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Publikacja obejmuje najważniejsze zagadnienia występujące w procesie zarzą-

dzania biurowcami, w przystępny sposób przedstawia, na czym polega ta działal-
ność w praktyce, poczynając od przejmowania nieruchomości w zarząd i ukształ-
towania właściwych relacji pomiędzy właścicielem a zarządcą poprzez kwestie 
prawne i finansowe, tworzenie podstawowych dokumentów, takich jak umowa 
o zarządzanie, biznesplan i budżet, raporty, zarządzanie najmem i zasady współ-
działania z najemcami, serwisy i media aż do zagadnień z zakresu obsługi tech-
nicznej i ochrony środowiska. 

Książka zawiera wiele pomocnych przykładów, procedur i schematów postę-
powania, tabel, wzorów dokumentów itd. Praktyczne porady są uzupełnione o nie-
zbędne wiadomości teoretyczne, przepisy prawa i objaśnienia szeregu zagadnień 
i dylematów prawnych pojawiających się w zarządzaniu obiektami biurowymi. 

Autorka podaje też wiele cennych wskazówek, gdzie należy szukać dodatko-
wych informacji na temat poszczególnych zagadnień związanych z zarządzaniem 
oraz wskazuje wszystkie najważniejsze sprawy, o których powinien wiedzieć i pa-
miętać każdy zarządca nieruchomości w swojej codziennej działalności. Poradnik 
adresowany jest do zarządców nieruchomości i osób przygotowujących się do wy-
konywania tego zawodu, deweloperów inwestujących w budowę lub rewitalizację 
obiektów biurowych, właścicieli nieruchomości komercyjnych, pracowników od-
powiedzialnych w firmach za wynajem powierzchni na działalność gospodarczą.

AGNIESZKA CHMARZYŃSKA – absolwentka prawa Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od kilkunastu lat zwią-
zana zawodowo z nieruchomościami, w tym od dziewięciu lat z nieruchomościami 
komercyjnymi. Pracowała m.in. w dziale wynajmu powierzchni biurowych oraz 
jako administrator nieruchomości w międzynarodowej firmie deweloperskiej i in-
westycyjnej, prowadziła także własną działalność gospodarczą z zakresu doradz-
twa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obecnie pracuje na stanowisku 
zarządcy nieruchomości w międzynarodowej firmie świadczącej usługi z zakresu 
nieruchomości komercyjnych. Posiada licencje pośrednika w obrocie nieruchomo-
ściami oraz zarządcy nieruchomości. Jest autorką szeregu publikacji poświęco-
nych tematyce nieruchomości.

Poradnik dla zarządcy budynku biurowego
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