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Dotyczy rozpatrzenia nowelizacji ustawy 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz niektórych innych ustaw /druki sejmowe nr 1560, 1678 i 1678-A/ 
 
 

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości przedstawia uwagi do rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych 
ustaw //druki sejmowe nr 1560, 1678 i 1678-A/.  Dotyczy zmiany 51 (zawartej w druku 
sejmowym nr 1560) to jest nowego „art. 198b. Kwestionujemy w tym artykule 
brzmienie punktów 1, 2 i 3 jako błędnych, niespójnych, penalizujących czyny niezgodnie z 
deklarowaną intencją:    

„Art. 198b. 1. Kto:  
 
1) dokonuje określenia wartości nieruchomości bez spełnienia warunku, o którym mowa w 
art. 174 ust. 7, 
 
2) wykonuje czynności określone w umowie pośrednictwa, o której mowa w art. 180 ust. 3, 
bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 179a,  
 
3) podejmuje decyzje i wykonuje czynności określone w umowie o zarządzanie 
nieruchomością, o której mowa w art. 185 ust. 2, bez spełnienia warunku, o którym mowa 
w art. 184a  
 
– podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł. 
 
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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Uwaga do punktu 1 z Art. 198b. 1. 
 

Pozostawienie w punkcie 1 art. 174 ust. 3 sformułowania „dokonuje określenia 
wartości nieruchomości” bez uszczegółowienia, że chodzi o określanie wartości 
nieruchomości o której mowa w art. 174 ust. 3 powoduje, że penalizacją obejmuje się 
każde określanie wartości nieruchomości nawet takie, które nie wymaga usług 
rzeczoznawcy majątkowego. Stosując wykładnię językową każde, nawet amatorskie 
określanie wartości nieruchomości jest zagrożone obowiązywaniem tego przepisu.  

 
Przykładem mogą być oświadczenia majątkowe posłów dotyczące wartości 

posiadanych nieruchomości (patrz wzór formularza składanego przez posłów i senatorów 
oświadczenia majątkowego będącego załącznikiem do ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 
wykonywaniu mandatu posła i senatora na podstawie art. 35 tej ustawy). Do tej pory po 
prostu oświadczenia mają charakter ogólnej informacji posła czy senatora.   

 
Kolejny przykład to oświadczenia majątkowe radnych (patrz wzór formularza 

oświadczenia majątkowego radnego, wójta… określony rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku (ze zmianami) na podstawie art. 24h ust. 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).   

 
Paradoksalnie, penalizacja mogłaby objąć nawet takie określanie wartości 

nieruchomości, które wynika z art. 174 ust 3a, a przecież to było powodem rządowej 
autopoprawki - sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu 
szacunkowego, dotyczące punktów 5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości i 6) 
określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.  

 
Penalizacją można obejmować tylko to co czym  rzeczoznawca majątkowy 

zajmuje się na zasadzie wyłączności a nie to co rzeczoznawca majątkowy wykonuje 
obok innych uprawnionych podmiotów, na zasadzie dodatkowych usług. Jak już 
wcześniej podnosiliśmy, art. 174 ust 3a wskazuje usługi obecnie wykonywane przez: 
pośredników w obrocie nieruchomościami, firmy konsultingowe, firmy doradcze, doradców 
rynku nieruchomości, doradców majątkowych i inwestycyjnych, usługi analityków i 
inspektorów bankowych, firmy konsultingowe. 
 
 
Artykuł 198b. 1 w punkcie 1 powinien brzmieć:  
 
 
„Art. 198b. 1.  Kto:  
 
1) dokonuje określenia wartości nieruchomości o której mowa w art. 174 ust. 3 bez 
spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7,”   
  
W takim brzmieniu powyższego artykułu 198b. 1 w punkcie 1 nie nastąpiłoby rozszerzenie 
ponad obecny stan, sfery objętej przymusowym (pod groźbą grzywny 50 000 zł) 
rzeczoznawstwem majątkowym.  
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Uwaga do punktów 1 i 2 z Art. 198b. ust. 1 

 
Przepis w zakresie dotyczącym pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania 
nieruchomościami  jest rażąco błędnie sformułowany, gdyż odpowiedzialność karna 
(wykroczenie) przypisana jest niewłaściwym osobom i nie jest możliwe realizowanie 
założonego przedmiotu ochrony.  
 
 „Art. 198b. 1. Kwestionujemy zaproponowane brzmienie punktu 2 i punktu 3 tego 
artykułu: „Kto: 
  
… 
 
2) wykonuje czynności określone w umowie pośrednictwa, o której mowa w art. 180 ust. 3, 
bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 179a,  
 
 
3) podejmuje decyzje i wykonuje czynności określone w umowie o zarządzanie 
nieruchomością, o której mowa w art. 185 ust. 2, bez spełnienia warunku, o którym mowa 
w art. 184a  
 
– podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł. 
 

Postulujemy zmianę brzmienia punktów 2 i 3 jako błędnie definiujących 
wykroczenia na następujące: 
 
2) prowadzi działalność gospodarczą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami o 
której mowa w art. 179 b bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej,  
 
3) prowadzi działalność gospodarczą zarządzania nieruchomościami o której mowa 
w art. 184b bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
 

Ustawodawca konstruując dany czyn sprawcy jako wykroczenie powinien określić 
zespół jego ustawowych znamion - ustawa powinna w sposób maksymalnie jasny i 
jednoznaczny wskazywać te znamiona: podmiot wykroczenia, przedmiot ochrony, stronę 
podmiotową wykroczenia i stronę przedmiotową wykroczenia. Analizując wykroczenia 
zaproponowane w punktach 2 i 3 art. 198 ust. 1. w sposób oczywisty mamy do czynienia z 
konstrukcją rażąco urągającą budowie tego typu przepisów. 
 
Podmiot wykroczenia – czyli kto może być jego sprawcą.  
 

Proponowany przepis co do punktu 2 w Art. 198 b. ust 1. wskazuje: „Kto wykonuje 
czynności określone w umowie pośrednictwa, o której mowa w art. 180 ust. 3”. Powołany art. 
180 ust. 3 dotyczący umowy brzmi następująco: „3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub 



Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości F PPRN 
 

                                        Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami Strona 4 

 

elektronicznej pod rygorem nieważności.” Tak więc podmiotem wykroczenia wg autorów 
projektu może być osoba fizyczna, która dokonuje czynności, których zakres sama określa i 
definiuje. Ustawa bowiem nie definiuje, żadnej z tych czynności. Przykładowo do tych 
czynności (pośrednictwa) można zaliczyć pokazanie zainteresowanym nieruchomości, 
przedstawienie sobie (skojarzenie) kontrahentów, mogą być różne czynności organizacyjne 
i techniczne, publikowanie ogłoszeń, fotografii, skompletowanie dokumentów do 
notariusza, prowadzenie promocji w Internecie itd.   

 
Ponieważ ustawa nie wskazuje jakie konkretnie są to czynności wobec tego 

mamy chyba po raz pierwszy w prawie karnym (wykroczeń) do czynienie z sytuacją, 
że sam sprawca będzie sobie formułował dla siebie swoje własne wykroczenie.   

 
Jest to pierwszy z kilku absurdów prawnych zawartych w tym przepisie. 

Projektodawca łamie podstawową zasadę prawa karnego (wykroczeń) nullum crimen sine 
lege - wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary... Nie można definiować przepisu 
karnego odsyłając jego specyfikację do umowy pośrednictwa, której zakres czynności 
określa sam potencjalny sprawca. Znamiona czynu zabronionego zgodnie z prawem a 
przede wszystkim zgodnie z Konstytucją powinna określać jasno i precyzyjnie sama ustawa. 
To oczywiste.  

 
Wadliwy przedmiot ochrony  

 
Deklaratywnie przedmiotem ochrony wg artykułowanej przez projektodawcę 

intencji jest legalna działalność gospodarcza pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
ograniczenie nielegalnego pośrednictwa – ograniczenie szarej strefy. Faktycznie jednak 
wadliwe zapisanie przepisu powoduje, że szara strefa doznaje ustawowej, niezasłużonej 
legitymizacji i ochrony.   

 
Wadliwe określenie warunków odpowiedzialności sprawcy tego czynu. Mówi o tym 

druga część przepisu punkt 2 z art. 198 ust.1. Otóż osoba wykonująca ww. czynności 
pośrednictwa będzie odpowiadała, jeśli będzie je wykonywać „bez spełnienia warunku, o 
którym mowa w art. 179a”. powołany artykuł to przepis, który brzmi następująco: „Art. 
179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.”        
  

Przedmiot ochrony nie jest właściwe realizowany albowiem prowadzenie 
działalności gospodarczej w tym także nielegalnej – niezgłoszonej do odpowiedniego 
rejestru staje się przesłanką chroniącą przed odpowiedzialnością za to wykroczenie. 
Odpowiedzialność za wykroczenie przepis unormował za dokonywanie czynności 
pośrednictwa bez prowadzenia działalności gospodarczej a nie za jej prowadzenie bez 
zgłoszenia do odpowiedniego rejestru. 

W powyższej sytuacji odpowiedzialnością za dokonywanie czynności pośrednictwa 
może zostać obciążona osoba pracująca (umowa o pracę, zlecenie) u przedsiębiorcy, który 
prowadzi legalną działalność pośrednictwa bo przecież ten pracownik nie jest 
przedsiębiorcą zgodnie z warunkami określonymi w wykroczeniu a tylko pracownikiem. 



Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości F PPRN 
 

                                        Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami Strona 5 

 

Brak zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej nie oznacza bowiem jej 
nieprowadzenie! Zgłoszenie ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny dla 
prowadzenia działalności gospodarczej!   
 
Podobnie niewłaściwie został skonstruowany przepis odnoszący się do zarządców 
nieruchomości - punkt 2 Art. 198 ust. 3   
 

Różnica pomiędzy rzeczoznawcami a pośrednikami i zarządcami w tym 
zakresie polega na tym, że u rzeczoznawców obowiązujący art. 174 ust. 7 w sposób 
wyczerpujący wymienia sposoby wykonywania zawodu: prowadzenie we własnym imieniu 
działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie 
szacowania nieruchomości lub w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u 
podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Dlatego w 
projektowanym art. 198b. ust. 1. proponowany punkt 1 ma sens u rzeczoznawców 
majątkowych (z uwzględnieniem powyższej uwagi dotyczącej wartości nieruchomości) bo 
wyczerpuje w zasadzie możliwe sytuacje; rzeczoznawca może być przedsiębiorcą, 
pracownikiem czy przyjmującym zlecenie na podstawie umowy cywilnoprawnej  u 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność rzeczoznawstwa majątkowego.  
 

Zupełnie inaczej w nowelizacji kształtuje się sytuacja prawna pośredników i 
zarządców. Otóż pośrednik i  zarządca to tylko i wyłącznie przedsiębiorca  
prowadzący działalność pośrednictwa lub odpowiednio zarządzania. Nie jest w 
szczególności pośrednikiem, zarządcą Pan Kowalski gdy jest pracownikiem u pośrednika, 
zarządcy (przedsiębiorcy) na podstawie umowy o pracę albo gdy pracuje u niego na 
podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że proste przeniesienie zapisu dotyczącego 
rzeczoznawców do pośredników i zarządców nie ma sensu albowiem przepis tylko w części 
pokrywa się z zamiarem (zrozumiałym) projektodawcy – pokrywa się w sytuacji gdy 
Kowalski nie pracuje u nikogo a tylko sam dokonuje czynności pośrednictwa w swoim 
imieniu.  
 

Zaproponowany przepis nie doprowadzi do ukarania osoby, która wykonuje 
niezarejestrowaną działalność gospodarczą (szara strefa). Powtórzmy: z przepisów 
dotyczących działalności gospodarczej wynika jednoznacznie -  zgłoszenie 
działalności do odpowiedniego rejestru ma charakter deklaratywny. Czyli możliwa 
jest (choć naganna i karalna) sytuacja prowadzenia działalności gospodarczej, która 
nie została zgłoszona do odpowiedniego rejestru.  

 
Nie wiadomo w tej sytuacji co projektodawca spenalizował w art. 198 ust 1 punkt 2 i 

3. Natomiast z całą pewnością wiemy, że projektodawca nie spenalizował działalności w 
tzw szarej strefie - wykonywanie działalności gospodarczej bez wpisu do odpowiedniego 
rejestru (KRS lub CEDG).  

 
Proponujemy następujące rozwiązanie – opierając się na wzorcu regulacji z 

kodeksu wykroczeń (60 ze zn. 1 § 1), adaptować ten przepis dla potrzeb regulacji w 
ustawie o gospodarce nieruchomościami.  
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Zgodnie z art. 60 ze zn. 1 § 1 kodeksu wykroczeń – „Kto wykonuje działalność 
gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do 
rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny”.  Taką regulację uwzględniającą nasze wnioski z 
analizy przepisów zaproponowaliśmy w konkluzji.  

 
 

Konkluzja 
 

Kwestionowane przez nas przepisy powinny brzmieć:    
 

 „Art. 198b. 1. Kto: 
 
1) dokonuje określenia wartości nieruchomości o której mowa w art. 174 ust. 3 bez 
spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7,”   
 
2) prowadzi działalność gospodarczą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami o którym 
mowa w art. 179 b bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  
 
3) prowadzi działalność gospodarczą zarządzania nieruchomościami o którym mowa w art. 
184b bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.  
 
– podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł. 
 
Uwagi przesyłamy w wersji elektronicznej na mailowy adres Panów Senatorów: 
Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Stanisława 
Koguta - biurosenatorskie.st@interia.pl i Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Senatora 
Piotra Zientarskiego - biuro@zientarski.pl oraz sekretariatów ww. Komisji. 

 
 
Warszawa, 10 lipca 2017 rok            
 
Opracował: Zbigniew Kubiński  

 
Prezydent Federacji 

Porozumienie Polskiego 
Rynku Nieruchomości  

 
/-/ Tomasz Błeszyński 
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