
Dnia 19 maja 2010r. na Akademii Ekonomicznej w Katowicach odbył się panel 

dyskusyjny na temat „Licencji w zawodzie pośrednika i zarządcy na rynku nieruchomości – 

zbędna konieczność, czy przywilej”. Organizatorem panelu było studenckie koło naukowe 

„Nieruchomości” działające przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej. Panel został objęty 

patronatem honorowym przez JM Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

prof. AE dr hab. Pan Jan Pyka oraz Pan Arkadiusz Borek, Prezes Instytutu Gospodarki 

Nieruchomościami, Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami.  

 

 

Wystąpienie Pani Aleksandry Malanowicz, Dyrektor biura regionalnego King Sturge w Katowicach 

 

W panelu udział wzięli tak znamienici gości jak: 

 Arkadiusz Borek, Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Prezydent 

Federacji Gospodarki Nieruchomościami 

 Aleksandra Malanowicz, Dyrektor biura regionalnego King Sturge w Katowicach 

 Damian Bałuszyński, ekspert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami 

 Monika Paca, Browar Mokrskich w Katowicach-Szopienicach   

 Ireneusz Znojek, the Volker Company. 

Na zaproszenie odpowiedzieli również pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej oraz 

liczna grupa studentów wiążąca swoją przyszłość zawodową z rynkiem nieruchomości. 

Pomysł organizacji panelu zrodził się na kanwie dyskusji toczących się 

w kręgu pośredników, zarządców i innych podmiotów działających na rynku nieruchomości, 



a wywołanych projektem ustawy Ministerstwa Gospodarki o ograniczaniu barier 

administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt  ten w istotny sposób wpływa na 

organizację obrotu nieruchomościami, poprzez likwiduję licencji dla pośrednika w obrocie 

nieruchomościami. Celem panelu dyskusyjnego było uzyskanie odpowiedzi na takie pytania 

jak: Czy rzeczywiście pośrednikiem na rynku nieruchomości może być każdy? Czy rynek 

będzie w stanie wystarczająco sprawnie zweryfikować pojawiające na nim się podmioty 

i wreszcie, czy cena poniesiona przez kupującego podczas  tego procesu będzie niższa niż 

aktualnie obowiązujące prowizje? Ponadto, spotkanie miało przybliżyć osobom 

zainteresowanym, tematykę związaną z pośrednictwem i zarządzaniem na rynku 

nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Panel był, także okazją do rozmowy 

z gośćmi. Pozwolił studentom zadać nurtujące pytania, a gościom wymienić się poglądami na 

temat panującej sytuacji na rynku nieruchomości. Kulminującym punktem spotkania była 

dyskusja poprowadzona przez opiekuna koła, dr Adama Polko. Był to jednocześnie 

najbardziej oczekiwany punkt spotkania.  

 

 

Prowadzenie dyskusji dr Adam Polko 

 

Członkowie koła na potrzeby panelu przeprowadzili badanie ankietowe wśród 

studentów planujących swą przyszłość z pracą na rynku nieruchomości. Pozyskane wyniki 

zostały przestawione w trakcie panelu. Były one dość zaskakujące, szczególnie, gdy zostały 

porównane z wynikami badań przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki 



Nieruchomościami wśród pośredników obrotu nieruchomościami. Studenci w 82% są 

zwolennikami utrzymania licencji, a nawet wprowadzenia bardziej restrykcyjnych wymogów 

przy ich przyznawaniu. Natomiast, 62% pośredników przyjęło stanowisko zupełnie 

odmienne. W ich opinii licencja powinna zostać zniesiona lub jest im obojętne co stanie się 

z licencją, gdyż ze względu na ich obecną pozycja na rynku takie działania nie stanowią dla 

nich zagrożenia.   

Podsumowując dyskusję należy powiedzieć, iż projekt całkowitego zniesienia licencji 

dla pośrednika w opinii studentów, ale także zaproszonych gości jest złym rozwiązaniem. 

Jednocześnie podkreślano, iż obecna sytuacja jest niezdrowa i wymaga zmiany. Jednym 

z pomysłów jest wprowadzenie dobrowolnej certyfikacji, poświadczającej wiedzę 

i doświadczenie pośredników. Zdaniem specjalistów, obecnie dla klienta chcącego skorzystać 

z usługi pośrednika, nie liczy się czy posiada on licencji, ale  czy jego doświadczenie i wiedza 

pozwolą na szybkie i profesjonalne świadczenie usługi. Toteż, należy dokładnie zbadać 

problem licencji w zawodzie pośrednika na rynku nieruchomości rozważając wszystkie 

możliwości jego rozwiązania. Równocześnie kierując się przy tym dobrem klienta 

i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania rynku.   

 

 

Zdjęcie pamiątkowe zaproszonych gości i członków koła  

 

 

 



W trakcie organizacji panelu udało się członkom koła nawiązać współpracę z 

ważnymi dla rynku nieruchomości podmiotami, takimi jak Polska Federacja Rynku 

Nieruchomości, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, czy King Sturge. Goście wyrazili 

chęć dalszej współpracy z kołem w realizacji nowych projektów, co będziemy czynić. Panel 

dyskusyjny pozwolił również przybyłym studentom nawiązać wiele nowych kontaktów, które 

mogą być pomocne w przyszłej pracy zawodowej. Wszystkim zaproszonym gościom 

wręczono pamiątkowe podziękowania oraz drobne upominki w postaci gadżetów 

promujących Akademię Ekonomiczną. Należy również wspomnieć, iż nawiązana została 

współpraca z mediami. Panel został objęty patronatem medialnym przez: Polskie Radio 

Katowice, studenckie pismo Spinacz oraz portale studenckie students.pl i dlastudenta.pl. 

Dzięki czemu ukazały się informacje o organizowanym panelu oraz relacji z jego przebiegu. 

Ponadto, wynikiem współpracy była promocja nie tylko koła, ale także uczelni. 

  

 

Zdjęcie pamiątkowe – Pan Arkadiusz Borek, Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, 

Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Podsumowując, pomimo zaistniałych trudności projekt zakończył się sukcesem. 

Pomysł organizacji tak niszowego ze względu na tematykę spotkania spodobał się nie tylko 

studentom, ale również specjalistom z branży. Dlatego już planowane są kolejne działania, 

które mamy nadzieję spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem.         


