
Wprowadzenie

W czasach, gdy niemal wobec wszystkich zawodów regulo-
wanych kwestionuje się zasadność publiczno-prawnej ingerencji, 
poddając w wątpliwość racjonalność tworzenia samorządów, po-
stawienie tezy o zasadności reglamentacji zawodów związanych 
z rynkiem nieruchomości można uznać za działanie co najmniej 
nieprzemyślane, jeśli nie błędne. W rzeczywistości jednak powyż-
sze twierdzenie – choć wydawać się może niepopularne i nieodpo-
wiadające współczesnym tendencjom – jest głęboko uzasadnione, 
a ponadto stanowi podstawę do wyprowadzenia kolejnych tez, któ-
re w niniejszej pracy mają zostać udowodnione. To bowiem przed-
miot czynności zawodowych, który związany jest z nieruchomo-
ściami, będącymi przecież dobrami o znacznej wartości i mającymi 
istotny wpływ na kluczową gałąź gospodarki, formułuje przesłankę 
uzasadniającą działanie reglamentacyjne administracji wobec tej 
kategorii zawodów. 

Zatem nie to, czy reglamentacja winna istnieć, a raczej w jakim 
zakresie i celu, stanowi prawdziwe wyzwanie do ustaleń poczy-
nionych w niniejszej pracy. Kolejną tezą, już wynikającą z ogólne-
go założenia, jest stwierdzenie, że zakres reglamentacji zawodów 
rynku nieruchomości uzależniony jest od skutków, jakie zawody te 
wywołują lub mogą wywołać na rynku. Odniesienie tego potencjału 
powinno zatem być skierowane do celów publicznych powstających 
na podwalinach ogólnych założeń społecznych i gospodarczych 
państwa. Zestawienie charakteru prawnego zawodów związanych 
z rynkiem nieruchomości do obecnej roli i koncepcji państwa oraz 
stanu gospodarki uzasadnia potrzebę stworzenia odrębnej kategorii 
zawodów zwanych „quasi-korporacyjnymi”.

Zasadność reglamentacji rynku nieruchomości, z jednej strony, 
wynika z potrzeby ochrony jednostki, która powierza osobie wy-
konującej zawód majątek znacznej wartości niejednokrotnie stano-
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wiący cały dotychczasowy dorobek życia, a z drugiej zaś strony 
zabezpiecza istotną część gospodarki wpływając na jej stabilność, 
a tym samym na umocnienie całego systemu gospodarczego. Sama 
reglamentacja – jako instytucja w ogólności – jest zupełnie natural-
ną sferą działania administracji występującą w państwie demokra-
tycznym. Zatem konstatowanie, czy reglamentacja ma sens, spro-
wadza się właściwie do zbadania, czy wręcz zakwestionowania, 
sensu działania administracji. 

To jednak, że ingerencja administracji w życie społeczno-go-
spodarcze jest potrzebna, patrząc chociażby na ustrój i koncepcje 
polskiego państwa – także poniekąd opiekuńczego, które po przej-
ściu transformacji ustrojowych znajduje się na etapie umiarkowa-
nego rozwoju gospodarczego, wydaje się być jasne. Na marginesie 
można jedynie wspomnieć, że nawet wysokorozwinięta gospodar-
ka USA załamała się wskutek niewypłacalności, jakie wystąpiły 
w 2008 r. na rynku kredytów i papierów hipotecznych. Sytuacja ta 
uwidoczniła nie tylko, jak duży wpływ na stabilność państwa ma 
sektor nieruchomości, ale de facto potwierdziła tezę o zasadności, 
a nawet konieczności reglamentacji tego rynku, pomimo że w teorii 
ekonomii kładzie się nacisk na minimalizację, a nawet wyłączenie 
możliwości występowania interwencjonizmu państwowego6. Inter-
wencjonizm, choć nie w przedmiocie reglamentacji zawodów, wy-
stępował na tym obszarze od wieków. Polityka fi skalna czy prze-
strzenna, jako władcza ingerencja w urbanizację, zaznaczyła się już 
w starożytności7. Teoria gospodarcza zbudowana na klasycznej na-
uce ekonomi wg Adama Smitha i Davida Ricardo wywodzi wpływ 
na popyt i podaż dóbr oraz usług właśnie z pomocą funkcji polityki 
fi skalnej8. Mając na uwadze szeroko rozumianą problematykę ryn-
ku nieruchomości, to właśnie budownictwo, urbanizacja i zagospo-
darowanie miało wpływ na rozwój gospodarczy, a tym samym było 
w orbicie szczególnych zainteresowań administracji. Wszędzie tam, 

6 Podstawową i pryncypialną zasadą prowadzenia polityki gospodarczej krajów liberalnych jest 
zasada jak najmniejszego interwencjonizmu – P. Badura, Wirtschaftsverwaltungsrecht [w:] Ingo 
von Münch (Hrsg), Besondere Verwaltungrecht, Berlin – New York 1976, s. 274.

7 Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne, Warszawa 2002, s. 11. Autor podaje jako przy-
kład działania przy formowaniu obozów legionów rzymskich, czy planie zabudowy Aleksandrii 
z czasów Ptolemeuszy.

8 Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (za:) P. Badura, 
op. cit. s. 275.
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gdzie publicznoprawna ingerencja uaktywnia się, powstają także 
systemy mechanizmów kontrolnych i nadzorczych9. 

Obszar związany z nieruchomościami miał i ma nieoceniony 
wpływ na kondycję gospodarczą kraju. Częścią rynku nierucho-
mości, a właściwie jego czynnym elementem są także zawody 
z tym rynkiem związane. W polskim systemie gospodarczym oraz 
w związku z przynależnością do europejskiej kultury, administra-
cja jest postrzegana jako element stały i nieodzownie zakotwiczony 
w prawnej rzeczywistości. Dlatego też nie sposób kwestionować 
działania administracji w sferze reglamentacyjnej zawodów rynku 
nieruchomości. Jak już zostało to zasygnalizowane, te wydawałoby 
się oczywiste stwierdzenia nie są jednak powszechnie akceptowal-
ne, szczególnie w czasach, kiedy coraz częściej poddaje się w wąt-
pliwość zasadność reglamentacji zawodowej, mówiąc o jej nega-
tywnych skutkach związanych chociażby z ograniczeniem dostępu 
do zawodu, czy podnoszeniem kosztów gospodarczych. 

Przy ocenie reglamentacji nie można brać jednak wyłącznie pod 
uwagę czynników ekonomicznych, rozumianych w sensie wymier-
nych zysków, jakie ona przynosi. Sprawność i efektywność działań 
administracji badana jest bowiem także z uwzględnieniem czynni-
ków niematerialnych10. Dlatego właśnie teza o zasadności działań 
reglamentacyjnych ma pierwszoplanowe znaczenie do rozwinięcia 
kolejnych tez wynikowych. Zakładając, że reglamentacja nie jest 
potrzebna, bezprzedmiotowym byłoby określanie jej zakresu i spo-
sobów funkcjonowania. Patrząc jednak z perspektywy teorii prawa 
administracyjnego, reglamentacja jest właściwie podstawową sferą 
działania administracji. Spopularyzowanie opinii na temat jej nie-
zasadności wynika z niezrozumienia tej instytucji, którą nie ocenia 
się z punktu widzenia założeń teoretycznych, tylko doraźnych norm 
ustawowych. 

Zgodnie z przedstawionym podziałem reglamentacji zawodowej 
na dotyczącą nabywania uprawnień oraz ich wykonywania, pierw-
sza z nich niewątpliwie związana jest ze stawianiem warunków 
osobom ubiegającym się o wejście do zawodu. W tradycyjnym uję-

9 W zakresie genezy nadzoru budowlanego porównaj: W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwe-
stycyjno-budowlany, zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004, s. 192. 

10 Więcej na temat działań ekonomicznych w administracji patrz: S. Wrzosek, System: Admini-
stracja publiczna, Systemowe determinanty nauki administracji, Lublin 2008, s. 178–179.


