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WYZNACZNIKI SEKTOROWE 

Wyznaczniki sektorowe to grupy kompetencji kluczowych dla sektora nieruchomości 

odnoszące się do poszczególnych aspektów działalności w sektorze. Ich zadaniem jest 

określać sektor, tj. wskazywać obszary objęte SRK dla Sektora Nieruchomości oraz 

porządkować kompetencje według zagadnień tematycznych. 

W ramach wyznaczników sektorowych pogrupowano kompetencje w zakresie wiedzy i 

umiejętności. 

 

 

WIEDZA, 

UMIEJĘTNOŚCI 

Wyznaczniki 

sektorowe 

Opis wyznaczników 

  

Nieruchomość 
W ramach wyznacznika zgrupowano kompetencje dotyczące 

nieruchomości i jej atrybutów. 

W szczególności wyznacznik obejmuje kompetencje związane 

z: 

● analizą cech nieruchomości, 

● ustalaniem stanu prawnego nieruchomości,  

● określeniem przeznaczenia nieruchomości, 

opracowywaniem koncepcji funkcjonowania 

nieruchomości i kreowaniem wizerunku nieruchomości, 

● eksploatacją nieruchomości, w tym utrzymaniem stanu 

technicznego oraz zapewnieniem i monitorowaniem 

mediów i usług niezbędnych do funkcjonowania 

nieruchomości 



Transakcja W ramach wyznacznika zgrupowano kompetencje dotyczące 

transakcji realizowanych w sektorze nieruchomości, tj. 

transakcji związanych z obrotem prawami do nieruchomości, 

jak również innych transakcji zawieranych na potrzeby 

nieruchomości. 

W szczególności wyznacznik obejmuje kompetencje związane 

z: 

● przygotowaniem i promocją oferty, prezentacją 

nieruchomości, 

● ustaleniem warunków i zawieraniem transakcji 

związanych z obrotem nieruchomościami oraz 

zakupem towarów i usług związanych z 

funkcjonowaniem nieruchomości, 

● znajomością zasad i regulacji prawnych dotyczących 

obrotu i gospodarowania nieruchomościami 

 

Klient W ramach wyznacznika zgrupowano kompetencje dotyczące 

relacji z klientem i użytkownikiem nieruchomości.  

W szczególności wyznacznik obejmuje kompetencje związane 

z: 

● badaniem potrzeb klienta i użytkownika nieruchomości, 

● nawiązywaniem relacji i komunikowaniem się z 

klientem, w tym w sytuacjach trudnych, np. 

konfliktowych, 

● dostosowywaniem nieruchomości do potrzeb klienta w 

tym w zakresie jakości środowiska wewnętrznego, 

dostępności, wyposażenia 

Bezpieczeństwo i 

środowisko 

W ramach wyznacznika zgrupowano kompetencje dotyczące 

zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości oraz aspektów 

środowiskowych.  

W szczególności wyznacznik obejmuje kompetencje związane 

z: 

● przeprowadzaniem analizy ryzyka, zapewnianiem 

bezpieczeństwa i zabezpieczaniem nieruchomości 

przed ryzykiem, 

● monitorowaniem i minimalizowaniem oddziaływania 

nieruchomości na środowisko i klimat oraz gospodarką 

cyrkularną. 



Otoczenie i rynek W ramach wyznacznika zgrupowano kompetencje związane z 

rynkiem nieruchomości oraz jego otoczeniem, w tym 

otoczeniem prawnym i społeczno-gospodarczym oraz 

kompetencje związane z wpływem sąsiedztwa na 

nieruchomość. 

W szczególności wyznacznik obejmuje kompetencje związane 

z: 

● analizą rynku nieruchomości oraz zjawisk na nim 

występujących, 

● analizą otoczenia rynku nieruchomości, w tym analizą 

otoczenia prawnego, otoczenia konkurencyjnego 

społeczno-gospodarczego, 

● analizą sąsiedztwa nieruchomości i jego wpływu na 

nieruchomość, 

● analizą zagrożeń wpływających na rynek 

nieruchomości 

Finanse W ramach wyznacznika zgrupowano kompetencje dotyczące 

wyceny nieruchomości i aspektów finansowych 

gospodarowania nieruchomościami zarówno w zakresie 

bieżącego zarządzania kosztami i budżetem nieruchomości, 

jak też inwestowania w nieruchomości. 

W szczególności wyznacznik obejmuje kompetencje związane 

z: 

● rozliczaniem i optymalizacją kosztów związanych z 

funkcjonowaniem nieruchomości, 

● zarządzaniem należnościami, 

● tworzeniem planów finansowych, 

● inwestowaniem w nieruchomości, w tym oceną 

inwestycji i jej finansowaniem, 

● wyceną nieruchomości  

 

 

 

 



WYZNACZNIK NAZWA WIĄZKI POZIOM 3 POZIOM 4 POZIOM 5 POZIOM 6 POZIOM 7

klasyfikacja 
nieruchomości

typy, rodzaje, elementy składowe 
nieruchomości, rodzaje powierzchni w 
nieruchomościach

klasyfikacje i oznaczenia jakościowe 
nieruchomości, standardy jakości 
powierzchni w nieruchomościach

normy i standardy pomiaru i oznaczania 
powierzchni w nieruchomościach

funkcje nieruchomości przeznaczenie i funkcje nieruchomości
wymogi prawne związane z 
wykorzystywaniem nieruchomości na 
różne cele

specyfikę gospodarowania 
nieruchomością wynikającą z jej funkcji i 
przeznaczenia

cechy nieruchomości
źródła danych dotyczących 
nieruchomości

cechy nieruchomości wpływające na 
wartość i funkcjonalność nieruchomości

wpływ cech nieruchomości na wartość i 
funkcjonalność nieruchomości

prawa do 
nieruchomości

rodzaje (typy) praw do nieruchomości 
(rzeczowe, rzeczowe ograniczone, 
zobowiązania umowne)

uprawnienia i ograniczenia związane z 
poszczególnymi rodzajami praw do 
nieruchomości

wartość 
nieruchomości

rodzaje wartości nieruchomości 
relacje i powiązania między 
poszczególnymi rodzajami wartości 
nieruchomości

regulacje prawne dotyczące wartości 
nieruchomości

strategie i metody budowania 
wartości nieruchomości, strategie i 
metody kreowania wizerunku 
nieruchomości

infrastruktura, stan 
techniczny i 
eksploatacja 

nieruchomości

funkcje, elementy oraz zasady obsługi 
infrastruktury technicznej nieruchomości

zasady, dobre praktyki oraz obowiązki 
informacyjne dotyczące eksploatacji 
nieruchomości,  procedury, zasady i 
metody rozliczania i dokumentowania 
skutków awarii

regulacje prawne określające wymogi 
dotyczące infrastruktury nieruchomości, 
wymogi dotyczące stanu technicznego 
nieruchomości oraz wymogi dotyczące 
eksploatacji nieruchomości

dostępne na rynku technologie 
oraz rozwiązania organizacyjne 
wspomagające eksploatację 
nieruchomości

najnowsze rozwiązania 
organizacyjne oraz technologie 
wspomagające działania związane 
z eksploatacją nieruchomości

dokumentacja
typy i rodzaje dokumentacji związanej z 
nieruchomością

elementy oraz przeznaczenie 
dokumentacji związanej z 
nieruchomością (np. operatu 
szacunkowego, planu zarządzania 
nieruchomością, książki obiektu 
budowlanego) 

zasady sporządzania, aktualizowania i 
opiniowania dokumentacji związanej z 
nieruchomością (np. operatu 
szacunkowego, planu zarządzania 
nieruchomością, książki obiektu 
budowlanego)

analiza cech 
nieruchomości  

pozyskiwać dane dotyczące 
nieruchomości, w tym wykonywać wizję 
lokalną, odczytywać dane z operatu 
szacunkowego, ksiąg wieczystych, map, 
planów, planów zagospodarowania 
przestrzennego baz danych i innych 
źródeł

identyfikować cechy nieruchomości 
wpływające na jej wartość i 
funkcjonalność, dobierać i oceniać źródła 
danych dotyczących analizowanej 
nieruchomości

analizować dane dotyczące 
nieruchomości, oceniać jakość 
nieruchomości, oceniać wpływ cech 
nieruchomości na jej wartość i 
funkcjonalność

określanie stanu 
prawnego

dobierać i oceniać źródła danych 
niezbędne do określenia stanu prawnego 
nieruchomości

określać na podstawie źródeł danych 
stan prawny nieruchomości

analizować stan prawny 
nieruchomości

określanie 
funkcjonalności

odczytywać z dokumentów informacje 
dotyczące przeznaczenia i funkcji 
nieruchomości

identyfikować możliwości przeznaczenia 
i funkcjonowania nieruchomości

analizować i oceniać możliwości 
przeznaczenia i funkcjonowania 
nieruchomości

opracowywać i optymalizować 
koncepcję przeznaczenia i 
funkcjonowania nieruchomości

opracowywać koncepcję 
gospodarowania portfelem 
nieruchomości

utrzymanie stanu 
technicznego

wykonywać drobne naprawy w ramach 
bieżącej konserwacji 

identyfikować usterki i nieprawidłowości 
stanu technicznego obiektu, rozliczać i 
dokumentować skutki awarii

oceniać stopień uszkodzenia obiektu, 
stopień zużycia technicznego i 
funkcjonalnego, określać potrzeby w 
zakresie napraw, remontów i 
modernizacji

sporządzać plany przeglądów, 
napraw, remontów, modernizacji

kreowanie wizerunku 
nieruchomości

realizować działania marketingowe 
związane z kreowaniem wizerunku 
nieruchomości

dobierać działania marketingowe 
związane z kreowaniem wizerunku 
nieruchomości 

opracowywać plany działań 
marketingowych związanych z 
kreowaniem wizerunku 
nieruchomości

opracowywać strategie 
pozycjonowania nieruchomości

zapewnienie mediów odczytywać zużycie mediów
dobierać media niezbędne dla danej 
nieruchomości

monitorować i analizować zużycie 
mediów

planować zapotrzebowanie na 
media, tworzyć plany 
oszczędnościowe zużycia mediów

opracowywać długoterminowe 
strategie optymalizacji zużycia 
mediów 

zapewnienie usług 

sporządzać specyfikację usług, w tym 
związanych z utrzymaniem terenów 
zielonych, utrzymaniem czystości, 
ochroną nieruchomości, obsługą 
serwisową, przeprowadzkami

określać zapotrzebowanie 
nieruchomości na usługi, w tym z 
utrzymaniem terenów zielonych, 
utrzymaniem czystości, ochroną 
nieruchomości, obsługą serwisową

tworzyć plany związane z 
utrzymaniem nieruchomości, w 
tym z utrzymaniem terenów 
zielonych, utrzymaniem czystości, 
ochroną nieruchomości, obsługą 
serwisową, przeprowadzkami

tworzyć plany związane z 
utrzymaniem nieruchomości, w 
tym z utrzymaniem terenów 
zielonych, utrzymaniem czystości, 
ochroną nieruchomości, obsługą 
serwisową, przeprowadzkami w 
sytuacjach nietypowych

monitorowanie 
realizacji usług

monitorować realizację zadań przez 
osoby i służby działające na rzecz 
nieruchomości

koordynować działania osób i 
służb realizujących zadania na 
rzecz nieruchomości

koordynować działania osób i 
służb realizujących zadania na 
rzecz nieruchomości w sytuacjach 
nietypowych

prowadzenie 
dokumentacji

opracować i prowadzić dokumentację 
związaną z nieruchomością np. operat 
szacunkowy, plan zarządzania 
nieruchomością, książka obiektu 
budowlanego

weryfikować dokumentację 
związaną z nieruchomością np. 
operat szacunkowy, plan 
zarządzania nieruchomością, 
książka obiektu budowlanego

podstawy prawne 
gospodarowania 

nieruchomościami

podstawowe zasady gospodarowania 
nieruchomościami

regulacje prawne związane z 
gospodarowaniem nieruchomościami, w 
tym nieruchomościami publicznymi

zależności i powiązania między 
aktami prawnymi związanymi z 
transakcjami dotyczącymi 
nieruchomości, w tym 
nieruchomościami publicznymi

kierunki i założenia polityki 
związane z gospodarowaniem 
nieruchomościami

zasady zawierania 
transakcji

rodzaje transakcji związanych z 
nieruchomościami, elementy umów i 
tryb zawierania umów

wynikające z regulacji prawnych zasady 
zawierania umów i konstruowania 
zapisów w umowach w transakcjach 
dotyczących nieruchomości, zasady 
przekazywania przedmiotu umowy

uprawnienia do 
zawarcia transakcji

wynikające z regulacji prawnych 
uprawnienia do zawarcia transakcji (np. 
zdolność do czynności prawnych, 
pełnomocnictwo, przedstawicielstwo, 
reprezentacja podmiotu)

zasady i procedury związane z 
ustanawianiem pełnomocnictw

zasady dotyczące 
sporządzania oferty

zasady opisywania w ofercie 
poszczególnych typów nieruchomości

regulacje prawne dotyczące 
sporządzania oferty związanej z 
nieruchomościami

zasady konstruowania ofert w zależności 
od grupy docelowej, typu nieruchomości 
i typu transakcji

zasady opracowywania strategii 
sprzedażowych w obrocie 
nieruchomościami

zasady dotyczące ochrony praw 
autorskich oraz danych osobowych 
związane z opracowywaniem i 
publikowaniem ofert, ogłoszeń i 
informacji o nieruchomościach
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promocja oferty

zasady publikowania ofert, ogłoszeń i 
informacji w mediach, mediach 
społecznościowych, portalach 
branżowych i bazach danych, zasady 
prezentowania ofert, ogłoszeń i 
informacji na targach

funkcjonujące w sektorze nieruchomości 
kanały dotarcia do klientów (media, 
media społecznościowe, bazy danych, 
portale branżowe, targi)

strategie oraz metody promocji ofert, 
ogłoszeń i informacji w obrocie 
nieruchomościami

zasady opracowywania strategii 
marketingowych w obrocie 
nieruchomościami

nowoczesne technologie 
wspierające promocję oferty w 
obrocie nieruchomościami

regulacje prawne 
związane z 

zamówieniami 
publicznymi

podstawowe tryby i warunki zawierania 
transakcji wynikające z prawa zamówień 
publicznych

procedury zawierania transakcji 
wynikające z prawa zamówień 
publicznych

regulacje prawne dotyczące zawierania 
transakcji na potrzeby nieruchomości, w 
tym regulacje wynikające z prawa 
zamówień publicznych

przygotowanie oferty
kompletować ofertę w zależności od 
grupy docelowej i typu nieruchomości

opracowywać elementy oferty zgodnie z 
wzorami

opracowywać ofertę w zależności od 
grupy docelowej i typu nieruchomości

opracowywać strategie 
sprzedażowe w obrocie 
nieruchomościami

opracowywać plany marketingowe 
w obrocie nieruchomościami

prowadzenie promocji
zamieszczać ogłoszenia w mediach, 
mediach społecznościowych, bazach 
danych i na portalach branżowych

przygotowywać ofertę do prezentacji na 
targach branżowych, realizować 
strategie prezentacji oferty, w tym w 
mediach społecznościowych

dobierać kanały prezentacji oferty w 
zależności od grupy docelowej, rodzaju 
nieruchomości oraz typu transakcji

opracowywać strategię dotarcia i 
prezentacji oferty w zależności od 
typu klienta, rodzaju 
nieruchomości oraz typu  
transakcji

prezentacja 
nieruchomości

dobierać sposób prezentacji obiektu do 
typu obiektu, rodzaju klienta i sposobu 
zawierania transakcji

tworzyć plan prezentacji nieruchomości 
w zależności typu nieruchomości, 
rodzaju klienta i sposobu zawierania 
transakcji

opracowywać wytyczne do 
przygotowania nieruchomości do 
zawarcia transakcji, opracowywać 
plany i wytyczne do wirtualnej 
prezentacji nieruchomości

ustalanie warunków 
transakcji

wyszukiwać oferty odpowiadające na 
zadane kryteria

ustalać warunki transakcji, analizować i 
oceniać oferty 

negocjować warunki transakcji 
prowadzić wielostronne negocjacje 
przy zawieraniu złożonych i 
niestandardowych transakcji

zawieranie transakcji
kompletować dokumenty wymagane do 
zawarcia transakcji

opracowywać dokumenty wymagane do 
zawarcia standardowych transakcji

koordynować proces zawierania 
transakcji

koordynować proces zawierania 
złożonych/ niestandardowych  
transakcji

formułować założenia do 
opracowania umów i innych 
dokumentów niezbędnych w 
czasie zawierania złożonych i 
niestandardowych transakcji

potrzeby klientów typy, segmenty klientów
dane charakteryzujące wybrane grupy 
klientów

potrzeby i oczekiwania poszczególnych 
grup klientów 

czynniki kształtujące potrzeby i 
oczekiwania poszczególnych grup 
klientów

trendy związane z potrzebami 
klientów

metody badania 
potrzeb

źródła danych dotyczących potrzeb 
klientów

metody i zasady pozyskiwania oraz 
przetwarzania danych dotyczących 
potrzeb klientów

metody badania potrzeb klientów

relacje z klientem zasady obsługi klienta
dobre praktyki w zakresie obsługi klienta 
i budowania relacji z klientem

zasady postępowania wobec klienta w 
sytuacjach trudnych i konfliktowych

metody i techniki wykorzystywane 
w prowadzeniu mediacji

wpływ środowiska 
wewnętrznego 

budynku

elementy środowiska wewnętrznego 
budynku oddziaływujące na zdrowie, 
komfort i dobrostan użytkowników 
nieruchomości

wpływ środowiska wewnętrznego 
budynku na zdrowie, komfort i 
dobrostan użytkowników nieruchomości

długofalowe rezultaty 
oddziaływania środowiska 
wewnętrznego na zdrowie, 
komfort i dobrostan użytkowników 
nieruchomości

jakość środowiska 
wewnętrznego 

budynku

zasady i dobre praktyki dotyczące 
zapewnienia jakości środowiska 
wewnętrznego budynku

metody zapewniania jakości środowiska 
wewnętrznego budynku

dostępne na rynku technologie i 
stosowane rozwiązania 
organizacyjne wykorzystywane do 
poprawy jakości środowiska 
wewnętrznego budynku

najnowsze rozwiązania 
organizacyjne oraz technologie 
zapewniające jakość środowiska 
wewnętrznego budynku

certyfikacja wellbeing

dostępne na rynku systemy oceny i 
certyfikacji budynku związane z 
zapewnieniem zdrowia, komfortu i 
dobrostanu użytkowników 
nieruchomości 

warunki i zasady przyznawania 
certyfikatów dla budynków związanych z 
zapewnieniem zdrowia, komfortu i 
dobrostanu użytkowników 
nieruchomości 

metody analizy nieruchomości pod 
kątem zapewnienia zdrowia, 
komfortu i dobrostanu 
użytkowników nieruchomości 

metody budowania strategii 
nieruchomości uwzględniającej 
zapewnienie zdrowia, komfortu i 
dobrostanu użytkowników 
nieruchomości 

dostępność
zasady, dobre praktyki oraz obowiązki 
informacyjne dotyczące dostępności, w 
tym dla osób z niepełnosprawnościami

metody zwiększania dostępności, w tym 
dla osób z niepełnosprawnościami

dostępne na rynku technologie i 
stosowane rozwiązania 
organizacyjne dotyczące 
dostępności, w tym dla osób z 
niepełnosprawnościami

najnowsze rozwiązania 
organizacyjne oraz technologie 
zwiększające dostępność, w tym 
dla osób z niepełnosprawnościami

badanie potrzeb 
klientów

formułować pytania dotyczące potrzeb i 
oczekiwań klienta

identyfikować potrzeby klienta na 
podstawie informacji uzyskanych od 
klienta  

identyfikować złożone potrzeby klienta, 
planować badania opinii oraz satysfakcji 
użytkowników nieruchomości

identyfikować potrzeby grup 
klientów, formułować założenia do 
prowadzenia badań rynkowych 
zmierzających do określenia 
potrzeb grup klientów

badać i analizować złożone 
czynniki społeczno-gospodarcze i 
kulturowe kształtujące potrzeby i 
zachowania grup odbiorców

komunikowanie się z 
klientem

przekazywać klientowi informacje 
dotyczące nieruchomości, procedur 
postępowania, kwestii technicznych, 
prawnych i organizacyjnych

wyjaśniać klientowi zagadnienia 
dotyczące nieruchomości, procedur 
postępowania, kwestii technicznych, 
prawnych i organizacyjnych

formułować informacje i przekazy 
dotyczące właściwości i funkcjonowania 
nieruchomości, dobierać formy i kanały 
komunikacji z klientem

formułować przekazy 
marketingowe i medialne 
dotyczące nieruchomości

formułować informacje i przekazy 
dotyczące nieruchomości 
skierowane do grup różnorodnych 
np. pod względem kulturowym, 
wiekowym

rozwiązywanie 
konfliktów

pośredniczyć w komunikacji pomiędzy 
stronami konfliktu

rozwiązywać sytuacje sporne pomiędzy 
użytkownikami nieruchomości

rozwiązywać sytuacje sporne 
pomiędzy użytkownikami 
nieruchomości w sytuacjach 
trudnych oraz związanych z 
różnicami np. kulturowymi, 
pokoleniowymi

dostępność

wskazywać w oparciu o przepisy prawa 
rozwiązania umożliwiające korzystanie z 
nieruchomości przez osoby z 
niepełnosprawnościami

dobierać w oparciu o dobre praktyki 
rozwiązania zwiększające dostępność 
nieruchomości, w tym ułatwiające 
korzystanie z nieruchomości przez osoby 
z niepełnosprawnościami

opracowywać i wdrażać 
rozwiązania zwiększające 
dostępność nieruchomości, w tym 
dla osób z niepełnosprawnościami

tworzyć i upowszechniać dobre 
praktyki w zakresie zwiększania 
dostępności nieruchomości, w tym 
usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami

dostosowanie 
nieruchomości do 

potrzeb użytkownika

dobierać elementy wyposażenia wnętrz 
oraz zagospodarowania otoczenia 
odpowiadające potrzebom 
użytkowników w oparciu o zasady i 
instrukcje

tworzyć projekty wyposażenia wnętrz 
oraz zagospodarowania otoczenia 
odpowiadające potrzebom 
użytkowników w oparciu o określone 
standardy wyposażenia, zasady i kanony 
aranżacji wnętrz

tworzyć autorskie projekty 
wyposażenia wnętrz oraz 
zagospodarowania otoczenia 
odpowiadające typowym 
potrzebom użytkowników

tworzyć autorskie, nowatorskie 
projekty wyposażenia wnętrz oraz 
zagospodarowania otoczenia 
odpowiadające złożonym i 
nietypowym potrzebom 
użytkowników

certyfikacja wellbeing

formułować zalecenia do dostosowania 
nieruchomości do wymagań certyfikacji 
budynku związanej z zapewnieniem 
zdrowia, komfortu i dobrostanu 
użytkowników nieruchomości 

analizować projekt pod kątem 
możliwości dostosowania 
nieruchomości do wymagań 
certyfikacji budynku związanej z 
zapewnieniem zdrowia, komfortu i 
dobrostanu użytkowników 
nieruchomości 

opracowywać strategie wdrażania 
rozwiązań zapewniających 
zdrowie, komfort i dobrostan 
użytkowników nieruchomości 
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poprawa jakości 
środowiska 

wewnętrznego 
budynku

odczytywać pomiary systemów 
zapewniających parametry środowiska 
wewnętrznego budynku

monitorować parametry środowiska 
wewnętrznego budynku, nadzorować 
pracę systemów zapewniających 
parametry środowiska wewnętrznego 
budynku

ustalać optymalne parametry 
środowiska wewnętrznego budynku, 
dobierać rozwiązania i technologie 
poprawiające jakość środowiska 
wewnętrznego budynku

wdrażać rozwiązania i technologie 
poprawiające jakość środowiska 
wewnętrznego budynku

opracowywać rozwiązania i 
technologie poprawiające jakość 
środowiska wewnętrznego 
budynku

bezpieczeństwo 
nieruchomości

zasady, dobre praktyki oraz obowiązki 
informacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
nieruchomości

regulacje prawne określające wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa 
nieruchomości

dostępne na rynku technologie i 
stosowane rozwiązania 
organizacyjne zwiększające 
bezpieczeństwo nieruchomości

najnowsze rozwiązania 
organizacyjne oraz technologie 
zwiększające bezpieczeństwo 
nieruchomości

bezpieczeństwo ludzi i 
mienia

rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa 
ludzi i mienia w nieruchomościach

czynniki i sytuacje zagrażające 
bezpieczeństwu ludzi i mienia w 
nieruchomościach

metody oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem ludzi i mienia w 
nieruchomościach

skutki wystąpienia zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ludzi i mienia w 
nieruchomościach

ryzyko i ubezpieczenia
rodzaje ryzyka związanego z 
nieruchomościami

zasady zabezpieczania przed ryzykiem 
związanym z nieruchomościami

metody oceny ryzyka, metody 
ograniczania ryzyka związanego z 
nieruchomościami

instrumenty, w tym kontrakty i 
ubezpieczenia, ograniczające 
ryzyko związane z 
nieruchomościami

oddziaływanie 
nieruchomości na 

środowisko

typy oddziaływania nieruchomości na 
środowisko

parametry charakteryzujące 
oddziaływanie nieruchomości na 
środowisko

metody ograniczania oddziaływania 
nieruchomości na środowisko, metody 
oceny oddziaływania nieruchomości na 
środowisko

skutki oddziaływania 
nieruchomości na środowisko

rozwiązania i zasady 
zrównoważonego zarządzania 
nieruchomościami oraz kierunki i 
założenia polityki środowiskowej

energooszczędność, 
ochrona środowiska i 
klimatu, gospodarka 

cyrkularna

zasady, dobre praktyki oraz obowiązki 
informacyjne dotyczące 
energooszczędności, ochrony 
środowiska, klimatu, gospodarowania 
odpadami oraz gospodarki cyrkularnej

regulacje prawne określające wymogi 
dotyczące energooszczędności, ochrony 
środowiska, klimatu, gospodarowania 
odpadami oraz gospodarki cyrkularnej

dostępne na rynku technologie 
oraz rozwiązania organizacyjne 
wspomagające działania związane 
z energooszczędnością, ochroną 
środowiska, klimatu, 
gospodarowaniem odpadami i 
gospodarką cyrkularną

najnowsze rozwiązania 
organizacyjne oraz technologie 
wspomagające działania związane 
z energooszczędnością, ochroną 
środowiska, klimatu, 
gospodarowaniem odpadami i 
gospodarką cyrkularną

certyfikacja 
ekologiczna

dostępne na rynku systemy oceny i 
certyfikacji związane z oddziaływaniem 
nieruchomości na środowisko

warunki i zasady przyznawania 
certyfikatów związanych z 
oddziaływaniem nieruchomości na 
środowisko

metody budowania strategii 
nieruchomości uwzględniającej 
oddziaływanie nieruchomości na 
środowisko

zapewnienie 
bezpieczeństwa

realizować procedury zapewniające 
bezpieczeństwo nieruchomości, 
stosować środki ochrony zbiorowej w 
nieruchomościach

wskazywać w oparciu o przepisy prawa 
rozwiązania zapewniające 
bezpieczeństwo nieruchomości

dobierać rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo nieruchomości

opracowywać i wdrażać 
rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo nieruchomości

tworzyć dobre praktyki w zakresie 
bezpieczeństwa nieruchomości

zapewnienie 
bezpieczeństwa ludzi i 

mienia

nadzorować pracę systemów 
zapewniających bezpieczeństwo 
nieruchomości

identyfikować czynniki i sytuacje mogące 
zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia

oceniać prawdopodobieństwo i 
możliwe skutki wystąpienia 
sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu ludzi i mienia

analiza ryzyka i 
ubezpieczenia

identyfikować zagrożenia wpływające na 
nieruchomość

dobierać instrumenty ograniczające 
ryzyko związane z nieruchomościami

przeprowadzać analizy ryzyka 
związanego z nieruchomościami

tworzyć plany zarządzania 
ryzykiem związanym z 
nieruchomościami

postępowanie w 
sytuacjach 

zagrażających 
bezpieczeństwu

wykonywać działania związane z 
zabezpieczeniem miejsca wystąpienia 
sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu 
ludzi i mienia

dobierać działania w przypadku 
wystąpienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu ludzi i mienia

opracowywać procedury 
postępowania w przypadku 
wystąpienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu ludzi i mienia

opracowywać plany ciągłości 
działania dla nieruchomości

oddziaływanie 
nieruchomości na 

środowisko

monitorować czynniki oddziaływania 
nieruchomości na środowisko, w tym 
hałas, zużycie energii, wody

określać oddziaływanie nieruchomości 
na środowisko

analizować i oceniać 
oddziaływanie nieruchomości na 
środowisko

opracowywać plany ograniczania 
oddziaływania nieruchomości na 
środowisko, w tym plan poprawy 
efektywności energetycznej

ograniczanie 
oddziaływania na 

środowisko

realizować działania mające na celu 
ograniczanie negatywnego 
oddziaływania nieruchomości na 
środowisko 

dobierać działania, rozwiązania i 
technologie ograniczające negatywne 
oddziaływanie nieruchomości na 
środowisko 

wdrażać działania, rozwiązania i 
technologie ograniczające 
negatywne oddziaływanie 
nieruchomości na środowisko 

tworzyć dobre praktyki w zakresie 
ograniczania negatywnego 
oddziaływanie nieruchomości na 
środowisko 

certyfikacja 
ekologiczna

formułować zalecenia do dostosowania 
nieruchomości do wymagań certyfikacji 
związanej z oddziaływaniem 
nieruchomości na środowisko

analizować projekt pod kątem 
możliwości dostosowania 
nieruchomości do wymagań 
certyfikacji związanej z 
oddziaływaniem nieruchomości na 
środowisko

rynek nieruchomości segmenty rynku nieruchomości
dane charakteryzujące wybrane 
segmenty rynku nieruchomości

zasady funkcjonowania wybranych 
segmentów rynku nieruchomości

zależności, powiązania pomiędzy 
segmentami rynku nieruchomości

trendy rozwojowe na rynku 
nieruchomości

zjawiska zachodzące 
na rynku 

nieruchomości

parametry charakteryzujące rynek 
nieruchomości (np. cena popyt, podaż)

typy, rodzaje zjawisk i procesów 
zachodzących na rynku nieruchomości

teorie wyjaśniające zjawiska i procesy 
zachodzące na rynku nieruchomości

zasady funkcjonowania rynków 
inwestycyjnych, w tym rynku 
nieruchomości 

czynniki wpływające 
na rynek 

nieruchomości

czynniki wpływające na rynek 
nieruchomości

wpływ czynników na rynek 
nieruchomości

złożone powiązania między 
czynnikami wpływającymi na rynek 
nieruchomości

podmioty na rynku 
nieruchomości

typy podmiotów działających na rynku 
nieruchomości

zasady tworzenia i funkcjonowania  
podmiotów działających na rynku 
nieruchomości

regulacje prawne związane z 
funkcjonowaniem podmiotów 
działających na rynku nieruchomości

otoczenie rynku 
nieruchomości

typy podmiotów i instytucji 
funkcjonujących w otoczeniu rynku 
nieruchomości, w tym zajmujących się 
nadzorem budowlanym, ochroną 
zabytków, zagospodarowaniem 
przestrzennym, urzędów, służb, 
dostawców mediów, towarów i usług

zakres kompetencji podmiotów i 
instytucji funkcjonujących w otoczeniu 
rynku nieruchomości, w tym zajmujących 
się nadzorem budowlanym, ochroną 
zabytków,  zagospodarowaniem 
przestrzennym, urzędów, służb, 
dostawców mediów, towarów i usług

czynniki zewnętrzne 
wpływające na 
nieruchomość

czynniki zewnętrzne wpływające na 
wizerunek, wartość i funkcjonalność 
nieruchomości

wpływ czynników zewnętrznych na 
wizerunek, wartość i funkcjonalność 
nieruchomości

złożone powiązania między 
czynnikami wpływającymi na 
wizerunek, wartość i 
funkcjonalność nieruchomości

metody analizy 
danych

zasady pozyskiwania i przetwarzania 
danych na potrzeby analizy zjawisk i 
procesów społeczno-gospodarczych

metody i narzędzia pozyskiwania i 
przetwarzania danych na potrzeby 
analizy zjawisk i procesów społeczno-
gospodarczych

modele analizy danych w obszarze 
społeczno-gospodarczym

modele i narzędzia analizy dużych 
zbiorów danych

analiza rynku 
nieruchomości

wykonywać obliczenia związane z 
określaniem parametrów 
charakteryzujących rynek nieruchomości

opracowywać dane charakteryzujące 
rynek nieruchomości

analizować dane charakteryzujące rynek 
nieruchomości, identyfikować i opisywać 
zjawiska na rynku nieruchomości

badać zjawiska zachodzące na 
rynku nieruchomości

identyfikować nowe, nieopisane 
zjawiska,
prognozować trendy na rynku 
nieruchomości
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analiza danych 
społeczno 

gospodarczych

pozyskiwać dane społeczno-
gospodarcze, w tym odczytywać dane z 
baz danych, aktów notarialnych, 
raportów, dokumentów i innych źródeł

dobierać źródła danych społeczno-
gospodarczych, dobierać zakres danych 
społeczno-gospodarczych

analizować prostych zależności 
pomiędzy danymi społeczno-
gospodarczymi, badać wpływ zjawisk 
społeczno-gospodarczych na 
nieruchomość

analizować zależności pomiędzy 
danymi społeczno-gospodarczymi, 
badać wpływ zjawisk społeczno-
gospodarczych na rynek 
nieruchomości

prognozować wpływ zjawisk 
społeczno-gospodarczych na rynek 
nieruchomości

analiza otoczenia 
prawnego

analizować wpływ regulacji prawnych na 
funkcjonowanie nieruchomości

analizować zależności pomiędzy 
aktami prawnymi  wpływającymi 
na funkcjonowanie nieruchomości 
oraz rynku nieruchomości, 
analizować wpływ regulacji 
prawnych na rynek nieruchomości

prognozować wpływ regulacji 
prawnych na rynek nieruchomości

analiza otoczenia 
konkurencyjnego

pozyskiwać dane dotyczące dostawców, 
dostępności oraz cen mediów, towarów i 
usług

pozyskiwać dane dotyczące podmiotów 
funkcjonujących w otoczeniu 
konkurencyjnym nieruchomości oraz ich 
działania

porównywać i analizować dane 
dotyczące otoczenia konkurencyjnego

analiza sąsiedztwa

pozyskiwać dane dotyczące sąsiedztwa, 
w tym wykonywać wizję lokalną, 
odczytywać dane z map, planów, planów 
zagospodarowania przestrzennego, baz 
danych i innych źródeł

identyfikować elementy otoczenia 
wpływające na nieruchomość, dobierać 
źródła danych dotyczących 
analizowanego sąsiedztwa 

analizować dane dotyczące sąsiedztwa, 
oceniać jakość lokalizacji, oceniać wpływ 
sąsiedztwa na nieruchomość

ocena ryzyka
analizować zagrożenia wpływające na 
rynek nieruchomości

oceniać ryzyko dla rynku 
nieruchomości związane z 
wystąpieniem zagrożeń, 
przewidywać bezpośrednie skutki 
wystąpienia zagrożeń

prognozować długoterminowe 
skutki wystąpienia zagrożeń

ograniczanie ryzyka
dobierać działania ograniczające wpływ 
zagrożeń na nieruchomość

opracowywać i wdrażać plany 
minimalizowania skutków wystąpienia 
zagrożeń na nieruchomość

wdrażać działania minimalizujące 
wpływ zagrożeń na rynek 
nieruchomości

opracowywać plan 
minimalizowania wpływu zagrożeń 
na rynek nieruchomości

koszty i przychody

rodzaje kosztów i przychodów 
związanych z gospodarowaniem 
nieruchomościami, obciążenia publiczno-
prawne związane z nieruchomościami

zasady kalkulacji kosztów i przychodów z 
nieruchomości

metody rozliczania i optymalizacji 
kosztów funkcjonowania nieruchomości

metody oceny rentowności 
nieruchomości

należności
zasady i procedury windykowania 
należności w sektorze nieruchomości

regulacje prawne związane z 
zarządzaniem należnościami w sektorze 
nieruchomości

instrumenty 
finansowania

rodzaje źródeł finansowania 
nieruchomości, procedury pozyskiwania 
środków finansowania nieruchomości

mechanizmy działania, możliwości 
zastosowania i ograniczenia w 
stosowaniu instrumentów finansowania 
nieruchomości

zasady opracowywania struktury 
finansowania nieruchomości

zaawansowane modele 
finansowania nieruchomości

podejścia, metody, 
techniki wyceny

klasyfikację podejść, metod i technik 
wyceny nieruchomości

regulacje prawne oraz zasady wynikające 
ze standardów zawodowych dotyczące 
wyceny nieruchomości

kryteria doboru, możliwości 
zastosowania i ograniczenia w 
stosowaniu poszczególnych podejść, 
metod i technik wyceny nieruchomości

założenia metodologiczne 
poszczególnych metod i technik 
wyceny nieruchomości

efektywność 
inwestycji

etapy procesu inwestycyjnego

czynniki wpływające na efektywność 
inwestycji w nieruchomości, wskaźniki 
oceny efektywności inwestycji w 
nieruchomości

metody oceny ryzyka i 
efektywności inwestycji w 
nieruchomości

rozliczanie i 
optymalizacja 

kosztów

rozliczać koszty bieżącego, technicznego 
utrzymania nieruchomości oraz koszty 
mediów i usług komunalnych

optymalizować koszty funkcjonowania 
nieruchomości

określać kryteria optymalizacji 
kosztów funkcjonowania 
nieruchomości

zarządzanie 
należnościami

realizować działania związane ze 
ściąganiem należności

monitorować należności, planować 
działania związane ze ściąganiem 
należności

negocjować ugody, opracowywać 
plany spłat należności, 
opracowywać metody spłaty 
należności adekwatne do danej 
sytuacji

kształtować politykę zarządzania 
należnościami w nieruchomościach

tworzenie planów 
finansowych 

opracowywać zestawienia kosztów i 
przychodów z nieruchomości

monitorować realizację planów 
finansowych związanych z bieżącym 
gospodarowaniem nieruchomością

opracowywać i optymalizować 
plany finansowe związane z 
bieżącym gospodarowaniem 
nieruchomością

opracowywać i optymalizować  
wieloletnie plany finansowe 
związane z gospodarowaniem 
nieruchomością

źródła finansowania
dobierać źródła finansowania 
poszczególnych działań związanych z 
gospodarowaniem nieruchomością

modelować strukturę 
finansowania nieruchomości

opracowywać zaawansowane 
modele finansowania 
nieruchomości

ustalanie wartości 
nieruchomości 

dobierać podejście, metodę i technikę 
wyceny (w zależności od celu wyceny, 
cech nieruchomości i dostępności 
danych) 

ustalać wartość nieruchomości w 
podejściu porównawczym

ustalać wartość nieruchomości w 
podejściu dochodowych, 
kosztowym lub mieszanym

ocena inwestycji
identyfikować koszty realizacji inwestycji 
w nieruchomości

dobierać i operacjonalizować kryteria 
realizacji inwestycji w nieruchomości

oceniać ryzyko i efektywność 
inwestycji w nieruchomości

oceniać ryzyko i efektywność 
portfela inwestycji w 
nieruchomości

wpływ na otoczenie

przestrzegania zasad, norm i instrukcji 
dotyczących ograniczania negatywnego 
oddziaływania nieruchomości na 
otoczenie, w tym środowisko naturalne

uwzględniania podczas wykonywania 
swoich zadań skutków oddziaływania 
nieruchomości na otoczenie, w tym 
środowisko naturalne i społeczność 
lokalną

podejmowania działań zmierzających do 
ograniczania negatywnego 
oddziaływania nieruchomości na 
otoczenie, w tym środowisko naturalne 

promowania rozwiązań 
ograniczających negatywne 
oddziaływanie nieruchomości na 
otoczenie, w tym środowisko 
naturalne

podejmowania działań na rzecz 
zwiększania świadomości innych 
na temat skutków oddziaływania 
nieruchomości na otoczenie, w 
tym środowisko naturalne oraz 
możliwości ich ograniczania

kształtowanie postaw 
społecznych

uwzględniania podczas wykonywania 
swoich zadań konieczności podnoszenia 
świadomości klientów i użytkowników 
nieruchomości na temat zasad 
współżycia w społeczności lokalnej

podejmowania działań mających na celu 
podnoszenie świadomości klientów i 
użytkowników nieruchomości na temat 
zasad współżycia w społeczności lokalnej

wspierania działań mających na 
celu promowanie tolerancji i 
otwartości na różnorodność, np. 
kulturową, pokoleniową

promowania w środowisku 
zawodowym oraz wśród klientów i 
użytkowników nieruchomości 
tolerancji i otwartości na 
różnorodność, np. kulturową, 
pokoleniową

kształtowanie postaw 
proekologicznych

uwzględniania podczas wykonywania 
swoich zadań konieczności podnoszenia 
świadomości klientów i użytkowników 
nieruchomości w zakresie ochrony 
środowiska, klimatu i zasad gospodarki 
cyrkularnej

podejmowania działań mających na celu 
podnoszenie świadomości klientów i 
użytkowników nieruchomości w zakresie 
ochrony środowiska, klimatu i zasad 
gospodarki cyrkularnej

wspierania działań mających na 
celu promowanie zasad gospodarki 
cyrkularnej oraz dbałości o 
środowisko i klimatu 

promowania w środowisku 
zawodowym oraz wśród klientów i 
użytkowników nieruchomości 
zasad gospodarki cyrkularnej oraz 
dbałości o środowisko i klimatu 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE



bezpieczeństwo
przestrzegania instrukcji, zasad i 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa

dbania o bezpieczeństwo użytkowników 
nieruchomości

podejmowania działań na rzecz 
zwiększania bezpieczeństwa 
nieruchomości

promowania rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo 
nieruchomości

podejmowania decyzji w 
sytuacjach stanowiących 
zagrożenie dla ludzi i mienia 

skutki decyzji
przyjmowania odpowiedzialności za 
powierzone mienie

przyjmowania odpowiedzialności za 
skutki, w tym finansowe, działań 
związanych z wyceną, obrotem i 
zarządzaniem nieruchomościami

przyjmowanie odpowiedzialności 
związanej z bezpieczeństwem 
użytkowników nieruchomości

podejmowania decyzji w obszarze 
gospodarowania 
nieruchomościami w sytuacjach 
trudnych, np. konfliktowych

podejmowania decyzji w obszarze 
gospodarowania 
nieruchomościami obarczonych 
wysokim ryzykiem inwestycyjnym

podejmowanie i 
wykonywanie zadań 

zawodowych

rzetelnego wykonywania powierzonych 
zadań zawodowych z uwzględnieniem 
konieczności zachowania szczególnej 
staranności

postępowania zgodnie z zasadami 
etycznymi przy podejmowaniu zadań 
zawodowych, w szczególności nie 
podejmowania zadań wykraczających 
poza posiadane kompetencje oraz 
powodujących konflikt interesów

promowania zasad etycznych 
związanych z postępowaniem w 
sytuacjach powodujących konflikt 
interesów

przestrzegania zasad uczciwej 
konkurencji i kultury współpracy w 
relacjach z podmiotami 
funkcjonującymi w sektorze i 
otoczeniu sektora nieruchomości

promowania zasad uczciwej 
konkurencji i kultury współpracy  w 
relacjach z podmiotami 
funkcjonującymi w sektorze i 
otoczeniu sektora nieruchomości

przestrzeganie norm i 
reguł

postępowania zgodnie z przepisami 
prawa i standardami zawodowymi

postępowania zgodnie z zasadami 
uczciwości, bezstronności i poufności 
podczas realizacji zadań zawodowych

promowanie zasad etycznych, w tym 
uczciwości, bezstronności i poufności 
podczas realizacji zadań zawodowych

przestrzegania zasad bezstronności 
i poufności w relacjach z 
podmiotami funkcjonującymi w 
sektorze i otoczeniu sektora 
nieruchomości

promowania zasad bezstronności i 
poufności w relacjach z 
podmiotami funkcjonującymi w 
sektorze i otoczeniu sektora 
nieruchomości

innowacyjność
postępowania w sposób uwzględniający 
rozwój technologii oraz nowe 
rozwiązania organizacyjne

podejmowania działań mających na celu 
podnoszenie świadomości w zakresie 
innowacji i zmian zachodzących w 
sektorze nieruchomości 

wspierania działań mających na 
celu promowanie postaw 
otwartości w zakresie innowacji i 
zmian zachodzących w sektorze 
nieruchomości 

promowanie postaw otwartości w 
zakresie innowacji i zmian 
zachodzących w sektorze 
nieruchomości 

komunikacja z 
klientem i 

użytkownikiem 
nieruchomościami

komunikowania się z klientami i 
użytkownikami nieruchomości podczas 
wykonywania zadań związanych z 
wyceną, obrotem i zarządzaniem 
nieruchomościami

komunikowania się z różnorodnymi, np. 
pod względem pokoleniowym, 
kulturowym grupami klientów i 
użytkowników nieruchomości

dbania o utrzymywanie 
właściwych relacji w społeczności 
użytkowników nieruchomości

kształtowania więzi społecznych 
wśród klientów i użytkowników 
nieruchomości oraz tworzenie 
warunków do rozwoju 
społeczności lokalnych

komunikacja z 
otoczeniem

komunikowania się z dostawcami 
mediów, towarów i usług, urzędami i 
służbami 

utrzymywania relacji z dostawcami 
mediów, towarów i usług, urzędami i 
służbami 

utrzymywania relacji z 
organizacjami zrzeszającymi osoby 
i podmioty działające w sektorze i 
na rzecz sektora nieruchomości 

tworzenia i kształtowania 
warunków do współdziałania osób 
i podmiotów działających w 
sektorze i na rzecz sektora 
nieruchomości KO
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