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Minęły trzy lata od mojego ostatniego pobytu w Londynie. Wróciłem wtedy do kraju pełen 

wrażeń i nabrałem przekonania, że musimy przyjrzeć się bliżej podejściu do wyceny 

stosowanemu przez Anglików - zwłaszcza, że nasz system oparty jest na doświadczeniach 

anglosaskich. Program naszego wyjazdu sprzed trzech lat był bardzo bogaty i ciekawy i 

pozostawało mało czasu na pytania, które zaczynały się rodzić w trakcie pobytu. 

Czas mijał, przytłoczyły nas różne sprawy - nowelizacji ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, kolejnych rozporządzeń do tej ustawy i w końcu znaleźliśmy się w miejscu, 

które większość z nas zaczęła rozpoznawać, jako ślepą uliczkę. 

Dostrzegliśmy, że konieczna jest deregulacja rynku nieruchomości. Znalazło to wyraz w 

wystąpieniach prof. Andrzeja Hopfera i innych członków Zarządu Federacji na spotkaniu z 

kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury.  

Pocieszające i stwarzające nadzieję jest to, że decydenci MI, w zasadzie jednogłośnie 

deklarowali, że również są za deregulacją i chętnie usuną z ustawy zarówno konieczność 

konsultowania Standardów, jak i wszystkie szczegółowe zapisy dotyczące metodologii wycen. 

Osobiście apelowałem o to, żeby rodzącej się w naszym kraju rynkowej gospodarki, a w 

szczególności interesującego naszą grupę zawodową - rynku nieruchomości nie ograniczać i 

nie regulować przepisami związanymi z wyceną nieruchomości. Rynek i gospodarka zmienia 

się szybciej niż regulacje prawne, które nie są w stanie na te zmiany zareagować w 

satysfakcjonująco krótkim czasie dla uczestników gry rynkowej. W takiej sytuacji tracimy 

możliwości i okazje rozwoju, gdyż wielki kapitał omija kraj, w którym górę nad wolnym 

rynkiem biorą w jakiejś dziedzinie regulacje administracyjne. Z natury rzeczy takie regulacje 

nie są i nie mogą na dłuższą metę prowadzić do rozwoju danej dziedziny gospodarki. Z reguły 

są one odpowiedzią na czyjś partykularny interes i zamiast być odbiciem wolnego rynku są 

odbiciem osobistych koncepcji, które czasem się sprawdzają, a częściej nie są w stanie 

przewidzieć zmian i sytuacji, które przynosi rzeczywistość. 

Sęk w tym, że pomimo, wspomnianych wyżej deklaracji MI, dotyczących chęci deregulacji, w 

praktyce przepisy coraz bardziej regulują i ingerują w nasz ruch zawodowy i metodologię 

wyceny, czego ostatnim przykładem może być zaskakujący zapis rozporządzenia do ustawy o 

gospodarce nieruchomościami przekazujący prowadzenie egzaminów do MI, pomimo, że 

dotychczas prowadziła je z powodzeniem Federacja. Jest to niewątpliwy i to duży krok w tył 

na drodze ku samorządowi zawodowemu. 

Pozostaje nam wierzyć, że składane przez przedstawicieli Ministerstwa deklaracje znajdą 

odzwierciedlenie w kolejnych działaniach. Biorąc jednak pod uwagę zbliżający się termin 

wyborów do sejmu, a co za tym idzie zmiany w rządzie, należy przygotować się na to, że być 

może nowy rząd będzie mieć zupełnie nowe koncepcje w zakresie gospodarki 

nieruchomościami i trzeba będzie od początku tłumaczyć zasadność naszych koncepcji. 

Dlatego właśnie tak istotne jest oderwanie się naszego ruchu zawodowego od sfer 

politycznych i rządowych, a zbliżenie się do wolnego rynku. Taka jest praktyka i tendencja w 

Europie i na świecie i taka, w moim przekonaniu, musi być nasza droga - musimy podjąć 

zdecydowane działania na rzecz usamodzielnienia się i oderwania od struktur rządowych 

wpisując się w ogólnoświatową i europejską tendencję samostanowienia zawodowego, 
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którego sztandarowym przykładem mogą być działania RICS w Zjednoczonym Królestwie 

(UK). 

W UK nie istnieją żadne ustawowe nakazy korzystania przy wycenie z rzeczoznawców - 

członków RICS, a jednak nikt nie zleca wycen Smith’sowi, jeśli nie jest on członkiem RICS. Co 

więcej jeśli Smith, swoim nieetycznym działaniem, doprowadzi do tego, że RICS wykluczy go 

ze swojego grona, to jest to równoznaczne z koniecznością zmiany sposobu zarabiania na 

życie - nikt bowiem nie zleci mu już wyceny. Interesujące są mechanizmy, które powodują, że 

klienci korzystają wyłącznie z członków RICS, a członkowie RICS robią wszystko, żeby nie 

uchybić kodeksowi etyki i zasadom wykonywania zawodu rzeczoznawcy, co mogłoby 

spowodować utratę członkostwa RICS. 

Pytani o te mechanizmy członkowie RICS udzielili odpowiedzi, która nie do końca na pewno 

zadowoli naszych członków. Otóż RICS nie jest organizacją, która stoi bezpośrednio na straży 

interesów swoich pojedynczych członków. RICS dba, przede wszystkim, o interesy klientów - 

budując w ten sposób prestiż zawodu i organizacji i w taki, pośredni sposób dba o interesy 

wszystkich swoich członków. Nie, nie wszystkich - tylko tych którzy mają czas, żeby 

wykonywać wyceny zgodnie z zasadami etyki i standardami zawodowymi. 

Czy jesteśmy przygotowani na taki obraz naszej organizacji? Czy jesteśmy w stanie 

zaakceptować fakt, że organizacja zamiast nas zawsze bronić będzie piętnować nasze 

uchybienia i naszą karygodną postawę - jeśli taka będzie miała miejsce? Na tym tle rodzą się 

następne pytania o standardy, arbitraż, znaczenie określanej przez rzeczoznawców wartości i 

o inne elementy, za które odpowiada rzeczoznawca. 

Zadając kolejne, interesujące nas pytania skonstatowałem, że pomimo blisko 150 lat tradycji - 

RICS boryka się na przestrzeni ostatnich 15 lat z podobnymi problemami do tych, z którymi i 

my próbujemy sobie poradzić. 

Lecz o standardach, arbitrażu, certyfikacji i dumpingu cen przeczytacie Państwo szerzej w 

lipcowym numerze „Nieruchomości C.H. Beck”. 

 

Jerzy Adamiczka 

Wiceprezydent PFSRM, 

Członek Komisji Standardów 


