
W połowie października reprezentacja Naszego Koła Naukowego brała udział w XV 
Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, który odbywał się w Warszawie.  
Hasłem przewodnim wydarzenia był "Barometr polskiego rynku nieruchomości". Polska 
Federacja Rynku Nieruchomości obchodzi w tym roku piętnastolecie swojego istnienia.  
Tym bardziej było dla nas zaszczytem otrzymanie zaproszenia na to wydarzenie od 
prezydenta PFRN-u Pana Wojciecha Kuca. To on 15 października w hotelu Intercontinental 
rozpoczął Kongres. Okazja do świętowania była podwójna ponieważ w dzień 
wcześniej Ministerstwo Gospodarki poinformowało, iż wycofano się z pomysłu zniesienia 
licencji zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

Podczas Kongresu zostało nagrodzonych wiele osób zasłużonych dla środowiska 
związanego z nieruchomościami. Część merytoryczną Kongresu rozpoczął wykład 
inauguracyjny Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej na temat szans i zagrożeń polskiego rynku 
nieruchomości, następnie prof. Jacek Łaszek zaprezentował raport Narodowego Banku 
Polskiego o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Oprócz sytuacji na 
rynku mieszkaniowym uczestnikom kongresu została zaprezentowana sytuacja na rynku 
nieruchomości biurowych i magazynowych. 

 
Druga część dnia była poświęcona zagadnieniom etycznym branży biznesowej.  

Tę część rozpoczął wykładem prof. dr hab. Wojciech Gasparski - Dyrektor Centrum Etyki 
Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Przygotowano także miejsce na panel dyskusyjny 
dotyczący etyki w internecie. Poprowadził go główny partner informatyczny XV Kongresu 
PFRN firma morizon. Problemy etyczne w krajach Unii Europejskiej przedstawił Jan 
Boruvka Prezydent EPAG, a stan etyki w Stanach Zjednoczonych – John Budz – 
przedstawiciel NAR. Podczas Kongresu trwała gra strategiczna zorganizowana przez firmę 
Morizon pt. „Sprzedaj mieszkanie z Morizon.pl”. Do wygrania były cenne nagrody m.in. 
główna nagroda- wycieczka na Teneryfę, aparaty cyfrowe. Członkom naszego koła udało się 
zdobyć kilka nagród. Niestety, nikt z nas nie pojechał na Teneryfę ;) 
 

Drugi dzień Kongresu był organizowany wspólnie z Zarządem Targów Warszawskich 
jako część odbywającego się w Pałacu Kultury i Nauki corocznego forum „Twoje Pieniądze”, 
i był poświęcony finansowaniu rynku nieruchomości. Moderatorem dyskusji był Pan Jerzy 
Zdrzałka, a do udziału w panelu zostali zaproszeni przedstawiciele banków, szkół wyższych 
oraz osoby ściśle związane ze środowiskiem rynku nieruchomości. 
Było to dla przedstawicieli naszego Koła cenne doświadczenie. Dziękujemy bardzo Polskiej 
Federacji Rynku Nieruchomości za zaproszenie i liczymy na dalszą owocną współpracę. 
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