
 

Outsourcing usług związanych z obsługą 
nieruchomości 

Współpraca zarządcy/administratora z podwykonawcami w 
zakresie bieżącej obsługi nieruchomości 

Czy wiesz… 

• jakie usługi można zlecić firmą zewnętrznym? 

• jak znaleźć dostawcę usługi i w jaki sposób wybrać najlepszego dla danego typu 

nieruchomości? 

• jak powinna być sporządzona umowa z dostawcą? Na co zwracać uwagę? 

• jak prawidłowo powinna przebiegać 

współpraca? jakie zasady stosować? 

Korzyści ze szkolenia: 

� uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób znaleźć 

dostawcę usługi i jak wybrać tego 

najlepszego? 

� jak dobrać zakres usług do oferowanej ceny 

lub jak zmieścić się w budżecie? 

� jak powinna być profesjonalnie sporządzona 

umowa i jakie zapisy powinna zawierać, by zabezpieczała w odpowiedni sposób 

interesy klienta jak i zarządcy? 

� uczestnicy zapoznają się ze sprawdzonymi w praktyce zasadami współpracy z 

klientem, podwykonawcą i na styku wszystkich trzech stron 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat badając i analizując rynek nieruchomości 

mieszkaniowych, biurowych oraz handlowych pod kątem outsourcingu usług 

związanych z obsługą nieruchomości ujawniły się poważne błędy popełniane przez 

zarządców nieruchomości. Dotyczą one zarówno niewiedzy na temat możliwości 

wykorzystania outsourcingu w różnych aspektach „życia codziennego” nieruchomości, 

jego wielu zalet, ale i zagrożeń wynikających ze złego wprowadzenia 

Odbiorcy szkolenia: 

Szkolenie adresowane jest do zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli 

obiektów i budowli jak również do działów administracyjnych we wszelkiego rodzaju 

firmach. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy spółdzielni mieszkaniowych 

zarządzający ich zasobami, jak również pracownicy urzędów – osoby zarządzające 

mieniem własności publicznej. 

 



 

Program szkolenia 

Część I 

1. Jakie usługi zarządca nieruchomości może zlecić firmom zewnętrznym?  

2. Jak znaleźć odpowiedniego dostawcę danej usługi dla konkretnego typu 

nieruchomości?  

3. Jak przeprowadzić proces wyłonienia dostawcy usługi?  

4. W jaki sposób wybrać najlepszego mając na uwadze stosunek oferowanej ceny do 

proponowanego zakresu prac. 

Część II 

5. Umowa pomiędzy klientem/zarządcą, a dostawcą usługi na przykładzie umowy z 

firmą świadczącą usługi porządkowe.  

6. Jakie zapisy są niezbędne, na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy?  

7. Czy zapisy o stosowaniu kar są potrzebne? 

Część III 

8. Przebieg współpracy z dostawcą usługi -  najczęściej popełniane błędy przez 

zarządców nieruchomości,  

9. jak dostawcy próbują zminimalizować koszty świadczenia usługi i jaki ma to 

wpływ na jakość usługi.  

10. W jaki sposób egzekwować zapisy umowy? 

11.  Jak powinna przebiegać kontrola dostawcy usług 

 

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 

kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, 

pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475). 

Termin szkolenia: 

20.XI.2012 w godz. 10-16 

  

Koszt uczestnictwa: 

280 zł/osoba 

Lokalizacja szkolenia: 

Warszawa, ul. Towarowa 22 

    

Organizator: 

Portal Edukcja-Nieruchomosci.pl 

Więcej informacji na stronie internetowej:www.edukacja-nieruchomości.pl 

 

Kontakt z koordynatorem ds. szkoleń: 

Paulina Gajownik 

e-mail: pgajownik@edukacja-nieruchomości.pl 

tel. 22-378-32-40   tel. kom. 600 551 365 

 
 

 



Zgłoszenie prosimy przesła ć faksem:  
(22) 257-86-90 lub  

e-mail: pgajownik@edukacja-nieruchomosci.pl  

 

Miejscowo ść...............................data ......................... 

 

Outsourcing usług związanych z obsługą nieruchomości 

20.XI.2012, Warszawa 

Firma/ Imię i nazwisko: .................................................................................................................... 

nr  NIP: ................................................................................................................................................... 

Adres: .................................................................................................................................................... 

Przedstawiciel do kontaktów z Organizatorem: .................................................................................... 

tel: .........................................................fax:.......................................................................................... 

e-mail: ................................................................................................................................................... 

L.P. Imię i Nazwisko Nr licencji 
zawodowej 

1   

2   

3   

 

Ilość osób ………..x 280 zł x 23% VAT =………….. zł 

Odwołania uczestnictwa w szkoleniu nale ży dokona ć najpó źniej na 5 dni robocze przed dniem szkolenia, 
po tym terminie Zgłaszaj ący zostanie obci ążony pełnymi kosztami szkolenia. 
 
Kilka dni przed szkoleniem na adres mailowy podany przy zgłoszeniu zostanie przesłany rachunek 
proforma na podstawie, którego nale ży dokona ć płatno ści: 
MERSON Karol Długozima 

ul. Górczewska 181/818M 

01-459 Warszawa 

 Nr konta m-Bank 47 1140 2004 0000 3902 7191 8885 

 
 
Szkolenie stanowi podstawę do rozliczenia przez Ministerstwo Infrastruktury w zakresie przyznawania godzin w ramach 
ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
 
Niniejszym wyrażam zgodę, aby dane osobowe podane w formularzu zostały umieszczone w bazie danych portalu Edukacja-
nieruchomosci.pl i były wykorzystywane przy organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i innych działaniach marketingowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie zastrzegam sobie 
prawo wglądu oraz uaktualniania umieszczonych danych. 
 

 

...................................................  

podpis i pieczęć Zamawiającego 

 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w wypadku zebrania się zbyt małej liczby 

uczestników. 
W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora dokonywany jest zwrot pełnej 

kwoty wpłaconej na poczet szkolenia przez Zgłaszającego 


