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Szanowna Pani Redaktor,  
 

      W nawiązaniu do artykułu „Pośrednik nieruchomości zgotował mi piekło”, który ukazał się na łamach Expressu 
Bydgoskiego, SPON Pomorza i Kujaw ustosunkowując się do informacji podanych w tej publikacji informuje, że: 

1. Opisana działalność nie jest działalnością pośrednictwa, tylko zakupem nieruchomości na własny rachunek. 
Poprzednia definicja pośrednictwa oraz aktualna wynikająca z Kodeksu Etyki PFRN wyraźnie stwierdza, że czynności 
pośrednictwa są wykonywane na rzecz innych osób. Dlatego w tym przypadku nie można wiązać tej sytuacji  
w jakikolwiek sposób z usługami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

2. W skutek zmiany uregulowań prawnych  z dniem 1 stycznia 2014 r. działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami może prowadzić przedsiębiorca bez konieczności zapewnienia, że usługi pośrednictwa w 
obrocie nieruchomościami będzie wykonywał pośrednik w obrocie nieruchomościami posiadający licencję zawodową 
nadaną w trybie przewidzianym przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, a więc po wykazaniu się m.in. 
stosownym wykształceniem profesjonalnym i odbyciu praktyki zawodowej. Także działalność pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami może obecnie wykonywać każda osoba fizyczna (nawet karana).  

3. Z dniem 1 stycznia 2014r. zniesiona została odpowiedzialność zawodowa pośredników w obrocie nieruchomościami, 
zaprzestała działalności Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Sekcja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 
przy ministrze właściwym do spraw planowania przestrzennego i budownictwa, przestały obowiązywać standardy 
zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami, których treść była uzgodniona z ministrem właściwym do spraw 
planowania przestrzennego i budownictwa; do ich przestrzegania pod rygorem odpowiedzialności 
dyscyplinarnej  zobowiązane były wszystkie osoby wykonujące zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.  

4. W związku z ustawą deregulacyjną licencje państwowe nadane w trybie przepisów Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami straciły swoją ważność. 

5. W związku z tym Polska Federacja Rynku Nieruchomości z dniem 1 stycznia 2014r. nadaje licencje pośrednika   
w obrocie nieruchomościami PFRN oraz zarządcy nieruchomości osobom fizycznym spełniającym kryteria określone 
regulaminem oraz zobowiązujące się do przestrzegania kodeksu etyki PFRN. Rejestr jest dostępny pod adresem: 
https://rejestr.pfrn.pl  

6. Po sprawdzeniu Rejestru pośredników stwierdziliśmy, że nie figuruje w nim żadna osoba działająca na terenie  
woj. Kujawsko-Pomorskiego o imieniu Dariusz i nazwisku zaczynającym się na „J”. Oznacza to, że jeśli nawet osoba 
opisana w/w wymienionej publikacji kiedyś posiadała licencję państwową, to na dzień dzisiejszy nie wystąpiła  
o wydanie licencji branżowej, a tym samym nie złożyła oświadczenia o niekaralności i nie przyjęła Kodeksu Etyki 
PFRN. 

      W związku z powyższym opisanej działalności nie można w jakikolwiek sposób łączyć z pośrednictwem w obrocie 
nieruchomościami czy usługami pośrednictwa, tym bardziej z grupą profesjonalistów stosujących Kodeks Etyki lub inne  
tzw. „kodeksy dobrych praktyk” (np. „Kartę Praw Klienta”). Być może jakieś powiązania kapitałowe lub osobowe  
z działającym obecnie biurem pośrednictwa ułatwiają opisaną działalność, ale nie mają nic wspólnego z pośrednictwem 
w obrocie nieruchomościami. 

      Jako najstarsza organizacja zawodowa w regionie i członek PFRN, a tym samym członek CEPI (Europejska Rada 
Nieruchomości) z ubolewaniem czytamy o tego typu działaniach i jednocześnie stanowczo się od nich odcinamy nie tylko  
z powodów formalnych.  
  

z poważaniem 
z upoważnienia zarządu SPONPK 

 
Wiceprezes Leszek A. Hardek 


