
Wybrane funkcjonalności narzędzia 

wspierającego efektywne zarządzanie 

nieruchomościami wielolokalowymi

Mgr Sebastian Janicki
Dr inż. Tomasz Budzyński
Dr inż. Natalia Sajnóg
Dr hab. inż. Katarzyna 
Sobolewska-Mikulska, prof. PW



Zarządzanie nieruchomością

Art. 184b ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji

i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej

gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa

energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej

przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.



Efektywne zarządzanie nieruchomością

1. W kategorii ekonomicznej polega na dążeniu podmiotu

zarządzającego nieruchomością do największej wydajności, bądź

oszczędności środków i tym samym osiąganiu określonych wyników

przy możliwie najniższych nakładach (kosztach), jak również

uzyskiwania możliwie jak najwyższego wyniku przy poniesieniu

określonej ilości nakładów [mfiles.pl].

2. W kategorii organizacyjnej polega na zdolności podmiotu

zarządzającego nieruchomością do bieżącego i strategicznego

przystosowywania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego

wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji zaplanowanych

celów [mfiles.pl]

Istotną rolę w procesie efektywnego zarządzania odgrywa system

informatyczny wspierający zarządzanie nieruchomościami,

wykorzystywany przez zarządcę nieruchomości.



Nieruchomości wielolokalowe

Nieruchomości wielolokalowe to nieruchomości obejmujące wiele

lokali w rozumieniu właściwych aktów prawnych.

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – lokalem jest

samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu,

samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi

ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na

stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą

zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. spółdzielniach mieszkaniowych –

lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny a także lokal o innym

przeznaczeniu; lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest

również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia

działalności w dziedzinie kultury i sztuki.



Nieruchomości wielolokalowe

Nieruchomości wielolokalowe to nieruchomości obejmujące wiele

lokali w rozumieniu właściwych aktów prawnych.

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

lokalem jest lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia

działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy

lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu

osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs,

pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych

budynkach służących do celów turystycznych lub

wypoczynkowych.



IAN, czyli Interaktywna Administracja Nieruchomościami, to

innowacyjny, inteligentny CRM opracowany przez firmę Nieruchomości

MSW sp. z o.o.

System informatyczny został wzbogacony o nowe funkcjonalności

w wyniku prac badawczo-rozwojowych realizowanych w projekcie

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

System IAN umożliwia kompleksową obsługę nieruchomości

wielolokalowych, automatyzując procesy dotyczące administrowania

i utrzymania budynków.

System IAN – przełom w zarządzaniu nieruchomościami



- Inwentaryzacja nieruchomości i jej majątku

- Inwentaryzacja lokali i powierzchni przy pomocy EKW

- Biuro i korespondencja z bazą firm

- Organizer i sprawy bieżące

- Dokumentacja techniczna, nadzór i elektroniczna KOB

- Inwentaryzacja umów, uchwał, zapytań ofertowych i ofert

- Liczniki oraz moduły do ich odczytywania i walidacji

- Moduł finansowy oraz księgowy

- Panel użytkownika (mieszkańca)

Funkcje systemu:



- Dokumentacja techniczna

- Usterki i katastrofy (w tym zarządzanie nimi w okresie rękojmi i gwarancji)

- Remonty i modernizacje

- Przeglądy obowiązkowe oraz dodatkowe

- Protokoły

- Opracowania techniczne

- Zmiany sposobu użytkowania

- Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (eKOB)

Nadzór i eKOB:



















- Liczniki w lokalach i częściach wspólnych

- Historia odczytów i walidacja ich prawidłowości

- Wprowadzanie danych poprzez aplikację mobilną

- Wprowadzanie danych z plików .csv z odczytów elektronicznych

- Projektowanie norm na podstawie historycznych zużyć

- Obliczanie norm i rozliczanie mediów

- Księgowanie zdarzeń gospodarczych

Liczniki oraz moduły do ich odczytywania i walidacji:













Podsumowanie

1. Zarządzanie nieruchomościami, w tym nieruchomościami

wielolokalowymi jest procesem złożonym i trwającym wiele lat, a także

realizowanym przez wiele podmiotów.

2. Narzędziem, które zarządca nieruchomości może wykorzystywać,

aby efektywnie zarządzać nieruchomościami jest kompleksowy system

informatyczny.

3. Efektywność w zarządzaniu nieruchomościami z wykorzystaniem

systemu informatycznego w szczególności objawia się mniejszymi

kosztami procesu zarządzania, a także zoptymalizowanymi kosztami

utrzymania nieruchomości.

4. System informatyczny pozwala na gromadzenie niezbędnych

informacji z wielu lat w jednym miejscu i standardzie, co pozwala na

szybki do nich dostęp oraz możliwość ich przetwarzania i analizy.


