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  Główne osiągnięcia 

 
13 lat na rynku nieruchomości i geodezji 
7 milionów m² pomierzonych powierzchni wewnątrz budynków 
1000 corocznie szkolonych osób z rynku nieruchomości komercyjnych I mieszkaniowych 
+100 własnych publikacji na temat powierzchni najmu w normach międzynarodowych oraz do 
celów architektonicznych i podatku od nieruchomości 
+20 organizowanych Akademii Inwestora corocznie 
Własny Rocznik INVESTOR Real Estate Expert 
Własny portal dot. nieruchomości www.investorrealestateexpert.co  
Coroczne Ogólnopolskie Kongresy INVESTOR Real Estate Expert 
+200 stałych polskich i międzynarodowych partnerów 
+100 otrzymanych referencji, nagród i wyróżnień (https://services.geodetic.co/referencje/)  
 
Prowadził całodniowe szkolenia z norm pomiaru powierzchni dla największych 
inwestorów w Polsce, m.in.: HB Reavis, Strabag, Ghelamco, PKO TFI, Murapol, 
Volumetric, Napollo, Skanska, Morizon, Yareal, Torus, Olivia Business Center, Allcon, 
Ekolan, Dom Development i wielu innych. 
 

Doświadczenie 
 
2007 – teraz - Właściciel, Doradca,  Konsultant, Analityk, Autor, Wykładowca Efemeryda 
Adrian Hołub  
2017 – teraz Współwłaściciel & Członek zarządu GEODETIC sp. z o. o. (www.geodetic.co) 
Jest to kontynuacja firmy Efemeryda Adrian Hołub.  
 
»Doradztwo w imieniu kupującego lub sprzedającego pod względem powierzchni przy 
negocjowaniu sprzedaży budynków komercyjnych - centrów handlowych, biur, magazynów, 
kamienic na wynajem. Przydatne linki do artykułów >> 
»Nakreślanie strategii najmu do zarządzania wynajmowanymi powierzchniami dla 
pojedynczych budynków i całych portfeli nieruchomości.  
»Wdrożenie modyfikacji w standardach do celów najmu zgodnie z indywidualnymi wytycznymi 
właścicieli i zarządców budynku lub całego portfela nieruchomości.  
»Wykonywanie kalkulacji powierzchni nieruchomości komercyjnych w następujących 
standardach : Budynki: Standardowe Metody Pomiarów (ANSI / BOMA Z65.1-2017), Budynki 
biurowe: (ANSI / BOMA Z65.1 - 2010) , Budynki przemysłowe: standardowe metody pomiaru 
(ANSI / BOMA Z65.2-2012), budynki mieszkaniowe wielorodzinne: standardowe metody 
pomiaru (PN-ISO 9836:1997 i własne opracowania), budynki handlowe: standardowe metody 
pomiaru (ANSI / BOMA Z65.5-2010), dodatkowo normy TEGOVA, RICS, GIF, IPMS, norma 
PN ISO 9836:1997, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.  
»Doradztwo i wykonywanie obliczeń i raportów z pomiarów obejmują: powierzchnie użytkowe, 
powierzchnie brutto, netto, NLA, GLA dla budynków biurowych, centrów handlowych, 
magazynów, budynków mieszkalnych, w tym kamienic na wynajem i celów podatkowych. 
Doradztwo realizowane dla polskich i międzynarodowych inwestorów i zarządców 
nieruchomości komercyjnych.  

ADRIAN HOŁUB  
CRE Advisor, Geodetic Board Member, Investor, Lecturer, Author 
 
   
 

http://www.investorrealestateexpert.co/
https://services.geodetic.co/referencje/
http://www.geodetic.co/
https://services.geodetic.co/2019/08/video-pomiary-i-kalkulacje-powierzchni-do-celow-podatkowych-i-do-celow-najmu/
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»Doradztwo, nakreślanie strategii i wykonanie kalkulacji współczynników powierzchni 
wspólnych (współczynnik piętrowe, współczynniki budynkowe i współczynniki kompleksowe, 
współczynnik R / U, współczynnik R / O, Load-Factor, Add on Factor).  
»Opracowanie wsadów dotyczących powierzchni oraz przygotowywanie graficznych 
załączników do umów najmu.  
»Mediator pomiędzy wynajmującym a najemcą w przypadku sporów dotyczących kwestii 
wyliczenia powierzchni najmu w umowach najmu.  
»Opracował własne ogólnopolskie zasady pomiaru powierzchni do celów najmu w 
kamienicach. Na polskim rynku nie ma standardów dla kamienic na cele biurowe. 
»Doradztwo prawno-inżynieryjne w procesach inwestycyjnych (analizy chłonności, due 
diligence prawne i inżynieryjne, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie 
procesów uzyskiwania pozwoleń na budowę, promes od dostawców mediów, podziały i 
scalenia nieruchomości, itp.)   
»Nadzoruje pomiary termowizyjne, pomiary objętości hałd i mas ziemnych i pomiary 
składowisk odpadów, pomiary wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek. 
» Nadzoruje inwentaryzacje architektoniczno-budowlane poprzez pomiary tachimetrem, 
skanerem 3D, dronem (fotogrametria). Szczegóły >> 
» Nadzoruje pomiary skanerem 3D i modelowanie 3D (przekroje, rzuty, elewacje, dachy, 
odkrywki w ścianach, wizualizacje, spacery 3D, itp.) 

 
NIEZALEZNY EKSPERT “LEGALIS” 

Ekspert “Legalis” C.H. Beck Nieruchomości. Szczegóły>> 
Pisanie niezależnych ekspertyz w zakresie nieruchomości, pomiarów powierzchni 
do celów najmu i do celów podatkowych, konsultacje telefoniczne i e-mailowe.  

 
WYKŁADOWCA AKADEMICKI 

 
Uniwersytet Gdański. Studia podyplomowe "Komercjalizacja nieruchomości. 
Tytuł prowadzonego przedmiotu: Podstawy pomiaru powierzchni. Szczegóły>>  
 

 
Uniwersytet Łódzki. Studia podyplomowe "Property manager – zarządzanie 
nieruchomościami komercyjnymi" Tytuł prowadzonego przedmiotu: “Pomiary 
powierzchni biurowych, galerii handlowych i retail parków do celów najmu." 
Szczegóły>> 
 
Politechnika Warszawska. Studia podyplomowe "Zarządzanie 
nieruchomościami komercyjnymi" Tytuł prowadzonego przedmiotu: “Pomiary 
powierzchni do celów najmu i podatku od nieruchomości."  

 
PRELEGENT 

 
„Level up my real Estate. Umowy najmu, service charge I zarządzanie finansami 
nieruchomości.” Szczegóły >> 
 
„Inwestycja mieszkaniowo-usługowa na wynajem za 2 mln zł. Projekt własny.” 
Szczegóły >> 
 
„Błędy podziałów nieruchomości ograniczające proces inwestycyjny” Szczegóły 
>> 
 
Ogólnopolski Kongres Geodetic “INVESTOR Real Estate Expert” Szczegóły >>  
 
„Strategia procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Trzy tryby – WZ, MPZP, 
Specustawa” Szczegóły >> 
 
 

2017-teraz 

2017-teraz 

05/2020 

od 2020 

01/2020 

10/2019 

02/2020 

11/2019 

https://services.geodetic.co/2020/02/analiza-chlonnosci-podstawowa-czy-kompleksowa/
https://services.geodetic.co/2018/01/due-diligence-nieruchomosci/
https://services.geodetic.co/2018/01/due-diligence-nieruchomosci/
https://services.geodetic.co/2020/03/termowizja-w-nieruchomosciach-kontroluj-inwentaryzuj-modernizuj/
https://services.geodetic.co/2020/01/pomiar-objetosci-mas-ziemnych-o-dwoch-takich-co-ukradli-haldy-dolomitu/
https://services.geodetic.co/2019/05/pomiar-skladowiska-odpadow/
https://services.geodetic.co/2019/05/pomiar-skladowiska-odpadow/
https://services.geodetic.co/2019/12/pomiary-walow-przeciwpowodziowych-i-koryt-rzek-jaka-metode-wybrac-i-co-mierzyc/
https://services.geodetic.co/2020/01/inwentaryzacja-architektoniczno-budowlana/
https://legalis.pl/
https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33701/studia_podyplomowe_komercjalizacja_nieruchomosci_wspolpracy_z_firma_jll
http://athenapm.pl/edukacja/property-manager/
https://academy.geodetic.co/level-up-my-real-estate-kurs-on-line-umowy-najmu-service-charge-i-zarzadzanie-finansami-nieruchomosci/
https://academy.geodetic.co/akademia-inwestora-inwestycja-mieszkaniowo-uslugowa-w-x-etapach-projekt-wlasny/
https://academy.geodetic.co/akademia-inwestora-bledy-podzialow-nieruchomosci-ograniczajace-proces-inwestycyjny-2/
https://academy.geodetic.co/akademia-inwestora-bledy-podzialow-nieruchomosci-ograniczajace-proces-inwestycyjny-2/
https://academy.geodetic.co/kongres-geodetic-2019/
https://academy.geodetic.co/strategia-procesu-uzyskiwania-pozwolenia-na-budowe-trzy-tryby-wz-mpzp-specustawa-10-2019/
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„Zarządzanie  portfelem nieruchomości z  poziomu Geodetic Rent Roll” 
Szczegóły >> 

 
“Strategia zarządzania powierzchniami do celów najmu” Szczegóły >> 
 
“Strategia uzyskiwania warunków zabudowy. Jak osiągnąć lepsze parametry do 
pozwolenia na budowę?” Szczegóły >> 
 
“Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne.” Szczegóły 
>> 
 
“Zjazd 50-ciu deweloperów z Polski. Najważniejsze konkluzje ze spotkania „czy 
można wliczać ścianki działowe do sprzedawanych lokali?" Szczegóły >> 

 
“Strategia zarządzania powierzchniami biurowymi w regionie Trójmiasta” 
Szczegóły>> 
  
“Czy można wliczać ścianki działowe do powierzchni najmu? Dwa podejścia 
deweloperów" Szczegóły >> 

 
Ogólnopolski Kongres Geodetic 2018. Organizator, moderator i prelegent dwóch 
wystąpień. Tytuły prelekcji: “Due diligence przed zakupem nieruchomości” i  
“Ogólnopolskie zasady pomiaru magazynów do celów najmu" Szczegóły >> 

 
“Legal & Technical Due Diligence”. Szczegóły >> 
 
“Legal & Technical Due Diligence”. Szczegóły >> 
 
Ogólnopolski Kongres Geodetic 2017 - Organizator, moderator prelegent dwóch 
wystąpień. Tytuły prelekcji: „ Jak wykonane pomiary powierzchni budynku mogą 
dać do kilkunastu % więcej zysków corocznie?” i “ Ogólnopolskie zasady 
obliczania powierzchni najmy w kamienicach”. Szczegóły >> 
 
I wiele innych. Zobacz Kalendarz Wydarzeń >> Każdego roku szkoli 1000 osób z 
rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Zobacz ponad 100 opinii 
uczestników jego wykładów. Zobacz ponad 100 referencji które otrzymał za 
realizowane usługi oraz prowadzone szkolenia. 

 
KONFERENCJE 

 
 
Ogólnopolska konferencja od flipera do dewelopera Szczegóły >> 
 
Ogólnopolski Kongres Geodetic INVESTOR Real Estate Expert Szczegóły >>  
 
Okrągły stół w Ministerstwie Infrastruktury „Wykorzystanie bezzałogowych 
statków powietrznych (…)” Szczegóły >> 
 
Warszawskie Forum Nieruchomości - Global Investor Club. Tytuł wystąpienia: 
“Inwestycja mieszkaniowo usługowa na wynajem za 2mln zł”. Jak zwiększyłem 
wartość nieruchomości Szczegóły >> 
 
Eliminacja ryzyk w umowach o roboty budowlane w oparciu o nowelizacje ustawy 
ograniczającej zatory płatnicze. Tytuł wystąpienia. Prawno-techniczne due-

10/2018 

09/2018 

11/2018 

01/2019 

11/2017 

01/2019 

02/2019 

02/2019 

05/2019 

06/2019 

05/2019 

05/2019 

09/2019 

11/2019 

11/2019 

12/2019 

https://academy.geodetic.co/zamknieta-akademia-inwestora-zarzadzanie-portfelem-nieruchomosci-z-poziomu-geodetic-rent-roll-19-09-2019/
https://academy.geodetic.co/strategia-zarzadzania-powierzchniami-do-celow-najmu-geodetic-rent-roll-nowa-jakosc-zarzadzania-powierzchniami/
https://academy.geodetic.co/akademia-inwestora-strategia-procesu-uzyskiwania-warunkow-zabudowy-jak-osiagnac-lepsze-parametry-do-pozwolenia-na-budowe-29-05-19/
https://academy.geodetic.co/akademia-inwestora-bledy-podzialow-nieruchomosci-ograniczajace-proces-inwestycyjny/
https://academy.geodetic.co/akademia-inwestora-bledy-podzialow-nieruchomosci-ograniczajace-proces-inwestycyjny/
https://academy.geodetic.co/akademia-inwestora-czy-mozna-wliczac-scianki-dzialowe-przy-sprzedazy-lokali-dwa-podejscia-deweloperow-warszawa-27-02-2019/
http://academy.geodetic.co/strategia-najmu-powierzchni-biurowych-w-regionie-trojmiasta-25-01-2019/
http://academy.geodetic.co/czy-mozna-wliczac-scianki-dzialowe-przy-sprzedazy-lokali-dwa-podejscia-deweloperow-gdansk-26-01-2018/
http://academy.geodetic.co/adrian-holub-prelegentem-xxii-kongresu-polskiej-federacji-rynku-nieruchomosci-26-10-2018/
http://academy.geodetic.co/legal-technical-due-diligence-20-09-2018/
http://academy.geodetic.co/prawno-inzynieryjne-due-diligence-nieruchomosci-co-sprawdzic-przed-zakupem-nieruchomosci-27-11-2018/
http://academy.geodetic.co/kongres-geodetic-2017/
http://academy.geodetic.co/kalendarium/
http://academy.geodetic.co/opinie/
http://services.geodetic.co/referencje/
https://academy.geodetic.co/adrian-holub-prelegentem-na-ogolnopolskiej-konferencji-od-flipera-do-dewelopera/
https://academy.geodetic.co/kongres-geodetic-2019/
https://academy.geodetic.co/adrian-holub-i-wojciech-zmuda-przy-okraglym-stole-w-ministerstwie-infrastruktury/
https://academy.geodetic.co/adrian-holub-prelegentem-na-konferencji-eliminacja-ryzyk-w-umowach-o-roboty-budowlane-10-11-kwietnia-2019/
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diligence nieruchomości – błędy stron procesu wpływające na budowę . 
Szczegóły >> 

 
XXII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Tytuł wystąpienia "Czy 
można wliczać ścianki działowe przy sprzedaży lokalu? Dwa podejścia 
deweloperów." Szczegóły >> 
 
European Facility Management Congress. Tytuł wystąpienia „ Standardy 
pomiarów powierzchni budynków komercyjnych do celów najmu I do celów 
podatkowych.” Szczegóły >> 
 
Forum Nowoczesnego Inwestora. Tytuł wystąpienia „Due diligence przed 
zakupem nieruchomości”. Szczegóły >> 

 
1CEE Real Estate Management Congress. Tytuł wystąpienia „Strategia 
zarządzania nieruchomościami”. Szczegóły >>    
 
i wiele innych 

 
PUBLIKACJE 

 
 
Rocznik INVESTOR Real Estate Expert 2020. Pobierz >> 
  
„Powierzchnia sprzedaży retail parków. Jest mniejsza niż myślisz!” Szczegóły >> 
 
Rzeczpospolita „Adrian Hołub opiniuje różne praktyki liczenia powierzchni 
nowych mieszkań” Szczegóły >> 
 
„Wzór na wyliczenie podatku od nieruchomości dla budynku. Nie przepisuj 
powierzchni z projektu! Odzyskaj nadpłatę!” Szczegóły >> 
 
Magazyn ESTATE „Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym” 
Szczegóły >> 
 
Real Estate Manager „Jak przyjąć odpowiednią strategię zarządzania 
powierzchniami biurowymi” Szczegóły >> 
 
„Analiza chłonności działki. Czy pokazuje wiarygodne parametry?” Szczegóły >> 
  
Magazyn Galerie Handlowe „Powierzchnia sprzedaży powyżej 2000m.kw.” 
Szczegóły >> 
 
Magazyn Real Estate Manager „Etapowanie pomiarów biurowców a zmiany 
powierzchni najmu” Szczegóły >> 
 
Magazyn BUILD „Best Real Estate Consultancy – Warsaw” Szczegóły >> 
 
Przegląd Geodezyjny “Dwie metryczki lokalu od dewelopera. Pozwy sądowe 
przeciw geodetom.” Szczegóły >> 
 
„Powierzchnia lokalu mieszkalnego, handlowego, usługowego na sprzedaż. Jak 
liczyć powierzchnię pod ścianami działowymi do sprzedaży?” Szczegóły >> 
 
Magazyn Wycena w Praktyce „Jak prawidłowo ustalać granice wycenianej 
nieruchomości?” Szczegóły >> 

02/2020 

02/2020 

03/2020 

02/2020 

02/2020 

01/2020 

04/2020 

05/2020 

10/2018 

05/2020 

02/2020 

06/2018 

05/2018 

10/2016 

05/2020 

01/2020 

2020 

https://academy.geodetic.co/adrian-holub-prelegentem-na-konferencji-eliminacja-ryzyk-w-umowach-o-roboty-budowlane-10-11-kwietnia-2019/
http://academy.geodetic.co/adrian-holub-prelegentem-xxii-kongresu-polskiej-federacji-rynku-nieruchomosci-26-10-2018/
http://academy.geodetic.co/european-facility-management-congress/
http://academy.geodetic.co/forum-nowoczesny-inwestor-lublin-12-13-maja-2018/
http://academy.geodetic.co/adrian-holub-prelegentem-na-kongresie-nieruchomosci-na-stadionie-pge-narodowym/
https://investorrealestateexpert.co/category/rocznik/rocznik-2020/
https://resources.geodetic.co/powierzchnia-sprzedazy-retail-parkow-jest-mniejsza-niz-myslisz/
https://resources.geodetic.co/adrian-holub-opiniuje-w-dzienniku-rzeczpospolita-rozne-sa-praktyki-liczenia-powierzchni-nowych-mieszkan/
https://resources.geodetic.co/wzor-na-wyliczenie-podatku-od-nieruchomosci-dla-budynku-nie-przepisuj-powierzchni-z-projektu-odzyskaj-nadplate/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-magazynie-estate-1-2020-granice-nieruchomosci-w-polskim-systemie-prawnym/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-magazynie-real-estate-manager-jak-przyjac-odpowiednia-strategie-zarzadzania-powierzchniami-w-budynkach-biurowych/
https://resources.geodetic.co/analiza-chlonnosci-dzialki-czy-pokazuje-wiarygodne-parametry-nieruchomosci/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-magazynie-galerie-handlowe-powierzchnia-sprzedazy-powyzej-2000-m-kw/
https://resources.geodetic.co/geodetic-i-savills-udziela-wywiadu-w-magazynie-real-estate-manager/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-build-magazine-q1-2020/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-magazynie-przeglad-geodezyjny-02-2020-dwie-metryczki-lokalu-od-dewelopera-pozwy-sadowe-przeciw-geodetom/
https://resources.geodetic.co/powierzchnia-lokalu-mieszkalnego-handlowego-uslugowego-na-sprzedaz-jak-liczyc-powierzchnie-pod-scianami-dzialowymi-do-sprzedazy/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-magazynie-wycena-w-praktyce-12-2019-jak-prawidlowo-ustalac-granice-wycenianej-nieruchomosci/


Measure it soon! 

I  Geodetic sp. z o.o.  I  ul. Mikołajczyka 21/136, 03-984 Warszawa  I  KRS: 0000730057  I  NIP: 113-297-23-67  I REGON: 380075414 I 
 

 I  biuro: ul. Malinowa 16/3, 02-495 Warszawa - Ursus  I  biuro.geodetic.co  I  www.geodetic.co  I 

 

s
tr

. 
5
 

 

 
 

 

 
„Żelazne zasady komercjalizacji powierzchni biurowych. Strategia dla właścicieli 
portfeli nieruchomości.” Szczegóły >> 
 
Magazyn Wycena w Praktyce „Powierzchnia najmu w procesie komercjalizacji” 
Szczegóły >> 
 
Magazyn Galerie Handlowe „Due diligence galerii handlowych” Szczegóły >> 
 
Gazeta MSP „Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym” Szczegóły 
>> 
 
„Geodetic Rent-Roll. Poznaj podstawowe funkcje programu.” Szczegóły >> 
 
Gazeta MSP „Jak zwiększyć wartość nieruchomości?” Szczegóły >> 
 
Gazeta MSP „Small Business Unit nowym trendem w wynajmie magazynów” 
Szczegóły >> 
 
Rocznik Geodetic INVESTOR Real Estate Expert 2019. Pobierz >> 
 
Real Estate Manager „Modułowe powierzchnie magazynowe” Szczegóły >> 
 
„Inwestycja mieszkaniowo-usługowa na wynajem za 2 mln zł. Jak zwiększyłem 
wartość swojej nieruchomości?” Szczegóły >> 
 
„Podatek od antresoli – płacić czy nie? Polemika z interpretacjami podatkowymi i 
wyrokami sądów.” Szczegóły >> 
 
Gazeta MSP „Czy wiesz za jaką powierzchnię nieruchomości płacisz podatki?” 
Szczegóły >> 
 
Gazeta MSP „Czy najemca może skontrolować powierzchnię, za którą płaci? 
Szczegóły >> 
 
“1000 błędów inwestorskich w nieruchomościach komercyjnych I 
mieszkaniowych” (w trakcie publikacji), 1 z 3 tomów książki, 1 kwartał 2019, 
Adrian Hołub, Monika Hołub. Szczegóły >> 
 
E-book Vademecum zarządcy – normy pomiaru powierzchni Szczegóły >> 
 
E-book „Ekspertyza deweloperska – Jak liczyć powierzchnię użytkową 
mieszkania od dewelopera? Dwa podejścia deweloperów” Szczegóły >> 
 
E-book „Vademecum Świadomego Inwestora” 30 elementów do sprawdzenia 
przed zakupem nieruchomości 
 
Rocznik INVESTOR Real Estate Expert 2018. Pobierz >> 
 
INVESTOR Real Estate Expert „Inwentaryzacja powykonawcza budynku – co 
powinien pomierzyć geodeta?” Szczegóły >> 
 
“Powierzchnia użytkowa a powierzchnia najmu”, C.H. BECK Nieruchomości 
 
„Dlaczego tracisz do kilkunastu % powierzchni w kamienicach?” Szczegóły >> 
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11/2019 
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02/2018 

12/2017 

https://resources.geodetic.co/zelazne-zasady-komercjalizacji-powierzchni-biurowych-strategia-dla-wlascicieli-portfeli-nieruchomosci/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-magazynie-wycena-w-praktyce-11-2019-powierzchnia-najmu-w-procesie-komercjalizacji/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-magazynie-galerie-handlowe-due-diligence-galerii-handlowych/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-gazecie-msp-09-2019-granice-nieruchomosci-w-polskim-systemie-prawnym/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-gazecie-msp-09-2019-granice-nieruchomosci-w-polskim-systemie-prawnym/
https://resources.geodetic.co/geodetic-rent-roll-poznaj-podstawowe-funkcje-programu/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-gazecie-msp-07-2019-jak-zwiekszyc-wartosc-nieruchomosci/
https://resources.geodetic.co/geodetic-i-bnp-paribas-real-estate-w-gazecie-w-gazecie-msp-06-2019/
https://resources.geodetic.co/rocznik-geodetic-3-2019/
https://resources.geodetic.co/geodetic-i-bnp-paribas-real-estate-w-gazecie-real-estate-manager/
https://resources.geodetic.co/inwestycja-mieszkaniowo-uslugowa-na-wynajem-za-2-mln-zl-jak-zwiekszylem-wartosc-swojej-nieruchomosci/
https://resources.geodetic.co/podatek-od-antresoli-placic-czy-nie-polemika-z-interpretacjami-podatkowymi-i-wyrokami-sadow/
https://resources.geodetic.co/geodetic-w-gazecie-msp-02-2019-czy-najemca-moze-skontrolowac-powierzchnie-za-ktora-placi/
http://resources.geodetic.co/ksiazka-geodetic/
http://resources.geodetic.co/vademecum-zarzadcy-normy-pomiaru-powierzchni-do-celow-najmu-i-do-celow-podatkowych/
http://resources.geodetic.co/ekspertyza-jak-liczyc-powierzchnie-uzytkowa-mieszkania-od-dewelopera/
http://resources.geodetic.co/ekspertyza-jak-liczyc-powierzchnie-uzytkowa-mieszkania-od-dewelopera/
http://resources.geodetic.co/ekspertyza-jak-liczyc-powierzchnie-uzytkowa-mieszkania-od-dewelopera/
http://resources.geodetic.co/gazeta-geodetic-2-2018/
https://resources.geodetic.co/inwentaryzacja-powykonawcza-budynku-co-powinien-pomierzyc-geodeta/
https://resources.geodetic.co/dlaczego-tracisz-do-kilkunastu-powierzchni-w-kamienicach/
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„BOMA Retail” Szczegóły >> 
 
“Jak zarabiać więcej na nieruchomościach?”, C.H. BECK Nieruchomości 
 
“Rocznik Geodetic INVESTOR Real Estate Expert ’17”. Pobierz >>    
 
„Inwentaryzacja architektoniczna. Architekt czy geodeta lepiej odzwierciedli 
budynek?” Szczegóły >> 
 
„Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym” Szczegóły >> 
 
„GIF – norma pomiaru powierzchni” Szczegóły >> 
 
„Chcesz lepsze warunki zabudowy?” Szczegóły >> 
 
„GLA w normach: BOMA, Tegova i PN-ISO 9836:1997” Szczegóły >> 
 
“Na co zwracać uwagę w pomiarach powierzchni?”, Real Estate Manager 
 
„Sprawdź czy twoja inwestycja ,a poprawnie wyliczoną powierzchnię zabudowy.” 
Szczegóły >> 
 
“Normy pomiaru powierzchni PN-ISO 9836: 1997 i PN-70 / B-02365”, C.H. BECK 
Nieruchomości 
 
“Wszystko o współczynnikach pomiaru powierzchni - Add-on Factor, Load Factor 
A, R / U Ratio, R / O Ratio”, C.H. BECK Nieruchomości 
 
“Norma BOMA – wynajmującym opłaca się najbardziej”, C.H. BECK 
Nieruchomości 
 
“Bałagan, chaos, niewiedza wynajmujących i najemców – na co zwrócić uwagę w 
pomiarach powierzchni?”, C.H. BECK Nieruchomości 
i inne 

 
NAGRODY I REFERENCJE 

 
Nominacja Geodetic do tytułu „Polskiej Nagrody Jakości 2020”   
 
Nagroda Magazynu CEO WORLD w konkursie „Top Polish Brands. Zwykli 
niezwykli – historie biznesowe polskich marek.” 
 
Nagroda Gazety Finansowej konkursie „Perły polskiego biznesu.” 
 
Nagroda Magazynu BUILD w konkursie “2019 BUILD Real Estate and Property 
Awards” w kategorii „Best Real Estate Consultancy – Warsaw” 
 
Nominacja przez EuropaProperty.com w konkursie “9th Annual CEE Investment 
Awards” w kategorii Professional Service Provider 
 
Firma Przyjazna Pracownikom rok 2010 

 
Lider Przedsiębiorczości Roku 2009 za technologie pomiaru powierzchni w 
czasie rzeczywistym”, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
 
Ponad 100 referencji za przeprowadzone projekty i szkolenia Zobacz >> 
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https://resources.geodetic.co/boma-retail/
http://resources.geodetic.co/wp-content/uploads/2017/10/www-gazeta-całość.pdf
https://resources.geodetic.co/inwentaryzacja-architektoniczna/
https://resources.geodetic.co/granice-nieruchomosci-w-polskim-systemie-prawnym/
https://resources.geodetic.co/gif-norma-pomiaru-powierzchni/
https://resources.geodetic.co/chcesz-lepsze-warunki-zabudowy/
https://resources.geodetic.co/gla-gross-leasable-area-w-normach-boma-tegova-i-pn-iso-98361997/
https://resources.geodetic.co/sprawdz-czy-twoja-inwestycja-ma-poprawnie-wyliczona-powierzchnie-zabudowy/
https://resources.geodetic.co/nominacja-geodetic-do-tytulu-polskiej-nagrody-jakosci-2020/
https://resources.geodetic.co/geodetic-odbiera-nagrode-w-konkursie-top-polish-brands/
https://resources.geodetic.co/geodetic-odbiera-nagrode-w-konkursie-top-polish-brands/
https://resources.geodetic.co/nominacja-moniki-holub-w-konkursie-perly-polskiego-biznesu-25-najbardziej-przedsiebiorczych-kobiet-w-biznesie/
https://resources.geodetic.co/geodetic-best-real-estate-consultancy-warsaw-w-konkursie-2019-real-estate-and-property-awards/
https://resources.geodetic.co/geodetic-best-real-estate-consultancy-warsaw-w-konkursie-2019-real-estate-and-property-awards/
https://resources.geodetic.co/nominacja-geodetic-9th-annual-cee-investment-awards-w-kategorii-professional-service-provider/
https://resources.geodetic.co/nominacja-geodetic-9th-annual-cee-investment-awards-w-kategorii-professional-service-provider/
http://services.geodetic.co/referencje/
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WYKSZTAŁCENIE 

 
Politechnika Warszawska Specjalizacja: Kataster I gospodarka 
nieruchomościami. Uzyskany tytuł: magister inżynier. 
 
Uniwersytet Warszawski. Specjalizacja: geografia i studia regionalne. Uzyskany 
stopień: licencjat. 
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Studium podyplomowe z pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami. Uzyskany dyplom: licencja pośrednika 
nieruchomości nr 15818. 
 
 

 

       

 

  

      
  

Adrian Hołub 

CRE Advisor, Board Member 
Investor, Lecturer, Author  
adrian.holub@geodetic.co 
+48 608 577 042 
www.geodetic.co  

 

 

 

2004-2009 

2006-2009 

2011-2012 

http://geodetic.co/
http://geodetic.co/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA0wzSMBcK2xwD8pdQWpvE_Cq0r6obTVfhM/
https://www.facebook.com/geodezyjnycom-735816456510671/
https://geodetic.business.site/?m=true
https://www.youtube.com/channel/UC7PfDufYa7kimUQtD1UpnSA
https://www.instagram.com/polishgeodeticgroup/?hl=pl

