpisanego do rejestru zabytków Ratusza w Wałbrzychu 
(z XVIII wieku). Aby umieścić w nim windę,  konieczne 
było dobudowanie zewnętrznego szybu, który estetycz-
nie współgra z bryłą ratusza. Kolejny przykład to Urząd 
Miejski w Elblągu, który ma już ponad sto lat. Windę za-
montowano w istniejącej duszy klatki schodowej, a w sa-
mym  szybie  zastosowano  przeszklenia w  kształcie  już 
istniejących otworów. Wystrój windy oraz zastosowane 
materiały zostały specjalnie dopasowane do charakteru 
wnętrza. Z  kolei winda w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci 
Niepełnosprawnych w Zabrzu znajduje się w stalowym 
szybie dobudowanym do kamienicy. Wybór szybu sta-
lowego wynikał z decyzji konserwatora. Szyb położony 
jest w niewidocznej i nieeksponowanej części budynku. 
Fasada budynku od strony ulicy nie zmieniła się.

Procedury związane z budową 
lub rozbudową wind
Procedury związane z przebudową obecnych lub budo-
wą nowych wind w zabytkowych kamienicach prowa-
dzi zwykle architekt w porozumieniu z konserwatorem. 
Jednak wszystko  zależy  od  stopnia  ochrony  budynku. 
Do złożenia wniosku do konserwatora zabytków o zgo-
dę na wybudowanie lub przebudowę windy składa wła-
ściciel nieruchomości.  Jeśli chodzi o czas trwania takich 
procedur to jest to zależne od wielu aspektów, do któ-
rych zalicza się rodzaj rejestru, do którego wpisana jest 
nieruchomość, stopień ingerencji w budynek, propono-
wane zmiany, charakter i materiały nowych elementów 
i  ich estetykę. Wiele zależy również od podejścia kon-
serwatora. Niektórzy są przychylni do adaptacji bardziej 
nowoczesnych wind, np.  szklanych a  inni mniej. Wiele 
zależy  od  porozumienia  i  zwykłych  negocjacji  stron. 
Często zdarza się, że wbudowanie takiej windy w starą 
kamienicę trwa nawet kilka lat. Warto zaznaczyć, że na 
dobudowę windy w zabytkowym budynku trzeba mieć 
pozwolenie  na  budowę  i  standardowo  takie  pozwole-
nie składa się w wydziale architektury dzielnicy lub gmi-
ny,  na  terenie  której  zlokalizowana  jest  nieruchomość. 
Koszty  związane  z  zaadaptowaniem windy do  starego 
obiektu ponosi właściciel albo użytkownicy budynku.
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Geodetic  
Rent-Roll  
Bezbłędne zarządzanie powierzchniami najmu     
Karolina Deka – Surveyor w Geodetic, Author

Adrian Hołub - Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Author

Po 12 latach doświadczenia i 5 mln m2 pomierzonych powierzchni budynków komercyjnych firma 
Geodetic w porozumieniu z zarządcami nieruchomości komercyjnych stworzyła narzędzie elimi-
nujące błędy w zarządzaniu powierzchniami do celów najmu. Jak zarządza się z poziomu Geode-
tic Rent-Roll (GRR)? Jak wiele informacji przechowuje oraz dostarcza ten kalkulator? Jak duże 
jest bezpieczeństwo danych oraz jakie blokady zostały nałożone na strony działające w GRR? 
Jakie są korzyści dla zarządców płynące z zastosowania tego narzędzia?

Nowa jakość zarządzania najmem
Geodetic Rent-Roll powstał w 2019 r. i jest narzędziem 
wykorzystywanym  do  celów  zarządzania  powierzch-
niami  nieruchomości  komercyjnych.  Stanowi  połą-
czenie  rent-rolla  z  wynikami  opracowania  pomiarów 
powierzchni  oraz  umożliwia  automatyczną  generację 
danych niezbędnych do procesu fakturowania. Jest na-
rzędziem zawierającym oddzielne zakładki dla zarządcy 
i zespołu wykonującego pomiar/kalkulację powierzchni, 
zabezpieczone dane, kodowane komórki, a wymienione 
udogodnienia  stanowią  tak  naprawdę  tylko  niewielką 

część funkcji, którymi dysponuje. Z jednej strony ogra-
niczony dostęp  stron do pewnych danych,  a  z  drugiej 
kontrola nad generowanymi do umów najmu wartościa-
mi  (powierzchni  najmu,  współczynników  powierzchni 
wspólnych piętrowych oraz budynkowych). Daje to za-
rządcy 100% pewność, że do umowy najmu i na faktu-
rach wpisane  zastały  odpowiednie wartości. Geodetic 
Rent-Roll po raz pierwszy wdrożony został przy  inwe-
stycji  w  Gdyni  oraz  Łodzi.  Dlaczego  w  porozumieniu 
z  zarządcami  nieruchomości  komercyjnych  opracowa-
liśmy własny kalkulator do zarządzania powierzchniami 
do celów najmu? 

Przy wykonywanym 3 lata temu zle-
ceniu, piętro współdzieliło 3 najem-
ców. Na dzień dzisiejszy daną kondy-
gnację zajmuje 1 najemca. Pomimo 
zastosowania tej samej normy po-
miaru powierzchni, finalnie otrzy-
mujemy inną powierzchnię piętra, 
a w efekcie inną powierzchnię bu-
dynku niż 3 lata temu. Z czego może 
wynikać przedstawiona sytuacja?

www.geodetic.co/grr
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Budynek rośnie i maleje
Jest to klasyczny i notorycznie popełniany błąd. Dzięki 
zastosowaniu  odpowiednich  formuł  oraz  algorytmów, 
blokad  komórek,  odwołań  w  rent-rollu  do  wartości 
z  pomiarów  lub  kalkulacji  powierzchni,  GRR  uniemoż-
liwia  jakiekolwiek  zmiany  powierzchni  brutto  budynku 
w efekcie zmian najemców. Gdy przekazaliśmy informa-
cję o wprowadzeniu GRR na rynek i przeprowadziliśmy 
premierowe  szkolenie  -  pierwsze  uwagi,  które  padały, 
dotyczyły  dwóch  kwestii.  Pierwszy  zarzut  odnosił  się 
do tego, że współczynniki powierzchni wspólnych pię-
trowych oraz budynkowych, na skutek modyfikacji roz-
kładu najemców lub odmiennej aranżacji, ulegają zmia-
nie.  Kilkukrotnie  padła  również  informacja  o  tym,  że 
finalnie zmianie ulega powierzchnia najmu brutto. O ile 
kwestia  zmiany wartości  współczynników  piętrowych, 
a w jej efekcie zmiany powierzchni netto najemców na 
piętrze w wymienionych sytuacjach jest sprawą natural-
ną, o  tyle powierzchnia brutto budynku przy  zastoso-
waniu tej samej normy pomiaru, nie może ulec zmianie. 
Budynek przecież nie rośnie i nie maleje. Kolejne uwagi 
były  reakcją  na  przedstawiony  problem  w  rozbieżno-
ściach  powierzchni.  Słuchacze  twierdzili,  że  takie  róż-
nice  mogą  powstać  tylko  wtedy,  gdy  zmianie  ulegnie 

zastosowana  norma  pomiaru  powierzchni.  Powód  ten 
jest oczywisty. W sytuacji, gdy stosujemy różne normy, 
otrzymujemy  finalnie  różne  liczby.  Wynika  to  z  tego, 
że każdy ze  standardów dyktuje  inne zasady pomiaru. 
Jednak  tutaj  chodzi  o  innego  rodzaju przyczyny. Otóż 
jeśli dany  biurowiec jest wynajmowany według normy 
BOMA Office i to właśnie ten standard jest wykorzysty-
wany przez lata w zarządzaniu budynkiem do celów naj-
mu, to pomimo zastosowania tej samej normy pomiaru, 
przy zmianie ilości najemców i modyfikacji ich rozmiesz-
czenia, zarządcom wychodzą różne wyniki – wychodzi 
różna powierzchnia budynku. 

Ilość najemców nie może przecież 
wpływać na powierzchnię budyn-
ku. Budynek mierzony w tym sa-
mym standardzie zawsze musi być 
tej samej wielkości. Rekordowe róż-
nice w powierzchniach budynku na 
przestrzeni 5 lat zarządzania sięgały 
30%. 

Struktura kalkulatora 
Geodetic Rent-Roll
GRR składa się z 3 zakładek: Geodetic, Rent-Roll oraz 
Fakturowanie.  W  pierwszej  zakładce  mamy  całą  kal-
kulację  powierzchni  prowadzącą  do  uzyskania  finalnej 
wartości jaką jest powierzchnia brutto, którą dysponuje 
każdy z najemców, a kolejne kroki niezbędne do uzyska-
nia tej wartości dają nam wiele przydatnych  informacji 
takich  jak  np.:  wartości  współczynników  kondygnacji, 
wartość współczynnika budynkowego, ilość powierzch-
ni wspólnych, itd. W zakładce Rent-Roll zestawiona jest 
część danych z zakładki Geodetic, które są niezbędne do 
obliczeń wartości czynszu. Jest również miejsce na dane 
kwotowe oraz dane opisowe dotyczące najmu. Zakładka 
fakturowanie  wyodrębnia  dane  z  zakładki  Rent-Roll 
w  celu  ułatwienia  procesu  fakturowania.  Zestawione 
są w niej wyłącznie podstawowe informacje niezbędne 
do  sporządzania  umów  oraz  wystawiania  faktur,  a  jej 
intuicyjność  sprawia,  że  osoba  kompletnie  nie  związa-
na z branżą nieruchomości jest w stanie swobodnie się 
w niej odnaleźć. To ogólne założenia GRR, a jak to wy-
gląda w szczególe? Zobacz na geodetic.co/grr.

Kalkulator dla zespołu 
pomiarowego
Pierwsza zakładka zawiera dane z pomiaru  i  jest prze-
znaczona  zespołowi Geodetic,  który wykonuje pomiar 
lub kalkuluje powierzchnię budynku. Jest w niej zawar-
ty  szereg  informacji  takich  jak: wyniki obliczeń wstęp-
nych, które nie stanowią podstawy najmu; zestawienie 
wartości:  wartości  Interior  Gross  Area  -  powierzchni 
wewnętrznej  brutto  kondygnacji;  wartości  powierzch-
ni Major Vertical Penetration, w której  skład wchodzą 
szachty  techniczne,  przejścia  pionowe,  szyby  windo-
we  itp.  oraz  powierzchnie  pustek  na  danej  kondygna-
cji. Kolejno zestawione są powierzchnie parkingów oraz 
magazynów  danych  najemców.  Dalej  jest  miejsce  na 
informacje  o  ewentualnych  wartościach  powierzchni 
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wyłączonych z opracowania. Finalnie uzyskujemy war-
tość  pierwotnej  powierzchni  kondygnacji,  która  jest 
różnicą  powierzchni  wewnętrznej  brutto  oraz  sumy 
wszystkich  wymienionych  wcześniej  pozycji.  W  kolej-
nej  części  następuje  podział  uprzednio  wyznaczonej 
pierwotnej powierzchni kondygnacji. Jest w niej wyzna-
czone miejsce na odpowiednie oznaczenie powierzchni, 
mając do wyboru: Building Amenity Area - powierzchnię 
socjalną  budynku  (np.:  pokój matki  z  dzieckiem,  palar-
nia, chillout room - który jest jeden w całym budynku); 
Building Service Area - powierzchnię serwisową budyn-
ku (pomieszczenia techniczne budynkowe, hol parteru, 
recepcja, BMS,  itp.);  Floor Amenity Area  -  powierzch-
nię  socjalną  piętra;  Floor  Service Area  -  powierzchnię 
serwisową piętra (wspólne korytarze, wspólne kuchnie, 
itp.). Powierzchnia najmu zostaje oznaczona przy użyciu 
ID  nadanego  konkretnemu  najemcy.  W  kolejnych  ko-
lumnach  przechowywane  są  wartości  zdefiniowanego 
uprzednio rodzaju powierzchni. 

Udział najemcy na piętrze
Na tym etapie kalkulacji, kończymy przedstawianie da-
nych z pomiaru lub kalkulacji z projektu, a rozpoczynamy 
bazujące na nich obliczenia. Konkretnie  rozpoczynamy 
je  od  obliczenia  współczynnika  powierzchni  wspólnej 
piętra, który podawany jest z dokładnością 6 miejsc po 
przecinku. Dlaczego aż tyle? Odsyłam do artykułu „Czy 
najemca może skontrolować powierzchnię lokali, za któ-
rą  płaci”.  Tam  szczegółowo  opisane  są  błędy  zarząd-
ców  w  zakresie  działań  matematycznych  bazujących 
na  współczynnikach  powierzchni  wspólnych  i  budyn-
kowych.  Na  podstawie  wyznaczonego  współczynnika 
powierzchni wspólnej  kondygnacji wyznaczana zostaje 
wartość powierzchni netto danego najemcy,  która od-
powiada sumie powierzchni jego najmu oraz powierzch-
ni do niego przynależnej na piętrze. Oprócz zestawienia 
tych wartości, w arkuszu została również wyodrębniona 
wartość  powierzchni  przynależnej  do najemcy na pię-
trze,  jako  dodatkowa  informacja.  Nie  częstym,  jednak 
możliwym  zjawiskiem  jest  występowanie  umownych 
współczynników kondygnacji. W sytuacji otrzymania in-
formacji o ich wartościach od klienta, wszystkie powyżej 
wymienione wartości  obliczone  zostaną  na  podstawie 
jego umownej wartości. 

Udział najemcy 
w całym budynku
GRR zawiera  również  informacje o  tym,  jaki udział ma 
dany  najemca  w  powierzchni  całego  budynku.  Udział 
ten  wyrażony  jest  w  postaci  procentowej  i  jest  nie-
zbędny do naliczania opłat serwisowych (service char-
ge).  Odpowiada  on  ilorazowi  powierzchni  pierwotnej 
kondygnacji  oraz  powierzchni  budynku  netto  i  jest 

stały  dla  całego  budynku.  Iloczyn  powierzchni  najmu 
netto  oraz  współczynnika  budynkowego  pozwala  na 
uzyskanie  powierzchni  najmu  brutto,  czyli  powierzch-
ni  wynajmowalnej.  Powierzchnia  najmu  brutto  jest  to 
więc suma powierzchni najmu do wyłącznego korzysta-
nia,  powierzchni  wspólnej  piętrowej  oraz  powierzchni 
wspólnej budynkowej przynależnej do danego najemcy. 
Poszczególne  składowe  powierzchni  brutto,  czyli war-
tości  powierzchni  przynależnej  do  najemcy  w  budyn-
ku, a także suma powierzchni przynależnej do niego na 
piętrze oraz w budynku są wyodrębnione i zestawione 
w arkuszu. Dodatkową informacją jest również zawarty 
w jednej z kolumn Load Factor A, czyli  iloczyn współ-
czynnika  kondygnacji  i  współczynnika  budynkowego. 
Jest on  istotny dla firm,  które wymagają posługiwania 
się w umowach najmu tylko i wyłącznie jednym współ-
czynnikiem. Nie może  być  to  suma  tylko  iloczyn  tych 
współczynników.  Zwracamy  na  to  uwagę,  ponieważ 
tego rodzaju błąd zdarza nam się spotykać.

Współczynnik kaucyjny 
budynkowy
Podobnie jak w przypadku współczynnika powierzchni 
wspólnej kondygnacji, współczynnik powierzchni wspól-
nej budynkowej może być również umowny (kaucyjny). 
O tyle, o ile ze współczynnikiem umownym piętrowym 
spotykamy się rzadko, a jego wartość najczęściej przyj-
mowana  jest  na  podstawie wyników  z  pomiarów  rze-
czywistych, to zastosowanie współczynnika umownego 
budynkowego zdarza się w 95% przypadków na rynku 
w Polsce. W wymienionej sytuacji wartości powierzchni 
przynależnej do najemców w budynku, a także finalne 
wartości powierzchni najmu brutto bazują na umownej 
wartości  współczynnika  budynkowego,  a  informacje 
o tych wartościach są zestawione w kalkulatorze. 

„Prawidłowe pomiary powierzch-
ni i ich poprawna archiwizacja 
to duże wyzwanie zarówno dla 
zarządców, jak i samych właści-
cieli nieruchomości. Inwestorzy 
nabywając budynek na rynku 
wtórnym, przejmując dokumen-
tację od sprzedających, nie mają 
często komfortu otrzymania 

ewidencji dokładnie przemierzonej i przeliczonej po-
wierzchni. Pomiary mogły być bowiem sporządzane 
w różnym czasie, a bywa że i innymi metodami lub 
z różnych względów, dla tych samych metod przyj-
mowano różne odstępstwa. Mamy więc sytuację, 
w której inne dane dotyczące wielkości powierzchni 

Sylwia Pytko-Burska - 
MRICS, Asset Manager 
w M&A Capital S.A.R.L. 

Oddział w Polsce
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występują w dokumentach budowlanych i projek-
tach, inne w materiałach marketingowych, a jeszcze 
inne wynikają z umów najmu i rent roll’i prowadzo-
nych przez osoby administrujące umowami najmu. 
Tymczasem przecież dla właściciela budynku komer-
cyjnego dokładna znajomość powierzchni całości 
oraz poszczególnych jednostek najmu jest sprawą 
podstawową. Metraż to produkt, którym handluje on 
na rynku nieruchomości, stąd poprawna i przejrzysta 
ewidencja i jasny sposób kalkulacji ułatwi mu zarów-
no proces fakturowania jak i leasingowy. Otrzymanie 
jednego narzędzia, w którym w sposób jednolity pro-
wadzić można ewidencję powierzchni i zmian w po-
działach będzie z pewnością dużym ułatwieniem dla 
wszystkich uczestników rynku”.

Zakładka Rent-Roll dla 
zarządcy nieruchomości
Kolejna zakładka całego narzędzia, dedykowana zarząd-
com,  to Rent-Roll.  Informacje  zawarte w  jej  początko-
wych  kolumnach  służą  do  organizacji  danych  (liczba 
porządkowa, spis najemców w kolejności zgodnej z na-
danym im identyfikatorem, itp.). W części tej jest również 
miejsce na oznaczenie przez zarządcę najemcy według 
własnych preferencji  (oprócz nadanego mu  identyfika-
tora). Następnie  zestawione  są 3  rodzaje  powierzchni, 
które mają swoje odwołania w zakładce Geodetic. Są to: 
powierzchnia netto każdego z najemców, powierzchnia 
wspólna budynkowa oraz powierzchnia brutto, będąca 
sumą  dwóch  poprzednio  wymienionych  rodzajów  po-
wierzchni. Dalej jest miejsce na podanie ilości miejsc po-
stojowych w garażu, które przypadają na konkretnego 
najemcę. 

Vacant a nadpodaż 
powierzchni w budynku
W zakładce kalkulatora Geodetic Rent-Roll część zaty-
tułowana jako „vacant lub nadpodaż” to miejsce, w któ-
rym automatycznie obliczane są wartości powierzchni, 
które  tracimy  na  skutek:  przyjęcia  umownego  współ-
czynnika kondygnacji  (zdarza  się  rzadko)  lub umowne-
go  współczynnika  budynkowego  (zdarza  się  to  prak-
tycznie zawsze). Kiedy mamy vacant, a kiedy nadpodaż 
powierzchni?  Jeśli, wartość  umownego współczynnika 
kondygnacji lub umownego współczynnika budynkowe-
go będzie mniejsza od wartości wynikającej z pomiaru to 
spotykamy się z vacantem, czyli powierzchnią niewyna-
jętą, zaś z nadpodażą powierzchni spotkamy się w sytu-
acji odwrotnej.

Rozliczanie czynszu 
przez zarządcę
W części czynszowej kalkulatora jest miejsce, w którym 
zarządca  ma  możliwość  zdefiniowania  stawek  odpo-
wiednio  za  powierzchnię  netto,  powierzchnię wspólną 
budynkową oraz za miejsce postojowe. Reszta kolumn 
to wartości  czynszu,  których wyliczenie następuje au-
tomatycznie  oraz  bazuje  na  najprostszych  iloczynach 
stawki oraz powierzchni,  za  którą powinna  zostać po-
brana  opłata.  Jak  faktycznie  wygląda  korzystanie  za-
rządcy  z  tej  zakładki  po otrzymaniu  od nas  gotowego 
GRR? Otóż  zakładka w ostatnim etapie  przed przeka-
zaniem  zamawiającemu  całego  kalkulatora  GRR  jest 
częściowo blokowana. Blokowane są wszelkie  formuły 
oraz dane, które mają odniesienia z zakładki poprzedza-
jącej. Wszystko po to, aby chronić dane przed utratą lub 
niewłaściwą edycją. Odblokowane pozostaje natomiast 
oznaczenie daty, do której odnosi się to zestawienie i na-
zwa  danego  najemcy. Odblokowane  są  również  kolej-
no: liczba miejsc postojowych, stawki kwotowe będące 
podstawą wyliczeń czynszów, a także komórki opisowe, 
na których działa zarządca.

Dane do celów 
fakturowania najmu
Zakładka  trzecia  kalkulatora  powstała  w  celu  wyod-
rębnienia  części  danych  z  zakładki  Rent-Roll,  w  celu 
uzyskania  łatwiejszego,  bardziej  przejrzystego  obra-
zu  danych  niezbędnych  do  dalszego  procesu  fakturo-
wania.  Zakładka  ta,  po  oddaniu  do  klienta  kalkulatora 
GRR zostaje całkowicie zablokowana, a jej edycja przez 
Zamawiającego jest niemożliwa. Dane z tego miejsca są 
danymi  ostatecznymi,  jakie  należy  wpisać  do  umowy 
najmu i na faktury wystawiane klientom. Przy takich al-
gorytmach, kodach i formułach mamy 100% pewność, 
że wygenerowana do umowy najmu powierzchnia  jest 
właściwa. Sumy kontrolne dają nam potwierdzenie tego, 
że  powierzchnia  budynku  na  skutek  zmiany  ilości  lub 
sposobu rozmieszczenia najemców nie uległa zmianie.

Bezpieczeństwo 
danych w chmurze
Ostatnią  istotną  kwestią  GRR  jest  bezpieczeństwo 
i  liczne  blokady  nałożone  na  całe  narzędzie.  Po  prze-
kazaniu  GRR,  klient  jest  instruowany  w  jaki  sposób 
może  blokować  oraz  hasłować  swoje  zakładki  Rent-
Roll  i Fakturowanie  tak, aby były one niewidoczne dla 
zespołu  Geodetic.  Informacja  o  naliczonych  kwotach 
najmu,  finalnie  przyjętych  współczynnikach,  czy  da-
nych o najemcach jest firmie zbędna. Istotne jest to, że 
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w momencie oddania klientowi gotowego GRR, cała za-
kładka Geodetic jest zablokowana. Zarządca lub właści-
ciel budynku może w nią wejść i zobaczyć jej zawartość, 
ale  nie  jest w  stanie  nic w niej  zmienić. Dlaczego? Po 
pierwsze,  uniemożliwia  to  przypadkowe  usunięcie  da-
nych i zmiany powierzchni z rzeczywistego pomiaru. Po 
drugie, mają Państwo pewność, że te dane są bezpiecz-
ne, i mimo iż pracuje na nich wiele osób, nie spowoduje 
to w przyszłości żadnych rozbieżności. Po trzecie, można 
skontrolować wynik powierzchni brutto całego budynku 
z wyjściowym pomiarem, czy kalkulacją z projektu. 

Kto powinien mieć 
dostęp do narzędzia?
Do Kalkulatora Geodetic Rent-Roll  powinien mieć do-
stęp zespół mierzący/kalkulujący budynek (zwykle dwie 
osoby,  które  finalnie  opracowują  rzuty  budynku).  Ze 
strony  właściciela  budynku  powinien  być  to  zarządca 
nieruchomości, asset- lub property- manager. Warto by 
dostęp do danych miał również prawnik, który do umów 
najmu    wpisuje  informacje  o  powierzchniach  najmu 
i  współczynnikach  powierzchni  wspólnych  i  budynko-
wych. Prawnicy bardzo często uważają, że wpisywane 

do umów najmu definicje i pojęcia ich zdaniem stosowne 
pod kątem prawnym będą lepszym rozwiązaniem niż te 
sugerowane przez geodetów. My te zapisy formułujemy 
zgodnie  ze  standardem, według  którego wykonywany 
jest pomiar oraz zgodnie z tym, co jest w stanie przyjąć 
rynek.  Dostęp może mieć także księgowa, która wpisu-
je dane do faktur. Całość trzymana jest w chmurze na 
zabezpieczonych serwerach z możliwością darmowego 
odzyskania utraconych danych do 120 dni. W jakim celu 
dane są trzymane w chmurze? Wielu z naszych klientów 
ma  u  nas  obsługę  abonamentową,  polegającą  na  do-
mierzaniu poszczególnych lokali czy pięter po zmianach 
najemców,  czy  samej  aranżacji  biura/piętra.  Dostęp 
wszystkich  zainteresowanych  stron  do  tych  samych 
plików eliminuje ryzyko pracy na nieaktualnych plikach 
przez  jakąkolwiek osobę. Umożliwia  to  również  szybki 
dostęp z dowolnego urządzenia z dostępem do interne-
tu w dowolnym miejscu na świecie. Jest to ukłon w kie-
runku międzynarodowych zespołów, których niektórzy 
członkowie  przebywają  na  stałe  lub  tymczasowo  za 
granicą, a potrzebują bieżącego dostępu do aktualnych 
danych. W niniejszym artykule celowo nie zostały uję-
te wszystkie funkcjonalności Geodetic Rent-Roll, w celu 
ochrony przed konkurencją wypracowanego przez lata 
know-how. Więcej na www.geodetic.co/grr.
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Presja płacowa w branży 
Jak  słusznie  zauważają  autorzy  uzasadnienia  do  pro-
jektu  ustawy,  na  działalność  firm  deweloperskich  ma 
wpływ  wiele  czynników,  a  lista  przykładów  podana 
w jego treści (ceny materiałów budowlanych, popyt, hi-
storia kredytowa, ukończenie innych inwestycji) powin-
na być wydłużona. Uwarunkowania, z jakimi rynek mie-
rzy się obecnie - w pierwszym półroczu 2019 r. - czyli 
rosnące cały czas koszty robót budowlanych, przy du-
żej rotacji pracowników po stronie firm wykonawczych, 

rzeczywiście  stawiają  wielu  deweloperów  w  trudnej 
sytuacji.  Naiwnością  byłoby  spodziewać  się  rychłe-
go obniżenia kosztów. Biorąc pod uwagę, że  - według 
ekspertów  rynku  pracy,  których  opinie wyraża  raport 
„Barometr  zawodów  2019“  -  budowlańcy  należą  do 
ścisłej  czołówki  deficytowych  profesji w  Polsce,  nadal 
będzie istniała presja płacowa z ich strony. To przekłada 
się często na kłopoty w zakontraktowaniu generalnego 
wykonawcy przez deweloperów, a w dalszej kolejności 
na opóźnienia budowy. 

Licytacja na gwarancje 
Podejmując decyzję o ulokowaniu środków w konkret-
ny  projekt  deweloperski  należy  kierować  się  rozwagą 
i  ostrożnością.  Ogromne  znaczenie  ma  tutaj  historia 
i  doświadczenie  dewelopera  składającego  konkretną 
ofertę inwestycyjną, o czym wielu inwestorów - zwłasz-
cza  tych  mniej  doświadczonych  -  niestety  zapomina. 
Przeoczają  także  lub  lekkomyślnie bagatelizują w swo-
ich analizach aktualne uwarunkowania, które po stronie 
deweloperów nierzadko różnią się od zakładanych kilka 
lat wcześniej na etapie tworzenia koncepcji poszczegól-
nych projektów inwestycyjnych. Lokujący, nierozważnie 
traktują  inwestycje  deweloperskie  jak  produkty  rynku 
finansowego, zwracając uwagę wyłącznie na ich aspekt 
pieniężny – najlepiej ograniczony do konkretnej i „gwa-
rantowanej” stopy zwrotu. 

Ryzyko 
przy inwestycjach 
w nieruchomości wypoczynkowe
Dlaczego inwestorom musi zależeć przede wszystkim na ciągłości działań?  
mec. Maciej Sobkowiak, dyrektor działu prawnego, Nickel Development  

W 2. kwartale 2018 roku ogłoszony został projekt tzw. Nowej Ustawy Deweloperskiej, czyli Usta-
wa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloper-
skim Funduszu Gwarancyjnym. Jego twórcy, czyli UOKIK, wskazują w uzasadnieniu potencjalnie 
zbliżającą się dekoniunkturę na rynku nieruchomości i możliwe upadłości deweloperów. Warto 
zatem przybliżyć sytuację, w jakiej znajdą się inwestorzy, gdy zawnioskują o ogłoszenie upadło-
ści dewelopera lub operatora najmu, którzy nie w pełni wywiążą się z początkowych obietnic. 
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Podobnie mało roztropne jest za-
chowanie deweloperów, którzy sami 
napędzają spiralę nierealnych ocze-
kiwań inwestorów przelicytowując 
się nawzajem w wysokościach obie-
cywanych zwrotów z inwestycji. 

Deweloperzy proszą 
się o upadłość?
Połączenie  gwarancji  zysków  ze  ścisłym  harmono-
gramem  wypłat  może  być  dla  dewelopera  karkołom-
ne  w  sytuacji  dużych  zmian  na  rynku  budowlanym. 
Podobnie  dla  spółki  operatorskiej  zarządzającej  obiek-
tem – zmiany otoczenia rynkowego inwestycji: rosnąca 
konkurencja,  drożejące media  (prąd, woda)  i  trudności 
kadrowe mogą uniemożliwić realizację stałego strumie-
nia wypłat  zysków. Tymczasem brak  kolejnych wypłat 
gwarantowanych  w  umowie  może  być  przesłanką  do 
złożenia  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  dewelopera. 
Nie  można  wykluczać,  że  agresywni  lub  zdesperowa-
ni  inwestorzy, którym zależy, aby ich środki przynosiły 
szybki zwrot, zdecydują się na taki krok. Jest to zwłasz-
cza prawdopodobne w sytuacji inwestycji lewarowanej 
– dokonywanej z wykorzystaniem kredytu hipoteczne-
go lub innego długu. Nie będzie to jednak postępowa-
nie racjonalne z ich własnego punktu widzenia, co mam 
nadzieję, wyjaśnić w dalszej części artykułu. 

Im większy obiekt - tym 
większe ryzyko
Należy  liczyć  się  z  tym,  że wejście na drogę postępo-
wania  upadłościowego  i  próba  odzyskania w  ten  spo-
sób swoich pieniędzy, nie przyniesie szybkiego efektu. 
Zgłaszanie się kolejnych wierzycieli, w tym również po 
terminie wyznaczonym przez sędziego-komisarza, wnio-
ski o wyłączenie składników majątku z masy spadkowej, 
które sąd musi rozpatrzyć… To wszystko sprawia, że po-
stępowanie nie potoczy się szybko. W myśl przepisów 
prawa  upadłościowego  syndyk  powinien  doprowadzić 
do  końca bieżące  sprawy firmy w upadłości. W  ideal-
nych  okolicznościach  -  dokończyłby  budowę,  rozliczył 
z wykonawcami i przekazał inwestorom własność. Oni - 
już jako wspólnota lub spółdzielnia mogliby szukać pod-
miotu,  który  zajmie  się obsługą operatorską,  bądź bę-
dzie zarządzać obiektem samodzielnie. Jest to możliwe, 
ale bardzo  rzadko spotykane. Na polskim  rynku znany 
jest mi tylko jeden taki przypadek. Oczywiście rodzi to 
nowe problemy. Trudno bowiem w gronie przynajmniej 
setki inwestorów, którzy zaangażowali się w obiekt (a ta-
kie apart- i condo- hotele najczęściej powstają w Polsce) 
znaleźć porozumienie co do wyboru spółki operatorskiej 
czy  jakichkolwiek  innych decyzji,  ale daje przynajmniej 
szanse  na  kontynuowanie  projektu  i  zrealizowanie  ja-
kichkolwiek stóp zwrotu. 

Wyprzedaż majątku - 
najprostszy scenariusz
W sytuacji braku wizji  lub obiektywnej możliwości do-
kończenia  inwestycji  syndyk  może  także  wybrać  dro-
gę  prostszą:  wyprzedaży  majątku  upadającej  spółki. 
Naiwnością  jest  jednak  sądzić,  że  pieniądze  z  tej  wy-
przedaży  trafią w pierwszej  kolejności  do  inwestorów. 
Obecna  ustawa  przewiduje  ich  ochronę  o  ile  zakupu 
dokonują  jako  osoby  fizyczne,  bez  związku  z  prowa-
dzoną działalnością gospodarczą a przedmiotem  inwe-
stycji  pozostają  lokale  klasyfikowane  jako  mieszkalne, 
nie zaś usługowe. Zgodnie z nową propozycją UOKiKu 
tzw. środki ochrony, a więc przede wszystkim rachunki 
powiernicze, miałyby zabezpieczać  także przedsiębior-
ców będących osobami  fizycznymi,  którzy nie  zajmują 
się zawodowo handlem lub zarządzaniem lokalami, bądź 
kupują lokal użytkowy. Jeżeli zatem deweloper zawierał 
z inwestorami umowy przedwstępne, a nie deweloper-
skie - trzeba się liczyć raczej z tym, że większe i silniejsze 
gospodarczo  podmioty  będą  najpewniej  miały  pierw-
szeństwo przed inwestorami indywidualnymi. Myślę tu 
o banku, generalnym wykonawcy, kancelarii zapewniają-
cej obsługę prawną, firmie audytorskiej - jeśli deweloper 
był podmiotem zobowiązanym do badania sprawozdań. 
Ta kolejka może być jeszcze dłuższa. 
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Zgoda buduje
Dużo  skuteczniejsze  z  punktu  widzenia  obrony  czy 
odzyskania  pieniędzy  będzie  podejście  kooperacyjne. 
Oczywiście wymaga to dobrej woli obu stron, ale skoro 
deweloper  i  inwestorzy wchodzą we współpracę przy 
zawieraniu  umowy,  należałoby  sądzić,  że  będą  chcieli 
„dowieźć“ sprawy do końca wspólnie. Nawet jeśli będzie 
się to wiązało z ustępstwami każdej ze stron. Gdy inwe-
storów jest dużo - tym trudniej, jak już pisałem, dojść do 
porozumienia ze wszystkimi. Niezbędna jest proaktyw-
na  komunikacja  ze  strony  dewelopera  i  informowanie 
o swoich planach związanych ze spłatą - co może po-
wstrzymać  inwestorów przed wszczynaniem postępo-
wań sądowych. Można też bronić się przed wnioskiem 
o ogłoszenie upadłości,  zwłaszcza  jeśli ubiegnie się go 
i wcześniej rozpocznie postępowanie sanacyjne. 

Na gotowym też niełatwo
Operator,  któremu  deweloper  powierza  obsługę  naj-
mu  nieruchomości  wypoczynkowej,  jest  najczęściej 
zewnętrznym  partnerem,  niepowiązanym  kapitałowo 
z deweloperem, bądź odrębną spółką operacyjną w gru-
pie kapitałowej dewelopera. Na taki podmiot, zazwyczaj 
spółkę  kapitałową  o  relatywnie  niskim  kapitale  zakła-
dowym,  przerzucane  jest  ryzyko  niedopełnienia  obo-
wiązków  przewidzianych  zapisami  umowy.  Deweloper 
- mimo, że to zwykle w jego ofercie znajdują się gwaran-
cje nęcące inwestorów - jest takim ustawieniem relacji 
w umowach bardzo silnie chroniony. Jeśli operator nie 
sprawdza się  - można zmienić dostawcę  tej usługi,  ale 
niemal  za wszelką  cenę  należy  bronić  ciągłości  obsłu-
gi  na  inwestycji.  Składanie wniosku  o  ogłoszenie  upa-
dłości spółki operatorskiej jest bowiem dla inwestorów 
w  większości  przypadków  przysłowiowym  strzałem 
w stopę. Konsekwencją takiej próby zażegnania kryzysu 
zazwyczaj będzie jego pogłębienie. Jeśli zaburzona zo-
stanie ciągłość obsługi – obiekt nie będzie odwiedzany 
i wynajmowany przez gości, nie będzie zatem genero-
wany obrót na tej nieruchomości, a nieużywane aparta-
menty będą niszczały, co doprowadzi do sytuacji, kiedy 
w tzw. restart trzeba będzie najprawdopodobniej wło-
żyć dużo więcej pieniędzy niż zostałoby utracone przy 
„potknięciu“  operatora  ze  spełnieniem  obietnicy  gwa-
rantowanych zwrotów kapitałowych. 

Szukać prostych rozwiązań
Inną potencjalną pułapką, ciągle jeszcze często przez de-
weloperów  zastawianą,  są  skomplikowane  sposoby  na 
kalkulacje gwarantowanych stóp zwrotu. Obwarowane 
zastrzeżeniami,  wyłączeniami  i  wyjątkami  tak  dalece, 
że  praktycznie  niemożliwe  staje  się  ich  spełnienie.  To 
kolejny  argument,  który  powinien  skłaniać  do  refleksji 

i zastanowienia nad wyborem partnera, z którym zamie-
rzamy wejść we współpracę. Recenzja umowy z dewe-
loperem i operatorem przez wyspecjalizowanego praw-
nika  jest  zdecydowanie  rekomendowaną  przeze  mnie 
praktyką,  gdy  przymierzamy  się  do  takich  inwestycji. 
Z  racjonalnego  punktu widzenia, w  przypadku wystą-
pienia niekorzystnych zmian rynkowych, gwarancje nie 
mają dla inwestorów większego sensu – w razie niespeł-
nienia nazbyt hojnie złożonych obietnic w dalszym ciągu 
bardziej  opłacalna  jest  współpraca  na  zmienionych  – 
bliższych realiom warunkach, niż wzajemne dochodze-
nie roszczeń na drodze sądowej. Gwarantowane i prze-
sadzone  stopy  zwrotu,  moim  zdaniem  kreują  przede 
wszystkim  właśnie  takie  nierealistyczne  oczekiwania 
inwestorów.  Po  negatywnej  zmianie  koniunktury  lub 
po prostu zwiększeniu presji konkurencji, powodowani 
emocjami  rozczarowani  i  nieprofesjonalni  inwestorzy 
podejmują kroki o charakterze przeciw skutecznym dla 
realizacji ich celu, czyli maksymalizacji zysku lub - w gor-
szym przypadku - minimalizacji straty. 

Jak robimy to w Nickel 
Development?
Z mojego doświadczenia  i obserwacji wynika, że opty-
malnym rozwiązaniem umożliwiającym relatywnie bez-
problemowe  przejście  relacji  deweloper  –  inwestor 
przez  niekorzystne  zawirowania  rynkowe,  będzie  za-
stosowanie modelu podziału zysków generowanych na 
najmie. Nickel Development, spółka, którą reprezentuję 
jako dyrektor działu prawnego, wypracowała wspólnie 
z partnerami będącymi operatorami najmu formułę, któ-
ra jest transparentna i nie tworzy iluzji. 

W przypadku produktów inwesty-
cyjnych, czyli apartamentów wy-
poczynkowych Nickel Development 
proponuje klientom podział zy-
sku między właściciela i operatora 
w stosunku 70/30 na korzyść tego 
pierwszego. 
Takie podejście spotyka się uznaniem klientów i - co oni 
sami podkreślają - jest transparentne (opiera się na audy-
towanych księgach rachunkowych, nie jest obwarowane 
podchwytliwymi zastrzeżeniami) i nie rozbudza apetytu 
na niezmiennie wysokie w każdych okolicznościach zy-
ski. Pozwala natomiast przy realistycznym podejściu do 
prognozowania i symulacji planować faktycznie pewny, 
choć uzależniony od obiektywnych okoliczności rynko-
wych zwrot z inwestycji.
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo popularne stały się inwestycje tzw. flipy mieszkaniowe, 
czyli zakup, następnie remont i sprzedaż mieszkania z odpowiednim zyskiem. Do takiego spo-
sobu zarabiania na mieszkaniach zachęcają szkolenia, gdzie doświadczeni inwestorzy dzielą się 
wskazówkami, jak dobrze przygotować się do takiej inwestycji, jakimi kryteriami powinniśmy 
kierować się przy wyborze mieszkania oraz jak należy przeprowadzić analizę rynku, aby już przy 
zakupie oszacować możliwy do zrealizowania zysk przy jego odsprzedaży. Ale czy uczestnictwo 
w kilku szkoleniach wystarczy na efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości?

Analiza rynku – dlaczego warto?
Można  powiedzieć,  że  przy  obecnym  dostępie  do  in-
formacji, przeprowadzenie odpowiedniej analizy rynku, 
na którym chcemy zrobić flipa, to tylko kwestia poświę-
cenia kilku godzin. Niestety z doświadczenia wiemy, że 
początkujący inwestor ma problem z oceną, czy będzie 
w stanie sprzedać nieruchomość za określoną cenę po 
przeprowadzeniu remontu. Określenie powyższego po-
ziomu sprzedaży mieszkania „po”, pozwala na oszacowa-
nie ile możemy zainwestować w daną nieruchomość (za-
kup + remont + marketing), żeby flip się udał i przyniósł 

założony  zysk.  Pracując  na  co  dzień  z  inwestorami, 
w  szczególności  z  warszawskiego  rynku,  wykonujemy 
analizy,  które  dostarczają  kluczowych  informacji  do 
podjęcia ostatecznej decyzji o  inwestycji na flipa. Jako 
rzeczoznawcy majątkowi pracujemy zarówno z osobami 
generującymi na danym rynku podaż jak i popyt. Mamy 
kontakt z osobami indywidualnymi, które kupują miesz-
kania dla siebie (nie jako inwestycja), co pozwala na po-
znanie  aktualnych  upodobań  kupujących.  Dodatkowo 
nieocenioną  pomocą  przy  analizie  rynku  są  informa-
cje  z  zawartych  aktów  notarialnych  kupna/sprzedaży, 
udostępniane  odpłatnie  rzeczoznawcy  majątkowemu 
z RCiWN.

RCiWN – co to jest?
Rzeczoznawca majątkowy w przypadku typowych nie-
ruchomości  określa  ich wartość  rynkową w  podejściu 
porównawczym, które polega na określeniu wartości na 
postawie cen innych nieruchomości podobnych z lokal-
nego rynku. Ceny nieruchomości rzeczoznawca odpłat-
nie pozyskuje z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości 
(RCiWN) prowadzonego przez każde Starostwo dla da-
nego  powiatu  (dane  pochodzą  z  informacji  zawartych 
w  aktach  notarialnych  kupna/sprzedaży).  Znajdziemy 
tam takie informacje jak:
• data transakcji,
• cena nieruchomości,
•  lokalizacja nieruchomości  (miejscowość, obręb, ulica, 

Czy każdy „flip”     
jest udany?
Źródła analizy rynku lokali mieszkalnych    
Krystian Sum – rzeczoznawca majątkowy upr. 6784, SUM Biuro Doradztwa Nieruchomości 
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numer budynku/lokalu),
•  informacje  o  nieruchomości  (powierzchnia,  kondy-
gnacja, liczba izb, sporadycznie udostępniane są szcze-
gółowe  informacje  na  temat  standardu  i  wykończenia 
nieruchomości).
Należy  zauważyć,  że  RCiWN  zawiera  informacje  na 
temat  cen  nieruchomości  będących  przedmiotem pra-
wa własności. Jeżeli mamy do czynienia z mieszkaniem 
objętym spółdzielczym własnościowym prawem do lo-
kalu, w RCiWN nie znajdziemy tych  informacji. Jednak 
dla rzeczoznawcy nie jest to problemem. Ustawodawca 
umocował  rzeczoznawcę  do  pozyskania  tego  rodza-
ju  informacji  bezpośrednio  z  zasobu  danej  spółdzielni 
mieszkaniowej.

Analiza ofert sprzedaży
Analizę należy zacząć od zapoznania się z aktualną poda-
żą nieruchomości na danym segmencie rynku mieszkań, 
a co za tym idzie z potencjalną konkurencją dla naszego 
mieszkania po remoncie. Pozwalają na to portale ogło-
szeniowe. W każdym z miast inny portal może być mniej 
lub  bardziej  popularny,  niemniej  nie  należy  ograniczać 
się wyłącznie do jednego, i sugerujemy zajrzeć na kilka, 
z największą  liczbą ofert  sprzedaży. Oczywiście warto 
analizować oferty mieszkań o podobnym metrażu, ilości 
pokoi,  standardzie  wykończenia,  lokalizacji.  Zwracamy 
szczególną  uwagę  na  budynek,  w  którym  mieszkania 
są  położone.  Niekiedy  w  bezpośrednim  sąsiedztwie 
mamy mieszkania w blokach z tzw. wielkiej płyty, a po 
sąsiedzku  są  mieszkania  w  przedwojennej  kamienicy. 
Na przykładzie Warszawy możemy powiedzieć, że ceny 
mieszkań pomimo praktycznie identycznej lokalizacji ze 
względu na położenie w  innym budynku, mają bardzo 
zróżnicowane ceny  (różnica na poziomie 1-2 tys. zł/m2 
p.u.).  Zdecydowanie  inne  jest  też  grono potencjalnych 
nabywców. Wynikiem takiej analizy powinno być zesta-
wienie najbardziej podobnych ofert sprzedaży mieszkań 
z  okolicy. Na  dalszym  etapie wykorzystamy  je  do  po-
równania  z  cenami  transakcyjnymi. Na  podstawie  opi-
sanego powyżej RCiWN jako rzeczoznawcy przeprowa-
dzamy analizę cen transakcyjnych, dzięki której możemy 
porównać ceny ofertowe  i ceny transakcyjne. Pozwala 
to na określenie trendów na rynku nieruchomości. Jeżeli 
mamy do czynienia z sytuacją, w której ceny ofertowe 
i ceny transakcyjne są do siebie zbliżone możemy mówić 
o równowadze popytu i podaży na rynku nieruchomo-
ści,  jeżeli  jednak ceny ofertowe znacznie przewyższają 
ceny transakcyjne, może oznaczać to trend wzrostowy 
(ceny rosną) na danym segmencie rynku nieruchomości. 
Dzięki doświadczeniu i ciągłej praktyce jesteśmy w sta-
nie trafnie zdefiniować sytuację na rynku nieruchomości 
za początkującego inwestora, w dużym stopniu zmniej-
szając  ryzyko  inwestycji. Oczywiście ostateczną decy-
zję  o  zakupie mieszkania  na  flipa  podejmuje  inwestor, 

niemniej  my  dostarczamy  informacje,  które  mogą  być 
w  tym  bardzo  pomocne.  Wynikiem  przeprowadzonej 
analizy  jest  tabela  z  zestawieniem  informacji  na  temat 
cen  transakcyjnych  nieruchomości  podobnych  wraz 
z komentarzem. Coraz częściej z analizy cen transakcyj-
nych wprost możemy zobaczyć inne flipy, tzn. widzimy 
transakcję  z  tym  samym  mieszkaniem  na  przestrzeni 
kilku miesięcy, gdzie cena zakupu wynosiła 400 tys. zł, 
a trzy miesiące później cena sprzedaży to już 520 tys. zł.

Jak przygotować analizę?
Tak  aby  z  jak  największym  prawdopodobieństwem 
wskazać w jakiej cenie po remoncie może sprzedać się 
nasze mieszkanie, musimy znać podstawowe parametry 
tj. adres budynku, położenie na kondygnacji, układ funk-
cjonalny (liczba pokoi), docelowy standard wykończenia 
i wyposażenia. Posiadając od inwestora powyższe infor-
macje, możemy wykonać analizę najbardziej podobnych 
mieszkań w ofertach jak i cenach transakcyjnych.

Czy każdy flip jest udany?
Z doświadczenia możemy podać wiele przykładów nie-
udanych flipów, tzn. takich inwestycji, które po przepro-
wadzeniu remontu, nie uzyskały satysfakcjonującej ceny 
sprzedaży. Wynika  to  z  braku  znajomości  rynku  i  rze-
telnie  przeprowadzonej  analizy,  co  prowadzi  do  prze-
szacowania  możliwej  do  uzyskania  ceny  ze  sprzedaży 
nieruchomości, czy wykończenia mieszkania w standar-
dzie nieodzwierciedlającym potrzeb kupujących w danej 
okolicy.  Dlatego  moim  zdaniem,  każda  inwestycja  po-
winna zaczynać się od dobrego rozpoznania rynku, czy 
to we własnym zakresie czy też przy pomocy specjali-
sty. Koszty związane z przeprowadzeniem takiej analizy 
są niewspółmiernie niskie z możliwością zminimalizowa-
nia ryzyka przy wyborze mieszkania na flipa.
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Zarobić na kupnie działki
O działkę w dobrej cenie i lokalizacji na rynku warszaw-
skim jest trudno. Wiedząc,  jakim budżetem dysponuję, 
jaką mam zdolność kredytową, zabezpieczenia majątku 
i plany na przyszłość szukałem działki, co zajęło mi około 
pół roku. Upatrzyłem sobie jedną o powierzchni 440m2 
na warszawskim Ursusie, która wyceniona była na 1,2 
mln zł. Na działce stała ruina, w której nikt nie mieszkał 
a która zaniżała wartość nieruchomości. Wokół budyn-
ku  rosło  ok  20  drzew,  które  kolidowały  z  budynkiem, 

liniami  energetycznymi  i  ogrodzeniem.  Wszystkie  na-
leżało usunąć,  co  też  zaniżało wartość nieruchomości. 
Nieruchomość była własnością  trojga, częściowo skłó-
conego rodzeństwa z różnych miast Polski w wieku od 
50 do 80 lat. Po blisko rocznych negocjacjach, licznych 
spotkaniach z trzema współwłaścicielami i ich prawnika-
mi kupiłem nieruchomość za 470 tyś zł. Można by rzecz, 
zaoszczędziłem bardzo dużo pieniędzy. Nie miałem żad-
nego doradcy ani prawnika. Nie jestem też żadnym czy-
ścicielem, posuwającym się do nieetycznych zagrywek 
w celu nabycia nieruchomości. Po prostu negocjowałem 
uparcie przez rok czasu i namawiałem ich do sprzedaży 
kłopotliwej dla nich nieruchomości.

Dałem sobie wybór 
tego, co zbuduję
Działka  nie  była  objęta miejscowym  planem  zagospo-
darowania  przestrzennego,  dlatego  konieczne  było 
wystąpienie  o  warunki  zabudowy  (WZ).  W  pierwszej 
kolejności  wystąpiliśmy  o  WZ  na  budynek  jednolo-
kalowy,  dwukondygnacyjny  z  niewielką  nadbudową 
na  trzeciej  kondygnacji  w  stosunku  do  pierwotnej  ru-
iny.  Otrzymaliśmy  zgodę.  Przyszła  kolej  na  wystąpie-
nie  o  zgodę  na  coś  większego.  Można,  bowiem  uzy-
skać  różne  decyzje  o  WZ  na  jedną  działkę  i  dopiero 

Inwestycja  
mieszkaniowo-usługowa 
na wynajem za 2 mln zł
Jak zwiększyłem wartość swojej nieruchomości?  
Adrian Hołub - Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Author

Działkę o powierzchni 440m2 w Warszawie w dzielnicy Ursus kupiłem za 470 tyś. zł. Celowo 
wybrałem działkę z ruiną i problemami, bo na takich zarabia się najwięcej. Świadomie porwałem 
się na 3-letni proces budowy, kiedy to po zastosowaniu trików dwukondygnacyjny domek jedno-
rodzinny zamienia się właśnie w 4–kondygnacyjny budynek mieszkaniowo-usługowy. W 2019 
roku oddaję lokale na wynajem. Jak przeszedłem proces budowlany, który wygeneruje mi 20 tyś 
zł netto/mc przychodu? Jakie zastosowałem triki, żeby zwiększyć wartość inwestycji? Pokażę na 
liczbach, dlaczego taka inwestycja jest bardziej opłacalna niż wieloletnie „flipowanie”.
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po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę 
według jednej z otrzymanych WZ-tek pozostałe decyzje 
się dezaktualizują. Do analizy parametrów działki przy-
jęliśmy „kołnierz” wokół nieruchomości, który nam bar-
dziej pasował do analizy. Wybieranie na skraju kołnierza 
działek, na których znajdują się 6-kondygnacyjne bloki 
mieszkaniowe i omijanie tych, które nie mają zabudowy 
to jeden z trików, którymi może manewrować geodeta 
i  architekt w  celu  uzyskania  lepszych  parametrów  za-
budowy w WZ-tce.  Inwestorzy często nie mają w tym 
zakresie wiedzy.

Zwiększyłem wysokość budynku
Przez  sprawdzenie  wysokości  budynku w m  i  w  kon-
dygnacjach  weryfikuje  się  opłacalność  inwestycji.  Nie 
wiem, czemu inwestorzy i architekci, gdy widzą czerwo-
ne pieczątki na mapach urzędowych twierdzą, że są tam 
poprawne dane. Co więcej, nie przyjdzie  im do głowy, 
że  mogą  być  niepoprawne.  Też  tak  kiedyś  myślałem.  
Ponad  95%  budynków  w  kołnierzach    pomiarowych 
mierzonych przez nas przy kilku podobnych sytuacjach 
miały na mapie zaniżone wysokości! Zweryfikowałem to 
również  na mojej  inwestycji. Okazało  się,  że  sąsiednie 
budynki wokół mojej planowanej  inwestycji  były wyż-
sze o 0,5-2m w stosunku do tego co było wpisane na 
mapach  będących  załącznikiem  graficznym  do  opinii 
urbanistycznej przy wydaniu WZ-tki. Zaktualizowaliśmy 
dane w urzędzie. W drugiej WZ-tce, o którą wystąpiłem 
dostałem możliwość zabudowy do 12,2m wysokości li-
cząc od  istniejącej rzędnej terenu do głównej kalenicy. 
Wspomnę również, że do pomiaru wysokości budynku, 
gdy walczymy o  każdy  centymetr wysokości  budynku 
ogromne  znaczenie  ma  to,  jak  nisko  architekt  zapro-
jektuje najniżej położone wejście do budynku i jak ono 
będzie usytuowane względem terenu przy tym wejściu. 
Zgodnie z przepisami geodezyjnymi wysokość budynku 
mierzy się od najniżej położonego wejścia do budynku. 
Otrzymana w WZ-tce maksymalna wysokość pozwoliła 
nam na zaprojektowanie czterech kondygnacji budynku. 
Kupiłem działkę z 2-kondygnacyjnym domem jednoro-
dzinnym w  ruinie  a  buduję  4-kondygnacyjny  budynek 
pięciolokalowy  (z  dwoma  lokalami  handlowymi w par-
terze  i  trzema  lokalami  mieszkaniowymi  na  wyższych 
piętrach) o większej powierzchni zabudowy. Oznacza to, 
że zwiększyłem ponad dwukrotnie powierzchnię najmu, 
a więc i moje comiesięczne zyski. 

Nie bój się zaskarżać
W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę musiałem 
posunąć się do zaskarżenia urzędu dzielnicy w sprawie 
wydania  odmownej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę. 
Odwołanie  do  wojewody  to  jeden  z  aspektów,  któ-
ry  przez  niekompetentnego  urzędnika  spowodował 

opóźnienie mojej inwestycji o blisko rok. Urzędnik, który 
nie  wiedział  jaką  decyzję ma wydać w  kwestii  zapro-
ponowanych  w  projekcie  platform  garażowych  wydał 
nam decyzję odmowną na całe pozwolenie i stwierdził 
mimochodem  „ja  nie  wiem,  niech  zdecyduje  wyższa 
instancja”.  Poza  zdenerwowaniem  zostało  nam  opisać 
sprawę na  kilkadziesiąt  stron  i  przesłać  do Wojewody 
celem  uzasadnienia  rozwiązań  projektowych,  przyto-
czenia wyroków sądowych i przedstawienia przykładów 
inwestycji,  na których analogiczne  rozwiązania  zostały 
dopuszczone.  Decyzja  Wojewody  potwierdziła  nasze 
myślenie a urzędnik otrzymał reprymendę za przerzuca-
nie swoich obowiązków na wyższą instancję. Wojewoda 

z trzech możliwych kompetencji jakie miał w ręku (zgo-
da na pozwolenie, odmowa, ponowne rozpatrzenie po-
zwolenia na budowę) wybrał  ostatnie. Nie muszę chyba 
informować o tym jak urząd, do którego wróciłem z tą 
samą sprawą i jednocześnie złożoną skargą na urzędnika 
wskazywał mi kolejne uwagi (mimo iż nie miał prawa do-
dawać nowych po tych już wcześniej wskazanych), prze-
ciągał  nam wszystkie  decyzje  i  pisma.  Dochodziły  do 
tego życzliwe protesty sąsiadów, którym przeszkadzało 
wszystko. Udało się. Pracownia architektoniczna, która 
mnie obsługiwała w tym zakresie w swoim kilkunasto-
letnim doświadczeniu zawodowym oprócz mnie, miała 
tylko kilku  klientów,  którzy odważyli  się na odwołanie 
do wyższej instancji.   

Przygotuj zdolność kredytową
Bardzo wiele  osób  pyta mnie  o  ten  projekt,  o  koszty 
i przychody i gdy im to opowiadam to mówią, że też tak 
chcą – już teraz, zaraz. Nie da się przygotować do inwe-
stycji w jeden dzień czy miesiąc. Banki dla inwestorów 
bez doświadczenia mają bardzo rygorystyczne warunki. 
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W moim przypadku, bardzo korzystne było moje wie-
loletnie  działanie  w  branży  nieruchomości.  Uwierzyli, 
że  sobie poradzę  z procesem budowlanym.  Jednak na 
ładne oczy kredytów nie dają – liczby też muszą się zga-
dzać. Wyciągi z kont bankowych, PIT-y roczne, docho-
dy  z działalności,  historie  kredytowe,  sposób  rozliczeń 
podatkowych,  terminowe  płatności  podatków  i  skła-
dek ZUS –  to wszystko  jest  skrupulatnie  analizowane. 
Mocno  analizowane  są  również  codzienne,  prywatne 
wydatki  i  tutaj również są sposoby na to, aby korzyst-
nie wypaść przed bankiem. Wymaga to tylko trochę lo-
gicznego myślenia  i bycia konsekwentnym w pewnych 
działaniach przez ostatnie dwa pełne lata (w rozumieniu 
rozliczeń podatkowych).  

Otocz się ekspertami
„Po co Ci inspektor nadzoru? Znasz się przecież na nie-
ruchomościach.” – słyszę często opowiadając o tym jak 
zorganizowałem  cały  proces  budowlany.  Fakt,  inspek-
tora  nadzoru  opłacam  dodatkowo  ze  swojej  kiesze-
ni poza finansowaniem z kredytu  i  jest  to koszt  rzędu 
5  tyś  zł/mc. Na początku, wahałem  się  czy  jest mi  to 
potrzebne, bo  to dość duży wydatek,  ale dziś, na fini-
szu inwestycji stanowczo stwierdzam, że zrobiłbym tak 
samo,  gdybym drugi  raz  rozpoczynał  ten proces.  Ilość 
sprawdzonych  elementów,  materiałów,  zamówień;  pil-
nowanie  porządku;  sprawdzanie  odbieranych  etapów 
budowy  i  dobre  rady w  zakresie  zmian w materiałach 
czy rozwiązaniach były bezcenne. Znam wiele inwesty-
cji, na których nie było kontroli  inwestora ani nie było 
też  inspektora z ramienia  inwestora. Znam również ta-
kie  inwestycje,  gdzie  geodeci  czy  inni  specjaliści  kryli 
generalnego wykonawcę  przed  inwestorem.  Tuszowali 
poważne  błędy  budowlane.  To  na  inwestorze  ciąży 

obowiązek i odpowiedzialność pilnowania jego własne-
go majątku. Dodam tylko, że mój inspektor nadzoru nie 
jest wybranym przypadkowo z rynku. Jest to człowiek, 
którego znam od wielu lat, współpracowałem z nim przy 
różnych projektach dla moich Klientów i mam do niego 
ogromne zaufanie. 

Brakuje rąk do pracy
Największym problemem tej inwestycji jest brak ciągłe-
go  dostępu  do  osób,  które  fizycznie  budują  budynek. 
Niestety na rynku teraz nie ma rąk do pracy  i nie  jest 
to tylko mój problem. Do tej pracy wykonawcy ściągają 
zazwyczaj osoby ze Wschodu – nie tylko z Ukrainy, Rosji 
ale  i  z Gruzji  czy nawet dalekiego Kazachstanu. Część 
z nich „przerzuciła się” na otwarty dla nich w tym roku 
rynek niemiecki, co spotęgowało problem. Osoby te nie 
znają często języka polskiego czy angielskiego, w innym 
czasie obchodzą święta  i dodatkowo muszą wracać co 
1,5 miesiąca na pewien okres  czasu do  swoich  rodzin 
a  wykonawca  musi  organizować  inną  ekipę.  Ponadto 
świetnie wiedzą, że w Polsce nie ma komu pracować na 
budowach i czasami to wykorzystują. Ja  jako inwestor, 
bardzo często muszę łagodzić konflikty między strona-
mi, żeby tylko kogoś nie rozdrażnić, żeby ludzie nie ze-
szli z budowy. Kiedyś inwestor kontrolował i wymagał, 
a dzisiaj niestety musi być „dobrym wujkiem”. Przypadki 
podkupowania pracowników  to problem dnia  codzien-
nego, przynajmniej na rynku warszawskim. Rekordową 
akcję, o której słyszałem to podkupienie z dużej budowy 
w Warszawie blisko 100 osób, które zniknęły z budowy 
jednego dnia. To wszystko powoduje, że bardzo trudno 
jest planować harmonogram prac, żeby był on w zapla-
nowanych z bankiem terminach. Należy to mieć na uwa-
dze i przewidzieć bufory czasu.

Oczekuj nieoczekiwanego
Niespodziewane sytuacje i wydatki to standard na budo-
wach w dzisiejszych czasach. W przypadku mojej budo-
wy również tak było. Jednym z problemów był poziom 
wody, który się podniósł przez okres zimy. Oczywiście 
wykonaliśmy  badania  geologiczne  i  geotechniczne 
w momencie składania dokumentów do decyzji o WZ. 
30-centymetrowy  zapas  lustra  wody  podziemnej  do 
fundamentów podniósł się o 70 cm, a więc był powyżej 
poziomu fundamentów zaprojektowanego garażu pod-
ziemnego. Miałem dwa wyjścia, albo wykonać pozwole-
nie zamienne i zmienić konstrukcję budynku albo wyko-
nać „białą wannę”, która zabezpiecza podziemny garaż 
przed ewentualnym podsiąkaniem wody. O ile to pierw-
sze wiązałoby się z około półrocznym opóźnieniem, to 
drugie wiązało się z dodatkowym wydatkiem rzędu 80 
tyś zł. W związku z tym, że buduję budynek dla siebie 
i którym zamierzam zarządzać przez wiele lat wybrałem 



Jak poprowadziłem własny projekt 
inwestycyjny o wartości 2 mln 
zł dla budynku mieszkaniowo–
usługowego w Warszawie, który 
wygeneruje przychody rzędu 20 
tyś zł miesięcznie? Odpowiedź 
poznasz na Akademii Inwestora – 
Adrian Hołub
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to drugie, a koszt pokryłem z własnej kieszeni. Wolę za-
płacić teraz niż za kilka lat walczyć z wilgocią, pleśnią czy 
podtopieniami. Roboty ziemne, igłofiltry, zrobienie białej 
wanny,  zamiana bloczków  fundamentowych na wodo-
odporny  beton  -  to  ułamek  prac,  który  był  konieczny 
w tym jednym etapie. 

Niebezpieczne inwestowanie 
- przestroga
Czy  osoby  bez  doświadczenia,  które  z  rynku  ”flipe-
rów”  tak  ochoczo  przechodzą  na  rynek  deweloperski 
są  świadome  takich  ekstra wydatków  i  nieprzewidzia-
nych  opóźnień?  Niestety  na  wielu  szkoleniach  dewe-
loperskich  propagowana  jest  wizja  łatwego  zarabiania 
pieniędzy z deweloperki. Niewiarygodny jest entuzjazm 
słuchaczy  pochodzących  często  z  branż  dalekich  od  
branży nieruchomości. W kuluarach można słyszeć ta-
kie rozmowy: „to co wracamy, robimy wspólną inwesty-
cję?”, albo „sprzedam mieszkanie ciotki to będę miał na 
wkład  własny”.  Gdzie  jest  moralność  tych  wszystkich 
szkoleniowców, którzy mają tylko jedną wizję – zarobić 
na  szkoleniu,  sprzedać  książki,  audiobooki  i  swój  czas 
jako mentora w trakcie budowy. Bardzo często na takich 
szkoleniach, jak przynęta wystawiane są osoby, którym 
się udało – jako wzór do naśladowania. Jaki stanowią % 
wśród tych wszystkich ludzi, którzy rzucają pracę, pory-
wają się na inwestowanie i tracą majątek życia? 

Znam również takie osoby, które od-
bierały sobie z takich powodów życie, 
bo kupiły działkę, na której nie da się 
nic zbudować, bo nikt nie pomyślał, 
że warto sprawdzić granice działki. 
Nie straszę tu nikogo, tylko uczulam, 
żeby zachować rozsądek. Kieruję to 
nie tyle do potencjalnych młodych 
inwestorów ale do szkoleniowców, 
którzy z entuzjazmem mówią o ła-
twych pieniądzach z nieruchomości. 
Czasami myślę, że może ci młodzi  inwestorzy mają  ła-
twiej, bo przez to, że nie mają wiedzy o procesach bu-
dowlanych,  pozwoleniach,  projektach,  nie martwią  się 
problemami, które mogą im się przytrafić. Może im jest 
łatwiej  robić  to  bez  świadomości  ryzyka?  Ja,  działając 
w branży 12 lat mogę całymi dniami opowiadać o set-
kach poważnych błędów w procesach inwestycyjnych, 
które spotkałem u swoich Klientów - od małych domków 

po duże galerie handlowe czy biurowce. Mimo  to,  nie 
znam wszystkich możliwych do popełnienia błędów i na 
pewno popełnię jeszcze wiele własnych. Jednak jestem 
tego świadomy i przygotowany do tego finansowo. Mam 
też wyjścia awaryjne – jakie?

Jestem przygotowany  
na czarne scenariusze
Nie  chodzi  tu  o  czarnowidztwo,  ale  o  rozsądek. 
Generalnie  jestem  optymistą,  ale  twardo  stąpam  po 
Ziemi.  Jest  to  szczególnie  ważne,  gdy  ma  się  rodzinę 
i zobowiązania.  Inwestycja za 2 mln zł  to nie  jest kup-
no telewizora czy nawet samochodu – przynajmniej dla 
mnie, mimo, że jako doradca brałem udział przy transak-
cjach  nieruchomości  o  wielomilionowych wartościach. 
Telewizor można sprzedać a inwestycji, które stoją nie-
dokończone  jest  mnóstwo.  Rozsądek  i  gotowość  na 
ewentualne  czarne  scenariusze  są  szczególnie  ważne, 
gdy odpowiada się za inwestycję majątkiem prywatnym. 
Jak zatem się zabezpieczyłem? Przede wszystkim, budy-
nek został zaprojektowany w taki sposób, aby wyodręb-
nić 5  lokali.  Zawsze mam możliwość  sprzedaży  jedne-
go czy dwóch i tym samym mam na spłatę zobowiązań 
finansowych  jednocześnie  zostawiając  sobie pozostałe 
lokale, które spłacają zobowiązania i zostaje jeszcze coś 
na  życie. Posiadam  również  inne nieruchomości,  które 
stanowią  zabezpieczenie  finansowe  a  na  sam  proces 
budowy mam dodatkowo odłożone pieniądze na wydat-
ki  ekstra  –  tak  jak  to  było w  przypadku wspomnianej 
wcześniej „białej wanny”.  

Inwestuj sam i ograniczaj 
konflikty
Bardzo popularne są teraz inwestycje, gdzie potencjalni 
inwestorzy wkładają pieniądze  i mają  lokal  lub dwa ze 
zwrotem inwestycji rzędu 7%. Tym samym przy prywat-
nym akademiku czy apart hotelu powstaje grupa wielu 
inwestorów, którzy muszą się dogadywać w wielu kwe-
stiach. Zakładanie później wspólnot i zarządzanie takimi 
nieruchomościami  jest  kłopotliwe  –  rozbieżne  zdania, 
inne  założenia  finansowe  na  ewentualne  fundusze  re-
montowe,  inne oczekiwania co do standardu budynku, 
itp. Ja wyznaję zasadę, że lepiej zrobić mniejszą inwesty-
cję, wolniej i samodzielnie niż iść na skalę i partycypować 
w dużych projektach, które często przynoszą  jednost-
kowo mniejsze pieniądze i przysparzają wielu kłopotów. 
O pułapkach zbiorowych  inwestycji można przeczytać 
w artykule  „Ryzyko przy  inwestycjach w nieruchomo-
ści wypoczynkowe. Dlaczego inwestorom musi zależeć 
przede  wszystkim  na  ciągłości  działań?”  –  autorstwa  
mec. Macieja  Sobkowiaka,  dyrektora działu prawnego, 
Nickel Development).
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Niedocenione amortyzacje
Po konsultacjach z radcami prawnymi i księgowymi jesz-
cze przed rozpoczęciem inwestycji ustaliłem, że koszty 
inwestycji będą pokrywane w ramach mojej działalności 
gospodarczej.  Słyszałem  głosy,  że  jestem  niepoważny, 
że ryzykuję własnym majątkiem. Jednak robię to dla sie-
bie, sam pilnuję procesu budowlanego i sam będę tym 
zarządzał przez lata – moją motywacją jest zatem zrobić 
to najlepiej  jak umiem. Poruszę  tu  jednak  inny  aspekt, 
który  dotyka  fliperów  i  młodych  inwestorów,  którzy 
kupują te nieruchomości na siebie, jako osobę fizyczną. 
Wykonywanie inwestycji na działalność pozwala na od-
liczanie odsetek od kredytu oraz amortyzację budynku 
po  uzyskaniu  pozwolenia  na  użytkowanie.  Odliczanie 
podatku VAT  za  poszczególne wydatki  odbywa  się  na 
bieżąco  w  trakcie  trwania  procesu  inwestycyjnego. 
Powoduje  to  pomniejszanie  dochodu  i  podatku  do-
chodowego z  tytułu działalności  czego nie bierze pod 
uwagę większość młodych inwestorów, którzy przecho-
dzą  z  flipowania  na  deweloperkę. W przypadku mojej 
inwestycji amortyzacje po zakończonej budowie stano-
wić będą kwotę o uśrednionej wartości ok. 6 tyś zł /mc 
przez cały okres kredytowania. Pomniejszy to podstawę 
do wyliczenia podatku dochodowego każdego miesiąca 
w ramach wykonywanej działalności. Oczywiście, amor-
tyzacje  różnych  sprzętów  są  liczone  według  różnych 
stawek odpisów w zależności od sprzętu i charakteru lo-
kalu, w którym się on znajduje. Podaję mocno uśrednio-
ne dane dla pokazania skali korzyści finansowych.

Kiedyś jeden z inwestorów z kilku-
dziesięcioletnim doświadczeniem 
powiedział mi „tylko głupi inwestuje 
w nieruchomości za swoje pieniądze”. 
Wyjaśnił mi, że od tego są banki, że 
to najtańszy i najszybszy pieniądz na 
te cele. Będąc na finiszu mojej inwe-
stycji i mając przepracowane wszel-
kie analizy finansowe, podatkowe 
w praktyce wiem, że miał rację. 

Kredyt hipoteczny czy 
inwestycyjny?
Tutaj nie zdradzę wielu informacji, bo jest to know-how, 
którym dzielę  się w  ramach prowadzonych  szkoleń na 
temat tej  inwestycji wraz z moim doradcą finansowym 

od  kredytów.  Zdradzę  jedynie,  że  wiem  jak  pozyskać 
blisko dwukrotnie niższy kredyt od  tego dedykowane-
go takim celom. Zajęło mi to blisko rok przed rozpoczę-
ciem  inwestycji,  jednak  korzyści  finansowe  jakie udało 
mi się uzyskać rekompensują mi ten czas i mogę śmiało 
stwierdzić, że jest to kolejna potężna oszczędność - po 
tej wygospodarowanej przy zakupie działki. Wkład wła-
sny w  inwestycję wyniósł >580  tyś zł – zakup działki, 
przeprowadzenie  dwóch  WZ-tek,  wycinka  20  drzew, 
wyburzenie budynku, projekt budowlany, odwodnienie 
budynku  na  etapie  budowy,  opłacanie  dodatkowo  in-
spektora nadzoru budowlanego z mojego ramienia i inne 
drobniejsze wydatki. Po ilu latach zatem zwróci mi się ta 
inwestycja? 

Flip czy inwestycja na wynajem?
Porównywałem  kiedyś  dla  środowiska  fliperów  ile  na-
leży  zrobić  transakcji  fliperskich,  żeby  zarobić  tyle  co 
ja na tej  inwestycji. Oto szacowane, uśrednione  liczby. 
Powierzchnia  fliperskiego  mieszkania  to  50m2  a  po-
wierzchnia mojej działki  to 440m2  i 550m2 powierzch-
ni  całkowitej  budynku.  Czas  całkowitej  realizacji  flipa 
to minimum 2 miesiące, a czas realizacji mojej (trudnej) 
budowy to 3  lata - przy łatwej  inwestycji  tej wielkości 
może to być ok. 1,5 roku. Kapitał niezbędny do zainwe-
stowania  i wykonania całej  inwestycji przy flipie  to ok 
200-400 tyś zł a tu jest to 2 mln zł. Kapitał własny nie-
zbędny do zainwestowania na początku przy flipie to ok 
30-50 tyś. zł a w moim przypadku 530 tyś. zł z działką. 
Czas jednej osoby poświęcony na faktyczną obsługę in-
westycji w przypadku flipa wynosi przy 4 flipach rocznie 
około 1-2 dni w tygodniu a w mojej inwestycji około 2-3 
miesiące przez  te 3  lata.  Przyjmuję  tu  średnio  zsumo-
wany czas całego procesu dla jednej osoby. Czas same-
go  remontu flipa wynosi około 3-4  tygodnie  i  zajmuje 
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inwestorowi  faktycznie  1-2  dni  w  tygodniu.  W  mojej 
inwestycji czas samej budowy to około 1 rok a poświę-
cony mój inwestorski czas szacuję na 1 dzień w tygodniu 
przez rok. Czas obsługi zrealizowanej już inwestycji przy 
flipie ogranicza się do procesu sprzedaży (pokazywanie 
lokalu,  umowa,  notariusz,  spotkania)  i  zajmuje  średnio 
kilka dni przy każdym flipie. Proces wynajmu mojej  in-
westycji (zmiany najemców, faktury, rozliczenia mediów, 
obsługa budynku) to średnio 1 dzień w miesiącu. Jeden 
flip to zysk średnio 35 tyś zł. 

Przy 4 flipach, bo tyle minimum wy-
konuje dobry fliper mamy zyski rocz-
ne rzędu 140 tyś zł. Przychód z naj-
mu mojej inwestycji to 15-20 tyś. zł 
/ mc (w zależności od konfiguracji 
wynajmowanych lokali). Przyjmijmy, 
że jest to 18 tyś. zł/mc netto. Daje to 
216 tyś. zł netto rocznie i zarabia na 
mnie w kolejnych latach. 
Nie  muszę  biegać  za  kolejną  nieruchomością,  za  ko-
lejnym  negocjowaniem  ze  sprzedającym,  za  kolejnym 
kredytem czy inwestorem – co roku obsługuję tę samą 
inwestycję. Dodam jedynie to, że w powyższym zesta-
wieniu nie brałem pod uwagę opisanych wyżej oszczęd-
ności  wygenerowanych  przy  zakupie  działki  czy  przy 
negocjacjach  kredytowych.  Takich  wartości  nigdy  nie 
uzyska  się  przy  zakupie  50-70-metrowego mieszkania 
pod flipa. 

O ile zwiększyłem wartość 
nieruchomości?
Budynek  przeznaczony  będzie  na  najem  -  parter  na 
usługi, a poszczególne piętra na mieszkania i nieuciążli-
we biura, co daje możliwość uzyskiwania stałych przy-
chodów z tytułu najmu lokali. Inwestycja jest rentowna, 
a przychody pokryją w całości raty kredytu i dodatko-
wo pozwolą na uzyskanie wysokiego dochodu z tytułu 
najmu. Nadwyżki te będą w pierwszej kolejności prze-
kazywane na rzecz wcześniejszych nadpłat kredytu, bo 
nie  jest  to moje  jedyne  źródło  dochodu. Na  co  dzień 
współprowadzę spółkę Geodetic. Według operatu sza-
cunkowego  rzeczoznawcy majątkowego na czas kupo-
wania  nieruchomości  wartość  rynkowa  działki  o  po-
wierzchni  440m2  z  dwukondygnacyjną  ruiną wynosiła 
465 tyś zł. Wartość rynkowa po zakończeniu inwestycji 
o  powierzchni  użytkowej  >530m2  wynosi  ponad  2,3 
mln zł, gdzie sama budowa z działką kosztowała blisko 2 

mln zł. Skrupulatnie wykonaliśmy biznes plan, w którym 
ujęto comiesięczne koszty eksploatacyjne, podatki, ob-
sługę administracyjną oraz wszystkie przychody, odpisy 
podatku VAT,  odpisy  odsetek  z  kredytu  i  amortyzacje 
środków  trwałych  po  odbiorze  budynku według  obo-
wiązujących przepisów podatkowych. Pozyskany kredyt 
to comiesięczna kwota 6,5 tyś zł/mc (po uruchomieniu 
całej kwoty). Szacowane przychody to ok. 20 tyś. zł net-
to  / mc. Wkład własny wniesiony w nieruchomość  to 
580 tyś zł. Domyślam się, że dla wielu początkujących 
inwestorów taki wkład własny jest nieosiągalny, jednak 
i na to są sposoby – wystarczy tylko chcieć się tym do-
głębnie zainteresować.

Kiedy zwrot z inwestycji?
W zależności od tego jak szybko z nadwyżki pieniędzy 
(różnica między  przychodami  z  najmu  a  kosztami  kre-
dytu i obsługi budynku) będę spłacał kredyt - moja in-
westycja zwróci się w 7 do 11 lat. Ile zatem musiałbym 
czasu  pracować  by  z własnych  pieniędzy  z  pensji  czy 
z  działalności  zbudować  bez  kredytu  taką  inwestycję? 
Pomijam  fakt  „podwójnego” opodatkowania  - najpierw 
pensji  a  potem  kupowanych  materiałów/usług,  które 
osobie prywatnej bez firmy nie pomniejszą podatku do-
chodowego  poprzez  amortyzację  ani  nie  dadzą możli-
wości  odliczenia podatku VAT. Średnie wynagrodzenie 
w Polsce w 2019 według GUS to 3680 zł netto/mc. Przy 
średniej krajowej musiałbym pracować 45 lat na taką in-
westycję. Można powiedzieć,  że  to nieopłacalne  i  bez 
sensu.  Przy  pensji  rzędu 10  tyś  zł  netto  / mc  daje  to 
już możliwość odłożenia na budowę po 16 latach. Moja 
inwestycja w najszybszej perspektywie zwraca się po 7 
latach, przy założeniu, że 100% zysków z najmu prze-
znaczam na spłatę kredytu.  Można to zatem uogólnić, 
że 3-letnie zaangażowanie w 7 lat zwiększa mój majątek 
o 2 mln zł i pozwala mi na pasywny dochód w kolejnych 
latach. 
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IFC - Industry Foundation Classes
Problemy wymiany  danych występowały  od  początku 
zastosowania  komputerowych  narzędzi  wspomagają-
cych  projektowanie.  Były  one w  głównej mierze  spo-
wodowane różnorodnością formatów zapisu wynikającą 
z chęci promowania własnych rozwiązań przez poszcze-
gólnych dostawców oprogramowania. W latach 70-tch 
wymagania rządu USA związane z potrzebą zwiększenia 
efektywności współpracy przy realizacji projektów zbro-
jeniowych spowodowały wdrożenie takich formatów jak 
IGES (Initial Graphics Exchange Specification) lub STEP 

(Standard  for  the  Exchange  of  Product  model  data), 
które stały się niezależnymi od producentów oprogra-
mowania  standardami  stosowanymi w wielu  gałęziach 
przemysłu. Potrzeba wymiany nie tylko danych geome-
trycznych, ale również informacji o elementach budyn-
ku zaowocowała pracami nad standardem IFC (Industry 
Foundation  Classes).  IFC  to  otwarty  format  wymiany 
danych, który powstał z myślą o ułatwieniu współpracy 
z wykorzystaniem wirtualnych modeli  w wielobranżo-
wym  środowisku  projektowym.  Format  IFC  umożliwia 
wydajny import i eksport elementów 3D oraz powiąza-
nych danych niegeometrycznych, niezależnie od aplika-
cji, jaka została użyta do stworzenia modelu. Graphisoft 
jest jednym z producentów oprogramowania, które za-
inicjowały i kontynuują prace nad standaryzacją w tym 
zakresie, jako aktywny członek buildingSMART Alliance 
-  organizacji  definiującej  i  certyfikującej  rozwiązania 
OPEN BIM.

Funkcjonalności IFC
Aktualnie stosowanym wydaniem IFC jest opublikowa-
na w 2008  roku wersja  IFC2x3 TC1  (IFC2x  Edition 3 
Technical Corrigendum 1). W 2013  roku  zostało opu-
blikowane wydanie IFC4 zawierające wiele udoskonaleń 
polegających głównie na poszerzeniu katalogu elemen-
tów i usług budowalnych. Zmienione lub dodane zostały 
zagadnienia dotyczące projektowania i analizy konstruk-
cji, analizy energetycznej, odziaływania na środowisko, 

OPEN  
BIM 
ARCHICAD kreuje nowe możliwości  
Paweł Przybyłowicz - Architekt, GRAPHISOFT Certified ARCHICAD BIM Manager

Idea zastosowania wirtualnego modelu budynku (BIM) w projektowaniu pozwoliła na powstanie 
wielu skutecznych metod wspomagających procesy planowania i zarządzania przedsięwzięcia-
mi budowlanymi. Dotyczyły one zwłaszcza zagadnień związanych z gromadzeniem i udostęp-
nianiem informacji, współpracy branżowej i podejmowania decyzji projektowych. Jednocześnie 
opracowane zostały standardy umożliwiające bezbłędną wymianę modeli pomiędzy różnymi 
platformami. ARCHICAD jest wiodącą platformą wdrażającą najnowsze rozwiązania z obszaru 
współpracy międzybranżowej w standardzie OPEN BIM. 
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możliwości powiązania  z  systemami GIS  lub harmono-
gramowania i analizy kosztów. Dodana została obsługa 
powierzchni  NURBS  oraz  złożonych  powierzchni  pa-
rametrycznych.  Aktualnie  trwają  prace  nad  formatem 
IFC5, który jest obecnie w fazie wczesnego planowania. 
Zakłada  się,  że  będzie  obejmował  pełne  wsparcie  dla 
różnych obszarów infrastruktury i więcej możliwości pa-
rametrycznych. ARCHICAD obsługuje import i eksport 
IFC zarówno dla wersji IFC2x3, jak i IFC4. Przyjazny dla 
użytkownika interfejs i szerokie możliwości konfiguracji 
niestandardowej sprawiają, że zastosowanie IFC umożli-
wia efektywną komunikację oraz szybkie i łatwe wykry-
wanie błędów w trakcie pracy nad projektem wielobran-
żowym. Dla zapewnienia poprawnej zawartości modelu 
IFC opracowane zostały definicje widoku modelu (MVD 
– Model  View  Definition)  stanowiące  zalecenie  doty-
czące  danych  i  elementów,  które  powinien  zawierać 
model  IFC,  w  zależności  od  schematów  współpracy 
międzybranżowej.

Wymiana międzybranżowa 
modeli
W  programie  ARCHICAD  zaimplementowane  zostały 
wszystkie rozwiązania niezbędne do skutecznej wymia-
ny międzybranżowej modeli BIM. Podstawową definicją 
widoku  modelu  jest  widok  koordynacji  (Coordination 
View V2.0). Był on pierwszą definicją widoku opracowa-
ną przez buildingSMART International i jest obecnie naj-
szerzej  zaimplementowanym  widokiem  schematu  IFC. 
ARCHICAD jest jednym z pierwszych programów jakie 
uzyskały certyfikację w tym zakresie. Dzięki zastosowa-
niu  otwartych  standardów  OPEN  BIM,  modele  mogą 
być  skutecznie  wymieniane,  łączone  i  analizowane. 

Dotyczy to wszystkich procesów takich  jak przegląda-
nie, porównywanie, generowanie dokumentacji i zesta-
wień lub wykorzystanie automatycznych analiz i metod 
komunikacji. Zastosowanie  formatu  IFC wspierane  jest 
w ARCHICADzie przez różnorodne narzędzia i ustawie-
nia umożliwiające prawidłowe przygotowanie i konfigu-
rację modelu do wymiany międzybranżowej. Poczynając 
od automatycznego systemu łączenia elementów mode-
lu bazujących na priorytetach materiałów budowalnych, 
poprzez różne możliwości  ich  identyfikacji  i klasyfikacji 
po gotowe schematy konfiguracji  zapisane w ustawie-
niach translacji IFC. Standardowa instalacja ARCHICADa 
zawiera translatory wstępnie skonfigurowane i nazwane 
zgodnie z przeznaczeniem, które mogą być wykorzysty-
wane do zapisywania plików IFC w różnych sytuacjach 
np.: eksport modelu analitycznego konstrukcji.

Translatory IFC dla wymiany 
międzybranżowej
Ważnym  etapem  przygotowania  modelu  do  wymia-
ny międzybranżowej  jest podjęcie decyzji w jakim celu 
plik  IFC będzie wykorzystywany np.: do prostego wy-
szukiwania kolizji, zaawansowanej analizy relacji pomię-
dzy elementami w modelach branżowych w programie 
Solibri Model Checker  lub  jako plik  referencyjny w  in-
nym  programie  branżowym.  W  takich  przypadkach 
istotne są różnice w sposobie zapisywania geometri ele-
mentów  modelu  i  rodzaju  danych  niegeometrycznych 
związanych z modelem. W opcjach translacji dostępne 
są wszystkie niezbędne ustawienia dotyczące zawarto-
ści modelu IFC i sposobu zapisu geometrii: parametrycz-
nego  lub  zapisu  powierzchniowego  (BREP).  Zapis  po-
wierzchniowy wiernie oddaje geometrię obiektów wraz 
z połączeniami i jest wykorzystywany w plikach referen-
cyjnych przy porównywaniu modeli lub wykrywaniu ko-
lizji. Dodatkowo możliwe jest również rozbicie struktur 
warstwowych na poszczególne komponenty co umożli-
wia wykonanie szczegółowych zestawień i przedmiarów. 
Zapis parametryczny stosowany jest przede wszystkim 
w sytuacji, gdy model ma być edytowany i przetwarza-
ny w programie docelowym np. w celu skrócenia pracy 
nad  przygotowaniem  modelu  konstrukcji  i  zmniejsze-
nia  ryzyka błędu w wyniku ponownego modelowania. 
Poszczególne  zagadnienia  dostępne  w  translatorach 
IFC umożliwiją elastyczne dostosowanie struktury i za-
wartości pliku IFC. Konfiguracja translacji zawiera opcje 
dotyczące ustawień filtrowania, sposobu zapisu geome-
trii  i  rodzaju  eksportowanych  parametrów  elementów 
modelu. W każdym z tych zakresów możliwe jest zasto-
sowanie uprzednio  zdefiniowanych  schematów  lub  ich 
indywidualna konfiguracja. Format IFC wykorzystywany 
jest w wielu  różnych  procesach  BIM,  które mogą  być 
z  powodzeniem  zrealizowane  bezpośrednio w  progra-
mie ARCHICAD. 
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Modele branżowe mogą być różnie 
łączone i analizowane. Wbudowany 
system wyszukiwania kolizji z możli-
wością definiowania dowolnych grup 
elementów i tolerancji pozwala na 
kontrolę stopnia koordynacji pomię-
dzy projektami branżowymi. Efekty 
analizy kolizji rejestrowane są auto-
matycznie w narzędziu.

BIM Collaboration Format (BCF)
W  2010  roku  zostały  opracowane  zasady  kodowania 
wiadomości umożliwiające przesyłanie  informacji zwią-
zanych z koordynacją projektów tworząc otwarty stan-
dard  umożliwiający  komunikację  BIM  między  różnymi 
platformami programowania. Do tego momentu uczest-
nicy procesu BIM wymieniając komentarze lub informa-
cje o problemach w modelach BIM musieli przesyłać cały 
model BIM i porównywać różne wersje modelu w celu 
zidentyfikowania  zagadnień  jakich  dotyczyła  wiado-
mość. ARCHICAD jest jedną z niewielu platform wspo-
magających  projektowanie  w  technologii  BIM,  w  któ-
rym  bezpośrednio  zaimplementowany  został  standard 
BCF. Umożliwiło to bezpośrednie przekazywanie uwag 
do  modeli  w  postaci  notatek  zawierających  komenta-
rze, słowa kluczowe, osoby odpowiedzialne, widok 3D 
modelu  i  informacje  na  temat  powiązanych  z  notatką 
elementów budynku. W pliku BCF nie jest przekazywa-
ny model budynku lub jego części a jedynie informacje 
o powiązanych z notatką elementach modelu (poprzez 
niepowtarzalny globalny identyfikator IFC). Zapewnia to 
zachowanie  spójności  i  jednoznaczności w całym pro-
cesie weryfikacji projektu w oparciu o standard IFC na 
rożnych  platformach  i  w  kolejnych wersjach. Ważnym 
etapem rozwoju standardu BCF jest wdrożenie rozwią-
zań API (Application Programming Interface) umożliwia-
jących automatyzację wymiany notatek BCF pomiędzy 
programami co pozwoli na integrację wielu narzędzi do 
analizy  i zarządzania modelami BIM. Bazując na opisa-
nych  powyżej  standardach  idea OPEN BIM  dostarcza 
narzędzi umożliwiających skuteczną komunikację i koor-
dynację w wielobranżowym  środowisku  projektowym, 
niezależnie  od  wykorzystywanego  oprogramowania. 
Możliwość wyboru  różnych  platform wspomagających 
projektowanie i jednocześnie pełny udział w procesach 
BIM  umożliwia  skoncentrowanie  się  na  projektowaniu 
i współpracy zwiększając efektywność całego przedsię-
wzięcia budowalnego.
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Obawy przed niekontrolowaną 
zabudową
Największe obawy słychać było z ust urzędników, którzy 
bali się podjęcia prób niekontrolowanej zabudowy obsza-
rów dotychczas niezurbanizowanych bądź podejmowa-
nia prób realizacji inwestycji mieszkaniowych zaburzają-
cych ład przestrzenny. Inwestorzy z kolei obawiali się, że 
mimo ogólnie korzystnych dla procesu  inwestycyjnego 

rozwiązań,  ustawa  nie  znajdzie  w  praktyce  szerszego 
zastosowania, albowiem gminy będą skutecznie utrud-
niały uzyskanie uchwały o lokalizacji inwestycji mieszka-
niowych, a ponadto rozstrzygnięcie wniosku i tak będzie 
należało do radnych, którzy nie będą przecież zobligo-
wani do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. 

Reakcja gmin na specustawę
Początkowe działania poszczególnych gmin, a w prakty-
ce  dużych miast,  potwierdziły  powyższe  obawy.  Kilka 
największych  ośrodków  -  w  tym  Warszawa,  Poznań 
czy Gdańsk  podjęły  uchwały  o  lokalnych  standardach 
lokalizacyjnych,  znacząco  zaostrzając wymogi  koniecz-
ne  do  zrealizowania  inwestycji  mieszkaniowej. W  tym 
celu w uchwałach  rad gminy zmniejszano maksymalną 
wysokość  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej, 
a także zmniejszano wymaganą ustawowo odległość od 
szkół czy przedszkoli, których istnienie było warunkiem 
dopuszczalności  realizacji  inwestycji  mieszkaniowych. 
Kolejnym  orężem  zmierzającym  do  utrudnienia  uzy-
skania uchwały  lokalizacyjnej,  a  tak naprawdę do  sku-
tecznego  złożenia wniosku w  trybie  specustawy,  było 
wydawanie  decyzji  odmownych  przez  prezydentów 
miast w kwestiach zaświadczeń o istnieniu w określonej 

Specustawa 
mieszkaniowa
Nie taki diabeł straszny  
Konrad Młynkiewicz - Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego, 

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy 

Obowiązująca od 22 sierpnia 2018 r. Ustawa o ułatwieniach w przygotowywaniu i realizacji in-
westycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, odbiła się szerokim echem w środo-
wisku inwestorów, architektów, a także urbanistów oraz prawników zajmujących się obsługą 
prawną procesów inwestycyjnych. Ustawa, nazywana przez media LEX DEWELOPER, wskazy-
wana była jako prezent dla deweloperów, ponieważ umożliwiła budowę budynków głównie wie-
lorodzinnych na terenach, na których dotychczas nie było to możliwe. Czy obawy inwestorów co 
do faktycznej możliwości uzyskania pozytywnej uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
w trybie specustawy mieszkaniowej – tzw. Lex Deweloper są uzasadnione?
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przepisami  odległości  od  planowanej  inwestycji  szkół 
podstawowych  oraz  przedszkoli  mogących  pomieścić 
odpowiednią liczbę uczniów. Mimo argumentów podno-
szonych przez inwestorów oraz prawników o braku pod-
staw odmowy wydawania zaświadczeń - w sytuacji, gdy 
w przepisami określonej odległości znajduje się budynek 
szkoły czy przedszkola, wydawano kolejne niekorzystne 
rozstrzygnięcia. Powoływano się przy tym między inny-
mi na wysokie obłożenie placówki edukacyjnej czy wręcz 
na posiadane przez gminę dane demograficzne wskazu-
jące na to, że niebawem placówka będzie przepełniona 
i nie będzie w stanie przyjąć kolejnych uczniów. Sprawy 
tego  rodzaju  oczekują  na  rozpoznanie  przez  samorzą-
dowe  kolegia  odwoławcze,  a  być może  również  przez 
sądy administracyjne. Trzeba jednak mieć na względzie, 
że argumenty jakie przemawiają na korzyść inwestorów 
w  tych  sprawach  mogą  skutkować  zmianą  podejścia 
gmin w kwestii wydawania omawianych zaświadczeń.

O szansach inwestycyjnych
W perspektywie czasu, negatywne nastawienie urzęd-
ników do specustawy wyraźnie maleje, co nie powinno 
dziwić.  Rozwiązania  przyjęte  w  przepisach  specusta-
wy są nie tylko korzystne dla  inwestorów, ale również 
gminom  dają  możliwość  znacznie  szybszego  i  przede 
wszystkim  mniej  kosztownego  niż  zmiana  planu  miej-
scowego,  dopuszczenia  realizacji  inwestycji  mieszka-
niowych.    Porównując  nowy  tryb  ustalenia  lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowych z uzyskaniem decyzji o wa-
runkach  zabudowy,  zwraca  uwagę  to,  że  odmiennie 
niż  przy  decyzjach  o  warunkach  zabudowy  w  trakcie 
ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej nie ma ko-
nieczności  zapewnienia  udziału  w  postępowaniu  wła-
ścicieli  nieruchomości  sąsiednich.  Ustalenie  lokalizacji 
przybiera formę zbliżoną do uchwalenia planu miejsco-
wego - w  tym sensie,  że wniosek wraz z dołączonymi 
dokumentami przedstawiany  jest do publicznej wiado-
mości  i  każdy może  złożyć uwagi do  takiego wniosku. 
Nie ma jednak ryzyka przedłużania postępowania przez 
inne strony postępowania, tak jak chociażby w sytuacji 
śmierci sąsiada, czy problemów z ustaleniem właścicieli 
nieruchomości przy decyzjach o warunkach zabudowy. 

Specustawa nakłada bardzo krótkie 
terminy nie tylko dla rady gminy na 
rozpoznanie wniosku o ustalenie lo-
kalizacji inwestycji mieszkaniowej, 
ale również dla sądów administra-
cyjnych. Zarówno Wojewódzki Sąd 
Administracyjny jak i Naczelny Sąd 
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Administracyjny będą miały 2 mie-
siące na wydanie wyroku, i to nie 
tylko w sprawie zaskarżenia uchwa-
ły lokalizacyjnej, ale także w postę-
powaniu o wydanie pozwolenia na 
budowę realizowanego w oparciu 
o specustawę. 

Z praktyki rozpoznanych 
wniosków
Mimo  licznych wątpliwości,  szereg wniosków  trafił  już 
do gmin, a część z nich doczekała się nawet  rozstrzy-
gnięcia.  Pozytywne  uchwały  lokalizacyjne  pojawiły 
się  m.in.  w  Nowym  Dworze  Mazowieckim,  Ełku  czy 
Kędzierzynie – Koźlu. Przykładem negatywnej uchwały 
jest uchwała Rady Miasta Chorzów, w której odmówio-
no  ustalenia  lokalizacji  inwestycji  mieszkaniowej.  Była 
ona jednak mocno kontrowersyjna, albowiem miała po-
wstać na skraju Parku Śląskiego, przy czym zgłoszono 
szereg  uwag  w  tym  tych,  zarzucających  sprzeczność 
inwestycji z zapisami studium uwarunkowań i zagospo-
darowania przestrzennego miasta. Pozytywne uchwały 
pokazują z kolei możliwości, jakie płyną ze specustawy. 
Inwestycje mieszkaniowe  realizowane w  trybie  specu-
stawy mieszkaniowej mogą polegać nie tylko na budo-
wie  nowych  budynków,  ale  także  na  ich  rozbudowie 
czy  adaptacji  na  potrzeby  mieszkalne.  Takim  przykła-
dem  jest ustalona lokalizacja inwestycji mieszkaniowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Specustawa  została 
tam wykorzystana do uzyskania pozwolenia zamienne-
go dla realizowanej już inwestycji, dzięki czemu inwestor 
mógł  zrealizować dodatkową kondygnację. Nie byłoby 
to możliwe na  tle obowiązującego planu miejscowego. 
Specustawa pozwala jednak na realizację inwestycji nie-
zgodnej  z planem, o  ile nie  jest ona  sprzeczna ze  stu-
dium. Z kolei w Kędzierzynie – Koźlu ustalono lokalizację 
inwestycji  mieszkaniowej  polegającej  na  przebudowie 
oraz rozbudowie ze zmianą sposobu użytkowania istnie-
jącego zespołu budynków dawnej jednostki wojskowej. 
W przygotowaniu jest również kilka wniosków o podję-
cie uchwał lokalizacyjnych na terenach kolejowych oraz 
pofabrycznych. W wielu przypadkach grunty te obecnie 
nie mogą być zagospodarowane w jakikolwiek sposób. 
Specustawa  pozwala  tymczasem,  niezależnie  od  zapi-
sów planów miejscowych, a nawet wbrew zapisom stu-
dium, zrealizować inwestycję mieszkaniową na terenach, 
które w przeszłości były wykorzystywane,  jako tereny 
kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, 
a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane. 

Wz-ka czy uchwała lokalizacyjna 
– a może oba tryby łącznie?
Coraz  częściej  spotykanym  rozwiązaniem  inwestorów 
jest  równoległe  prowadzenie  postępowań  o  wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania  lo-
kalizacyjnego  w  trybie  specustawy  mieszkaniowej  dla 
tej samej nieruchomości. Ponieważ oba te postępowa-
nia są od siebie niezależne,  inwestorzy, zabezpieczając 
się na wypadek długoletnich walk o pozyskanie korzyst-
nej  dla  nich  decyzji  o warunkach  zabudowy,  bądź  też 
uwzględniając potencjalny sprzeciw społeczny sąsiadów 
inwestycji,  decydują  się  na  podjęcie  próby  uzyskania 
uchwały  lokalizacyjnej,  licząc na znacznie  szybsze  roz-
poczęcie realizacji inwestycji. 

Z punktu widzenia inwestora zasad-
niczym elementem poprzedzającym 
rozpoczęcie prac nad wnioskiem 
o podjęcie uchwały lokalizacyjnej po-
winno być przeprowadzenie audytu 
nieruchomości pod względem moż-
liwości skorzystania z trybu uregu-
lowanego specustawą. W tego typu 
audycie przede wszystkim sprawdza-
ne jest to, czy potencjalna inwesty-
cja mieszkaniowa nie jest sprzeczna 
z obowiązującym studium. 

Audyt nieruchomości 
Weryfikacji podlega szereg  innych kwestii  jak chociaż-
by  ustalenie  planów  realizacji  innego  rodzaju  inwesty-
cji,  które  mogą  uniemożliwiać  podjęcie  pozytywnej 
uchwały  (np.  inwestycji  celu publicznego). Weryfikacja 
obejmuje  kwestie  spełnienia  szczególnych  kryteriów 
realizacji  inwestycji mieszkaniowych, ale również ogra-
niczeń  wynikających  z  innych  przepisów  prawa,  oraz 
planowanych  inwestycji  ponadlokalnych.  Koniecznym 
jest też zbadanie zgodności z wydanymi lokalnymi stan-
dardami lokalizacyjnymi. Rzetelny audyt nieruchomości 
poprzedzający  decyzję  o  rozpoczęciu  prac  nad  wnio-
skiem  o  ustalenie  lokalizacji  inwestycji  mieszkaniowej 
powinien  wyeliminować  ryzyko  narażenia  inwestora 
na  niepotrzebne  koszty  związanie  z  przygotowaniem 
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
i w sposób klarowny pokazać możliwości inwestycyjne.
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Deficyt apartamentów premium
Nowe Orłowo, Gdynia Śródmieście, Sopot czy pas nad-
morski w Gdańsku – to te miejsca, które budzą obecnie 
największe zainteresowanie wśród naszych kontrahen-
tów w Trójmieście. Rynek jest bardzo atrakcyjny, o czym 
świadczą  zrealizowane,  a  także planowane  inwestycje. 
Najlepsze oferty znikają z oferty deweloperów błyska-
wicznie. Wciąż buduje się za mało apartamentów pre-
mium w stosunku do realnego zapotrzebowania. Klient 
korzystający  z  naszych  usług  może  w  szybkim  czasie 
znaleźć dobrego kontrahenta. 

Dla firm i instytucji rządowych 
oraz zagranicznych
Wynajem  korporacyjny  stanowi  interesującą  opcję  in-
westycyjną  dla  właścicieli  apartamentów  i  domów 
w  wysokim  standardzie.  Stronami  umowy  są  bezpo-
średnio korporacje, spółki, duże firmy międzynarodowe 
i  krajowe oraz  instytucje  zagraniczne.  Same podmioty 
nie mają potrzeb mieszkaniowych. Takie potrzeby mogą 
mieć tylko i wyłącznie osoby fizyczne, dlatego też wy-
najęte mieszkania są przekazywane na zakwaterowanie 
kadry menadżerskiej, specjalistów i pracowników korpo-
racji oraz członków organów zarządzających. Wynajem 
apartamentu  dla  pracownika  dużej  międzynarodowej 
firmy to bezpieczeństwo i pewność stałego dochodu dla 
inwestora często przez kilka lat. Kwaterujemy, min. ofi-
cerów NATO, gdzie umowy zawierane są na okres 3 lat. 
Największe firmy szukają za naszym pośrednictwem dla 
swoich pracowników i ich rodzin najwyższej klasy apar-
tamentów. Popyt przerasta obecnie podaż  i większym 
problemem jest znalezienie odpowiedniego apartamen-
tu,  spełniającego  oczekiwania wymagających  klientów, 
dlatego  też  stworzyliśmy  program  LBC  INVEST,  który 
spełni te kryteria. 

Założenia programu 
Zakup  nieruchomości  z  rynku  deweloperskiego,  przy-
gotowanie  do  wynajmu,  wynajem  korporacyjny  i  za-
rządzanie  najmem –  takie  są  założenia  programu  LBC 
INVEST  realizowanego  przez  firmę  LBC  INVEST.  Ten 

Wynajem  
apartamentów premium 
Innowacyjny program inwestycyjny LBC Invest  
Agata Karolina Lasota - Dyrektor zarządzający i założyciel LBC Invest

Firma LBC INVEST wyróżniona została prestiżową nagrodą w konkursie Polish Business Awards 
2019 za elitarny program inwestycyjny LBC INVEST, w którym apartamenty przygotowywane są 
dla biznesu pod wynajem korporacyjny, a inwestorzy mogą cieszyć się wysoką stopą zwrotu z in-
westycji. Werdyktem jury LBC INVEST jest wiodącą firmą na rynku w segmencie nieruchomości 
luksusowych i inwestycyjnych w kraju. Na czym polega program inwestycyjny LBC INVEST?
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innowacyjny w skali kraju projekt ma na celu zarabianie 
na atrakcyjnej nieruchomości bez konieczności angażo-
wania cennego czasu. Program LBC Invest dla klientów 
korporacyjnych został stworzony by dostarczyć najbar-
dziej efektywne i dogodne rozwiązania w wynajmie nie-
ruchomości  premium wśród  pracowników  kluczowych 
korporacji  i  firm w  Trójmieście.  Program  opiera  się  na 
działaniach  dewelopera,  inwestora  oraz  firmy,  która 
scala interesy poszczególnych stron i czyni produkt do-
kładnie takim, jakiego oczekują klienci. W tym programie 
w równym stopniu biorą udział trzy strony – deweloper, 
który posiada atrakcyjną nieruchomość do  sprzedania, 
inwestor,  który  może  w  taką  nieruchomość  zainwe-
stować, a także nasza firma, która zajmuje się nie tylko 
wszelkimi  formalnościami,  ale  kompleksowo  przygoto-
wuje apartament pod wynajem, dostarcza atrakcyjnego 
klienta  inwestorowi  i w  jego  imieniu zarządza najmem. 
Do programu zaproszono deweloperów, których inwe-
stycje zostały ocenione przez naszych ekspertów,  jako 
najlepsze na  rynku  trójmiejskim. Najważniejszymi atry-
butami okazały się: popyt w danej lokalizacji, zysk moż-
liwy do uzyskania z najmu, projekt oraz cena sprzedaży. 
Co ciekawe,  to właśnie wynajem korporacyjny w cen-
trum  Gdyni  cieszy  się  największym  zainteresowaniem 
wśród naszych  skandynawskich partnerów ze Szwecji, 
Norwegii  i Danii. W Gdańsku  jest  sporo prestiżowych 
inwestycji,  ale  decyzje  inwestycyjne  należy  podejmo-
wać z rozwagą, gdyż w wielu lokalizacjach podaż prze-
wyższa już popyt. 

Apartamenty na 
wynajem dla biznesu
W  ramach  programu  inwestycyjnego  wszystkie  apar-
tamenty  są przygotowywane pod kątem biznesowym, 
gdyż  wynajem  korporacyjny  umożliwia  znacznie  pew-
niejszy zysk niż wynajem krótkoterminowy. Takie rozwią-
zanie jest korzyścią zarówno dla inwestorów, jak i przed-
siębiorstw.  Wiele  korzyści  osiągną  inwestorzy,  którzy 
przystąpią do programu. Są to między innymi: najlepsze 
rekomendacje pod inwestycje, nie tylko z bieżącej ofer-
ty, ale również z tej planowanej; możliwość zakupu bez 
prowizji po cenach dewelopera; atrakcyjne rabaty dla in-
westorów pakietowych; plan inwestycyjny, a także moż-
liwość wyboru trzech standardów wykończenia w bar-
dzo  atrakcyjnych  cenach  lub  aranżacji  indywidualnej; 
korzystne warunki finansowania; preferencyjne warunki 
współpracy w ramach wynajmu korporacyjnego, dostęp 
do  największej  bazy  polskich  i  zagranicznych  klientów 
korporacyjnych.  Każdy  z  uczestników  tego  elitarnego 
programu LBC  INVEST otrzyma od nas certyfikat. Do 
dyspozycji inwestora będą także nasi najlepsi fachowcy 
- eksperci finansowi, kredytowi, projektanci i architekci. 
Są to osoby, z którymi pracuję od wielu lat i jestem prze-
konana, że warto polegać na ich doświadczeniu i wiedzy. 

Korzyści z programu LBC INVEST
Program LBC INVEST jest najbardziej efektywnym roz-
wiązaniem dla właścicieli nieruchomości inwestycyjnych 
nie tylko w Gdańsku, Gdyni czy Sopocie. Główne korzy-
ści i zalety z wynajmu korporacyjnego dla właściciela to 
przede wszystkim proste pozyskiwanie wynajmujących. 
Pozyskiwanie  podmiotów  korporacyjnych  zaintereso-
wanych wynajmem, a także obowiązki dokumentacyjne 
leżą w  gestii wyspecjalizowanej  firmy.  Takie  rozwiąza-
nie to nie tylko wygoda, ale i duża oszczędność czasu. 
Roczna stopa zwrotu wynosi powyżej 6% i jest wyższa 
niż w przypadku wynajmu krótkoterminowego. 

Skuteczność działań LBC INVEST 
w wynajmie apartamentów premium 
dla sektora biznesu kształtuje się na 
poziomie 92,6 % biorąc pod uwagę 
wynajem długoterminowy aparta-
mentów w wysokim standardzie. 
Wynik ten obrazuje wynajem apartamentów 2 i 3 poko-
jowych w nowych  inwestycjach o kwocie czynszu po-
wyżej 3.000 zł zleconych do wynajmu korporacyjnego 
w okresie ostatnich  trzech  lat. Wynajem korporacyjny 
to także mniej formalności, gdyż często następuje sce-
dowanie obowiązków na wyspecjalizowaną firmę, która 
podpisuje stosowne umowy z podmiotami korporacyj-
nymi, dbając o legalność całej procedury. Wynajem kor-
poracyjny  to  także mniejsza  eksploatacja  apartamentu 
w porównaniu z wynajmem średnio i krótkoterminowym. 
Więcej o programie znajdziesz na www.lbcinvest.pl.

Słońce Toskanii
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Podziemne pojemniki   
na odpady  – ważą śmieci 
i kontrolują zapełnienie  
Obowiązkowy element prestiżowej inwestycji      
Agnieszka Rychlicka - Dyrektor ds. Marketingu Grupy T4B 

T-MASTER Prestige  to pojemniki do gromadzenia i selektywnej zbiorki odpadów w kontenerach 
umieszczonych pod ziemią. Urządzenia mogą być wyposażone w element ważący, skaner kodów 
kresowych i czytnik kart RFID umożliwiając pełną kontrolę dostępu użytkownika.  Produkt ide-
alnie nadaje się do inwestycji budowlanych - bloki wielorodzinne, apartamenty, obiekty biurowe. 
Oszczędność powierzchni na rzecz dodatkowych miejsc parkingowych to tylko jedna z korzyści 
płynących z wdrożenia.  Poznaj zalety, które całkowicie zastępują wiaty śmietnikowe.

Technologia Smart City
Rozwiązanie  autorstwa  polskiej  firmy  technologicznej 
to odpowiedź na rosnące potrzeby aktualnych czasów.  
Zwiększa konkurencyjność inwestycji budowlanej na tle 
innych  realizacji.  Pozwala  zaoszczędzić  powierzchnię, 
a  tym  samym  zadbać  o  higienę  i  design  nierozłączne-
go elementu każdej zabudowy mieszkalnej lub biurowej. 
Umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni, zaoszczę-
dzenie  terenu  inwestycji  czy  zwiększenie  powierzchni 
budynku.  Konstrukcja podziemna idealnie sprawdza się 
również przy obiektach użyteczności publicznej takich jak 
centra handlowe czy obiekty sportowe. Z powodzeniem 

od  ponad  roku  służy  kupcom  z  nowoczesnej  hali  tar-
gowej  w  Ciechanowie.  Wszyscy  użytkownicy  wypo-
sażeni  zostali  w  karty  zbliżeniowe,  dzięki  czemu  wy-
eliminowano problem podrzucania  śmieci  przez  osoby 
nieupoważnione. Otoczenie  zyskało  na  estetyce  i  po-
rządku a wszystko to w myśl ekotrendów i Smart City. 

Pełna identyfikacja
Pojemniki  podziemne  stanowią  standard w większości 
krajów europejskich. Czym produkt Grupy T4B różni się 
od tych dostępnych na rynku? Rozwiązanie T-MASTER 
Prestige  to  konstrukcja  podziemnych  pojemników  na 
odpady wzbogacona o element identyfikujący użytkow-
nika i rodzaj odpadu. Na urządzeniu znajduje się czytnik 
kodów kresowych  i kart RFID. Dzięki  temu systemowi 
kontroli  z  pojemników  korzystają  jedynie  uprawnie-
ni mieszkańcy  apartamentu  czy  pracownicy  biurowca. 
Na  wyświetlaczu  LCD  krok  po  kroku  wyświetlane  są 
instrukcje użytkowania oraz dane na  temat bieżących, 
oddanych  odpadów.  Informacje  o  ilości  wyrzuconych 
śmieci  trafiają  do  systemu  centralnego.  Pozyskiwane 
są z układu ważącego umieszczonego pod każdym po-
jemnikiem. Co więcej, czujnik zapełnienia pojemnika in-
formuje z wyprzedzeniem o zbliżającej się konieczności 
odbioru odpadów. Dzięki temu, panel  informacyjny dla 
zarządcy  inwestycji daje pełną kontrolę nad gospodar-
ką  odpadami  w  obiekcie,  czy  kompleksie  budynków. 
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Kontrola deklaracji o segregacji
Tak  wyposażone  rozwiązanie  stanowi  element  skła-
dowy  Systemu  Indywidualnej  Segregacji  Odpadów 
T-MASTER. Nowelizacja zapisów ustawy o utrzymaniu 
czystości  i  porządku w  gminach,  która między  innymi 
spowoduje  zwiększenie  opłat  za  wywóz  śmieci  zmie-
szanych  o  200%  skłania  do  poszukiwania  rozwiązania 
pozwalającego  uzyskać  oszczędności  w  tym  zakresie. 
Dzięki  T-Master  SISO  wspólnota  mieszkaniowa,  za-
rządca  nieruchomości  posiada  narzędzie  kontrolne  dla 
mieszkańców, a tym samym motywujące ich do rzetel-
nego  wywiązywania  się  z  deklaracji  o  segregowaniu. 

Elektroniczna kontrola odpadów
W ofercie firmy znajduje się również rozwiązanie sprzę-
towe  bardziej  powszechne  we  wdrożeniu,  szczególnie 
w  przypadku  już  istniejących  zabudowań.  T-MASTER 
ELMO to inteligentne obudowy obecnych pojemników 
na odpady, które znajdziemy przy każdym budynku za-
budowy wielorodzinnej. Oprócz walorów estetycznych 
i  zapewniających  higienę  otoczenia  covery  zawierają 
w sobie elementy elektroniki, która tak jak w przypad-
ku T-MASTER Prestige odpowiadają  za  kontrolę użyt-
kowania, ważenie odpadów i przekazywanie  informacji 
do  systemu SISO. Grupa T4B w  chwili  obecnej  testu-
je  to  rozwiązanie na  jednym z osiedli mieszkaniowych. 

Ponad 315 gospodarstw domowych 
otrzymało pakiety kodów kresko-
wych, którymi codziennie posługują 
się przy wyrzucaniu śmieci. Po mie-
siącu od uruchomienia nowego spo-
sobu segregacji mieszkańcy poczynili 
postępy. Ilość odpadów posegrego-
wanych wyniósł prawie 50%, przy 
wartości startowej bliskiej 0%. 
Kolejnym etapem projektu  będzie  uruchomienie  lokal-
nych punktów skupu surowców. T4B Group od  lat  re-
alizuje  projekty,  w  których  technologia  służy  ludziom 
i  odpowiada  na  ich  bieżące  potrzeby.  Trendy  naszych 
czasów dążą do pełnej automatyzacji większości proce-
sów i czynności wykonywanych przez nas każdego dnia. 
Technologia nie omija nikogo i niczego – także naszych 
śmieci. Za pomocą smartfona możemy sterować żaluzja-
mi, mieć podgląd z kamer na nasz dom, samochód, a teraz 
również wiedzieć ile odpadów generuje każde gospodar-
stwo domowe – a co najważniejsze – ile za to zapłacimy.  
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Normy pomiaru mają określone 
cele – nie mieszaj ich! 
Zgodnie z przepisami w Polsce, projekty budowlane, mu-
simy posługiwać  się polską normą PN-ISO 9836:1997. 
Norma  ta  zawiera  szczegółowy  podział  powierzch-
ni  i  kubatur,  zasady  ich  klasyfikacji  i  na  tej  podstawie 
urzędnicy obliczają wskaźniki w pozwoleniu na budowę. 
W  opracowanej  dokumentacji  projektowej,  składanej 
do wydziału architektury w celu uzyskania pozwolenia 

na  budowę,  pojawiają  się  takie  pojęcia:  powierzchnia 
użytkowa, powierzchnia ruchu, powierzchnia usługowa 
(techniczna),  powierzchnia  konstrukcji  i  powierzchnia 
całkowita.  Powierzchnie  i  wskaźniki,  które  znajdziemy 
w projekcie budowalnym mają za zadanie ułatwić ana-
lizę  osobom  kontrolującym  projekt  (urzędnicy). Muszą 
być  pewni,  że  obiekt  który  chcemy  realizować  będzie 
zgodny z warunkami zabudowy lub miejscowym planem 
zagospodarowania  przestrzennego.  Poza  tym  na  pol-
skim rynku biurowym stosuje się szereg norm liczących 
powierzchnię do  celów najmu. Najczęściej  stosowany-
mi są normy BOMA, Tegova  i GIF. Normy te pomaga-
ją w zarządzaniu powierzchniami najmu oraz pozwalają 
inwestorowi porównać budynki  pod  kątem przyszłych 
zysków. 

Projekt budowlany zgodny z PN-
ISO 9836:1997 nie nadaje się do 
wyliczeń powierzchni najmu! Co 
więcej, błędne okazuje się bezpo-
średnie przepisywanie powierzchni 
użytkowych z projektu do deklaracji 
podatkowych. 

Żelazne zasady   
komercjalizacji powierzchni 
biurowych 
Strategia dla właścicieli portfeli nieruchomości  
Adrian Hołub - Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Author

Każdy właściciel nieruchomości budując budynek biurowy w jak najszybszym czasie chce uzyskać 
zwrot kosztów i liczyć zyski z najmu. Zyski, które przekładają się bezpośrednio na powierzchnie. 
Przecież to na podstawie m2 sprzedawane są nieruchomości, wyliczana jest cena najmu, opłat, 
itp. Dlaczego, więc ciągle tak wielu inwestorów bagatelizuje strategiczne i kompleksowe podej-
ście do pomiaru powierzchni? Jaki wpływ na zyski ma powierzchnia budynku? I jak to się dzieje, 
że w tym samym biurowcu powierzchnia różni się o kilka a nawet kilkanaście procent w stosunku 
do powierzchni projektowanej?
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No  ale  zaraz,  przecież  podatek  wyliczamy  zgodnie 
z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych odwołującą 
się do normy PN-ISO 9836:1997. Dlaczego więc to jest 
złe? Dlatego, że do różnych celów klasyfikuje się inaczej 
powierzchnie. Kilka z nich wyłącza się z powierzchni do 
celów podatkowych, a  inne włącza. Przeanalizujmy za-
tem,  skąd  biorą  się  różnice w  powierzchni  liczonej  do 
różnych  celów  i  na  różnych  etapach  życia  budynków. 
Przedstawię strategię, którą zastosowało  już wielu na-
szych Klientów - Klientów, którzy docenili potrzebę po-
rządku w dokumentacji, deklaracjach  i  ich transparent-
ności przed najemcą. Porządek będzie kompletny, kiedy 
zapisy  w  umowie  najmu  dotyczące  powierzchni  będą 
kompatybilne z pozostałymi dokumentami.  

Czy należy liczyć 
powierzchnie 4 razy?
Pierwsze  co  się  nasuwa  na myśl,  to  zapewne  fakt,  że 
zbędny jest 4-krotny pomiar budynku i że mam w tym 
interes, bo moja firma wykonuje pomiary i kalkulacje po-
wierzchni. Otóż nie, ale niech Państwo sami to ocenią po 
całościowym zapoznaniu się z artykułem. Piszę to w in-
teresie inwestorów, ponieważ kilkunastoletnie doświad-
czenie w nakreślaniu strategii zarządzania powierzchnia-
mi najmu budynków biurowych, magazynowych,  retail 
oraz kamienic na cele najmu pokazuje mi jak duże straty 
generuje błędne zarządzanie powierzchniami. Najwięcej 
strat powoduje bałagan w tym zakresie. Koszt pomiaru 
w porównaniu do morza błędów zwraca się właścicie-
lowi budynku średnio w pół roku. Więc, czy chodzi tu  
o mój  interes,  który  jest  nieporównywalnie mały  przy 
interesie właściciela nieruchomości? W całym procesie 
inwestycyjnym powierzchnię do celów najmu powinni-
śmy wyliczyć  trzy  razy  i dodatkowo  „jednokrotnie” do 
celów podatkowych. 

Kalkulacja powierzchni z projektu 
Pierwsza kalkulacja (bo nie jest to pomiar z natury) po-
winna odbyć się na etapie pozwolenia na budowę, kiedy 
już mamy  skończony  projekt  architektoniczny.  Jeszcze 
lepiej będzie, gdy będą to projekty wykonawcze. Mając 
te  dokumenty  możemy  wyliczyć  powierzchnie  najmu, 
powierzchnie  wspólne  piętra  i  powierzchnie  wspólne 
budynkowe. Poznamy wtedy również współczynniki bu-
dynkowe i na końcu z dużą dokładnością będziemy mogli 
wyliczyć powierzchnię najmowalną budynku. Po otrzy-
maniu rzeczywistych wyników z kalkulacji powierzchni 
według  danej  normy,  będziemy  mogli  zmodyfikować 
sposób  liczenia współczynników  tak  aby powierzchnie 
te stały się w jak największym stopniu wynajmowalne. 
Współczynnik  budynkowy  części  biurowej,  który  jest 
przeważnie  niewynajmowaly w  swojej  czystej  postaci, 
czasem udaje się przerzucić na część retail w budynku 

biurowym. Wykonane analizy i modyfikacje na tym eta-
pie mają za zadanie wypracowanie takich zasad pomiaru 
danego  budynku,  aby  były  one  niezmienne  –  co  naj-
mniej  do pierwszych umów najmu,  a  jeszcze  lepiej  jak 
przetrwają przez 5 czy 10 lat.  Na podstawie ostatecznie 
skalkulowanych  powierzchni  możemy  wyjść  na  rynek, 
szukać najemców oraz podpisywać umowy. 

Zbędne pomiary do 
realizacji space planów
Firmy  od  space  planów  liczą  powierzchnię  od  nowa 
i po swojemu, co uznaję za 2 etap  liczenia powierzch-
ni!  Pytanie  po  co?  Jest  to  druga  kalkulacja,  która  do-
tyczy  poszczególnych  pojedynczych  najemców  i  która 
powstaje przed wybudowaniem budynku. Firmy, które 
aranżują  powierzchnie  najmu,  zazwyczaj  albo w  ogóle 
nie znają się na normach pomiaru powierzchni, albo jeśli 
je  trochę  znają  to  nie  potrafią  dostosować  ich  do  sy-
tuacji rynkowej. W zależności od wielkości powierzchni 
najmu rozbieżności sięgają kilku, a nawet kilkudziesięciu 
m². Skąd takie wartości? Weryfikowaliśmy wielokrotnie 
wyliczenia  powierzchni  firm od  space  planów  i wiemy 
to  z  praktyki.  Nasuwa  się  jedno  pytanie.  Po  co  firmy 
od space-planów mierzą powierzchnię z projektu, sko-
ro już to zostało zrobione? Wynika to z jednego faktu. 
Inwestor nie przekazuje  zwykle  tym firmom wcześniej 
wykonanych  kalkulacji  powierzchni,  mimo,  że  to  one 
powinny  stanowić  podstawę  do  projektów  fit-out’ów. 
Wystarczy  dodatkowo  wyliczyć  powierzchnię  najmu 
z projektu dla najemcy, dla którego robiona jest aranża-
cja i eliminujemy błędy wynikające z podwójnie mierzo-
nych powierzchni  i dublowanych  rzutów. Nie zdarzyło 
nam się, aby powierzchnie wyliczone i pokazane na rzu-
tach  fit-out’ów były  takie  same,  albo  chociaż  zbliżone 
do powierzchni wyliczonych przez nas do celów najmu. 
Rzadko się zdarza, abyśmy  jako geodeci partycypowali 
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w tym właśnie drugim etapie. Powierzchnię dla aranżo-
wanego najemcy mierzymy wtedy,  kiedy  znane  są  ze-
wnętrzne ściany najmu z projektu fit-out, ale podkładem 
do tego projektu powinny być zawsze wyliczenia z kal-
kulacji (etap 1 pomiaru). Mówiąc o drugim pomiarze mó-
wimy o wielu drobnych wyliczeniach powierzchni z pro-
jektu w  trybie  ciągłym,  jeszcze  przed wybudowaniem 
budynku. Oczywiście, firmy od fit – out’ów nanoszą na 
takie  pomiary  elementy  niezbędne  do  aranżacji  biura, 
ale to jest już w zakresie ich kompetencji. W przypadku, 
gdy aranżacje robione są na budynku istniejącym – wte-
dy do projektów należy brać wyniki pomiaru z etapu 3, 
o którym mowa w kolejnym akapicie. 

Pomiar powykonawczy budynku    
Po  wybudowaniu  budynku  powinniśmy  go  pomierzyć 
w całości z natury, zgodnie z zasadami przyjętymi przy 
kalkulacji  z projektu. Mamy tutaj pomiar  trzeci, w któ-
rym  mierzymy  budynek  w  stanie  surowym  zamknię-
tym,  a  części wspólne  docelowo wykończone. Ważne 
jest to, aby powierzchnie najmu były niezaaranżowane, 
były w takim stanie, w jakim dostanie je najemca. Jeżeli  
na tym etapie wprowadzimy zmiany zasad pomiaru, to 
pojawią  się  rozbieżności w  powierzchni,  co  na  pewno 
nie nastroi optymistycznie najemcy i spowoduje u niego 
rozdrażnienie,  a  u  inwestora  bałagan w  dokumentacji. 
Przy założeniu tych samych zasad wyliczeń powierzchni 
z projektu oraz tych samych zasad pomiaru po wybudo-
waniu budynku,  różnica powierzchni  najmu dla  całego 
budynku nie powinna być większa niż 0,1%, tzn. 1m2 dla 
1000 m2 opracowywanej powierzchni. Oczywiście za-
łożenie jest takie, że w trakcie budowy nie było żadnych 
zmian w projekcie  i zamiennych pozwoleń na budowę. 
W obecnie zawieranych umowach najmu często czyta-
my, że różnica powierzchni najmu wyliczona z projektu, 
a  następnie  pomierzona  po  wybudowaniu  budynku, 
może  się  różnić  o wartości  od  2%,  3%  do  nawet  8%. 
Jest to nonsens! 

Przykłady rozbieżności
Przeanalizujmy co oznaczają  te wartości na przykładzie 
3%. Zgodnie z ostatnią naszą kontrolą budynku na war-
szawskiej Woli, w którym powierzchnia piętra wynosi-
ła 2400 m2, dopuszczalny błąd powierzchni w umowie 
najmu wynosił właśnie  3%,  a  to  oznacza,  że  inwestor 
zakłada, że powierzchnia kondygnacji, po wybudowaniu 
budynku, może ulec zmianie aż o 72 m2? A w biurow-
cu 30 piętrowym 2160 m2? Są to wartości mieszczące 
się w  założeniach umowy najmu. Przeanalizujmy drugi 
przykład. Nie tak dawno wykonywaliśmy dwa zlecenia. 
W pierwszym, mierzyliśmy cały budynek dla właściciela, 
w drugim, w tym samym budynku, dwa piętra dla jedne-
go z najemców (powierzchnia 800m²). Najemca wiedział, 

że mierzyliśmy obiekt dla właściciela, ale mimo to chciał, 
aby  pomierzyć mu  jego  biura  ponownie. Dla  nas  była 
to ponownie świetna okazja do kontroli pomiaru innym 
sprzętem, przez inny zespół pomiarowy. Na powierzchni 
ok. 800m² różnica z dwóch pomiarów wyniosła 0,3m². 
W przeliczeniu na procenty wyszło to 0,0375% różnicy. 
Gdy przyjmiemy dokładność wykonania ścian konstruk-
cyjnych  na  poziomie  1-1,5cm,  to  różnica  z  projektu 
względem budowy nie wyjdzie większa niż 0,1%. Jeżeli 

jednak, wyszłaby na poziomie 10 czy 30 razy większym 
to oznacza to, że ktoś popełnił poważny błąd w liczeniu 
czy mierzeniu powierzchni. Błędem jest na pewno zmia-
na sposobu liczenia powierzchni, ale to już jest bardziej 
decyzja  biznesowa  właściciela  nieruchomości. W mo-
jej opinii,  raz wybrana norma  i  jej  zmiany, modyfikacje 
na etapie pierwszych wyliczeń powinny być zachowa-
ne  do  pomiarów  inwentaryzacyjnych.  Po  wybudowa-
niu budynku powinny być opisane w umowie najmu te 
same zasady pomiaru. Ten etap pomiarów związanych 
z najmem powierzchni, pozwala nam na zweryfikowanie 
kalkulacji opracowanej na podstawie projektu i wynika-
jących z wprowadzonych zmian powstałych w procesie 
budowlanym. Pomiar powykonawczy budynku (stan su-
rowy zamknięty z wykończonymi częściami wspólnymi) 
jest często pomijany, a jest to najistotniejszy pomiar dla 
każdego budynku. Eliminuje wszelkie późniejsze  straty 
powierzchni w najmie, ze względu na możliwość pomia-
ru bez dokonywania odkrywek ze względu na aranża-
cje ścian  i  słupów.  Jest  to pomiar przed aranżacją po-
wierzchni przez najemcę, tzn. przed stworzeniem kuchni, 
łazienek,  biur.  Przed  zabudowaniem  słupów,  obłoże-
niem płytami gips-kartonowymi ścian żel-betonowych, 

Aspekt finansowy jest niero-
zerwalnie związany z rynkiem 
nieruchomości. Każdy m. kw. 
po stronie wynajmującego 
przekłada się na przychód 
a dla najemcy stanowi z kolei 
wydatek.  Aby współpraca po-
między stronami układała się 
pomyślnie, obie strony muszą 

mieć pewność, że powierzchnia, za którą płacą lub 
na której zarabiają, została poprawnie wymierzona. 
Najczęściej wielkość powierzchni widniejącą w umo-
wie najmu podaje architekt, który rysuje plany aran-
żacji. Dopiero po wykonaniu nowego podziału biura 
dla najemcy, wykonuje się pomiar z natury przepro-
wadzany przez geodetę.  I to jest moment, w którym 
pojawia się konfrontacja  pomiędzy wynajmującym 
a najemcą, jeśli owe pomiary się różnią. Wiele razy 
w swojej pracy miałam okazję prowadzić negocja-
cje, w trakcie których strony spierały się o wielkość 

Lidia Malec - Associate, 
Dział powierzchni 

biurowych, reprezentacja 
wynajmującego, firma 

doradcza Savills
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powierzchni najmu i mam świadomość jak trudno 
jest rozwiązać tego rodzaju problem, kiedy umowa 
jest już podpisana a budżety pozamykane po obu 
stronach. Z tego właśnie powodu w umowach najmu 
stosuje się zapisy traktujące o tym, że strony dopusz-
czają błąd w pomiarach do określonego procentu 
wielkości powierzchni najmu brutto. W przypadku 
wynajmowania budynku, w trakcie budowy zawsze 
istnieje ryzyko, że powierzchnie mierzone z projektu 
będą inne, niż z pomiaru geodezyjnego wykonane-
go po ukończeniu inwestycji. Dlatego właśnie, je-
stem zwolenniczką idei współpracy architektów od 
planów aranżacji z geodetami. Według mnie należy 
skrupulatnie podchodzić do pomiarów powierzchni 
komercyjnych.  Życzyłabym sobie aby system po-
miarów był na tyle uporządkowany, że dysponując 
pomiarami powierzchni najmu każdy niezależny geo-
deta wykonując ponowne pomiary potwierdzi dane 
wielkości.

ukryciem za ścianami rur czy przewodów. Jest to pomiar 
czystej powierzchni, którą dostaje najemca (maksymal-
na  powierzchnia  najmu  brutto).  Pomiar,  który  sprawi, 
że  bez względu  na  to  co  się  stanie w  przyszłości,  jak 
poszczególne piętra zostaną zaaranżowane, co zostanie 
zabudowane - powierzchnia najmowalna piętra nie ule-
gnie  zmianie,  a  co  z  tym  się wiąże  nie  ulegną  zmianie 
współczynniki budynkowe.

Pomiar do celów podatkowych
Etap  czwarty  to  pomiar  do  celów  podatkowych. 
Powinniśmy  pomierzyć  powierzchnię  całego  budyn-
ku,  ale po  zaaranżowaniu poszczególnych pięter przez 
wszystkich najemców, ponieważ wszelkie aranżacje wy-
konane przez najemców pomniejszają powierzchnię do 
podatku od nieruchomości, o czym zapomina wielu wła-
ścicieli budynków. 

Powierzchnia użytkowa wyliczona 
zgodnie z Ustawą jest różna nawet 
o 30% względem powierzchni użyt-
kowej z projektu budowlanego. Tak 
te 30% to nie jest pomyłka, ponie-
waż Ustawa i Polska Norma ISO 
9836:1997 inaczej klasyfikuje po-
wierzchnie ze względu na ich funkcję 

i inaczej definiuje powierzchnię 
użytkową. 
Dlatego właśnie należy wykonać pomiar, a nie przepisy-
wać wartości z pozwolenia na budowę czy pozwolenia 
na użytkowanie. Kto potrafi wybrać powierzchnię z pro-
jektu  budowlanego  i  poświęci  na  to  troszkę  czasu,  to 
osiągnie wartość powierzchni do celów podatku od nie-
ruchomości  budynku w  stanie  otwartym.  Jednak,  gdy 
mamy zaaranżowanych wszystkich najemców, w całym 
budynku,  to powierzchnia do podatku będzie mniejsza 
o  ok.  5% względem  powierzchni  otwartej.  Natomiast, 
różnica  powierzchni  według  BOMA  do  powierzchni 
zgodnie  z Ustawą  podatkach  i  opłatach  lokalnych  bę-
dzie sięgać 7-8%.

Żelazne zasady pomiarów  
Szanowny  właścicielu,  zarządco  budynku  i  inny  eks-
percie  obsługujący  nieruchomości  komercyjne,  jeżeli 
nie chcesz mieć problemów z najemcami to weź proszę 
sobie do  serca  kilka dobrych  rad wieloletniego dorad-
cy  rynku  nieruchomości  komercyjnych w  całej  Polsce, 
w różnych firmach i różnych typach budynków. Doradcy, 
który widział wiele błędów generujących potężne straty 
ze względu na błędne zarządzanie powierzchniami. 

Ostatnie moje rozmowy biznesowe 
związane ze strategią zarządzania 
powierzchniami jednego z inwesto-
rów, dotyczyły kwoty ponad 36 mln 
zł - kwoty, która dodatkowo będzie 
lub nie będzie w kieszeni właściciela 
nieruchomości. Warto zatem się nad 
tym pochylić.  

Nie pokazuj powierzchni 
do podatku
Po  pierwsze,  uważam,  że  nie  należy  pokazywać  po-
wierzchni do celów podatku od nieruchomości danego 
biura w umowach najmu. Powierzchnia ta będzie mniej-
sza od powierzchni do celów najmu o kilka procent. Jak 
już się ktoś uprze, to można pokazać powierzchnię całe-
go budynku lub łączną kwotę podatku od nieruchomo-
ści jaką płaci się za cały budynek. Przeważnie ten koszt, 
który ponosi właściciel nieruchomości jest przerzucany 
na najemcę i najlepiej jest go liczyć na podstawie „udziału 
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najemcy”. Powierzchnia do podatku jest to powierzchnia 
zaaranżowana przez najemcę a powierzchnia do najmu 
jest to powierzchnia bez jego aranżacji wraz z częściami 
wspólnymi na piętrze i w budynku. 

Nie zmieniaj zespołu
Druga rada  jest taka, że powierzchnie do celów najmu 
z projektu architektonicznego powinna liczyć firma, któ-
ra się na tym zna i robi to codziennie. Nie zawsze do tego 
najlepsi są architekci. Większość firm architektonicznych 
„nie  czuje”  norm  zagranicznych  i  nie  lubi  uczestniczyć 
w procesie komercjalizacji na rzecz właściciela i zarząd-
cy budynku. Kolejna rada jest taka, że pomiar powierzch-
ni  po  wybudowaniu  budynku  powinna  dokonywać  ta 
sama firma, która robiła wyliczenia z projektu. Dlaczego? 
Ponieważ już zna wszelkie zmiany, modyfikacje i ustale-
nia  z  etapu wyliczeń  powierzchni  z  projektu.  Pozwala 
to uniknąć ponownych ustaleń, modyfikacji poprawek, 
zaoszczędzi czas  i wyeliminuje błędy zmieniającego się 
w ustaleniach zespołu zaangażowanego w te zadania.

Udostępniaj dane  
Podkłady  do  prac  aranżacyjnych  fit-out’ów  powinny 
być  rzutami  z  powierzchniami  pomierzonymi  lub wyli-
czonymi  do  celów najmu.  To  firma  pomiarowa powin-
na przekazać firmom od aranżacji  fit-out’ów pliki  typu 
CAD i dopiero na tym materiale powinni oni pracować 
- a nie na swoich własnych pomiarach. Property- lub le-
asing- manager powinien nas skoordynować. Rozumiem, 
że czasami aranżacje biur wykonuje się jeszcze w trak-
cie budowy i ciężko jest mieć pomiar z natury. Wtedy, 
należy wykorzystać  rzuty  i wyniki  z  kalkulacji,  a  dane 
„okroić” do obsługiwanego najemcy. Jeśli tego nie zro-
bimy to zawsze dostaniemy pytanie od najemcy - dla-
czego  ta  powierzchnia  na  fit-out’ach  jest mniejsza  niż 
ta  w  umowie  najmu.  Logiczne  jest,  że  każdy  najemca 
chciałby płacić za mniejszą powierzchnię. A z praktyki, 

zawsze powierzchna na  fit-outach  jest mniejsza  niż  ta 
powierzchnia wyliczona przez nas do celów najmu.

Ciężar leży na właścicielu
Zastosowanie  się    do  powyższych  zaleceń  pozwo-
li  inwestorowi  i  zarządcy  usprawnić  proces  negocjacji 
z  ewentualnym  najemcą.  Dlatego,  zwracam  uwagę  na 
to, że dobór osób, które generują wyniki z kalkulacji czy 
z pomiaru rzeczywistego powinien być kluczowym dla 
właściciela  nieruchomości  w  zakresie  zarządzania  po-
wierzchniami do celów najmu i do celów podatkowych. 
To oni generują wartości do umów najmu, do podatków, 
do rozliczania opłat, itp. Dlaczego, więc wciąż tak często 
zdarza się, że pomiary wykonują osoby (geodeci, archi-
tekci), którzy nie mają często nawet zakupionych norm 
pomiaru  powierzchni?  Którzy  po  otrzymaniu  zlecenia, 
którego się podjęli dzwonią, żeby ich przeszkolić z zasad 
pomiaru danej  normy? Otóż,  znajomość  samych  zasad 
pomiaru przez ekipę pomiarową niewiele wnosi właści-
cielowi budynku. 

Jakiego efektu powinien oczekiwać 
poza wynikiem pomiaru inwestor? 
Pokazania przekroju rynkowych 
praktyk, tego co jest w stanie zaak-
ceptować najemca oraz sposobów na 
wygenerowanie większych zysków 
z powierzchni. Ponieważ indywidual-
na strategia zarządzania powierzch-
niami w całym portfelu nierucho-
mości to coś, co bardzo wymiernie 
przekłada się na czas i pieniądze. 
Apeluję o rozsądek do osób, które pierwszy raz mierzą 
powierzchnie różnymi normami twierdząc, że to proste. 
Nie zastanawiają się jakie straty generują dla właścicieli 
budynków podanymi „tu czy tam” liczbami. Ciężko mó-
wić tu o konkurowaniu z takimi firmami, ponieważ ofe-
rują one niższą cenę, ale przygotowane przez nich opra-
cowanie  generuje  właścicielowi  straty  latami.  Jednak 
jest  coś  jeszcze  bardziej  smutnego. Mianowicie  to,  że 
jak zawsze w całym procesie  inwestycyjnym ciężar  tej 
wiedzy i podejmowanych decyzji leży na właścicielu nie-
ruchomości. To od niego zależy czy chce się skupić na 
szukaniu dużych oszczędności  i  zysków. Dlatego mam 
nadzieję,  że  przyczyniłem  się  do  podniesienia  wiedzy 
w powyższym zakresie i mam nadzieję, że wygeneruje-
cie warte zachodu zyski z tytułu powierzchni. 



Dla warszawskiego biurowca 
o powierzchni 80 tyś. m2 po zmianie  
normy pomiaru i wprowadzeniu kilku 
modyfikacji wygenerowałem 2,3 mln 
dodatkowego, corocznego zysku dla 
właściciela budynku. To tylko jeden 
z setek podobnych przypadków. - 
Adrian Hołub
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Biznesowa strategia    
cyfryzacji w budownictwie   
Era Construction 4.0      
Aleksander Szerner - Ekspert Cyfrowej Transformacji, prezes BIM 

Krystyna Araszkiewicz - Adiunkt na Wydz. Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie

Michał Wrochna - Ekspert ds. oprogramowania w Logicore

Dzisiejszy świat budowlany przechodzi cyfrową transformację, dynamicznie 
zmieniają się technologie, które wprowadzają nowe podejście do procesu bu-
dowlanego, na wszystkich jego etapach: od koncepcji poprzez projektowa-
nie, realizację, utrzymanie i eksploatację wybudowanego obiektu aż po jego 
rozbiórkę. Czym jest Construction 4.0? Przedstawiamy biznesową strategię 
cyfryzacji w budownictwie. 

Dynamiczny rozwój technologii
Zmiany  w  kierunku  automatyzacji  produkcji  nabierają 
w ostatnich dekadach szybkiego tempa dzięki wykorzy-
staniu narzędzi  cyfrowych w celu usprawnienia  zarzą-
dzania  informacją,  planowania  produkcji  i  zarządzania 
harmonogramem  prac.  Dynamiczny  rozwój  nowych 
technologii takich jak: druk 3D, uczące się maszyny, dro-
ny, Big Data, Internet rzeczy (IoT), analizy prognostyczne, 
rzeczywistość rozszerzona, projektowanie generatywne 
oraz obrazy fotorealistyczne to tylko niektóre z przykła-
dów innowacji, których wdrażanie w budownictwie jest 
wynikiem postępującej cyfryzacji tej branży przemysłu. 

Nadchodzi kryzys 
w budownictwie?
Zgodnie  z  prognozami  prezentowanymi  w  raporcie 
“Polskie  spółki  budowlane  2018  –  najważniejsi  gra-
cze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju 
branży” autorstwa firmy doradczej Deloitte, w ciągu na-
stępnych czterech lat począwszy od roku 2019 wzrost 
firm budowlanych w  regionie północnej  i  południowej 
Europy  wyniesie  średnio  2,5  proc.  rocznie.  W  przy-
padku  firm  z  Europy  Wschodniej  i  Środkowej  będzie 
to  4,4  proc.  Mimo  tej  dobrej  sytuacji  niewykluczone 
jest, że firmy budowlane czeka kryzys, który może wy-
nikać  z coraz większej presji na marże,  związane z  ro-
snącymi  kosztami  działalności  i  brakiem  pracowników. 
Stąd  decyzje  o  wprowadzeniu  cyfryzacji  mają  w  co-
raz  większym  stopniu  strategiczne  znaczenie,  związa-
ne  z  prognozowaną  sytuacją  w  branży  budowlanej. 

Czym jest cyfryzacja?
Coraz intensywniejsza cyfryzacja produktów i usług po-
woduje w  skali  globalnej  znaczącą  zmianę  istniejących 
modeli  biznesowych,  struktur  korporacyjnych  i  całych 
gałęzi przemysłu. Przedsiębiorstwa na większości  ryn-
ków muszą radzić sobie ze złożonością i coraz większą 
ilością informacji, wysoką różnorodnością oczekiwanych 
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usług, oraz muszą wykonywać swoje działania z precyzją 
w celu uzyskania wyróżniającej je efektywności. Proces 
cyfryzacji wiąże się z tym trudnym wyzwaniem, a sama 
cyfryzacja jest rozumiana jako podnoszenie kompetencji 
i zdolności cyfrowych przedsiębiorstwa poprzez kompu-
teryzację i komunikację oraz współpracę systemów infor-
matycznych i operacyjnych. Cyfryzację można postrze-
gać również jako proces przekształcania zasobów firmy 
w nowe źródła przychodów, wzrostu i innych wyników 
operacyjnych, które dodają wartości przedsiębiorstwu, 
wykorzystując możliwości oferowane przez technologie 
cyfrowe. Umożliwiając rozwój nowych modeli bizneso-
wych, cyfryzacja wykorzystuje zasoby firmy w znacznie 
bardziej wydajny sposób dzięki nowym kombinacjom in-
formacji, kapitału ludzkiego i zasobów technologicznych.

Integracja technologii i procesów
Biznesowa strategia cyfryzacji  (DBS – Digital Business 
Strategy) jest nowym podejściem do zarządzania strate-
gicznego, które w 2010 zaproponowali Mithas i Lucas. 
Organizacja, aby osiągnąć swoje cele strategiczne wy-
korzystuje  zasoby  cyfrowe  do  tworzenia  zróżnicowa-
nej wartości, generowanej przełomowymi  innowacjami 
o charakterze zmieniającym diametralnie istniejące tech-
nologie. Zgodnie z tym nowym podejściem, strategie IT 
nie  powinny  być  postrzegane  jako  podrzędne  lub  po-
mocnicze w stosunku do strategii korporacyjnej, ale jako 
równorzędne, współistniejące w  ramach modelu DBS. 
Istotą DBS jest  integracja technologii cyfrowych i pro-
cesów biznesowych, która umożliwia powstanie nowe-
go modelu  funkcjonowania  organizacji.  Rdzeniem  tego 
nowego modelu są technologie cyfrowe. Taka transfor-
macja cyfrowa wpływa na trzy wymiary organizacyjne 
(1) zewnętrznie, z naciskiem na cyfrową poprawę oferty 
kierowanej w  stronę  klienta  i  zmianę  całego  cyklu  ży-
cia  produktu  lub  usługi;  (2)  wewnętrznie,  wpływając 
na  operacje  biznesowe,  procesy  decyzyjne  i  struktu-
ry  organizacyjne;  (3)  holistycznie,  gdzie  wpływają  na 
wszystkie  segmenty  i  funkcje  biznesowe,  co  często 
prowadzi  do  całkowicie  nowych  modeli  biznesowych.

Zakres cyfryzacji procesów 
Przemysłu 4.0  
Idea Przemysłu 4.0 obejmuje  trzy nowe paradygmaty, 
które  dotyczą  inteligentnego  produktu,  inteligentnych 
maszyn  oraz  operatorów  wyposażonych  w  narzędzia 
rzeczywistości rozszerzonej. W przemyśle budowlanym 
można zastosować analogiczne podejście, wyznaczają-
ce kierunki rozwoju idei Construction 4.0. Na poziomie 
mikro,  w  skali  przedsiębiorstwa  budowlanego  wpływ 
tej  globalnej  idei  przejawia  się  przede  wszystkim  po-
przez  usprawnianie  procesów  budowlanych w wyniku 

zastosowania nowoczesnego osprzętu i konstrukcji po-
mocniczych, doskonalszych maszyn,  implementacji no-
woczesnych  systemów  kontroli  i  diagnostyki,  automa-
tyzacji  i  robotyzacji.  Równolegle  z  szerokim  zakresem 
mechanizacji  robót  budowlanych wdrażane  są  rozwią-
zania cyfrowe, komputerowe układy sterowania, wspo-
magające  pracę  operatora  i  powodujące  wzrost  bez-
pieczeństwa  pracy,  zwiększenie  ergonomiczności  oraz 
trwałości i użyteczności maszyn i sprzętu budowlanego.
W  kontekście  cyfryzacji  rozwój  robotyzacji  i  auto-
matyzacja  budownictwa  powinien  uwzględniać  na-
stępujące  aspekty:  (1)  dostosowanie  rozwiązań  ar-
chitektonicznych  do  uprzemysłowionych  technologii 
budownictwa,  prefabrykacji,  logistyki  i  sieci  produk-
cyjnych,  (2)  zorientowanie  na  zarządzanie  zauto-
matyzowanym  i  zrobotyzowanym  placem  budowy. 

BIM jako narzędzie zmian 
technologicznych
Przykładem metody  umożliwiającej  wdrożenie  powyż-
szych założeń jest BIM (Building Information Modeling), 
rozumiany  w  ujęciu  szerszym  niż  tylko  modelowanie 
informacji o budynku. Zagadnienie wdrażania BIM  jest 
obecne w wielu publikacjach a część autorów postrze-
ga  to  zagadnienie  z  perspektywy  strategicznej  zmiany 
w zarządzaniu informacją  i komunikacją w całym cyklu 
życia przedsięwzięcia budowlanego, wprowadzając po-
jęcie Building Lifecycle Management (BLM), nawiązujące 
do  cyfryzacji  i  automatyzacji  procesów produkcyjnych 
w  przemyśle.  Decyzja  o  wdrożeniu  w  przedsiębior-
stwie metody BIM  jest decyzją  strategiczną, wiąże się 
z  koniecznością  zainwestowania  środków finansowych 
w stworzenie infrastruktury IT, umożliwiającej funkcjo-
nowanie adekwatnego oprogramowania oraz w szkole-
nie kadry, projektantów, inżynierów, którym przypisana 
zostanie rola operatorów tego nowego systemu. Zgodnie 
z  teorią  firmy  i  kosztów  transakcji,  przedsiębiorstwo 
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podejmuje decyzje związane z inwestycją w nowe tech-
nologie, wówczas gdy zwrot z  takich  inwestycji osiąga 
wartość wyższą niż początkowe nakłady inwestycyjne. 

Korzyści i zagrożenia dla BIM
W literaturze korzyści z wdrożenia BIM są prezentowa-
ne głównie w sposób opisowy, na podstawie oceny jako-
ściowej i należą do nich między innymi: redukcja błędów, 
ograniczenie konieczności przeprojektowywania obiek-
tu wskutek niezgodności w dokumentacji  projektowej, 
przyspieszony czas realizacji przedsięwzięcia w stosun-
ku do tradycyjnego procesu budowlanego, oszczędno-
ści, większa precyzja dokumentacji projektowej,  lepsze, 
efektywniejsze  zarządzanie  informacją,  poprawa  ko-
munikacji i kolaboracji pomiędzy uczestnikami procesu. 
Jednocześnie  w  raportach  wyników  analizy  korzyści 
osiąganych  z  perspektywy  przedsiębiorstwa  budowla-
nego, wskazuje  się,  że w  przypadku  takiego  przedsię-
biorstwa, które zajmuje się tylko fragmentem całego pro-
jektu budowlanego, jak projektowanie budynku lub jego 
budowa, korzyści BIM są bardzo trudne do oszacowania. 
Wyniki  obliczeń  za  pomocą  metody  prostej  sto-
py  zwrotu  ROI  –  DC  pokazują,  że  wdrażanie  BIM 
może  być  znacząco  spowolniane  w  skali  przed-
siębiorstwa  z  czysto  ekonomicznych  powodów.

Technologie dla pracy mobilnej
Ostatnia  dekada  to  czas  bardzo  dynamicznych  zmian 
technologicznych  w  otoczeniu  przedsiębiorców. 
Używanie smartfonów,  tabletów stało się powszednie, 
praca w chmurze również nie jest czymś wyjątkowym, 
intensywnie rozwijają się techniki IT umożliwiające dużą 
mobilność  pracowników, w  tym  również  pracowników 

uczestniczących w procesie budowlanym. Wobec tych 
zmian  racjonalną  reakcją  przedsiębiorstw  budowla-
nych  jest wprowadzenie  technik  i  narzędzi mobilności 
w pracy na budowie i zintegrowanie ich z szerzej wdra-
żanym, w kontekście strategicznym systemem cyfryza-
cji  przedsiębiorstwa,  m.in.  poprzez  wdrożenie  założeń 
BIM  w  praktyce  inwestycyjnej.  Wraz  z  pojawieniem 
się  bardziej  zaawansowanych  aplikacji  BIM,  współza-
leżności  stworzone  przez  BIM  i  potrzeba  współpra-
cy  stają  się bardziej widoczne,  a  system BIM staje  się 
cyfrową  platformą  dla  innych  innowacji  cyfrowych.

BIM dla obszaru prefabrykacji
Ciekawą  ilustracją  powyższego  stwierdzenia  jest 
zastosowanie  narzędzi  i  technik  komputerowych 
BIM  w  przedsiębiorstwach  prowadzących  działal-
ność  w  obszarze  prefabrykacji.  Produkcja  prefa-
brykowanych  elementów  konstrukcji  budowlanych 
wymaga  przetworzenia  dużego  zbioru  informacji 
o zróżnicowanym charakterze, obejmującego takie pod-
stawowe  dane  produkcyjne,  jak  niezbędne  do  celów 
księgowych  informacje  na  temat  zużycia  materiałów 
(koszty  produkcji  technicznej),  cele  planistyczne,  cele 
zakupowe,  informacje  logistyczne  związane  z  prze-
mieszczaniem materiałów  i  komponentów w  łańcuchu 
dostaw, lub między magazynami i halami produkcyjnymi.

Strategia zrównoważonej 
transformacji cyfrowej
Wiele  przedsiębiorstw  korzysta  z  oprogramowania 
wspierającego  indywidualne procesy planowania  i wy-
twarzania  opracowane  specjalnie  dla  danej  firmy  lub 
działające  przy  użyciu  zintegrowanego  systemu  ERP. 
Funkcjonowanie  tych  narzędzi  i  ich  postęp  techno-
logiczny  mogą  znacząco  wpłynąć  na  produktywność 
i  efektywność  przedsiębiorstwa. Mała  innowacja  oraz 
wdrożenie technologii może szybko zmienić funkcjono-
wanie zakładu. Jednak aby taka zmiana miała znaczenie 
dla  rozwoju  firmy,  konieczne  jest  opracowanie  strate-
gii  zrównoważonej  transformacji  cyfrowej  a  następnie 
wdrożenia  rozwiązań  cyfrowych,  zaprojektowanych 
w celu usprawnienia zarządzania informacją i planowa-
nia produkcji w zakładzie. System takich cyfrowych roz-
wiązań, powinien obejmować projektowanie, produkcję 
i  montaż  elementów  związanych  z  realizacją  przed-
sięwzięć  budowlanych.  Digitalizacja  przedsiębiorstwa 
może przynieść bardzo duże korzyści związane z opty-
malizacją  całego  łańcucha produkcyjnego, w  tym  inte-
grację procesów biznesowych w całym cyklu życia za-
kładów produkcyjnych, co umożliwia optymalizację tych 
procesów za pomocą parametrycznych modeli BIM jako 
źródła informacji. Analizując procesy wdrażania rozwią-
zań cyfrowych, należy zauważyć,  że  rozwiązania  te  są 
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w  dużej  mierze  wykorzystywane  przez  pracowników, 
dlatego konieczne  jest pamiętanie o  tym, że digitaliza-
cja ma wpływ na ludzi i ich pracę, zarówno pod wzglę-
dem usprawnienia,  jak  i przeszkód w zakresie wdraża-
nia  zmian  związanych  z  cyfryzacją  przedsiębiorstw. 

Proces transformacji cyfrowej
Proces  transformacji  cyfrowej  zakładu  produkcyjnego 
może następować poprzez wdrożenie wielu elementów. 
Pierwszym  z  nich  jest  kalkulator  normowanego  czasu 
pracy,  który  służy  do  szacowania  potrzebnego  czasu 
na wykonanie  elementu  konstrukcyjnego, w  ujęciu  do 
poszczególnych  procesów  produkcyjnych.  Kalkulator 
na podstawie kilku parametrów określa czas przygoto-
wania produkcji, montażu elementów,  spawania, malo-
wania, oraz procesów towarzyszących. Drugi element, 
to  moduł  tworzenia  dokumentacji  –  narzędzie,  które 
umożliwia  przygotowanie  dokumentacji  produkcyjnej. 
Technolog lub mistrz produkcji w systemie oznacza, któ-
re elementy powinny  „przejść” przez konkretne sekto-
ry produkcji. Dokumentacja przygotowana w  ten  spo-
sób  trafia  do wybranych pracowników produkcyjnych. 
Informacje  takie pozwalają uniknąć błędów oraz przy-
spieszają  proces  wykonywania  detali  i  półprefabryka-
tów.  Trzeci  element  to moduł  przydzielania  stanowisk 
i  zasobów  ludzkich  -  serce  całej  platformy.  Umożliwia 
stworzenie tzw. zadania, przypisanie maszyny bądź sta-
nowiska  oraz  pracowników  lub  brygad.  Interfejs  użyt-
kownika  stworzony  jest  z  myślą  o  zminimalizowaniu 
czasu  wprowadzania  danych.  Zadania  stworzone  tra-
fiają w  czasie  rzeczywistym  na  urządzenia  przenośne. 
Pracownicy mają natychmiast  dostęp do  spersonalizo-
wanej  dokumentacji.  Kolejnym ważnym  aspektem  jest 
harmonogram  produkcji,  który  pozwala  monitorować 
produkcję  w  toku.  Oprogramowanie  wykorzystywa-
ne  w  tym  zakresie,  oparte  jest  o  przyjazny  dla  użyt-
kownika  interfejs.  Możliwe  jest  obserwowanie  stanu 
wykonania  (obciążenia)  projektu,  w  ujęciu  wszystkich 
sektorów  produkcji.  Istotna  jest  również  aplikacja  dla 
pracowników produkcji umożliwiająca  im w łatwy spo-
sób  sprawdzić  przygotowane  dla  nich  zadania,  odzna-
czyć rozpoczęcie i zakończenie wykonanych procesów, 
podejrzeć  lokalizację  półproduktów  na  hali  produkcyj-
nej,  oraz  zgłosić  awarię  lub  przerwę  technologiczną. 
Ostatni ważny  element  to  cyfrowy  punkt  dostępu  do 
informacji  umieszczony  w  centralnym  punkcie  życia 
fabryki,  na  którym  pracownicy  mają  dostęp  do  okre-
sowych  szkoleń  BHP,  dokumentacji  projektowej,  przy 
której  mogą  rozwiązywać  niezgodności  projektowe 
w  procesie  przygotowania  elementów  produkcyjnych. 
Bardzo pomocne jest także odwzorowanie istniejących 
elementów  za  pomocą  światła  lasera  i  odzwierciedle-
nie  ich w  przestrzeni  BIM,  co  znacznie  skraca  proces 
kontroli  i  odbioru  poprawności  gotowego  produktu.

Era Construction 4.0 narzuca przed-
siębiorstwom specyficzne wyzwa-
nia i priorytety w zachowaniach. 
Szczególnego znaczenia nabiera tzw. 
inteligencja technologiczna, któ-
ra zaczyna coraz silniej wyznaczać 
wymagania dla pozostałych obsza-
rów inteligencji organizacji. Opisane 
przykłady rozwiązań w procesach 
produkcyjnych w prefabrykacji uka-
zują różnorodność zastosowań cy-
frowych narzędzi w budownictwie 
i doskonale potwierdzają to, że cyfry-
zacja jest nieuniknionym kierunkiem 
zmiany całej branży budowlanej. 
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Czym jest samodzielny lokal?
Samodzielnym  lokalem  mieszkalnym,  w  rozumieniu 
Ustawy  z  dnia  24  czerwca  1994  r.  o własności  lokali, 
jest  wydzielona  trwałymi  ścianami  w  obrębie  budyn-
ku  izba  lub  zespół  izb  przeznaczonych na  stały  pobyt 
ludzi,  które  wraz  z  pomieszczeniami  pomocniczymi 
służą  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych.  Definicję 
lokalu  stosuje  się  odpowiednio  również  do  samodziel-
nych  lokali  wykorzystywanych  zgodnie  z  przeznacze-
niem na  cele  inne  niż mieszkalne,  tj.  garaż  podziemny 
czy  lokal  usługowy.  Ustanowienie  odrębnej  własności 
samodzielnego  lokalu  następuje  zgodnie  z  ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
treścią decyzji o warunkach zabudowy  i  zagospodaro-
wania  terenu  oraz  dokumentami,  tj.  pozwoleniem  na 
budowę lub zgłoszeniem, pozwoleniem na użytkowanie 
lub dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy. 

Procedura uzyskania 
zaświadczenia
Przed  złożeniem  wniosku  o  uzyskanie  zaświadczenia 
niezbędne  jest  wykonanie  pomiarów  geodezyjnych 
dotyczących  wnioskowanych  lokali  oraz  opracowanie 
wyników pomiarów w formie formatek lokali. W odnie-
sieniu  do Warszawy  zakres  formatki  jest  szczegółowo 
opisany  w  wytycznych  będących  załącznikiem  wnio-
sku.  Na  rzucie  lokalu  pokazujemy  cały  lokal  z  opisem 
pomieszczeń, sanitariaty, wentylację, wejście oraz frag-
ment klatki schodowej. Wykazana jest powierzchnia lo-
kalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (jeżeli takie 
są). Ważne jest również pokazanie umiejscowienia lokalu 
na rzucie całego budynku oraz opis na jakiej kondygna-
cji  znajduje  się  przedmiotowy  lokal. W odniesieniu  do 
normy pomiaru powierzchni obecnie  jedyną urzędową 
normą, którą możemy stosować jest PN-ISO 9836:1997. 
Ustawodawca  dopuści  możliwość  stosowania  innych 
norm,  ale  tylko  w  przypadku,  gdy  opracowujemy  je-
den lokal w budynku, w którym już uzyskano zaświad-
czenia  o  samodzielności.  Jeżeli  nie  mierzymy  całego 
budynku  tylko  fragment,  wtedy  powinniśmy  zastoso-
wać taką samą normę lub zasadę, jaka była stosowana 

Zaświadczenia   
o samodzielności lokali 
Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej?    
Rafał Rychlicki  - Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Trainer, Author

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wy-
mogi Ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemiesz-
kalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach 
procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypad-
ku adaptacji strychów, w starych kamienicach, czy zmianach w lokalach, które już mają zaświad-
czenie o samodzielności. Jak zatem wygląda ta procedura w różnych przypadkach?
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przy  pomiarze  pierwotnym,  np.  PN-70/B-02365. 
Dokumenty  z pomiaru w  zależności  od urzędu podpi-
suje  geodeta  uprawniony  lub  osoba  z  uprawnieniami 
budowlanymi. Nie ma w tym temacie pełnej zgodności 
w organach administracji. Różnice są nawet w poszcze-
gólnych dzielnicach Warszawy nie mówiąc o innych mia-
stach w Polsce. Po skompletowaniu rzutów  i  formatek 
składamy wniosek do wydziału architektury w urzędzie 
gminy o wydanie  zaświadczeń o  samodzielności  lokali. 
Ważne, żeby poprawnie zaznaczyć czy nasz lokal będzie 
miał przeznaczenie mieszkalne, czy niemieszkalne. Ma to 
wpływ na koszty uzyskania zaświadczeń oraz późniejsze 
podatki  od  nieruchomości.  Po  uzyskaniu  zaświadczeń 
o samodzielność  lokalu należy założyć kartoteki  lokalu 
w wydziale geodezji w urzędzie gminy. Procedura pomi-
mo, że jest stosunkowo prosta wymaga skoordynowania 
działań  dwóch  urzędów  i wnioskodawcy.  Po wprowa-
dzeniu wszystkich zmian możemy przystąpić do czynno-
ści  notarialnych, w  przypadku  obrotu  nieruchomością. 

Zmiana powierzchni lokalu we 
wspólnocie mieszkaniowej
Powierzchnia lokalu nie służy jedynie do określenia jego 
parametrów  i  obliczenia  ceny w przypadku  sprzedaży. 
Na podstawie wielkości konkretnego  lokalu oblicza się 
prawo  właściciela  do  nieruchomości  wspólnej.  Udział 
właściciela  lokalu  wyodrębnionego  w  nieruchomości 
wspólnej  odpowiada  stosunkowi  powierzchni  użytko-
wej  lokalu  wraz  z  powierzchnią  pomieszczeń  przyna-
leżnych  do  łącznej  powierzchni  użytkowej  wszystkich 
lokali  wraz  z  pomieszczeniami  do  nich  przynależnymi. 
Zdarza się, że właściciel lokalu zabudował loggie, dołą-
czył  pomieszczenie  znajdujące  się  obok  swojego  loka-
lu  lub  zaadoptował  strych  na  cele  mieszkalne  (miesz-
kanie  dwupoziomowe).  Prawne  uporządkowanie  tych 
zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach 
wieczystych  bez  dobrej  woli  całej  wspólnoty  miesz-
kaniowej  jest  praktycznie  niemożliwe.  Oczywiście  za-
wsze  w  takich  przypadkach  pozostaje  droga  sądowa.   
Zmiana  powierzchni  jednego  lokalu  we  wspólnocie 
mieszkaniowej wpływa na zmianę wszystkich udziałów 
w  nieruchomości  wspólnej.  W  celu  wyburzenia  ścian 
w lokalu i powiększenia go - należy mieć zgodę wspólnoty, 
która w formie uchwały, w porozumieniu z notariuszem 
zmieni  wszystkie  udziały  w  nieruchomości  wspólnej. 

Legalizacja samowoli budowlanej
Niezależnie od tego czy dany lokal ma uzyskane zaświad-
czenie o  samodzielności  czy nie ma, wszystkie  zmiany 
będą  rozpatrywane  pod  kątem  zgodności  z  projekta-
mi  znajdującymi  się  w  archiwach  urzędu.  Jeżeli  przy-
łączono  pomieszczenie  do  lokalu,  zabudowano  loggie, 

zaadoptowano  strych  czy  piwnice  na  cele mieszkalne, 
dokumenty projektowe przed rozpoczęciem takich prac 
powinny  się  znaleźć w  urzędzie. Wydział  architektury 
sprawdza  czy  zmiany  pokazane  na  inwentaryzacji  są 
zgodne z projektem. Dopiero po stwierdzeniu zgodności 
wydawane  jest zaświadczenie o samodzielności  lokalu. 

Nie możemy wykorzystać procedu-
ry wydawania zaświadczeń o samo-
dzielności lokalu do legalizacji samo-
woli budowlanej. To samo dotyczy 
lokali nowych. Jeżeli w projekcie 
budowlanym mamy 10 lokali stu-
-metrowych, a stwierdzimy, że lepiej 
będą się sprzedawały lokale mniej-
sze nie możemy wnioskować o wy-
danie większej ilości zaświadczeń 
niż mamy w projekcie budowlanym. 
Musimy wykonać projekt zamienny.        

Przypadek lokalu z antresolą
Inwestor zaadoptował strych na cele mieszkalne w ka-
mienicy w Warszawie. Bardzo zależało mu na tym, żeby 
uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz wy-
kazać jak największą powierzchnię lokalu do sprzedaży. 
Inwentaryzacja wykazała, że na antresoli znajduje się kil-
ka niezależnych pomieszczeń  (ścianki, drzwi, przejścia), 
przez co potraktowaliśmy ją jako niezależną kondygnację. 
Można było wliczyć powierzchnię piętra do powierzch-
ni użytkowej całego lokalu. Inwestor natomiast nie miał 
dokumentacji projektowej,  która była wykonywana 10 
lat  wcześniej  -  zaginęła.  Po  złożeniu  dokumentacji  do 
urzędu okazało się, że projekt adaptacji strychu zakładał 
wykonanie otwartej antresoli bez okien. Inwentaryzacja 
natomiast wykazała, że podniesiono dach, wybudowano 
okna na piętrze oraz zamknięto pomieszczenia na antre-
soli. Po uzgodnieniach w wydziałach architektury i geo-
dezji ustalono, że aby zachować taki stan rzeczy należy 
wykonać projekt zamienny oraz wybudować w budyn-
ku  windę,  ze  względu  na  większą  ilość  kondygnacji. 
Koszty inwestycji byłyby ogromne, wobec powyższego 
inwestor  zdecydował  się  na  przywrócenie  stanu  pier-
wotnego  (wyburzyć  ściany  działowe)  i  wystąpić  o  za-
świadczenie dla  lokalu  jednopoziomowego z antresolą. 
Oczywiście  do  powierzchni  lokalu  w  KW  oraz  EGIB 
w  takim  układzie  nie  wliczono  powierzchni  antresoli.
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Standard serwisów technicznych
Jako firma o międzynarodowej kulturze wypracowaliśmy 
standard serwisów technicznych, które obowiązują we 
wszystkich  obiektach w  Polsce.  Jednak,  przy  szybkim 
rozwoju  organizacji,  procedury  zaczęły  być  trudne  do 
nadzoru i określenia stopnia zaangażowania oraz realizacji 
zaleceń z zakresu procedur bezpieczeństwa techniczne-
go. Było to również uciążliwe w zakresie bieżącej kontroli 
nad utrzymaniem budynków w stanie niepogorszonym. 
Decydując  się  na  poszukiwania  rozwiązań  rynkowych 
nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak mało jest elastycznych 

rozwiązań  mogących  służyć  podobnym  obiektom. 
Rozwiązań,  dających  pewność  bezpieczeństwa  i  prze-
pływu  informacji  na  temat  stanu  technicznego  obiek-
tów.  Dlatego,  efektem  naszych  prac  było  stworzenie 
„szytego na miarę” systemu, który wesprze zarządzanie 
serwisami  technicznymi  w  naszych  nieruchomościach.

Zagwarantować bezpieczeństwo
Najdoskonalsza nawet procedura zawsze może zawieść, 
jeśli  za  jej  wykonanie  odpowiedzialny  jest  człowiek. 
Wyobraźmy sobie  sytuację,  gdy  technik  zapomina po-
wiadomić  kierownika  sklepu,  że  alarm  przeciwpożaro-
wy ma krytyczną usterkę. To, że awaria się jeszcze nie 
zdarzyła,  nie  oznacza,  że  nie  może  się  zaraz  zdarzyć. 
Dlatego  właśnie  potrzebowaliśmy  rozwiązania,  które 
w czasie rzeczywistym umożliwi nam pełny nadzór nad 
stanem  technicznym wszystkich  naszych  nieruchomo-
ści. Potrzebowaliśmy wiedzieć czy wszystkie planowane 
przeglądy  (codzienne,  tygodniowe,  miesięczne  i  rocz-
ne)  były wykonywane we właściwym  czasie  oraz  czy 
wskazywały jakieś usterki i co najważniejsze czy zosta-
ły  one  już  usunięte.  Chodziło  o  zachowanie  ciągłości 
w zakresie informacji. Istotne było to również ze wzglę-
du  na  rotację  pracowników.  Jeśli  ktoś  zmienia miejsce 
pracy,  to nowa osoba potrzebuje czasu, aby się wdro-
żyć. A  to oznacza,  że przy pominięciu  czegoś w prze-
kazywanej  informacji  może  ona  nie  wykonać  przeglą-
du  lub  naprawy  na  czas  albo  nie  zrobi  tego w  ogóle.

Kompleksowe
zarządzanie stanem technicznym 
budynków 
Dedykowana Aplikacja wspiera zarządzanie budynkami Leroy Merlin  
Jolanta Nagraba–Dmowska –  Menedżer Audytu Technicznego w Leroy Merlin Polska

Leroy Merlin globalnie dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa swoich obiektów i nieustan-
nie ulepsza gwarantujące to procedury. Dlatego mając na terenie całego kraju ponad 60 obiek-
tów wielkopowierzchniowych przeszliśmy proces wdrożenia indywidualnego rozwiązania za-
pewniającego dostęp do wiedzy o tym czy realizowane zalecenia bieżącej obsługi technicznej są 
wykonywane właściwie i czy zapewniają bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów.



I Polish Geodetic Group I biuro@geodetic.co I +48 608 577 042 I

121

 Measure it soon!

Wyzwania i rozwiązania 
Analizując sytuację w sklepach zespół projektowy Leroy 
Merlin doszedł do wniosku, że pracownicy poświęcają 
zbyt dużo czasu na czynności związane z zarządzaniem 
nieruchomościami - w tym przeprowadzanie kontroli oraz 
prace administracyjne. W związku z tradycyjnym, papie-
rowym  systemem  administrowania  danymi  o wykony-
wanych czynnościach, reakcja na niektóre zgłoszenia ser-
wisowe lub zdarzenia losowe była zbyt długa. Centrala 
firmy nie posiadała pełnej kontroli nad obowiązkowymi 
okresowymi serwisami technicznymi  i administracyjny-
mi  oraz  bieżącym  wykonaniem  zaleceń  z  protokołów. 
Bazowano wyłącznie na papierowych książkach i zesta-
wieniach, co uniemożliwiało bieżącą kontrolę nad zada-
niami z zakresu bezpieczeństwa. Nie mogliśmy również 
porównywać on-line wszystkich naszych nieruchomości.

Poszukując systemu
Szukając  odpowiedniego  systemu  okazało  się  że  ¾ 
oferowanych  na  rynku  programów  reklamowanych, 
jako  dedykowane  zarządzaniu  nieruchomościami  jest 
dostosowanych  do  księgowości  i  rozliczania  kosztów, 
a nie do zarządzania budynkiem. Finalnie, do współpra-
cy wyłoniona została firma Gecos, która była w stanie 
dostosować system do naszych potrzeb – usunąć mo-
duły,  które  uznaliśmy  za  zbędne,  dopisać  funkcje,  tak 
aby  jak najlepiej dopasować system do firmy.  Istotnym 
elementem  współpracy  była  wizja  lokalna  twórców 
oprogramowania.  Dzięki  temu  poznali  oni  od  pod-
szewki wszystkie procedury obowiązujące w organiza-
cji  i  krok po  kroku odtworzyli  je w  systemie. Zależało 
nam, m.in. na zagwarantowaniu spójności  i  jednolitości 
wykonywanych serwisów. Tak, aby w każdym obiekcie 
były  wykonywane  dokładnie  te  same  procesy.  Udało 
się  stworzyć  narzędzie,  które minimalizuje  ryzyko  po-
minięcia czynności napraw technicznych. W system są 
„wszyte” ustandaryzowane procesy obsługi  i utrzyma-
nia  nieruchomości. Dzięki  temu  centrala ma  pewność, 
że  technik  każdego  dnia  naprawdę  sprawdza  ciśnienie 
na manometrze pompy pożarowej. Niemożliwe jest tyl-
ko odhaczenie w aplikacji, że zadanie zostało wykonane.

Zakres projektu
Projekt obejmował stworzenie systemu do zarządzania 
stanem  technicznym  oraz  dokumentacją  nieruchomo-
ści.  Jengo   usprawniło obieg  informacji dotyczący nie-
ruchomości między sklepami a centralą firmy. Narzędzie 
umożliwia  controlling  i  raportowanie  kosztów  oraz 
poziomu  realizacji  zadań  z  obszarów  operacyjnych  dla 
osób  zarządzających.  Umożliwia  planowanie  remon-
tów, przeglądów, czy postępowań ofertowych. Pomaga 
skoordynować  współpracę  z  podwykonawcami. 

Wdrożenie  składało  się  z  kilku etapów, a  każdy  z nich 
wymagał  ogromnego  zaangażowania  obu  stron.  Już 
w  trakcie  analizy  przedwdrożeniowej  doszliśmy  do 
wniosku,  że  nasi  podwykonawcy muszą  zostać wypo-
sażeni w dedykowane rozwiązania mobilne, aby maksy-
malnie  przyspieszyć  zgłaszanie  i  rozwiązywanie  uste-
rek. W efekcie nie tylko otrzymaliśmy taką aplikację, ale 
również  została ona w pełni  zintegrowana z głównym 
systemem  Jengo  oraz  z  kluczowymi  jego  obszarami.

Wdrożenie systemu finansuje się  
w oszczędności czasu pracowników 
w niespełna rok. Wprowadzenie nie 
wymagało od nas żadnych inwesty-
cji sprzętowych, bo każdy pracownik 
Leroy Merlin posiada służbowy te-
lefon Mobility z dedykowanymi dla 
niego aplikacjami. Wystarczyło zain-
stalować na nim aplikację Jengo.

Zwolnienia czy wzrost 
produktywności zespołu?
Kiedy zespół projektowy z Leroy Merlin zaczął rozma-
wiać o wdrożeniu systemu z pracownikami technicznymi 
sklepów obawiali  się,  że  będzie  to  oznaczało  redukcję 
etatów.  Nic  takiego  nie  było  podstawą  do  wdrażania 
systemu. Jengo ułatwia  terminowe wykonywanie obo-
wiązkowych  okresowych  serwisów,  przeglądów  tech-
nicznych  i  administracyjnych  w  sklepach.  Oferuje 
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automatyczne    generowanie  protokołów  z  serwisów 
i przeglądów zgodnych ze standardem Adeo. Umożliwia 
bieżącą  weryfikację  wykonania  prac  wynikających 
z noty dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania sklepów 
oraz  generowanie  zbiorczych  raportów.  Przyspiesza 
proces tworzenia raportu z przeglądu systemów regało-
wych, umożliwia nadawanie terminów i kodów, automa-
tyczne monitorowanie wykonania napraw oraz zmianę 
kodów dla usterek zmieniających ważność w zależności 
od  czasu  realizacji  zaleceń. Wdrożony  system  umożli-
wia  szybszą  reakcję  na  usterki  oraz  bezzwłoczne wy-
konanie zaleconych napraw a  przede wszystkim także 
kontrolę  ich  realizacji.  Dzięki  Jengo  wzrasta  produk-
tywność  pracowników  wykonujących  prace  związane 
z  zarządzaniem  nieruchomościami  i  ciągły  nadzór  nad 
bezpieczeństwem  budynków.  Wprowadzenie  systemu 
przyniosło  firmie  oszczędności,  co  policzył  dział  orga-
nizacji  Leroy  Merlin.  Pracownik  techniczny  w  sklepie 
codziennie musi  zrobić obchód, przyjmuje  zewnętrzne 
serwisy do  kotłowni,  pompowni,  planuje  serwisy  i  na-
prawy. Odkąd ma do dyspozycji serwis, jedyna różnica 
jest taka, że nie pisze na kartce, tylko wprowadza dane 
do aplikacji. On realnie zyskuje najmniej czasu - szacun-
kowo godzinę miesięcznie. To pozornie niewiele czasu,  
ale zupełnie inna jest jakość wykonywanej przez niego 
pracy,  ciągłość  prac  podczas  jego  nieobecności  lub  – 
co  się  zdarza  –  rotacji  pracowników. Osoby  pracujące 
na wyższych szczeblach, mają bieżącą awizację  zadań, 
które  nie  zostały  wykonane  w  terminie.  Zadania  pra-
cownika technicznego nadzoruje kontroler zarządzania. 
Równolegle  odbywa  się  kontrola  w  księgowości,  bhp, 
finansach,  itp.  Kluczowe  jest,  aby  nie  tracić  czasu  na 
odpytywanie  technika  z  wykonanych  zadań.  Według 
naszych szacunków kontroler zyska co najmniej 4 godzi-
ny w miesiącu. Kolejną godzinę zyska dyrektor sklepu.  

400 użytkowników 
i 100 obiektów
Aplikacja  pozwala  zapewnić  najwyższą  jakość  obsługi 
technicznej, a co za tym idzie – bezpieczeństwo, dlatego 
zamierzamy dalej rozwijać system. W kolejnych etapach 
wdrożenia serwisanci będą mogli przeprowadzać prze-
glądy  i  serwisy  przez  nich wykonywane  a  firmy  gwa-
rancyjne naprawy i przeglądy gwarancyjne. Dzięki temu 
centrala firmy będzie globalnie dysponować informacja-
mi, np. o awaryjności poszczególnych urządzeń. Pozwoli 
to zoptymalizować przyszłe decyzje zakupowe. System 
Jengo pomoże przeanalizować, np. roczny koszt utrzy-
mania  sklepu pod kątem serwisu  i napraw związanych 
z  utrzymaniem budynku.  System do  końca 2019  roku 
będzie miał 250 użytkowników w 68 obiektach.  Będzie 
obsługiwany przez kilkanaście firm świadczących usłu-
gi serwisu zewnętrznego. Docelowo w systemie będzie 
pracowało  do  400  użytkowników    w  100  obiektach.





I Polish Geodetic Group I biuro@geodetic.co | +48 785 041 079 I

124

 Measure it soon!

BIM nowy wymiar 
rozumienia inwestycji 
W  Roczniku  Geodetic  [2]  2018  Aleksander  Szerner 
(Prezes Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa), 
pisze: „Oczywiście BIM to informacja, która w transpa-
renty  sposób  ma  pokazać  przebieg  całego  procesu 
budowlanego,  od  pierwszego  szkicu  projektu  poprzez 
etap  budowy  i  zarządzania  projektem  aż  do  fazy  roz-
biórki.  Przygotowując  harmonogram  w  BIM  i  łącząc 

z  technologiami  jak  maszyny  budowlane,  drony,  VR/
AR  czy  Internet  Rzeczy  możemy  w  znaczący  sposób 
usprawnić  przebieg  procesu  budowlanego  oraz  zmi-
nimalizować  potencjalne  ryzyka.    (…).”  Zgadzamy  się 
w pełni, że taka jest idea BIM-u, który od kilku lat  jest 
topowym tematem w zakresie zamówień publicznych na 
inwestycje drogowe oraz staje się istotny w projektowa-
niu budynków komercyjnych i mieszkaniowych. Jednak 
i my i autor powyższego cytatu mówimy jednogłośnie. 

Polskie inwestycje muszą jeszcze 
zapracować na taki poziom BIM-u, 
jaki jest w założeniach. To co aktu-
alnie daje rynek to kropla w morzu 
możliwości BIM. Przeanalizujmy 5 
najistotniejszych, naszym zdaniem 
problemów, które ograniczają rozwój 
BIM. 
Dokładny  model  inwestycji  zawierający  szczegółowe 
informacje  o  każdym  z  użytych  elementów  jest  nie-
zwykle wartościowy przy kosztorysowaniu, a co za tym 
idzie przy odpowiednim wyliczeniu potrzebnych mate-
riałów  do  budowy  budynku.  Pozwala  na  wydajniejszą 

Po co inwestorowi       
nieaktualny BIM? 
5 problemów ograniczających rozwój BIM w Polsce  
Filip Ryczywolski – Geodetic Board Member, Team Head, Surveyor, Author, Trainer

Monika Hołub - Geodetic CEO, Investor, Editor in Chief of The Geodetic

BIM to technologia, wobec której ciężko jest przejść obojętnie myśląc długofalowo. Bardzo do-
bre w założeniach narzędzie musi jednak jeszcze zaczekać na wiele zmian by dawało efektywne 
czasowo i finansowo korzyści w całym cyklu życia budynku. Jakie dane BIM niesie w prakty-
ce? Jak może być wykorzystywany do (nie)transparentnych transakcji sprzedaży nieruchomości? 
Jakie problemy niesie outsourcing BIM? Jakie to koszty i dlaczego promotorzy rozwiązania za-
wężają się do korzystania z BIM na etapie projektowania i budowy a zapominają o zarządzaniu 
nieruchomościami w tym modelu?
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koordynację  procesu  budowy minimalizując  potencjal-
ne  kolizje  oraz  przestoje.  Szacuje  się,  że  odpowiednie 
wykorzystanie tej technologii pozawala inwestorom na 
oszczędności związane z realizacją i przyszłą eksploata-
cją rzędu nawet 30%. Cytowany wcześniej Aleksander 
Szerner wprowadzając digitalizację i strategie BIM dąży 
do  prowadzenia  inwestycji  w  proporcji  80%  do  20%. 
Pierwsza z wartości ma obrazować proces przygotowy-
wania na etapie projektów i organizacji pracy i ma być 
wykonywana jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Tylko 
20% prac powinno odbywać się w terenie na budowie. 

BIM tylko na etapie 
projektu i budowy
Ale co po zakończeniu budowy? Podczas wielu konfe-
rencji  czy  rozmów  biznesowych  słyszy  się,  że  „wszy-
scy  dzisiaj  wdrażają  BIM  w  inwestycjach”.  Wchodząc 
w szczegóły rozmów okazuje się, że BIM w dzisiejszym 
wydaniu  dotyczy  tylko  projektowania  budynków  i  to 
również  tych wybranych,  a  nie wszystkich.  Dla  archi-
tektów  i  firm wdrażających BIM,  jakby  nieobecny  jest 
w zamyśle etap zarządzania budynkiem w BIM po wy-
budowaniu. Zadajemy im często pytania z naszego „po-
dwórka”, np.: z zakresu danych z rent-rolla, które są ele-
mentem  kluczowym w BIM-ie  i  bardzo  często  ulegają 
zmianie. Pytamy o to, kto i jak aktualizuje w BIM-ie aran-
żacje pięter  czy poszczególnych pomieszczeń? Kto ak-
tualizuje dane o  zmieniających się powierzchniach przy 
zmianie funkcji pomieszczeń wspólnych piętrowych czy 
budynkowych?  Kto  wprowadza  zmiany  instalacji  czy 
wyniki audytów technicznych w okresie funkcjonowania 
budynku? Kto prowadza dane po wymianach  instalacji 
czy po naprawach usterek w budynku? W odpowiedzi 
poza  śmiechem  słyszymy,  że  to  jest wprowadzane  na 
etapie  projektowania  budynku  i  nie ma  potrzeby  tego 
aktualizować w trakcie życia budynku. Słyszymy: „to tam 
już jest od samego początku”. Jako firma, która współ-
pracuje z międzynarodowymi inwestorami i zarządcami 
budynków komercyjnych  i mieszkaniowych  stanowczo 
nie zgadzamy się z takim rozumowaniem BIM-u. Jednak 
istotniejsze jest pytanie po co w takim razie inwestorom 
BIM, który nie  jest na bieżąco aktualizowany? Jaki  jest 
interes w wydaniu tak dużych pieniędzy? Czemu w dal-
szym procesie nie jest wykorzystywany model, za któ-
rego wdrożenie tak dużo należało zapłacić? 

(Nie)transparentność transakcji
I tu przechodzimy do drugiego, głównego naszym zda-
niem problemu, który ma miejsce przy sprzedaży inwe-
stycji  i  porównywaniu  ich  z  innymi  nieruchomościami. 
Mówi  się,  że  BIM ma  się  przyczyniać  do  transparent-
ności  transakcji  i  jakości wybudowanego budynku. Ale 
czy inwestorzy, którzy budują nieruchomości by je zaraz 

sprzedać z marżą mają w tym interes? Do BIM-u dane 
wprowadzane są przez ludzi - często spoza firmy budu-
jącej budynek, o czym w dalszej części artykułu. Tak jak 
przy umowach, negocjacjach, projektach i innych proce-
sach biznesowych strony chcą pewne kwestie pokazać 
a inne ukryć. Świetnym przełożeniem problemu są do-
kumentacje dotyczące pomiaru powierzchni sprzedawa-
nego budynku (biurowca, galerii handlowej, magazynu). 
Tego pomiaru powierzchni, na podstawie którego nali-
czane są ceny za sprzedaż budynku. W zakres naszych 
pomiarów przy takich zleceniach wchodzą również czę-
sto powykonawcze inwentaryzacje architektoniczne. Są 
to kluczowe dane dla kupującego. 

W naszym 12-letnim doświadcze-
niu i ponad 5 mln m2 pomierzonych 
powierzchni nie zdarzało się, żeby 
sprzedający chciał przekazać do-
kumentację kupującemu. Gdy ten 
chce pomierzyć budynek zwykle nie 
otrzymuje zgody. Sprzedający odmo-
wę argumentuje zakłócaniem pracy 
najemców. 
Kupujący skazany  jest na zaufanie w podawanych po-
wierzchniach,  wskaźnikach  i  parametrach.  Często,  po 
zakupie  budynku  i  dokonaniu  pomiaru  okazuje  się,  że 
powierzchnie były zawyżane przez kupującego. Jak za-
tem odnieść  do  tego  transparentność  transakcji  dzięki 
BIM? 

Jaki jest zakres BIM? 
I  to  jest  trzecie  poważne wyzwanie  tego  rozwiązania. 
Nie ma,  bowiem  standardów danych wpisywanych do 
BIM.  Nie  ma  zakresu  informacji,  jakie  ma  nieść  BIM 
dla  budynku,  właściciela,  najemcy. Widzieliśmy mode-
le  BIM,  gdzie  szczegółowość  danych  jest  na  poziomie 
oznaczenia numeru biurka,  do  którego przypisany  jest 
konkretny numer komputera i dane personalne pracow-
nika  korzystającego  z  tych  przedmiotów.  Widzieliśmy 
przykład modelu BIM, który wyświetla alerty o nieefek-
tywnym wykorzystaniu  powierzchni  w  konkretnej  sali 
konferencyjnej.  System  analizował  temperaturę  ciała 
ludzi  przebywających w  danym  pomieszczeniu  i  prze-
kazywał informację do BIM, że skupiają się oni zawsze 
w 1/3 części sali od strony wejścia (pokazywał konkret-
ną powierzchnię z mapą kolorów poszczególnych tem-
peratur). Tym samym podpowiadał, że warto wydzielić 
drugie pomieszczenie, bo w tym układzie powierzchnia 
jest  niewykorzystana.  Jest  to  zatem  świetny  przykład 
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wykorzystania  BIM  na  etapie  zarządzania  budynkiem. 
Czy  jest  to  standard  BIM w  Polsce?  Absolutnie  nie  – 
są  to  przykłady  z  USA.  Co  zatem  jest  standardem 
w  Polsce?  Jeśli  nie  wejdzie  odgórna  zasada,  że  każdy 
budynek  ma  być  budowany,  zarządzany  i  sprzedawa-
ny w konkretnym zakresie BIM to nie ma to racji bytu 
w takiej postaci jak teraz. Przy różnych danych w BIM-ie 
nie będzie też możliwości porównania dwóch nierucho-
mości czy całych portfeli inwestycyjnych o podobnych 
powierzchniach czy funkcjach, co również jest kluczowe 
dla potencjalnego inwestora.

Czy outsourcing BIM 
jest bezpieczny?
Czwartym  problemem  jest  też  brak  oddzielnych  sta-
nowisk menagerów BIM w różnych firmach, które dają 
wsady do BIM. Zaczęły się one dopiero pojawiać w nie-
których firmach – zwykle u deweloperów i pracowni ar-
chitektonicznych obsługujących deweloperów.  Jednak, 
żeby  odpowiednio wykorzystywać  takie  narzędzia  nie 
wystarczy,  żeby  architekt  stworzył  model  budynku. 
Współpraca musi  odbywać  się  na wszystkich  etapach 
cyklu  budynku  i  każdy  istotny uczestnik  procesu musi 
być z nią zaznajomiony, musi korzystać z danych i aktu-
alizować  je w trybie ciągłym.  Inaczej  trudno tu o sens 
stosowania  rozwiązania.  Słyszymy  dyskusje  promoto-
rów BIM, że budynek w tym modelu po budowie został 
oddany właścicielowi w 2 godziny i że szybkość wrzuca-
nia informacji do BIM to kluczowy atut tego narzędzia. 
Nasuwa się jedno pytanie. Skąd pochodzą dane i czy są 
sprawdzane? Jakie narzędzia kontroli ma osoba czy fir-
ma, która nie uczestniczyła w poszczególnych etapach 
projektowania  i  budowy  budynku? Chodzi  tu  o    dane 
techniczne,  architektoniczne,  konstrukcyjne  czy  inne. 
W odpowiedzi słyszymy, że to nie jest ważne. Jakiej jako-
ści informacje niosą zatem wdrożone na rynku systemy 
BIM? Nie da się, żeby  jedna firma zewnętrzna zaanga-
żowana do celów tworzenia modelu BIM, zarządzająca 
kilkoma inwestycjami budowanymi bezbłędnie przetwa-
rzała tak dużo danych o jednym budynku, który ewolu-
uje praktycznie każdego dnia procesu budowy.   Naszym 
zdaniem w modelu BIM powinien pracować szereg spe-
cjalistów, branżystów, którzy w danym momencie pra-
cują na budynku – zarówno w trakcie jego budowy jak 
i  podczas  zarządzania.  Chodzi  o  dane  od  architektów, 
branżystów od sieci, inspektorów nadzoru, kierowników 
budowy, urzędników, asset-, property- managerów geo-
detów a później po oddaniu budynku także od zarząd-
ców, lease managerów, audytorów, firm od projektowa-
nia fit –out –ów, menadżerów technicznych, techników 
i wielu innych osób. Czy zatem oni muszą umieć i mieć 
wdrożone po swojej stronie oprogramowanie BIM? Czy 
może ktoś z ramienia inwestora czy zarządcy powinien 
zarządzać danymi od tych wszystkich osób? Jeśli tak to 

czy  taka osoba będzie mieć wiedzę  z  tych wszystkich 
dziedzin i będzie umiała to skontrolować kompleksowo? 
I tu przechodzimy do piątego kluczowego problemu.

Brak zasobów do wdrażania 
BIM w firmach
Liderzy  branży  w  Europie  i  krajach  skandynawskich 
rozpoczęli  działania  w  kierunku  wdrożenia  BIM  dużo 
wcześniej.  Przykładowo  Niemcy  od  2020  wprowa-
dzają  formalny  obowiązek  stosowania  tej  technologii 
w  projektach  transportowych  przy  zamówieniach  pu-
blicznych,  a Hiszpania  obowiązek  ten wprowadziła  już 
w  2018  r. W  Polsce  dostrzegalne  są  działania mające 
na celu upowszechnienie BIM takie jak podpisanie przez 
kilku  największych  wykonawców  pod  koniec  ubiegłe-
go roku porozumienia BIM Standard PL. Z drugiej  jed-
nak  strony  największą  dynamikę  rozwojową  nadałyby 
odpowiednie    regulacje prawne  -  jednak  tych na  razie 
brak.  Ponadto,  ze  względu  na  wysokie  koszty  wdro-
żenia  (oprogramowanie,  odpowiednie  stacje  robocze 
oraz wyszkolenie to koszty rzędu kilkudziesięciu tysię-
cy złotych na pracownika). Małe i średnie firmy często 
nie mogą sobie pozwolić na dostosowanie do standardu 
BIM. Zakładając, że w BIM mają pracować różne stro-
ny procesu budowlanego to czy to znaczy, że musieliby 
stworzyć  stanowiska  pracy,  zakupić  oprogramowanie, 
przeszkolić  pracowników  z  obsługi?  Jak  wykazaliśmy 
wyżej utopią  jest mówienie, że  tego typu rzeczy moż-
na  zlecać  firmom na  zewnątrz.  Tak  podstawowe dane 
o budynku naszym zdaniem muszą być na bieżąco wy-
konywane przez zaangażowane w proces osoby, które 
faktycznie pracują na budynku. W przeciwnym razie po-
wstanie coś na kształt „eco certyfikatów” zdobywanych 
w celu podniesienia prestiżu nieruchomości. Poza tym, 
tak  szczegółowe  informacje  o  nieruchomości  bardzo 
często stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Czy zatem 
w takiej postaci jest to potrzebne rynkowi nieruchomo-
ści?  Przy  braku  odpowiednich  odgórnie  narzuconych  
wymogów prawnych bardzo dobre w założeniach  roz-
wiązanie BIM może być ciężkie do osiągnięcia w najbliż-
szych latach. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, 
głównym napędem rozwoju BIM ma być sektor publicz-
ny. Polska nie  jest  jednak  jeszcze na  to przygotowana. 
Dopiero  w  ubiegłym  roku  GDDKiA  ogłosiła  pierwszy 
przetarg na budowę obwodnicy, której realizacja ma być 
dokonana metodyką BIM.  Przykładowo, w Niemczech 
pierwsze projekty pilotażowe ruszyły już w 2015 r. Po 
rozmowach z osobami, które działają w zakresie BIM na 
rynkach międzynarodowych uzyskujemy informacje, że 
podmioty publiczne  zatwierdzające pozwolenia na bu-
dowę nie będą gotowe na to jeszcze przez kilka najbliż-
szych lat. Wynika to z niedostosowanych do tego prze-
pisów. Mimo to, mocno trzymamy kciuki za rozwój tego 
modelu, bo w założeniach jest on słuszny.
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Sport kształtuje liderów
Uważam, że sport ma bardzo duży udział w kształtowa-
niu nas jako ludzi. Nic tak, jak właśnie sport nie uczy po-
kory,  podporządkowania  zasadom  i  rygorowi,  któremu 
się trzeba poddać. To sport i wyścigi rowerowe potęgu-
ją chęć rywalizacji i wygrywania, ale jednocześnie uczą 
odpowiedzialności za sukces drużyny. Jednak znacznie 
łatwiejsze  jest  to  do  osiągnięcia w  grupie,  gdzie moż-
na  liczyć na wsparcie kolegów. Czyż nie  tak samo  jest 
w dobrze zorganizowanej firmie? Współpraca, wzajem-
ny szacunek i  pomoc napędzają cały zespół do działa-
nia. Zapytałem kilka osób z naszego teamu rowerowego, 
w jaki sposób zasady ze sportu przekładają się na życie 
zawodowe. Oto co odpowiedzieli: 

„Powiedzieć, że sport zmienił moje życie zawodowe i podej-
ście do wielu spraw w firmie to nic nie powiedzieć. Sport 
uczy determinacji, pokonywania słabości, konsekwencji, 
uporu w działaniu. To wszystko znane i choć prawdziwe to 
jednak banały. Dla mnie sport to przede wszystkim reset 
głowy, odskocznia od problemów i stresu dnia codziennego. 
W moim wypadku sport (czyt. Kolarstwo) to pasja, dzię-
ki której poznaję ludzi, z którymi zwyczajnie łatwiej zrobić 
potem biznes. W końcu nic tak nie łączy jak wspólna pa-
sja.” – mówi Dominik Lipiec – Vice-Prezes Dobry Kurs, 
Członek Geodetic Dobry Kurs Team.  

„Radość z sumiennej pracy, nie porównywanie się z in-
nymi, wytrwałość, skupienie się na odległych celach - to 

jedne z podstawowych zasad treningowych kolarza amato-
ra. Zupełnym przypadkiem te zasady doskonale sprawdzają 
się w życiu zawodowym. Sport dał mi siłę i energię do tego, 
żeby po 14 latach zrezygnować z pracy i wrócić na studia, 
żeby nauczyć się wymarzonego zawodu, projektanta prze-
mysłowego. Dołączyłem też do Geodetic Dobry Kurs Team, 
jednej z najsilniejszych grup amatorskich w kraju. Poznałem 
tam nowych kolegów, dzięki którym rozwinąłem się nie tyl-
ko jako kolarz, ale również jako projektant.” – mówi Rafał 
Kocik  –  właściciel  w  Studio  Kocik,  Członek  Geodetic 
Dobry Kurs Team.   

Geodetic     
Dobry Kurs Team 
Pasja do dwóch kółek    
Rafał Rychlicki –  Geodetic Vice-CEO, Head of Godetic Dobry Kurs Team 

Okazuje się, że jeśli się ma motywację do działania, zapał i jest się wojownikiem to można to 
zobaczyć na wielu polach – nie tylko w profesji, którą się wykonuje. Jestem Vice-Prezesem Geo-
detic, a mimo to znajduję czas na swoją pasję do dwóch kółek. Geodetic Dobry Kurs Team to 
amatorska drużyna sportowa zapalonych rowerzystów, którą rozwijam od lat. Liczne zawody 
sportowe, zgrupowania w Polsce i Europie a w sezonie zimowym wspólne wyścigi przed konsolą 
to coś co napędza nas do działania w życiu zawodowym.
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Owocny sezon 2018 
Sezon  2018  zakończyliśmy  licznymi  sukcesami,  wielką 
radością,  satysfakcją  i  olbrzymią  dawką  motywacji  na 
kolejny  rok.  Gdyby  ktoś  powiedział,  że  zdobędziemy 
grupowo 2 miejsce w cyklu Poland Bike Marathon nikt 
by w to wcześniej nie uwierzył. A jednak niesamowicie 
równa forma naszych zawodników sprawiła, że zakoń-
czyliśmy sezon na drugim miejscu z olbrzymią przewagą 
nad  trzecią drużyną. Oprócz  cyklu Polandbike wielkim 
sukcesem drużyny było zdobycie brązowego medalu na 
Drużynowych  Mistrzostwach  Polski  MTB  Amatorów. 
W sezonie 2018 pierwszy raz przetarliśmy szlaki w eta-
pówce MTB Bike Adventure zajmując 8 miejsce spośród 
najlepszych drużyn z całej Polski. W imprezie startowali 
zarówno profesjonaliści z licencjami UCI jak i amatorzy. 

Jednym słowem czołówka MTB z całej Polski. Oprócz 
sukcesów drużynowych sezon 2018 obfitował w wiele 
indywidualnych zwycięstw.

Europejskie podjazdy
Sezon startowy zawsze poprzedzony jest tygodniowym 
zgrupowaniem. Dwa lata z rzędu jeździliśmy w hiszpań-
skim Calp. W tym roku zdecydowaliśmy się na Teneryfę.  
W  zgrupowaniu wzięło  udział  11  zawodników  teamu. 
Na wyspę wiecznej wiosny przyciągnął nas wulkan Pico 
del  Teide,  na  który  prowadzi  43  kilometrowy  stromy 
podjazd. Nie można  również nie wspomnieć o  jednym 
z  najpiękniejszych  podjazdów  na  świecie  pod  Mascę, 
gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Oczywiście po 
dojechaniu  na  szczyt  trzeba  potem  zjechać.  Prędkości 
dochodzące  do  80  km/h  dają  naprawdę  sporą  dawkę 
adrenaliny.    

Dziękujemy sponsorom
Oczywiście  tych  sukcesów  nie  udało  by  się  uzyskać 
bez sponsorów, sumiennego treningu, mocno przepra-
cowanego  każdego  z  sezonów, w  których  robimy  set-
ki kilometrów i tysiące przewyższeń, żeby być w 100% 
gotowymi  do  startów.  A  co  przyniesie  ten  rok?  Czas 
pokaże. Dziękujemy  sponsorom Geodetic Dobry  Kurs 
Team, do których należą Geodetic, Dobry Kurs, Helpea, 
St Machines, Madabox, Bicykleta. Bez Was by się to nie 
udało. 



Okazuje się, że jeśli się ma 
motywację do działania, zapał 
i jest się wojownikiem to można 
to zobaczyć na wielu polach – nie 
tylko w profesji, którą się wykonuje.  
- Rafał Rychlicki
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Źródła zawilgoceń 
obiektów i budynków
Zagadnienia  związane  z  osuszaniem  są  skomplikowa-
ne  przede wszystkim  ze względu  na  przyczyny  i  źró-
dła  zawilgocenia  oraz  dlatego,  że  materiały  na  które 
podziała woda  zachowują  się w  bardzo  różny  sposób. 
Zjawisko podciągania  kapilarnego polega na podciąga-
niu wody przez ścianki porów. Zdolność podciągania ka-
pilarnego zależy przede wszystkim od rodzaju i układu 
warstw gruntu,  ukształtowania  terenu,  poziomu wody 

gruntowej,  rodzaju materiału  z  jakiego  został wykona-
ny mur i średnicy kapilar oraz składu chemicznego pod-
ciąganej wody. Silne podciąganie kapilarne będzie wy-
stępować w glinie, natomiast nie występuje w grubym 
i drobnym piasku oraz żwirze. Jest kilka źródeł zawilgo-
ceń obiektów  i  budynków. Pierwszym  z  nich  są wody 
znajdujące się w gruncie (podciąganie kapilarne). Kolejno 
są to wody opadowe (deszcze i śnieg, woda pochodząca 
z rozbryzgów) a także woda i wilgoć pochodząca z insta-
lacji wodociągowych i kanalizacyjnych (zalania, wycieki, 
awarie). Może również dojść do zawilgocenia na skutek 
higroskopijnego  poboru  wilgoci.  Wyróżniamy  zawilgo-
cenia  strukturalne  (ze  zwierciadła wody gruntowej  lub 
z tzw. wody rozproszonej) i powierzchniowe (na skutek 
kondensacji pary wodnej lub na skutek higroskopijnego 
poboru wilgoci).

Czym jest higroskopijność 
materiałów?
Higroskopijność  materiałów  budowlanych  to  zdol-
ność materiału do pobierania z otoczenia pary wodnej. 
Związki w materiale wiążąc parę wodną z otoczenia ule-
gają  rozpuszczeniu  i  powodują  nieregularne,  wilgotne 
lub mokre plamy, pojawiające się i znikające w zależności 
od warunków atmosferycznych. Do tych samych obja-
wów można zaliczyć zalewanie przez napływające wody 
opadowe,  przecieki  przez  nieszczelne  powłoki  wodo-
chronne, zalania powstałe przez nieszczelności dachów, 
rynien i rur spustowych czy różnych awarii instalacji wo-
dociągowych i kanalizacyjnych. 

Osuszanie  
budynków 
System ESO osuszył kilkadziesiąt tysięcy obiektów w Europie  
Monika Bałacińska - Prezes zarządu w DRY-HOME Professional

Woda obecna jest w każdym budynku i jest dla niego największym zagrożeniem bez względu na 
to, czy jest to woda opadowa, mgły, czy też podciągnięta woda z gruntu. Znany od 20 lat system 
ESO na rynkach Europy pozwolił na usunięcie problemu wilgotnych ścian kilkudziesięciu tysiąc-
om obiektów w Europie. Jakie są źródła zawilgoceń? Jak działa system ESO i w jakich budynkach 
się go stosuje?
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Dlaczego należy 
osuszać budynki? 
Zawilgocenie  budynku nie  tylko  prowadzi  do  jego de-
strukcji,  ale  ma  także  negatywny  wpływ  na  zdrowie 
użytkowników a zwłaszcza małych dzieci. Wraz ze wzro-
stem  wilgotności  maleje  ciepłochronność  w  budynku, 
a przede wszystkim zwiększa się ryzyko rozwoju korozji 
biologicznej,  rozwoju  grzybów  i  pleśni. Wywołują one 
biodegradację materiałów budowlanych, obniżają este-
tykę wnętrza i zewnętrza budynku, niszczą meble oraz 
inne przedmioty domowe a co najważniejsze - wpływają 
szkodliwie na samopoczucie  i  zdrowie  ludzi  i  zwierząt. 
Dlatego konieczność ochrony budynków przed niszczą-
cym oddziaływaniem wody  jest  rzeczą oczywistą oraz 
niezbędną,  niezależnie  od  źródła  pochodzenia wilgoci. 
Osuszanie to nic innego jak usuwanie nadmiaru wilgoci 
z elementów budynku czy obiektu. Dotyczy to wszyst-
kich rodzajów zawilgocenia opisanych powyżej.  

Dlaczego osuszanie NIE 
jest takie proste?
Osuszenie  budynków  z  jakiegokolwiek  zawilgocenia 
nie ogranicza  się  tylko do wstawienia do pomieszczeń 
osuszaczy  czy  źródeł  ciepła.  To  także  określenie  i  za-
projektowanie sposobu przygotowania prac osuszenio-
wych, intensywności osuszania, oznaczenie parametrów 
wilgotnościowych, itp. W takich przypadkach wymaga-
ne są przygotowania rozumiane jako zespół czynności, 

które należy wykonać przed podjęciem prac. Powinny 
to być konkretne zalecenia techniczne i technologiczne 
i określenie materiałów konstrukcji budynku. Temu ce-
lowi  powinno  towarzyszyć  trwałe  zmniejszenie  pozio-
mu wilgotności ścian do poziomu 3-6% wilgotności ma-
sowej budynku. Wilgotność suchego muru z cegły nie 
przekracza zazwyczaj 3-5%. 

Cegła zanurzona w wodzie może na-
siąknąć do 25% co oznacza, że w 7m3 
muru może znajdować się nawet 250-
350 litrów wody. Próba jej usunięcia 
w nieprzemyślany sposób może mieć 
odczuwalne konsekwencje.
Procesy  osuszania  powodują  zwiększone  odparowa-
nie wilgoci  z  elementu,  co  przy  braku  odpowiedniego 
zabezpieczenia  wodochronnego  (np.  hydroizolacji  fun-
damentów)  spowoduje  zwiększone  wnikanie  wilgoci 
z gruntu i intensyfikację procesów destrukcyjnych. Jakie 
metody osuszania należy zatem wybrać? Jak długo mają 
trwać prace osuszeniowe  i  do  jakiego poziomu należy 
osuszyć mur? 

Elektrofizyczny System 
Osuszania - ESO
Coraz częściej słyszy się o metodach zwanych ogólnie 
metodami  wykorzystującymi  interferencje  magnetycz-
ne.  Są  to  metody  wykorzystujące  jako  źródło  energii 
naturalne pole magnetyczne Ziemi, które jest przetwa-
rzane przez specjalne urządzenie na fale o ściśle dobra-
nej częstotliwości i amplitudzie, działające na swobodne 
jony znajdujące się w kapilarach i powodujące transport 
wilgoci  do gruntu  (cofanie  się wody podciąganej  kapi-
larnie). Wilgoć może być transportowana tylko kapilar-
nie przez  fundament,  ścianę oraz  tynk mający kontakt 
z gruntem lub przez nieodpowiednio izolowaną posadz-
kę. Mur  znajdujący  się  w  zasięgu  pola  generowanego 
przez  to urządzenie osuszany  jest do poziomu gruntu. 
Po uzyskaniu przez mury naturalnego stanu zawilgoce-
nia i dalsze pozostawienie urządzeń tworzy się „izolaqa 
pozioma”,  która  zabezpiecza  ściany  przed  ponownym 
podciąganiem wilgoci. Elektroosmoza to zjawisko prze-
mieszczania się cząsteczek wody pod wpływem przyło-
żonej różnicy potencjałów elektrycznych. Obecnie wy-
korzystuje się zjawisko odwróconej osmozy. Podłączone 
do prądu urządzenie generuje fale elektromagnetyczne 
o odpowiedniej częstotliwości i natężeniu, które wymu-
szają  kapilarny przepływ  cząsteczek wody w  kierunku 
ziemi. 
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Jak działa ESO?
System  ESO  jest  bezinwazyjnym  systemem,  który  nie 
wymaga  żadnych  prac  budowlanych:  kucia,  podcina-
nia muru, stosowania chemii czy nawiercania otworów. 
Niekonieczne  jest  również  wykonywanie  prac  ziem-
nych,  czyli  wykonywanie  izolacji  zewnętrznej  muru. 
Urządzenie  emituje  bardzo  niskie  pole  magnetyczne 
o częstotliwości mniejszej niż 10Hz.,  którego działanie 
zmienia polaryzację muru z dodatniej na ujemną w pro-
mieniu 14 m. Woda ma trwały moment dipolowy i posia-
da cząstkowy ładunek ujemny, więc proces podciągania 
wody z gruntu ulega odwróceniu. System ESO w szcze-
gólności sprawdza się w obiektach zabytkowych, gdzie 
konserwator zabytków nie wyraża zgodny na narusze-
nie murów, wiercenie czy uszkadzanie. 

System jest znany na rynkach Europy 
już od około 20 lat. Pozwolił na usu-
nięcie problemu wilgotnych ścian 
kilkudziesięciu tysiącom obiektów 

w Austrii, Francji, Niemczech czy 
w typowo zabudowanych kamien-
nych obiektach we Włoszech. 
Samo  urządzenie  jest  produkcji  austriackiej  i  dlatego 
posiada  certyfikat  zgodności  do  użytku  CE.  Posiada 
również  polski  atest  Narodowego  Instytutu  Zdrowia 
Publicznego, który potwierdza możliwość stosowania go 
w warunkach przemysłowych i domowych. Oferowany 
System  ESO  gwarantuje  osuszenie murów w  określo-
nym czasie (lub zwrot pieniędzy), po którym urządzenie 
pozostaje własnością klienta a wykonawca gwarantuje 
jego  sprawne  działanie  przez  kolejne minimum 20  lat. 
Naturalnie, aby potwierdzić  jego skuteczność przepro-
wadzone zostają profesjonalne, kontrolne pomiary wil-
gotności murów z  ich środka za pomocą wagosuszarki 
oraz sporządzenia protokołu określającego stan począt-
kowy  przed  instalacją  systemu oraz  po  upływie  okre-
ślonego czasu (standardowo to 12 i 36 miesięcy). Dzięki 
takiej gwarancji klienci czują się bezpiecznie w zakresie 
skuteczności działania a niski nakład prac generuje kosz-
ty nieraz kilkukrotnie mniejsze niż inne dostępne na ryn-
ku alternatywy. Więcej informacji na systemeso.pl.



Merytoryka  ubrana  we właści-
wą formę graficzną zyskuje na 
wartości poprzez podniesienie 
jakości przekazu. Jest to wartość 
dodana, którą trudno przecenić, 
gdy zależy nam na pozycji wia-
rygodnego Partnera w biznesie.  
– Jan Pająk
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Czym jest Sferolit?
Sferolit  to  ciekła  powłoka  ceramiczna,  posiadają-
ca  właściwości  izolacji  cieplnej  i  wodoochronnej. 
Mikroceramiczny wypełniacz, zintegrowany w mieszan-
kę akrylowych kopolimerów stosowany  jest  jako prze-
ciwgrzybicza,  antykorozyjna,  termoizolacyjna  powłoka 
do  ścian  zewnętrznych,  systemów  ogrzewania,  kanali-
zacji i zaopatrzenia w wodę, ościeży okiennych, cystern 

i zbiorników. Właściwości izolacyjne tego materiału ba-
zują na zdolności próżni do utrzymywania zadanej tem-
peratury,  ograniczając  przedostanie  się  ochłodzonych 
lub nagrzanych cząstek powietrza z zewnątrz. Podstawą 
Sferolitu są miliony próżniowych pustych cząstek, które 
po naniesieniu i wyschnięciu tworzą szczelną membranę. 

Jakie jest działanie 
rewolucyjnego Sferolitu?
Ta  rewolucyjna  nanotechnologia w  systemach  oszczę-
dzania  energii  cieplnej  i  zwiększania  bezpieczeństwa 
ma niezwykłe działanie. Płynna  termoizolacja w wyni-
ku polimeryzacji staje się trwałym pokryciem, do 40% 
obniżając  utraty  ciepła. Nie  przepuszcza wody,  umoż-
liwia  jednocześnie  swobodne oddychanie powierzchni. 
Paroprzepuszczalność dzięki, której zachodzi intensyw-
na wymiana powietrza, oszczędza dodatkowo 7-9 % cie-
pła i zabezpiecza przed rozwojem grzybów, pleśni, ko-
rozji oraz  innych negatywnych skutków oddziaływania 
środowiska. Materiał może powiększyć objętość o 1/4, 
nie zakłócając przy tym przyczepności z powierzchnią. 
Jeden metr kwadratowy powłoki potrafi wytrzymać do 
380 ml wody  /  godzinę  i  dosyć  szybko wyschnąć  po 
deszczu. Właśnie  dlatego  Sferolit  stosowany  jest  jako 
środek  wykończeniowy  do  ocieplania  ścian,  stropów, 
posadzek,  dachów,  infrastruktury  budynku  oraz  masy 
i urządzeń.

Sferolit       
nanotechnologiczna nowość 
Termoizolacja zwiększająca powierzchnię zabudowy 
Rafael Jaworski - President PACFM, CEO w Sferolit, Dyrektor generalny w Hitech Construction

Sferolit to termoizolacyjna nowość w Europie. Warstwa powłoki sferolitu o grubości 3 mm za-
pewnia takie same właściwości izolacyjne, jak ok. 600 mm wełny mineralnej, czy styropianu. Za-
pewnia stały dostęp do przeglądu odizolowanej powierzchni bez konieczności zatrzymania cyklu 
produkcyjnego, przestojów, związanych z naprawą i z zakłóceniami w funkcjonowaniu sprzętu 
produkcyjnego. Jednak co ważniejsze, jest to zamiennik styropianu, wełny, otulin, pianek i paneli, 
co przekłada się na możliwość zwiększania powierzchni zabudowy. Jest łatwiejszy w nakładaniu, 
zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne systemy ociepleń. Co warto jeszcze wiedzieć o tej innowa-
cyjnej nanotechnologii termoizolacyjnej?
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Właściwości nanopreparatu
Właściwości  energooszczędne  Sferolitu  uwarunkowa-
ły się zdolnością odbijania promieniowania. Środek ten 
rozprasza  do  85%  światła  słonecznego  i  ponad  90% 
promieniowania  podczerwonego.  Oszczędzanie  ener-
gii  staje  się możliwe dzięki procesom endotermicznym 
w membranie. Powierzchnia pustych cząstek w procesie 
wysychania powiększa się i powstałe w wyniku tego pę-
cherzyki odbijają do 25% ciepła w kierunku odwrotnym 
w wyniku filtrowania potoku ciepła w widmie podczer-
wieni. W związku z czym w pomieszczeniu, ocieplonym 
Sferolitem,  będzie  ciepło  zimą  i  dość  chłodno  latem. 
Dzięki właściwościom odbijającym promienie słoneczne, 
środek ten jest długowieczny. Sferolit nie ulega zmianom 
mechanicznym,  na  powierzchni  nie  powstają  szczeliny 
a pokrycie nie blaknie pod wpływem światła. Powłoka 
energooszczędna  Sferolitu  składa  się  ze  specjalnego 
materiału  wiążącego  na  bazie  wodnej,  zawierającego 
miliony  próżniowych  pustych  cząstek  ceramicznych 
(bąbelków) o średnicy 20-120 mikronów. Po wyschnię-
ciu warstwa Sferolitu w wyniku polimeryzacji  staje się 
trwałą, sprężystą, nieprzepuszczającą wilgoć strukturą, 
o grubości od 1 do 3 mm (membrana). Właściwości spe-
cyficzne tej membrany zapewniają energooszczędność. 
Oszczędzanie  energii  na  nagrzewanie  i  schłodzenia 
budynku osiągane  jest  dzięki  zwiększeniu  powierzchni 
oraz na skutek procesów endotermicznych w membra-
nie termoceramicznej.

Właściwości w budownictwie 
i przemyśle
Farba  termoizolacyjna  ma  swoje  zastosowanie  w  bu-
downictwie mieszkaniowym, publicznym, komercyjnym, 
przemysłowym - w budowie maszyn, do ochrony we-
wnętrznych powierzchni nadwozi pojazdów, w tym do 
części transportu kolejowego, przed korozją, kondensa-
cją  i wibracją podczas pracy a także w energetyce, do 
układania  dodatkowej  izolacji  termicznej  rurociągów, 
kominów i urządzeń. Sferolit posiada wysoki efekt  izo-
lacji  akustycznej,  która  przyczynia  się  do  zmniejszenia 
hałasu i wibracji, które są nie do uniknięcia w produkcji. 
Z wszystkich powyższych cech sferolitu najważniejsze 
jest, że jest to rozwiązanie tańsze niż wiele innych izola-
torów cieplnych. Istotne cechy tego produktu to: wysoka 
przyczepność do niemal wszystkich materiałów używa-
nych w produkcji, elastyczność i  łatwość zastosowania 
i wysoka  izolacyjność cieplna. Sferolit  zmniejsza  straty 
ciepła  do 40 %. Dla  przemysłu  jest ważnym wskaźni-
kiem działając do -50’C. Wykazuje odporność na ogień 
i  zdolność  do  wytrzymywania  obciążeń  statycznych 
i  dynamicznych.  Ponadto  jest  całkowicie  nietoksyczny 
i  nieszkodliwy,  więc  można  użyć  tego  materiału  jako 
izolacji cieplnej w zakładach produkcji  spożywczej, czy 

farmaceutycznej. Jest również bardzo trwały - ma mini-
mum 15 lat ochrony. Sprawia to, że jego zastosowanie 
w  obiektach  przemysłowych  jest  ekonomicznie  opła-
calne. Sferolit odbija ponad 85% promieniowania pod-
czerwonego. Jest w dwóch kolorach: szary (kolor pod-
stawowy) oraz biały (można barwić dodając pigmenty). 
Warstwę Sferolitu można malować farbami elewacyjny-
mi (różne kolory) po całkowitym wyschnięciu.

Deklaracja zgodności z normami
Jako  producent  zadbaliśmy  o  jakość  produktu,  któ-
rą potwierdzają  liczne certyfikaty  i  standardy. Produkt 
posiada  zgodność  z  normą  EN  1504-2:2004,  System 
4  –  Deklaracja  właściwości  użytkowych.  Produkty 
i  systemy  ochrony  naprawy  konstrukcji  betonowych. 
Oznakowanie CE potwierdza, że Sferolit spełnia wszyst-
kie wymagania dyrektyw nowego podejścia, a także, że 
produkt  poddany  został  procedurom oceny  zgodności 
zakończonych  pozytywnym wynikiem.  Kolejna  norma, 
którą  spełnia  produkt  to  EN  ISO  7783:2011  -  Farby 
i  lakiery  -  Oznaczanie  właściwości  przenikania  pary 
wodnej - Metoda z zastosowaniem naczynka. Ustalono 
metodę  oznaczania  współczynnika  przenikania  pary 
wodnej przez farby, lakiery, powłoki, systemy powłoko-
we i produkty podobne. Norma, którą spełnia produkt 
to EC 1062-3:2008 - Farby i  lakiery - Wyroby lakiero-
we  i  systemy  powłokowe  stosowane  na  zewnątrz  na 
mury i beton - Część 3: Oznaczanie przepuszczalności 
wody.  Ustalono metodę  oznaczania  przepuszczalności 
wody  przez  powłoki,  systemy  powłokowe  i  produkty 
podobne,  stosowane  na  zewnętrzne mury. Metoda  ta 
jest przydatna dla powłok i systemów powłokowych na 
podłożach porowatych,  takich  jak cegła, beton  i  tynki. 
Sferolit posiada również Certyfikację ECM - Certyfikacja 
jakości  i  bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpie-
czeństwem i utrzymaniem. Partnerem technologicznym 
jest firma GRACO, która zapewnia naszym klientom do-
radztwo technologiczne w doborze urządzeń do malo-
wania Sferolit’em, a także kompleksową obsługę serwi-
sową urządzeń na terytorium całej Europy. Zapewniamy 
sieć lokalizacji GRACO oraz dojazd do Klienta.
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Rewolucje przemysłowe
Pierwsza rewolucja przemysłowa związana była z wyna-
lezieniem maszyny  parowej,  która  częściowo  zastępo-
wała w zakładach produkcyjnych pracę ludzkich mięśni 
oraz zmieniła  technologię środków komunikacji. Druga 
rewolucja  przemysłowa  opierała  się  na  automatyzacji 
produkcji  i  wdrożeniu  linii  produkcyjnych  umożliwiają-
cych produkcję masową powtarzalnych komponentów. 
Najbardziej  znaną  z  nich  była wdrożona w  1913  roku 
linia produkcyjna Henry’ego Forda. Kiedy w 1968 roku 

w Stanach Zjednoczonych Modicon stworzył pierwszy 
programowalny  sterownik  logiczny  (PLC)  -  Modicon 
084 to znalazł on swoje zastosowanie w przemyśle, in-
frastrukturze  i  sektorze budowlanym. Zapoczątkowało 
to nowy trend - automatykę na powszechną skalę i tym 
samym trzecią rewolucję przemysłową. Pozwoliło to na 
wprowadzenie elastycznych modeli produkcji, które po-
legały na automatyzacji pojedynczych maszyn i proce-
sów. Po trzeciej rewolucji przemysłowej przyszła czwar-
ta,  która  niesie  za  sobą  kompleksową  transformację 
cyfrową przedsiębiorstw. Umożliwia  łączenie urządzeń 
w  ramach  cyfrowych  ekosystemów,  oraz  pogłębianie 
integracji wewnątrz poziomych i pionowych łańcuchów 
wartości.  Obecnie  przedsiębiorstwa  przechodzą  cy-
frową  transformację,  w  której  zmianom  ulegają  łań-
cuchy  wartości,  produkty,  usługi  i  modele  biznesowe. 
Wyróżnia się osiem filarów czwartej rewolucji przemy-
słowej, z których większość już dziś ma swoje zastoso-
wanie w branży dewelopersko-budowlanej.

Maszyny Autonomiczne  
w Volvo (Electric  Site)
Jest to pierwszy filar, który obejmuje współpracujące ze 
sobą maszyny wykorzystujące zaawansowane sensory, 
cechujące się zestandaryzowanym interfejsem. W przy-
padku  budownictwa  dzięki  zaprogramowanej  sekwen-
cji działań - w oparciu o opracowane modele BIM oraz 

Transformacja  
cyfrowa 
Wpływ Przemysłu 4.0 na projekty dewelopersko-budowlane  
 Anna Tryfon- Bojarska - Innovation Manager, Skanska CDE, CEE Market

Czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą kompleksową transformację cyfrową przedsię-
biorstw i ich modeli biznesowych (Przemysł 4.0.). Jej osiem filarów ma wpływ również na branżę 
dewelopersko-budowlaną. Maszyny autonomiczne, produkcja addytywna, rozszerzona rzeczy-
wistość, platforma integrująca systemy budynkowe, Internet Rzeczy, Chmura obliczeniowa Mi-
crosoft Azure, Big Data, Analytics to wszystko co wpływa na rozwój wizji smart cities. Poznaj 
projekty czwartej rewolucji przemysłowej, które Skanska wdrażała z Volvo (Electric Site) i Ikea 
(BoKlok). Zobacz również, które filary Przemysłu 4.0 zastosowaliśmy w budynkach Skanska 
Spark w Warszawie i Skanska Wave w Gdańsku.

Autonomiczne maszyny Volvo Concept Lab
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dane obrazujące ich otoczenie - są one w stanie wyko-
nywać założone zakresy prac. Przykładem zastosowania 
takich maszyn  jest  projekt  „Electric  Site”  firm Skanska 
i Volvo zakładający stworzenie autonomicznego zakładu 
produkcji kruszywa w kamieniołomie Vikan Kross koło 
Göteborga w Szwecji - od wydobycia, poprzez krusze-
nie wstępne,  aż po  transport,  gdzie pracują elektrycz-
ne  i  autonomiczne prototypy maszyn. Te  innowacyjne 
maszyny  Volvo  CE  pozwalają  także  na  elektryfikację 
wszystkich  etapów  procesu.  To  przełomowy  krok  na 
drodze  do  tworzenia  nowych  metod  pracy,  zarządza-
nia  placem  budowy  w  sposób  efektywny,  bezpieczny 
i zmniejszający ślad węglowy. 

Produkcja addytywna  
w IKEA (BoKlok)
Drugi  sektor  to  Produkcja  addytywna  pozwalająca  na 
realizację pełnych produktów czy komponentów z wy-
korzystaniem określonego rodzaju surowców (druk 3D, 
prefabrykacja, modułowość). Ten rodzaj kreowania łań-
cucha dostaw wspiera koncepcję dostaw w określonym 
dla danego projektu  czasie  (ang.  just  in time delivery). 
Ma  to  szczególne  znaczenie,  gdy  realizujemy  projekt 
deweloperski w centrum miasta, w warunkach ograni-
czonej  powierzchni  placu  na  składowanie  materiałów 
oraz możliwości zajęcia pasa ruchu. Na początku lat 90-
tych  Skanska  i  Ikea  postanowiły  wspólnie  opracować 
koncepcję  wysokiej  jakości,  zrównoważonego  i  jedno-
cześnie taniego domu łączącego ze sobą wiele elemen-
tów produkcji addytywnej. Tak powstał BoKlok.  Do tej 
pory w formule BoKlok zbudowano ponad 11 000 do-
mów w Szwecji, Finlandii, Danii  i Norwegii. Większość 
domów  BoKlok  powstaje  w  zakładzie  produkcyjnym 

prefabrykacji. Małe apartamenty można zbudować  już 
w  ciągu  jednego  dnia.  Ludzie  mieszkający  w  pobliżu 
placu budowy, gdzie powstaje osiedle w oparciu o kon-
cepcję BoKlok doceniają  szybkość  realizacji  inwestycji, 
minimalny wpływ  na  ich  codzienne  życie  -  praca  jest 
czysta, spokojna i cicha. Pracownicy realizujący ze stro-
ny wykonawcy  te  projekty  podkreślają,  że  ta  formuła 
wspiera bezpieczeństwo prac na budowie. Z uwagi na 
ograniczoność zasobów nieodnawialnych stosowanych  
w budownictwie projekty  te wykonywane  są  z wyko-
rzystaniem  drewna,  które  jest  najbardziej  neutralnym 
dla  klimatu  i  naturalnym materiałem  budowlanym. Ma 
to na celu  zminimalizowanie negatywnego wpływu na 
środowisko.  Większość  materiałów  jest  przetwarzana 
na miejscu, a mniej niż jeden procent zostaje wyrzucony. 
Ślad węglowy jest mniejszy o 50% w porównaniu z tra-
dycyjnym projektem budowlanym.

Rozszerzona rzeczywistość 
w budynku Skanska Wave
Kolejny filar to rozszerzona rzeczywistość (ang. augmen-
ted  reality)  to  technologia  łącząca  świat  rzeczywisty 
z generowanym komputerowo hologramem wizualizują-
cym przyszły projekt biurowy w dowolnej skali, również 
rzeczywistej 1:1. Skanska stosuje  tą technologię na eta-
pie prezentacji projektu dla klientów, by mogli doświad-
czyć tego jak będzie wyglądało ich biuro w przyszłości, 
widok z okna ich piętra, lobby na parterze gdy wchodzi-
my do budynku czy przestrzeń otaczającą budynek. To 
swoisty  spacer w przyszłość dający możliwość odczu-
cia atmosfery miejsca, w którym przyszłości powstanie 
nowe biuro i miejsca pracy. Transformacja cyfrowa dzię-
ki dostępnym technologiom silnie oddziałuje na proces 
deweloperski.  Jednym  z  trendów,  który  był  koncepcją 
w 2002  roku  (Uniwersytet Michigan),  a  teraz  już  real-
nie funkcjonującym, technologicznym rozwiązaniem jest 
cyfrowy bliźniak. To cyfrowa replika fizycznego budyn-
ku, która pozwala analizować procesy w nim zachodzą-
ce. Pierwszy cyfrowy bliźniak  (ang. Digital  twin), który 
Skanska  stworzyła  w  Europie  Centralnej  to  budynek 
Skanska Spark w Warszawie. Składa się z kilku kompo-
nentów,  które  są  kolejnymi  filarami  czwartej  rewolucji 
przemysłowej. 

Connected by Skanska 
w budynku Skanska Spark
Czwarty filar to jedna platforma integrująca systemy bu-
dynkowe. Jest to autorski system Connected by Skanska 
do  całościowego  zarządzania  budynkiem  biurowym 
i powierzchniami do pracy. Dzięki otwartej architektu-
rze będzie systematycznie rozwijany i elastycznie dopa-
sowywany  do  zmieniających  się  potrzeb  i  technologii. 

Wizualizacja projektu Skanska Wave w Gdańsku
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Warszawski biurowiec Spark  jest pierwszym obiektem, 
w którym zastosowano Connected by Skanska. System 
ten umożliwia każdemu użytkownikowi budynku dostęp 
do innowacji budynkowych z poziomu telefonu osobiste-
go. Usprawnia on także codzienną operacyjną pracę i po-
zwala zaoszczędzić 15 min dziennie, co daje 5 dni rocznie.

Internet rzeczy
Piątym  filarem  jest  internet  rzeczy  (ang.  Internet  of 
Things).  IoT  to  sieć  obiektów  fizycznych,  które  korzy-
stają  z  technologii  wbudowanych  do  komunikowania 
się  z  innymi  urządzeniami  i  wykrywania  zdarzeń  za-
chodzących  w  środowisku  zewnętrznym.  Pozwala  na 
automatyzację  procesów,  wzrost  ilości  dostępnych 
danych  czy  możliwości  obliczeniowych  oraz  ucze-
nie maszynowe. Dzięki  dużej  ilości  danych  zbieranych 
przez czujniki    (np. sensory) w budynku Skanska Spark 
– Beacony  można dokonać szczegółowej analityki da-
nych  pochodzących  z  systemów  budynkowych  w  za-
kresie  efektywności  wykorzystania  przestrzeni  biuro-
wej,  zastosowanych  rozwiązań  technologicznych  czy 
analityki  zużycia  mediów.  Beacony,  które  komunikują 
się z telefonami pozwalają na personalizację oświetlenia 
(sceny, barwa) czy poziomu temperatury w wyznaczo-
nych przestrzeniach biurowych zgodnie z preferencjami 
użytkowników, co poprawia komfort pracy w budynku.

Chmura obliczeniowa 
Microsoft Azure
Szósty  filar  to  integracja  danych  i  ich  zaawansowa-
na  analityka  oparta  o  chmurę  obliczeniową Microsoft 
Azure  z  zastosowaniem  sztucznej  inteligencji,  co 
pozwala  na  zaawansowaną  analitykę  budynkową. 
Budynek  Skanska  Spark  już  od  początku  był  pro-
jektowany  i  realizowany  z  wykorzystaniem  tech-
nologii  cyfrowych  BIM  (ang.  Building  Information 
Management  System),  co  stanowi  swoistą  bazę  dla 
digitalizacji  danych  całego  cyklu  życia  tego  projektu.

Big Data and analytics
Big Data and analytics – (e.g. from ERP1, SCM2, MES3, 
CRM4  i  dane  pochodzące  z  maszyn)  to  duże  zbiory 
danych,  czyli  zasoby  informacyjne  o  dużej  objętości 
i  zmienności  w  czasie  oraz  wysokiej  różnorodności, 
wymagają  innowacyjnych  form  przetwarzania  infor-
macji, które umożliwiają lepszą ich analitykę, łatwiejsze 
podejmowanie  decyzji  oraz  automatyzację  procesów 
biznesowych.  Analityka  danych  umożliwia  firmom  za-
rządzanie kluczowymi danymi, które są istotne z punktu 
widzenia czasu, kosztów i jakości realizowanych projek-
tów. Przykładem w tym zakresie może być pogłębiana 
współpraca  z  dostawcami  materiałów  stosowanych 

w projekcie  budowlanym  celem usprawnienia  logistyki 
dostaw  na  potrzeby  konkretnego  projektu.  Firmy  bu-
dowlane na wielu poziomach rozpoczynają wykorzysty-
wać  dane  w  zakresie:  poprawy  zarządzania  ryzykiem,  
bezpieczeństwa czy zgodności z regulacjami prawnymi.

Przemysł 4.0 w przyszłości
Projekty deweloperskie - biurowe w całym cyklu swoje-
go życia generują dane począwszy od opracowania stu-
dium Due Dilligence w zakresie decyzji o zakupie działki, 
poprzez etap projektowania, realizacji  i utrzymania bu-
dynku. Każda osoba wchodząca  do budynku  zostawia 
swój  digitalny  ślad.  Czwarta  rewolucja  przemysłowa 
i  wprowadzane  przez  nią  integracje  technologii  oraz 
systemy  informacyjne  pozwalają  na  odwzorowywanie 
w formie cyfrowej procesów i decyzji. To wszystko ma 
wpływ na projekt budowlany, późniejszy budynek, ana-
lizę zmieniających się preferencji najemców czy progno-
zowanie kosztów jego eksploatacji. Jak wskazują bada-
nia przeprowadzone przez Instytut Gartnera 48 % firm, 
które wdrażają  już  rozwiązania  IoT,  planuje  implemen-
tację  technologii  tzw.  „cyfrowych  bliźniaków”.  Widzą 
one szansę na jeszcze szybsze dostosowywanie się do 
rynkowych zmian.  Upatrują w nim narzędzie do ograni-
czania kosztów związanych z zarządzaniem budynkiem. 
Z  technologii  tej  coraz  częściej  zaczynają  korzystać 
także miasta,  które chcą  realizować wizję  smart  cities.

Model BIM Budynku Skanska Spark
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