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Zarządca nieruchomości podejmuje działania związa-
ne z prawidłową eksploatacją budynku, utrzymywa-
niem nieruchomości w dobrym stanie technicznym  
i zapewnieniem bezpieczeństwa jej użytkownikom.  
 

Zadania i czynności robocze 

Głównym zadaniem zarządcy nieruchomości jest 
zapewnie obsługi formalnoprawnej oraz ekono-
miczno-finansowej nieruchomości, realizacja pla-
nów zarządzania nieruchomością oraz wykonywa-
nie jej audytów. Zarządca nadzoruje bieżące admi-
nistrowanie nieruchomością w celu utrzymania 
nieruchomości w stanie niepogorszonym. Zakres 
jego działań może się zmieniać ze względu na rodzaj 
nieruchomości. Mogą to być budynki mieszkalne 
(spółdzielnie mieszkaniowe, osiedla, wspólnoty 
mieszkaniowe, mieszkania komunalne), przedsiębior-
stwa, obiekty handlowe lub usługowe. W nierucho-
mościach komercyjnych do działań zarządcy dochodzą 
czynności zarządzania najmem oraz marketing .  

Zarządca nieruchomości wykonuje różnorodne zada-
nia, do których należą: w szczególności:  
- weryfikowanie stanu nieruchomości, 
- tworzenie koncepcji jej funkcjonowania,  
- przejmowanie i przekazywanie nieruchomości, 
- przygotowywanie planów zarządzania oraz prowa-
dzenie i kontrolowanie operacji finansowo-
księgowych nieruchomości, zapewnienie właściwej 
gospodarki energetycznej nieruchomości,  
- organizowanie usług utrzymania właściwej eksplo-
atacji nieruchomości, w tym nadzór nad administrato-
rami, serwisantami, pracownikami technicznymi  
i księgowymi,  
- prowadzenie inwentaryzowania nieruchomości,  
w tym szacowanie kosztów eksploatacyjnych, remon-
towych czy inwestycyjnych, 
- organizowanie remontów, modernizowanie i uzu-
pełnianie wyposażenia, usuwanie awarii, 
 - prowadzenie obsługi właścicieli i użytkowników.  
Zarządca wykonuje także wiele czynności prawnych 
związanych z administrowaniem budynku. Obejmują 
one sporządzanie umów najmu, umów z dostawcami 
mediów, umów na wykonywanie prac remontowych  
i prowadzenie dokumentacji budynku. Główne czyn-
ności zarządzania nieruchomościami zostały określone  
w ustawie o gospodarce nieruchomościami.  

 

Środowisko pracy 
 

Materialne środowisko pracy 
Większość swoich obowiązków zarządca nierucho-
mości wykonuje w biurze. Korzysta wówczas  
z komputera z oprogramowaniem wspierającym 
zarządzanie oraz z urządzeń biurowych. Część pracy 
zarządca wykonuje na terenie zarządzanych nieru-
chomości. Praca wykonywana jest w budynkach i na 
wolnym powietrzu. Kontroluje budynki, które mu 

podlegają, ich użytkowanie oraz ewentualne prace 
remontowe. Zarządca może znaleźć pracę w jed-
nostkach administracji publicznej, firmach prywat-
nych zarządzających nieruchomościami, wspólno-
tach i spółdzielniach mieszkaniowych lub nieru-
chomościach komercyjnych, np. hotelach.  
 
Społeczne środowisko pracy     
Zarządca nieruchomości pracuje w sposób indywi-
dualny, większość spraw wykonuje samodzielnie, 
ale bardzo często nawiązuje kontakty osobiste, 
które w tym zawodzie są bardzo intensywne i róż-
norodne. Zarządca nieruchomości niejednokrotnie 
rozmawia z lokatorami, którzy przychodzą z proś-
bami i skargami, rozwiązuje sytuacje konfliktowe. 
Wymaga to cierpliwości i empatii, ale też umiejęt-
ności szybkiego podejmowani decyzji i konkretnych 
działań. Kontakty ze specjalistami różnych branż – 
prawnikami, wykonawcy budowlanymi, itp. wyma-
gają umiejętności przekonywania i negocjowania. 
 

Organizacyjne środowisko pracy  
Praca zarządcy nieruchomości wykonywana jest 
zwykle w systemie jedno- lub dwuzmianowym  
w stałych godzinach lub na zasadach zadaniowego, 
nienormowanego czasu pracy. Organizacja pracy 
zarządcy nieruchomości zależy od zakresu obowiąz-
ków i wielkości zarządzanych nieruchomości. Za-
rządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność 
indywidualną. Jeśli prowadzi własną działalność 
gospodarczą, sam określa godziny i zakres pracy,  
w zależności od ilości zleceń.  
 

Wymagania psychologiczne 
 

Praca zarządcy wymaga wiedzy z wielu różnych 
dziedzin (prawo, ekonomia, administracja, wiedza 



techniczna) oraz umiejętności związanych z kontak-
tami interpersonalnymi. Jest to zajęcie dla osób 
lubiących nowe wyzwania i nierutynową pracę, ale  
w oparciu o ustawy i zasady. Wymaga radzenia 
sobie w wielu zaskakujących i stresowych sytu-
acjach oraz dobrej organizacji własnej pracy. Za-
rządca nieruchomości wykonuje swoją pracę zgod-
nie  
z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego  
w sposób ciągły musi aktualizować swoją wiedzę  
w tym zakresie.  
 

Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 

Kandydat na zarządcę nieruchomości powinien 
posiadać: sprawność umysłową, ogólną sprawność 
fizyczną i dobry wzrok, umożliwiające pracę przy 
komputerze oraz na terenie nieruchomości. Prze-
ciwwskazaniem do wykonywania zawodu mogą 
być: poważna wada wzroku, niepełnosprawność 
kończyn dolnych uniemożliwiająca samodzielne 
poruszanie się oraz niektóre choroby psychiczne.  

 

Wymagany poziom kwalifikacji  

i ścieżka kształcenia w zawodzie 
 
Kwalifikacje niezbędne do pracy zarządcy nieru-
chomości posiadają: 
-  absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia na 
kierunkach związanych z zarządzaniem, zarządza-
niem organizacjami gospodarczymi, nieruchomo-
ściami, a także kierunkach technicznych, zwłaszcza 
związanych z budownictwem,  

-  absolwenci studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania nieruchomościami,  

-  absolwenci szkół średnich o profilu ekonomicz-
nym lub ogólnokształcącym, którzy ukończyli szko-
lenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.  
Ważnym atutem jest posiadanie certyfikatów  
i świadectw potwierdzających ukończenie kursów 
zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, organizowanych przez federacje i stowarzy-
szenia branżowe, np.: Krajową Izbę Gospodarki 
Nieruchomościami, Polską Federację Rynku Nieru-
chomości, Polską Federację Zarządców Nierucho-
mości, a także certyfikatów potwierdzających kom-
petencje językowe oraz prawa jazdy.  

Federacje i stowarzyszenia branżowe prowadzą 
rejestry zarządców i nadają licencje zawodowe. Jest 
to działalność prawnie nieregulowana.  
Dodatkowo kompetencje zarządcy nieruchomości 
potwierdza udokumentowane doświadczenie za-
wodowe, np. referencje od byłych pracodawców 
oraz zaświadczenia z odbycia szkoleń specjalistycz-
nych, np. z zakresu ochrony danych w pracy zarząd-
cy nieruchomościami, zarządzania nieruchomo-
ściami komercyjnymi, organizowania zebrań  
we wspólnotach mieszkaniowych, itp. 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia 

Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej 

 
W ramach bezpłatnych usług, w Centrum można skorzy-
stać z pomocy doradcy zawodowego w: 

 określeniu predyspozycji zawodowych,  
 zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,  
 przygotowaniu listu motywacyjnego i CV, 
 przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą. 

Można również uczestniczyć: 

 w warsztatach, tj. zajęciach tematycznych, np. 
Poznaj swoje talenty, Dokumenty aplikacyjne. 

Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji zawo-
dowej: 

 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 
 filmy pomagające w planowaniu kariery zawo-

dowej. 
Centrum udostępnia także stanowiska internetowe. 

 
Więcej informacji: 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
tel.: 91 42 56 126, 91 42 56 123 

e-mail:  cipkz-szczecin@wup.pl 

 
ul. Słowiańska 15A (IV piętro) 

75-846 Koszalin 
tel.: 94 344 50 00, 94 344 50 56 

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 

 
Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 

 
to wyspecjalizowana placówka 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która gromadzi  
i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, moż-
liwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także 

pomaga klientom w planowaniu  kariery zawodowej  
i podejmowaniu decyzji zawodowych. 
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