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estate market
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Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych typów zachowań ludzi. 

Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie 
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy 
nauką i biznesem.

Zapraszamy naukowców oraz praktyków 
do publikowania swoich analiz, przemyśleń 
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych, 
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie 
satysfakcjonującej kariery naukowej lub bizne-
sowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą                 
i doświadczeniem!

www.kwartalnikrsk.pl
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Od redakcji Słowo wstępne

Rynek nieruchomości w Polsce od kilku lat dynamicznie się rozwija, stanowiąc istotny element wzrostu gospodarczego 
o największym znaczeniu społecznym. Jest to rynek specyficzny, na którym towarem nie są same nieruchomości, lecz prawa 
z nimi związane. Oprócz zaspokajania potrzeb lokalowych, rynek ten daje możliwość inwestowania oraz osiągania dochodów. 
Rok 2016 był rekordowym pod względem sprzedaży na rynku deweloperskim, co znalazło potwierdzenie w 30% wzroście na 
WIG-Deweloperzy. Dodatkowo branży sprzyjają tanie kredyty oraz program rządowy „Mieszkanie dla młodych”. Z drugiej 
strony tak dynamicznie rozwijający się rynek posiada swoje ograniczenia, np. konieczność posiadania 20% wkładu własnego 
przy zakupie nowego mieszkania. W niniejszym numerze poruszone zostały obszary bezpośrednio związane z rynkiem 
nieruchomości, jak i te, które w sposób pośredni na niego wpływają lub są od niego zależne.

Konrad Węgliński w artykule pt. „Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej – wybrane zagadnienia” przybliża 
procedury prowadzenia egzekucji z nieruchomości od momentu zajęcia nieruchomości przez komornika do uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu własności. W ostatnich latach można wyraźnie zaobserwować wzrost zainteresowania 
potencjalnych nabywców nieruchomości będących przedmiotem licytacji komorniczej, dla których jest to okazja do nabycia 
nieruchomości po okazyjnej cenie. Kamil Roman oraz Jakub Skwierczyński oceniają aktualną sytuację mieszkaniową 
osób zamieszkujących powiat siedlecki w województwie mazowieckim oraz preferencje respondentów dotyczące wyboru 
optymalnego lokalu mieszkaniowego w artykule pt. „Analiza aktualnych preferencji mieszkaniowych mieszkańców Powiatu 
Siedleckiego i miasta Siedlce w kontekście programu ‘Mieszkanie Plus’”. Pozostając w temacie dofinansowania mieszkań 
Agnieszka Bernecka w artykule pt. „Przywileje i ograniczenia dostępu do środków pomocowych dla rodzin w zakresie zakupu 
mieszkań” przedstawia program rządowy „Mieszkanie dla młodych”, dzięki któremu państwo pomaga w dofinansowaniu 
wkładu własnego młodym obywatelom. 

Maciej Błażewski w artykule pt. „Ingerencja policji budowlanej w proces budowlany” przybliża rolę policji budowlanej 
w procesie budowlanym. Organy nadzoru budowlanego realizują funkcje policji budowlanej. Do zadań tych organów 
należą między innymi: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji 
administracyjnych w sprawach określonych w Ustawie Prawo budowlane. Organy nadzoru budowlanego kontrolują 
roboty budowlane oraz obiekt budowlany, jak również podejmują rozstrzygnięcia ograniczające prawa podstawowych 
podmiotów procesu budowlanego, czyli inwestora, właściciela i zarządcy obiektu budowlanego. Paweł Konrad Domagała 
analizuje przepisy dotyczące służebności przesyłu oraz służebności odpowiadającej zakresem służebności przesyłu w artykule 
pt. „Problematyka służebności przesyłu, czyli ograniczenia władztwa nad nieruchomością”. Analizę opiera na przepisach 
prawa cywilnego, orzecznictwie polskich sądów oraz opiniach przedstawicieli doktryny. W artykule autor omawia m.in. 
charakter instytucji, relacje między instytucjami, główne kwestie prawne i finansowe związane z instytucjami, a także jedną 
z możliwych wizji nowelizacji przepisów prawa cywilnego dotyczących służebności przesyłu i służebności odpowiadającej 
zakresem służebności przesyłu. Cezary Dzierzbicki w artykule „Sądowe ustanowienie zarządu związanego ze współwłasnością 
nieruchomości” przedstawia stosunek współwłasności i pojęcie nieruchomości w polskim prawie, wskazując na łatwość 
powstania konfliktów związanych z zarządzaniem wspólną nieruchomością. Następnie podając definicję zarządu omawia 
postępowanie nieprocesowe w sprawie ustanowienia zarządu związanego ze współwłasnością nieruchomości, wskazując na 
przedmiot postępowania, istotne regulacje, jak również cechy orzeczeń sądu.

Aleksandra Firek jest autorką artykułu pt. „Real Estate Crowdfunding – Tłum jako alternatywne źródło finansowania 
nieruchomości”, którego celem jest ukazanie crowdfundingu jako alternatywnej metody inwestowania w nieruchomości 
ze szczególnym uwzględnieniem crowdfundingu inwestycyjnego oraz crowdfundingu nieruchomości. Biorąc pod uwagę 
zaprezentowane światowe tendencje, autorka prognozuje, że wykorzystywanie Tłumu jako źródła finansowania nieruchomości 
będzie rozwijać się w dynamiczny sposób również w Polsce i relatywnie szybko stanie się alternatywną metodą pozyskiwania 
środków finansowych na realizacje projektów inwestycji w nieruchomości. Kinga Kania w tekście pt. „Regulacje federacji 
sportowych w kontekście budowy infrastruktury sportowej” zajęła się zagadnieniami dotyczącymi autonomii sportu, 
funkcjonowania organizacji sportowych (krajowych, międzynarodowych), takich jak PZPN, oraz licencji sportowych. Czytelnik 
może znaleźć w nim odpowiedź m.in. na pytanie czy federacje sportowe mogą wprowadzać systemy licencyjne oraz jak 
regulacje federacji sportowych wpływają na kształt infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem stadionów. 
Urszula Król-Wolska w artykule pt. „Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku nieruchomości” omawia rolę, 
jaką społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa na rynku nieruchomości. W artykule autorka uzasadnia znaczenie, jaką 
społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa dla wszystkich podmiotów rynku, wskazuje ogólną charakterystykę rynku 
nieruchomości i inwestycji na tym rynku oraz zakres i specyfikę oddziaływania społecznej odpowiedzialność biznesu na 
inwestycje na rynku nieruchomości i na poszczególne jego podmioty, a także na środowisko naturalne. Mateusz Lewandowski 
porusza kwestie istotnej zmiany w zakresie zasad opodatkowania nieruchomości wspólnych podatkiem od nieruchomości. 
W artykule pt. „Zasady opodatkowania nieruchomości na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w świetle 
nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 roku” postuluje, że nowelizacja ustawy podatkowej ma szansę stać się początkiem 
zmian w zakresie podatku od nieruchomości oraz zakończyć wieloletnie spory doktrynalne i praktyczne, które skutkują 
zmniejszeniem dochodów budżetów gminnych. 
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Agnieszka Rudnik w artykule pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjną formą realizacji przedsięwzięć w sektorze 
nieruchomości” podejmuje problem oceny rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce od 2009 roku do 
sierpnia 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieruchomości. W badanym okresie podpisano ponad 100 umów 
dotyczących PPP. W tekście projekty te autorka zanalizowała pod kątem wyboru modelu ich funkcjonowania, charakteru 
zadań publicznych, obszarów realizacji oraz podziału administracyjnego kraju, wskazując również wady i zalety PPP wraz 
z tendencjami tej formy współpracy w przyszłości. Jacek Mikucki w tekście pn. „Smart City a determinizm technologiczny. 
Case study miasta Santander” podejmuje się sprawdzenia zasadności teorii determinizmu technologicznego na przykładzie 
smart miasta Santander, zwracając uwagę na środki przekazu w mieście, rolę obywateli w detekcji uczestniczącej oraz funkcję 
technologii opartych na komunikacji między maszynami i celem zbierania danych obywateli. Joanna Olszowy w artykule pt. 
„Wybrane aspekty wpływające na rynek nieruchomości w Polsce” podejmuje próbę wychwycenia najważniejszych czynników 
wpływających na rynek nieruchomości z punktu widzenia nauk ekonomii. Autorska stwierdza, że popyt na nieruchomości 
mieszkaniowe zależy od wielu czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym czy psychologicznym. Emigracja, spadek 
liczby urodzeń, starzenie się społeczeństwa, a także niestabilna sytuacja gospodarcza to tylko nieliczne, które będą miały 
istotny wpływ na sytuację na rynku nieruchomości w okresie najbliższych kilku lat. Paulina Sudoł w artykule pt. „Wybrane 
aspekty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyceny nieruchomości” podejmuje się scharakteryzowania 
najbardziej istotnych aspektów dotyczących planów inwestycyjnych. Autorka zwraca uwagę na rolę planu zagospodarowania 
przestrzennego, mającą wpływ zarówno na czas, jak i miejsce rozpoczęcia podejmowanej inwestycji. Prezentując szereg działań 
związanych z przekształceniem gruntu rolnego na działkę budowlaną skupia się wokół sposobów wyceny nieruchomości oraz 
jej cech składowych, które mają indywidualny wpływ na określenie wartości nieruchomości. Katarzyna Turoń oraz Piotr 
Czech w artykule pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw transportowych poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” 
podejmują temat rozwoju organizacji poprzez zapewnienie odpowiedniego balansu pomiędzy aspektami społecznym, 
ekonomicznym i środowiskowym (tj. rozwoju w sposób zrównoważony). Autorzy przedstawiają koncepcję zrównoważonego 
rozwoju, jej powiązania z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej wpływ na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw. 
W artykule przedstawiono propozycje wdrożeń zasad społecznej odpowiedzialności do działalności przedsiębiorstw na rynku 
transportowym, ścisłe związanym z rynkiem nieruchomości. 

Roksana Waltrowska w artykule pt. „Problemy planowania przestrzeni na poziomie lokalnym i regionalnym – 
zagadnienia prawne i społeczne” omawia proces planistyczny, określony w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, doznający wielu ograniczeń na poziomie lokalnym i regionalnym ze względu na liczne regulacje prawne 
i czynniki społeczne. Jak stwierdza autorka, potrzeba udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzeni oraz niedoskonałości 
aktów planistycznych są przyczyną tworzenia niedoskonałej przestrzeni. Bartłomiej Składanek w artykule pt. „Problemy 
planowania i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta Radomia – perspektywy na przyszłość” przybliża 
zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego jako jednego z ważniejszych zadań administracji publicznej 
współczesnego państwa. Omawia zagadnienia problemowe instytucji oraz procedury planowania i zagospodarowania 
przestrzennego na przykładzie miasta Radomia oraz wskazuje rozwiązania, które mogą doprowadzić do poprawy jakości 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jadwiga Kraś w artykule pt. „Wyzwania współczesnego rynku usług 
i konsumpcji na tle rozważań marketingowych” porusza niezwykle ważny w każdej branży temat działań marketingowych 
zmierzających do sprostania wymogom klientów w wyborze właściwych produktów o określonej marce, które spełnią ich 
oczekiwania. Analiza umiejętności sprzedażowych zmierza do zdobycia jak największej ilości nabywców poprzez atrakcyjne 
oferty przy pomocy reklamy, promocji i innych narzędzi marketingowych, by ulepszyć ich życie i osiągnąć zamierzone cele. 
Setki wyborów kształtują obraz konsumpcji, a firmy dążą do kreowania swojego wizerunku, który daje gwarancję wyższego 
zysku i pozwala konkurować na rynku. Karolina Wicińska w artykule pt. „Media społecznościowe jako narzędzie rozwijające 
działania marketingowe przedsiębiorstw” przedstawia korzyści wynikające z włączenia portali społecznościowych w działania 
komunikacyjne firm. Analizując badania empiryczne przeprowadzone wśród użytkowników mediów społecznościowych, 
oprócz prezentacji wyników, identyfikuje korzyści z użycia portali oraz nakreśla zasady gwarantujące sukces komunikacyjny 
przedsiębiorstw. Ewelina Kalinka w artykule pt. „Coaching – nowoczesna metoda rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji” 
przedstawia definicję i genezę coachingu oraz wyjaśnia jego rosnący fenomen w życiu codziennym, w organizacji, czy też na 
rynku. W artykule znajdziemy także odpowiedzi na pytania, dlaczego coaching pojawił się w organizacjach, w jaki sposób 
wspiera rozwój firmy i kapitału ludzkiego oraz jakie niesie ze sobą korzyści. Autorka porusza także kwestie doskonalenia 
się i modernizacji w aspekcie coachingu prezentując perspektywy rozwoju coachingu i jego znaczenia na przykładzie pracy 
związanej z rynkiem nieruchomości.

Powyższe artykuły potwierdzają, że rynek nieruchomości jest złożony, wielowymiarowy i atrakcyjny dla inwestycji. 
Eksperci prognozują dalszy dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki, co przełoży się na korzyści dla podmiotów po obu 
stronach transakcji. Specyfika i transformacje zachodzące na tym polu, będą w dalszym ciągu stanowiły ciekawe zagadnienia 
dla ludzi nauki i każdego potencjalnego uczestnika rynku.

Zapraszam do lektury i dyskusji 
dr Jarosław Kobiela, Uniwersytet Gdański
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własności. W pierwszej kolejności zostaną przytoczone informacje 
natury ogólnej na temat tego rodzaju egzekucji. Następnie omó-
wione zostaną kolejne etapy postępowania, począwszy od sporzą-
dzenia opisu i oszacowania nieruchomości, poprzez obwieszczenie 
o licytacji, przybliżenie warunków licytacji, jej przebiegu, przybicia 
oraz przysądzenia własności. Artykuł jest zwieńczony podsumowa-
niem dotychczasowych rozważań. 

Egzekucja z nieruchomości – uwagi ogólne

Rozpoczynając rozważania dotyczące egzekucji świadczeń 
pieniężnych z nieruchomości, należy odnieść się w pierwszej ko-
lejności do regulacji zawartych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 
roku – Kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), a w szczegól-
ności wybranym przepisom części trzeciej k.p.c. dotyczącej postę-
powania egzekucyjnego. Zgodnie z artykułem 758 k.p.c., sprawy 
egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działają-
cych przy tych sądach komorników. W piśmiennictwie podnosi 
się, że przepis artykułu 758 k.p.c. stanowi odpowiednik artykułu 
2 k.p.c. i statuuje dopuszczalność drogi egzekucji sądowej w spra-
wach egzekucyjnych. Ergo, w każdej sprawie zakwalifikowanej 
jako sprawa egzekucyjna można co do zasady wszcząć i prowadzić 
postępowanie egzekucyjne zgodnie z przepisami zawartymi w czę-
ści trzeciej k.p.c. (Marcewicz 2017). Należy jednak nadmienić, iż 
pojęcie „sprawy egzekucyjnej” nie zostało zdefiniowane przez 
ustawodawcę (Pietrzykowski 2016). Sprawy egzekucyjne sensu 
stricto to sprawy cywilne objęte postępowaniem egzekucyjnym, 
w których organy egzekucyjne podejmują czynności egzekucyjne 
zmierzające bezpośrednio do przymusowego wyegzekwowania 
obowiązków, objętych treścią tytułów wykonawczych oraz takich 
tytułów, które podlegają wykonaniu bez potrzeby nadawania klau-

Wstęp

Jak wynika z raportu Informacja o cenach mieszkań i sytuacji 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 
w I kwartale 2017 roku sporządzonego w czerwcu 2017 roku przez 
Departament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 
szeroko rozumiane inwestycje mieszkaniowe w dalszym ciągu są 
względnie opłacalne. Już kolejny kwartał utrzymywała się wysoka 
szacowana rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyj-
nych, co związane jest z wysokim popytem, niskimi od kilku lat 
kosztami materiałów i robót budowlanych oraz dużym zasobem 
zakumulowanych gruntów pod budowę nowych projektów miesz-
kaniowych. Inwestowanie w nieruchomości w dalszym ciągu są 
uważane przez większość Polaków za bezpieczną i rentowną in-
westycję. Niewątpliwie, w ostatnich latach można wyraźnie zaob-
serwować wzrost zainteresowania potencjalnych nabywców nieru-
chomości będących przedmiotem licytacji komorniczej. Egzekucja 
z nieruchomości faktycznie stanowi możliwość nabycia nierucho-
mości poniżej ceny rynkowej, co jest perspektywą niezwykle kuszą-
cą dla osób prywatnych pragnących ulokować swój kapitał w nie-
ruchomości, jak również dla podmiotów zajmujących się obrotem 
nieruchomości w sposób powtarzalny i profesjonalny. Uczestnika-
mi licytacji komorniczych, których przedmiot stanowią nierucho-
mości, są bardzo często osoby posiadające solidne rozeznanie ryn-
ku, które ostrożnie kalkulują ryzyko związane z zakupem. Należy 
mieć świadomość, że bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy 
na temat faktycznego stanu nieruchomości, osoba wygrywająca 
licytację komorniczą może więcej stracić, aniżeli zyskać. Niniejszy 
artykuł ma na celu przybliżenie procedury prowadzenia egzekucji  
z nieruchomości od momentu zajęcia nieruchomości przez ko-
mornika do uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 

Konrad Węgliński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Nabycie nieruchomości na licytacji 
komorniczej – wybrane zagadnienia

Purchase of a real property 
by way of bailiff’s auction – selected issues 

Real estate execution constitutes one of the ways of the 
cash benefit execution. Recently, the interest of potential pur-
chasers, who can buy such a real property at a bargain price, has 
increased significantly.  The aim of this paper is to describe the 
procedure of legal execution from a real property, from the mo-
ment when a bailiff occupies given real property, till the moment 
of validation of a court’s decision on adjudgment of property 
right. 

Keywords: real property, bailiff, legal execution, bailiff’s auction.

Egzekucja z nieruchomości stanowi jeden ze sposobów egze-
kucji świadczenia pieniężnego. W ostatnich latach można zaobser-
wować wyraźny wzrost zainteresowania potencjalnych nabywców 
nieruchomościami będącymi przedmiotem licytacji komorniczej, 
dla których jest to okazja do nabycia nieruchomości po okazyjnej 
cenie. Celem artykułu jest przybliżenie procedury prowadzenia eg-
zekucji z nieruchomości od momentu zajęcia nieruchomości przez 
komornika do uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności.

Słowa kluczowe: nieruchomości, komornik, egzekucja, licytacja 
komornicza.
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rewirze (Pietrzykowski 2016). Jeżeli nieruchomość jest położona 
w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Omawiana 
regulacja dokładnie określa krąg uczestników postępowania egze-
kucyjnego. W myśl artykułu 922 k.p.c., uczestnikami postępowania 
oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują 
prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste 
zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji 
jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę 
o użytkowanie wieczyste. W piśmiennictwie podnosi się, iż proces 
tworzenia listy uczestników danego postępowania, w sytuacji eg-
zekucji z nieruchomości, ma charakter dynamiczny – wierzyciele, 
którzy posiadają tytuły wykonawcze przeciwko dłużnikowi mają 
możliwość przyłączenia się do postępowania wszczętego już przez 
innego wierzyciela albo tylko zgłosić swoją należność do podziału 
sumy uzyskanej z egzekucji (Marcewicz 2017).

  
Zajęcie nieruchomości

Pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości jest zajęcie 
nieruchomości na wniosek wierzyciela. Zgodnie z artykułem 923 
k.p.c., komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch 
tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Na-
leży wyraźnie wskazać, że ze względu na specyfikę omawianego 
rodzaju egzekucji, jest ona uregulowana w sposób wysoce sforma-
lizowany – ustawodawca wyodrębnił kolejne fazy postępowania,  
w których zapewniona jest pełna ochrona praw dłużnika (Ciepła 
2013). Jednocześnie z wysłaniem wezwania do dłużnika, komor-
nik jest obowiązany złożyć do sądu właściwego do prowadzenia 
księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub złożyć 
wniosek do zbioru dokumentów wraz z odpisem wezwania do za-
płaty. O wszczęciu egzekucji z nieruchomości, jak również o kolej-
nych czynnościach egzekucyjnych, należy zawiadomić wszystkich 
uczestników postępowania w celu umożliwienia im wzięcia udziału 
w postępowaniu i podjęcia obrony ich praw (Marcewicz 2017). 
Chwila zajęcia nieruchomości została określona w artykule 925 
k.p.c. Zgodnie z przytoczonym przepisem, w stosunku do dłużni-
ka nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. 
W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jak też 
w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą do-
konania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komor-
nika do zbioru dokumentów. W odniesieniu do chwili dokonania 
wpisu w księdze wieczystej należy przyjąć, że zajęcie następuje 
w dacie złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia w sądzie prowadzą-
cym księgę wieczystą. Wynika to z artykułu 29 Ustawy z dnia 6 
lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, który explicite 
stanowi, iż wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili 
złożenia wniosku o dokonanie wpisu.

Należy dodać, że zgodnie z artykułem 928 k.p.c., w celu dopil-
nowania praw osoby, której miejsce pobytu nie jest znane i której 
z powodu nieobecności nie można dokonywać doręczeń, sąd na 
wniosek komornika ustanawia kuratora do zastępowania osoby 
nieobecnej. W takiej sytuacji kurator jest obowiązany wykonywać 
swe czynności także w interesie innych osób, którym w dalszym 
toku postępowania doręczenia nie będą mogły być dokonane. 
Kurator może jednak reprezentować równocześnie tylko osoby, 
których interesy nie są sprzeczne.

zuli wykonalności stanowiących podstawę prowadzenia egzekucji 
sądowej (Adamczuk 2015). Antycypując dalsze rozważania warto 
w tym miejscu jedynie nadmienić, że zgodnie z artykułem 999 §1 
k.p.c., prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest 
tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie 
nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomo-
ści pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. 
Pierwotny (tj. istniejący od chwili wszczęcia postępowania egzeku-
cyjnego) brak dopuszczalności drogi egzekucji sądowej prowadzi 
do odmowy wszczęcia egzekucji, następczy zaś (powstały w toku 
egzekucji) – do jej umorzenia z urzędu (artykuł 824 §1 punkt 1 
k.p.c.). Artykuł 758 k.p.c. określa właściwość funkcjonalną or-
ganów egzekucyjnych, którymi co do zasady są komornicy oraz 
sądy rejonowe. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w §1 artykułu 
759 k.p.c., komornicy wykonują czynności egzekucyjne, które nie 
są zastrzeżone dla sądów. Ustrój komornika działającego przy są-
dzie rejonowym został uregulowany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (dalej u.k.s.e.). 
Nawiązując do treści artykułu 1 u.k.s.e., komornik jest funkcjona-
riuszem publicznym. Nadanie komornikowi statusu funkcjonariu-
sza publicznego ma charakter funkcjonalny i pozostaje w związku 
z realizacją władztwa publicznego w zakresie powierzonych mu 
przez ustawę zadań w postaci przymusowego wykonywania orze-
czeń sądowych w sprawach cywilnych. Egzekucja sądowa w spra-
wach cywilnych jest aktem władzy publicznej, należy do funkcji 
państwa. Ergo, powinna być przeprowadzona przez odpowiednie 
organy państwowe, a nie osoby prywatne. Organem takim, obok 
sądu rejonowego, jest komornik sądowy – jako szczególnego ro-
dzaju funkcjonariusz publiczny upoważniony przez państwo do 
prowadzenia egzekucji sądowej w sprawach cywilnych (Marciniak 
2014). Nadto, należy w tym miejscu przytoczyć treść artykułu 799 
k.p.c., który stanowi, iż wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie 
przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie eg-
zekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem 
egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nierucho-
mości dłużnika oraz składników jego majątku, do których prze-
pisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest 
możliwe jedynie na wniosek wierzyciela. Co do zasady wierzyciel 
może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egze-
kucji, zaś organ egzekucyjny powinien stosować sposób egzekucji 
najmniej uciążliwy dla dłużnika. Jeżeli egzekucja z jednej części 
majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzy-
ciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej czę-
ści majątku. Procedura prowadzenia egzekucji z nieruchomości 
została uregulowana w dziale VI części trzeciej k.p.c. Egzekucja 
z nieruchomości stanowi jeden ze sposobów egzekucji świadczenia 
pieniężnego (Pietrzykowski 2016). Pojęcie „nieruchomości” zosta-
ło zdefiniowane w artykule 46 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
roku – Kodeks cywilny. W myśl tego przepisu, nieruchomościami są 
części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot wła-
sności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane 
lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych 
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Co do zasady, 
w przypadku egzekucji z nieruchomości, właściwy miejscowo jest 
komornik działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość 
jest położona, nawet jeśli nieruchomość nie jest położona w jego 
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i obwieszczenia w terminie nie krótszym, niż na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem opisu. Opis nieruchomości jest zasadniczo spisywany 
przez komornika, chociaż należy wskazać, że może on zlecić wykona-
nie niektórych czynności w tym zakresie biegłemu (Heropolitańska 
i inni 2016). Z opisu nieruchomości sporządza się protokół, który 
powinien zawierać dane dotyczące stanu fizycznego nieruchomości, 
jej obciążeń i praw zgłoszonych przez uczestników postępowania, 
a ponadto dane odnoszące się do części składowych nieruchomo-
ści i jej przynależności. Osobno wymienia się przedmioty obciążone 
zastawem rejestrowym oraz wierzytelności zabezpieczane przez 
ten zastaw (Romańska, Leśniak 2016). Zgodnie z artykułem 947 §1 
k.p.c., w protokole opisu i oszacowania komornik wymienia:

1. Oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możno-
ści jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru 
dokumentów;

2. Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia 
gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak rów-
nież zapasy objęte zajęciem;

3. Stwierdzone prawa i obciążenia;
4. Umowy ubezpieczenia;
5. Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej 

przynależności i pożytki;
6. Sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;
7. Oszacowanie z podaniem jego podstaw;
8. Zgłoszone prawa do nieruchomości;
9. Inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nie-

ruchomości.

Oszacowania nieruchomości może co do zasady dokonać 
powołany przez komornika rzeczoznawca uprawniony do szaco-
wania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów pra-
wa, co wynika wprost z artykułu 948 k.p.c. Na uwagę zasługuje 
fakt, że dokonanie oszacowania może zostać pominięte, jeżeli 
nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem 
oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to od-
powiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji 
z nieruchomości. Taka możliwość została wprowadzona do k.p.c. 
na mocy nowelizacji z dnia 2 lipca 2004 roku zgodnie z artykułem 
156 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami, rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię 
o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Sto-
sownie zaś do §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  
z dnia 21 września 2004 roku operat szacunkowy przedstawia postę-
powanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieru-
chomości i zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny 
nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie 
podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań 
merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końco-
wego. W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy przed-
stawia sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym: określenie 
przedmiotu i zakresu wyceny, określenie celu wyceny, podstawę 
formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomo-
ści, ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości, 
opis stanu nieruchomości, wskazanie przeznaczenia wycenionej 
nieruchomości, analizę i charakterystykę rynku nieruchomości  

Opis i oszacowanie

Następnym etapem postępowania dotyczącego przeprowadze-
nia egzekucji z nieruchomości jest przystąpienie przez komornika 
do opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Zgodnie z artykułem 
942 k.p.c., po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika 
do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu  
i oszacowania zajętej nieruchomości. Należy podkreślić, iż do mo-
mentu otrzymania dowodu skutecznego wezwania dłużnika do 
zapłaty długu, uwzględniając również czas niezbędny do zawia-
domienia uczestników postępowania o czynności, komornik nie 
może dokonać ustalenia terminu opisu i oszacowania nierucho-
mości (Gil 2017). Nadto, niezłożenie wniosku przez wierzyciela 
w ciągu roku od upływu terminu wskazanego w artykule 942 k.p.c. 
stanowi podstawę do umorzenia postępowania. Celem dokona-
nia opisu i oszacowania nieruchomości oraz innych praw i rzeczy 
z nią zajętych ma na celu „precyzyjne ustalenie charakterystyki 
nieruchomości, jej przynależności i części składowych, a także jej 
wartości, co stanowi punkt wyjścia do dalszych czynności zmierza-
jących do sprzedaży nieruchomości” (Flaga-Gieruszyńska 2017). 
Dodatkowo warto przytoczyć postanowienie Sądu Najwyższego  
z dnia 13 marca 1996 roku, sygn. akt II CRN 23/96, w którym 
stwierdzono, że szacunek poszczególnych składników majątkowych 
dokonany przez syndyka przy objęciu masy upadłości nie może 
zastępować opisu i oszacowania nieruchomości przewidzianego  
w artykułach 942-951 k.p.c. Wraz z wnioskiem o dokonanie opisu 
i oszacowania wierzyciel powinien złożyć wyciąg – a w razie potrze-
by odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na 
podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, 
zawierające wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym 
zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta katastrem 
nieruchomości – także odpowiedni wyciąg oraz wskazać miejsce 
zamieszkania uczestników postępowania. Zgodnie z artykułem 943 
§2 k.p.c., w przypadku, gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, 
wierzyciel powinien złożyć inny dokument stwierdzający własność 
dłużnika. Wyżej wymienionych dokumentów może co do zasady 
żądać od właściwych organów komornik. Przed przystąpieniem do 
dokonania opisu i oszacowania nieruchomości, komornik powinien 
podjąć czynności związane z zawiadomieniem o tym uczestników 
postępowania oraz dokonać obwieszczenia, aby osoby, którym 
przysługują prawa do nieruchomości zgłosiły je przed zakończeniem 
opisu (Gil 2017a). Jeżeli komornik nie podejmie tych czynności, nie 
skutkuje to nieważnością podejmowanych czynności opisu i oszaco-
wania. Może jednak spowodować niekompletność sporządzonego 
opisu (Pietrzykowski 2016). Dodatkowo ustawodawca nałożył na 
komornika obowiązek dokonania wezwania przez obwieszczenie 
publiczne w budynku sądowym i w lokalu wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz 
inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przed-
miotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły 
swoje prawa. Wskutek takiego obwieszczenia nieznani komornikowi 
uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości będą mieli 
możliwość zgłosić się i wskazać, jakiego rodzaju prawa sobie rosz-
czą względem zajętej nieruchomości. To pozwoli w sposób pełny, 
kompletny dokonać opisu i oszacowania wartości nieruchomości (Gil 
2017a). Co do zasady komornik powinien dokonać zawiadomienia 
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1. Oznaczenie nieruchomości, która ma być sprzedana, ze 
wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospo-
darczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem 
księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznacze-
niem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest 
prowadzony;

2. Czas i miejsce licytacji;
3. Sumę oszacowania i cenę wywołania;
4. Wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetar-

gu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być 
również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzo-
nej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego 
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu 
o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika 
sposób;

5. Czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno 
będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta 
postępowania egzekucyjnego; ponadto w obwieszczeniu na-
leży podać:

6. Wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do 
licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez za-
strzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie 
złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieru-
chomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egze-
kucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące 
egzekucję;

7. Wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywot-
nika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez 
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną 
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licyta-
cji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wyga-
sną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysą-
dzeniu własności.

Obwieszczenie o licytacji powinno zostać doręczone uczestni-
kom postępowania oraz organowi gminy, urzędowi skarbowemu 
miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń spo-
łecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły 
zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do 
dnia licytacji. Ponadto, zgodnie z artykułem 955 k.p.c., obwiesz-
czenie o licytacji należy ogłosić publicznie w budynku sądowym 
i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejsco-
wości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co 
najmniej dwa tygodnie przed jej terminem. Warunkiem sine qua 
non przystąpienia do licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości 
jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu po-
przedzającym licytację. 

Zgodnie z artykułem 963 k.p.c., rękojmię złożoną przez licy-
tanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, natomiast 
pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Osoba, któ-
rej przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, nie ma 
obowiązku złożenia rękojmi, jeżeli wartość tego prawa nie jest 
niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje 
ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi 
w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed 
jej prawem.

w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, wskazanie rodzaju 
określonej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania 
i przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyce-
ny wraz z uzasadnieniem. W operacie szacunkowym rzeczoznawca 
majątkowy sporządzający ten operat zamieszcza stosowne klauzule 
wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nierucho-
mości i dołącza istotne dokumenty wykorzystywane przy jego spo-
rządzaniu. Ponadto, zgodnie z §2 artykułu 948 k.p.c., biegły powi-
nien w oszacowaniu podać osobno wartość nieruchomości, budowli  
i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość 
całości, jak również wartość części nieruchomości, która została wy-
dzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację. Należy również 
nadmienić, że co do zasady opisem i oszacowaniem należy objąć 
z osobna każdą nieruchomość stanowiącą przedmiot egzekucji, jeżeli 
jest ona wpisana do odrębnej księgi wieczystej lub prowadzony jest 
dla niej odrębny zbiór dokumentów. Zgodnie z artykułem 950 k.p.c., 
zaskarżenie na opis i oszacowanie należy wnieść w terminie dwóch 
tygodniu od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zo-
stały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, termin do 
zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, 
zaś dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia 
obwieszczenia o ukończeniu. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, 
iż omawiany przepis stanowi wyjątek od zasady ujętej w artykule 
767 k.p.c., zgodnie z którą termin na wniesienie skargi na czynności 
komornika wynosi tydzień (Marcewicz 2017a). Dodatkowo należy 
wskazać, że jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem 
opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, 
na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis 
i oszacowanie.

Licytacja nieruchomości

Kolejnym etapem postępowania jest przeprowadzenie licytacji 
nieruchomości. Zajęta nieruchomość może być sprzedana jedynie 
w drodze licytacji publicznej. Od tej zasady istnieją pewne wyjąt-
ki polegające na możliwości przejęcia nieruchomości rolnej: przez 
współwłaściciela niebędącego dłużnikiem osobistym przed licyta-
cją lub po pierwszej licytacji albo przez wierzyciela egzekwującego 
i hipotecznego, a także współwłaściciela każdej nieruchomości po 
drugiej licytacji (Pietrzykowski 2016). Zgodnie z artykułem 952 k.p.c., 
termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie 
dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani 
też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego 
wszczęto egzekucję. W literaturze wskazuje się, że niezachowanie 
terminów z artykułu 952 k.p.c. nie wywołuje bezskuteczności doko-
nanych czynności, można je natomiast zaskarżyć w drodze skargi na 
czynności komornika i w ten sposób pozbawić ich skutków proceso-
wych (Marcewicz 2017a). W tym miejscu należy przytoczyć posta-
nowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2005 roku, sygn. akt III 
CK 258/04, w którym stwierdzono, iż zarzut naruszenia artykułu 952 
k.p.c. ulega prekluzji z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przybiciu, co wyłącza go z podstaw zażalenia na postanowienie  
o przysądzeniu własności. Ogłoszenia o licytacji co do zasady doko-
nuje komornik w drodze obwieszczenia, w którym zgodnie z artyku-
łem 953 k.p.c. obligatoryjnie powinny zostać wymienione następu-
jące informacje:
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przyjęte. Następnie komornik powinien ogłosić zamknięcie prze-
targu i wymienić nabywcę. „Ze stanem „ustania postąpień” mamy 
do czynienia nie tylko wtedy, gdy po obwieszczeniu ostatnio za-
ofiarowanej ceny żaden z licytantów nie zgłasza ceny wyższej o co 
najmniej jeden procent ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż 
do pełnych złotych, ale także wtedy, gdy: 1) postąpienie jest niż-
sze od minimalnego, 2) nastąpiło na piśmie, 3) zostało zgłoszone 
przez osobę niespełniającą warunków wymaganych od licytanta 
lub przez pełnomocnika wadliwie umocowanego” (Pietrzykowski 
2016a). Należy zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższe-
go z dnia 9 sierpnia 2000 roku, sygn. akt I CKN 761/00, zgodnie 
z którym dłużnik może doprowadzić do umorzenia egzekucji przez 
zapłatę należności wierzyciela najpóźniej do zamknięcia przetar-
gu – jest to końcowy termin, w którym dłużnik może przez zapłatę 
długu i kosztów postępowania spowodować umorzenie egzekucji 
z nieruchomości.

Zgodnie z artykułem 987 k.p.c., po zamknięciu przetargu sąd 
w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, 
wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na 
rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu 
tak jego, jak i obecnych uczestników. Postanowienie w przedmio-
cie udzielenia przybicia, co do zasady, należy ogłosić niezwłocznie 
po zakończeniu posiedzenia jawnego, stanowiącego część licytacji 
publicznej nieruchomości. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej regu-
ły – po pierwsze, odroczenie ogłoszenia postanowienia o przybiciu 
oraz po drugie, wstrzymanie wydania postanowienia o przybiciu. 
Są to rozwiązania fakultatywne i zależą wyłącznie od oceny sę-
dziego dokonanej w konkretnym wypadku (Marcewicz 2017c). 
W myśl artykułu 990 k.p.c., w postanowieniu o przybiciu wymie-
nia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę 
przetargu i cenę nabycia. Co do zasady, zgodnie z artykułem 991 
k.p.c., sąd może odmówić przybicia z powodu naruszenia przepi-
sów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć 
istotny wpływ na wynik przetargu. Sąd odmówi również przybicia, 
jeżeli postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo 
jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że 
z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc 
na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie. W doktrynie 
podkreśla się, iż są to jedynie przykładowe powody odmowy przy-
bicia. W sytuacji, gdy sąd odmówi przybicia, komornik wyznacza 
ponowną licytację na wniosek wierzyciela. Zgodnie z artykułem 
995 k.p.c., wskutek udzielenia przybicia przez sąd, nabywca – jeżeli 
wykona warunki licytacyjne – uzyskuje prawo do przysądzenia na 
jego rzecz własności nieruchomości. Postanowienie o przybiciu, 
które zapadło na posiedzeniu niejawnym, doręcza się wierzycie-
lowi, dłużnikowi, nabywcy i osobom, które w toku licytacji zaskar-
żyły czynności związane z udzielaniem przybicia, jak też zarządcy, 
który nie jest dłużnikiem, postanowienie zaś o odmowie przybicia 
– wierzycielowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaofiarował najwyż-
szą cenę. Na postanowienie o przybiciu co do zasady przysługuje 
zażalenie.

Postanowienie o przysądzeniu własności

Zgodnie z artykułem 998 k.p.c., po uprawomocnieniu się przy-
bicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub po-

Ustawodawca zdefiniował pojęcie „ceny wywołania” w arty-
kule 965 k.p.c. Przepis ten stanowi, iż ceną wywołania jest najniż-
sza suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licyta-
cji. Co do zasady wynosi ona trzy czwarte sumy oszacowania. Zgod-
nie z artykułem 967 k.p.c., po uprawomocnieniu się postanowienia 
o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (na-
bywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania 
złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia  
z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy 
komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, 
nieprzekraczający jednak miesiąca. Jeżeli nabywca nie wykonał 
w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rę-
kojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca 
się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które co do 
zasady przysługuje zażalenie. Od nabywcy nieskładającego rękoj-
mi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię 
w trybie egzekucji należności sądowych. W takiej sytuacji, stosow-
nie do treści artykułu 971 k.p.c., wierzyciel może żądać wyzna-
czenia ponownej licytacji po uprawomocnieniu się postanowienia 
stwierdzającego wygaśnięcie przybicia.

  
Przebieg licytacji

W myśl artykułu 972 k.p.c., licytacja odbywa się publicznie 
w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądo-
wego. Omawiany przepis zawiera zasadę jawności przetargu 
w toku egzekucji z nieruchomości. Licytacja zazwyczaj odbywa się  
w budynku sądu, natomiast na salę sądową mają wstęp nie tylko 
licytanci, lecz także każda osoba pełnoletnia (Marcewicz 2017b). 
Po wywołaniu licytacji komornik jest obowiązany powiadomić 
obecne osoby o przedmiocie przetargu, cenie wywołania, su-
mie rękojmi, terminie uiszczenia ceny nabycia, ciążących na nie-
ruchomości zaległości w podatkach państwowych oraz innych 
daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona,  
z wyjaśnieniem, które z nich obciążają nabywcę bez zaliczenia na 
cenę nabycia, prawach obciążających nieruchomość, które będą 
utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę naby-
cia, jak również wynikających z akt zmianach w stanie faktycznym 
i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowa-
niu. Zgodnie z artykułem 974 k.p.c., przedmiotem licytacji jest 
nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem  
z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komorni-
ka na terminie licytacyjnym. Cena wywołania na pierwszej licytacji 
wynosi, jak już zostało wspominane, trzy czwarte sumy oszacowa-
nia, natomiast na drugiej licytacji, zgodnie z artykułem 983 k.p.c., 
dwie trzecie sumy oszacowania. Licytacja odbywa się ustnie, co ma 
zapewnić jawność i kontrolę uczestników licytacji nad jej popraw-
nością (Pietrzykowski 2016a). Z przebiegu licytacji sporządzany 
jest protokół, zgodnie z artykułem 806 k.p.c. Uczestnicy licytacji 
składają kolejne oferty ceny nabycia nieruchomości poprzez postą-
pienie, które co do zasady nie może być mniejsze niż jeden procent 
ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Za-
ofiarowana przez licytanta cena przestaje wiązać, gdy inny licytant 
zaofiarował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień komornik powinien 
trzykrotnie obwieścić ostatnią cenę, uprzedzając wcześniej, że po 
trzecim obwieszczeniu zgłaszanie dalszych postąpień nie zostanie 
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Podsumowanie

Egzekucja świadczeń pieniężnych z nieruchomości może stano-
wić okazję do zainwestowania kapitału w bardzo korzystny sposób. 
Niemniej, w świetle przeprowadzonej analizy, należy mieć na wzglę-
dzie, że procedura od momentu zajęcia nieruchomości do faktyczne-
go wejścia w jej posiadanie przez nabywcę jest stosunkowo skompli-
kowana, zwłaszcza dla osoby niezajmującej się prawem na co dzień. 
W praktyce de facto nie ma możliwości przewidzenia, ile czasu upły-
nie od udzielenia przez sąd przybicia do momentu uprawomocnie-
nia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nierzadko zdarza 
się, że postępowanie wydłuży się nadmiernie wskutek chociażby 
niewykonania zarządzenia sędziego przez pracownika sądu (np. wy-
słania odpisu postanowienia), jak również wskutek błędów wystę-
pujących po stronie operatora pocztowego (np. zgubienie przesyłki). 
Decydując się na inwestycję w nieruchomość z licytacji komorniczej 
należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, zaś przed licyta-
cją dołożyć wszelkich starań, ażeby posiadać jak największą wiedzę 
na temat danej nieruchomości. W szczególności należy zapoznać się  
z operatem szacunkowym oraz ze stanem prawnym nieruchomości. 
Warto również dołożyć wszelkich starań, żeby dowiedzieć się, czy 
dana nieruchomość jest zamieszkiwana. Droga do wejścia w posia-
danie nabytej nieruchomości jest długa i w wielu sytuacjach trudna 
do przewidzenia, niemniej jednak nieruchomości oferowane na licy-
tacjach komorniczych stanowią niezwykle interesujące rozwiązanie 
dla osób pragnących nabyć nieruchomość po relatywnie okazyjnej 
cenie. 

Źródłem finansowania badań i artykułu są środki własne autora.

Bibliografia

1. Adamczuk A., (2015), Komentarz do art. 758 [w:] Manowska M., (red.), 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II, Art. 506-1217, 
wydanie III, Warszawa: Wolters Kluwer.

2. Ciepła H., (2013) Komentarz do art. 923 [w:] Dolecki H., Wiśniewski T., 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 
730-1088, wydanie II, Warszawa: LEX.

3. Flaga-Gieruszyńska K., (2017) Komentarz do art. 942 [w:] Zieliński A., 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wydanie 9, War-
szawa: CH Beck.

4. Gil P., (2017) Komentarz do art. 942 [w:] Marszałkowska-Krześ E., 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wydanie 18, Le-
galis.

5. Gil P., (2017a) Komentarz do art. 945 [w:] Marszałkowska-Krześ E., 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wydanie 18, Le-
galis.

6. Heropolitańska I., Drewicz-Tułodziecka A., Hryćków-Mycka K., Komen-
tarz do przepisów KPC regulujących egzekucję z nieruchomości [w:] 
Heropolitańska I.A., Drewicz-Tułodziecka A., Hryćków-Mycka K., Ku-
glarz P., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy zwią-
zane. Komentarz, wydanie 3, Warszawa: CH Beck.

7. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości miesz-
kaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r., (2017), De-
partament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.

8. Marcewicz O., (2017), Komentarz do art. 758 [w:] Jakubecki A., (red.), 
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217, 
wydanie VII, Warszawa: Wolters Kluwer.

stanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez 
Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własno-
ści. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje za-
żalenie. Niezwykle istotnym przepisem z punktu widzenia nabywcy 
nieruchomości jest artykuł 999 k.p.c., który określa skutki przysą-
dzenia własności. Otóż, zgodnie z treścią wymienionego przepisu, 
prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi 
własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz na-
bywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis  
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru do-
kumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności 
jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posia-
danie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieru-
chomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wyko-
nalności. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysą-
dzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki  
z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające 
z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysą-
dzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne 
niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność 
przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysą-
dzeniu własności lub po tym dniu. W literaturze przyjmuje się, 
że postanowienie o przysądzeniu własności ma charakter kon-
stytutywny, gdyż przenosi własność nieruchomości na nabywcę 
(Pietrzykowski 2016c). Ponadto, z chwilą uprawomocnienia się 
postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa 
i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieru-
chomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia 
z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach 
o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Oznacza to, że prawa cią-
żące na nieruchomości wygasają (np. hipoteka czy służebność 
gruntowa), a także skutki wynikające z uprzednich zabezpieczeń 
roszczeń osobistych takich jak np. prawo pierwokupu, najmu, czy 
dzierżawy. Pomimo uprawomocnienia się postanowienia o przysą-
dzeniu, prawa własności pozostają w mocy bez możliwości potrą-
cenia ich wartości z ceny nabycia: prawa ciążące na nierucho-
mości z mocy ustawy, służebność drogi koniecznej, służebność 
ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznosze-
niu budowli lub innego urządzenia, jak również służebność prze-
syłu. W mocy pozostają również ujawnione przez wpis w księdze 
wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione 
w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed termi-
nem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli 
przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub 
jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli war-
tość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne 
pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość 
tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. Nadto, nabywca nie-
ruchomości powinien złożyć wniosek do właściwego sądu wie-
czystoksięgowego o wykreślenie wszystkich hipotek obciążają-
cych daną nieruchomość. Podstawą dokonania wykreślenia jest, 
zgodnie z artykułem 1003 §2 k.p.c., prawomocne postanowienie  
o przysądzeniu własności. Wniosek o wpis do księgi wieczystej na-
leży złożyć na urzędowym formularzu. Niezbędne będzie również 
uiszczenie opłaty w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia 28 lipca 
2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 
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Analiza aktualnych preferencji mieszkaniowych 
mieszkańców Powiatu siedleckiego i miasta Siedlce     
w kontekście programu „Mieszkanie Plus”

Analysis of current residential preferences of residents of the Siedlce County
 and the Siedlce city in the context of the „Plus Plus” program

Living in the human life plays the role of the basic good. De-
pending on their origin, income or culture, housing needs can vary 
widely. At present, there is a shortage of housing in Poland. In or-
der to improve this situation, the Polish government has created                 
a new program called “Mieszkanie Plus”. The aim of this article is to 
determine the preferences of Polish residents on the choice of an 
optimal housing unit and the assessment of government housing 
market support. The article presents the results of the research car-
ried out on a group of 120 respondents.

Keywords: flat, market, real estate, property, Mieszkenie Plus pro-
gram.

Mieszkanie w życiu człowieka pełni rolę dobra podstawowe-
go. Obecnie w Polsce istnieje niedobór lokali mieszkalnych na ryn-
ku. W celu poprawy tej sytuacji rząd polski stworzył nowy program 
o nazwie „Mieszkanie Plus”. Celem niniejszego artykułu jest ocena 
aktualnej sytuacji mieszkaniowej osób zamieszkujących powiat sie-
dlecki w województwie mazowieckim oraz określenie preferencji 
respondentów dotyczących wyboru optymalnego lokalu mieszka-
niowego. Artykuł ma również na celu zweryfikowanie hipotezy, że 
brak funduszy i niestabilność zatrudnienia są głównymi barierami 
ograniczającymi zakup własnego mieszkania, a program „Mieszka-
nie Plus” może zwiększyć możliwości zakupu lub wynajmu lokalu. 

Słowa kluczowe: mieszkanie, rynek, nieruchomość, nieruchomo-
ści, Mieszkanie Plus.
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Rozpoczynając rozważania na temat rynku nieruchomości oraz 
samych nieruchomości należy wyjaśnić pewne kwestie ściśle powią-
zane z tą problematyką. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce, 
jakie mieszkanie, dom, czy też lokal zajmują w egzystencji każdego 
człowieka. Powszechnie uznaje się, że mieszkanie w życiu człowieka 
pełni swoistą rolę dobra podstawowego (Bończak-Kucharczyk 2011). 
Niejednokrotnie jest ono również uważane za jeden z najważniej-
szych czynników, który odpowiedzialny jest za szczęście, dobrobyt 
i zapewnienie bezpieczeństwa, a nawet dalsze pomyślne losy życia. 
Mieszkanie, lokal lub dom pozwalają jednocześnie na zaspokojenie 
jednej z podstawowych potrzeb – potrzeby egzystencjalnej (Gołą-
beska 2007). Stąd też tak usilne dążenia do zdobycia upragnione-
go „własnego kąta”. Rynek nieruchomości z kolei jest uznawany za 
arenę działań, na której funkcjonuje mnóstwo powiązanych ze sobą 
podmiotów (Cellmer, Kuryj 2008). To pojęcie możemy także zdefi-
niować jako ogół warunków, w których dochodzi do wymiany praw 
do nieruchomości, zawarcia umów regulujących wzajemne stosunki 
oraz transfer praw związanych z władaniem i posiadaniem nierucho-
mości (Kucharska-Stasiak 2005). Definicja ta została uznana przez 
autorów za wiodącą i na niej oparto, i inspirowano niniejszy artykuł. 

Głównym impulsem dla rozwoju rynku mieszkaniowego w Pol-
sce była transformacja ustrojowa, która zapoczątkowała duże prze-
obrażenia w gałęzi usług budowlanych (Gołąbeska 2007). W pierw-
szych latach rynek ten musiał zmierzyć się z częstymi zmianami 
o charakterze legislacyjnym, restrukturyzacją sektora budowlanego 

oraz sytemu finansowania budowy lokali mieszkalnych. Następu-
jący nagły zwrot, przejawiający się w szczególności w utracie przez 
spółdzielnie mieszkaniowe pozycji niepodważalnego lidera, pozwolił 
na otwarcie się rynku dla nowych uczestników. Czas ten to także 
napływ kapitału zagranicznego, który pozwolił na wzrost inwestycji 
budowlanych w kraju, przy jednoczesnych trudnościach w uzyskaniu 
kredytu bankowego i odczuwalnych niedoborach kapitału (Trzebiń-
ski 2015).

Ocena stopnia działania programu
 „Mieszkanie dla Młodych”

Aktualnie realizowaną formą wsparcia rynku mieszkaniowego 
w Polsce jest program „Mieszkanie dla Młodych” (dalej MdM), który 
dobiega końca wraz z wrześniem 2018 roku. Wprowadzenie tego 
programu było rezultatem zakończenia realizacji jego poprzedni-
ka „Rodzina na Swoim”. Wskazać można istotne różnice pomiędzy 
wspomnianymi wcześniej formami wsparcia. Program „Mieszkanie 
dla Młodych” przede wszystkim uniemożliwia uzyskanie dopłaty na 
zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Kolejną odrębno-
ścią jest zmiana limitu ceny metra kwadratowego mieszkania obję-
tego dopłatą. W przypadku poprzedniego programu developer lub 
właściciel mieszkania mógł sprzedać swoją nieruchomość za kwotę 
o 40% wyższą, niż by to wynikało ze średnich kosztów wybudowa-
nia lokalu w danym mieście. Program „Mieszkanie dla Młodych” 
znacząco zmniejsza tę różnicę – do 10%, co może w istotny sposób 
ograniczyć wzrost ceny mieszkań w Polsce (http://mieszkaniedlam-
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mieszkaniowy daje się odczuć także samym obywatelom, którzy 
coraz częściej wskazują na potrzeby wprowadzenia zmian (https://
rednetconsulting.pl 2017; http://www.ipb.org.pl 2013). Na rynku 
nieruchomości obecny rząd, jak i jego poprzednicy, od wielu lat 
podejmują kroki zmierzające ku poprawie sytuacji mieszkaniowej. 
Najnowszą odpowiedzią na wskazane wcześniej problemy obywateli 
ma być nowa inicjatywa mieszkaniowa o nazwie „Mieszkanie 
Plus” (http://mieszkanieplus.org.pl 2017 ). Jest to nowy rządowy 
program, który przyjęto równocześnie z uchwałą dotyczącą 
Narodowego Programu Mieszkaniowego w dniu 27 września 2016 
roku (Uchwała Rady Ministrów nr 115/2016 z dnia 27 września 2016 
roku w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, 
RM-111-119-16). Zgodnie z założeniami, jego odbiorcą może być 
każdy Polak, jednakże pierwszymi jego beneficjentami mają zostać 
Ci, którzy nie mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na rynkowych 
zasadach. „Mieszkanie Plus” to swego rodzaju kolejna próba 
rozwiązania problemów mieszkaniowych Polaków. Program ten ma 
za zadanie zastąpić obecną formę wsparcia rynku mieszkaniowego, 
czyli program „Mieszkanie dla Młodych”, który został wprowadzony 
w 2013 roku (Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o pomocy 
państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1304). Stosunkowo wygórowane kryteria 
obecnie obowiązującego programu spowodowały, że wielu Polaków 
niestety nie mogło dotychczas skorzystać z obecnego rządowego 
programu, jedną z możliwych tego przyczyn była chociażby 
bariera wieku1. Nowy program ma za zadanie wyeliminować tego 
typu przeszkody, jego celem jest bowiem trafienie do znacznie 
szerszego grona odbiorców. „Mieszkanie Plus” zakłada priorytetowe 
potraktowanie tych, których przez zbyt niskie dochody nie stać na 
zakup własnego mieszkania, a jednocześnie osiągane przez nich 
zarobki nie pozwalają na otrzymanie mieszkania socjalnego od np. 
Gminy. Jak informują twórcy programu, w wyżej wskazanej sytuacji 
może znajdować się nawet 40% Polaków (http://mieszkanieplus.
org.pl 2017). Program, zgodnie ze swoimi założeniami, ma udzielać 
wsparcia wszystkim grupom społecznym, jednakże w procesie 
decyzyjnym w szczególnym stopniu ma preferować młode rodziny, 
u których możliwość zakupu mieszkania mogłaby pozytywnie 
wpłynąć na chęć posiadania potomstwa (https://bgkn.pl 2016). 
Inicjatywa ta jest wzorowana na rozwiązaniach szwedzkich, dzięki 
którym poprzez program „Miljonprogrammet” wybudowano ponad 
milion mieszkań w przeciągu tylko 10 lat (http://mieszkanieplus.
org.pl 2016). Można wiec stwierdzić, że rząd polski obserwując 
sukces programu mieszkaniowego w Szwecji pragnie wykorzystać 
sprawdzone mechanizmy, celem poprawy obecnej kondycji 
rynku mieszkaniowego. Przed wprowadzeniem programu 
„Miljonprogrammet”, Szwecja także borykała się z niedostateczną 
dostępnością mieszkań. Kraj ten w trakcie 10 lat realizacji 
programu wsparcia mieszkaniowego zwiększył swoje zasoby 
mieszkaniowe o około 30% (Bończak-Kucharczyk 2011). Pozwoliło 
to na bezpośrednie zmniejszenie przeludnienia w szwedzkich 
mieszkaniach z poziomu początkowego 35% do zaledwie 5% na 
etapie końcowym projektu (http://wei.org.pl 2017). Przykład 
Szwecji może dowodzić, że problemy mieszkaniowe w Polsce 
również mogą zostać sprawnie rozwiązane.

1 Kryterium wiekowe MdM wyłączyło z reguły programu osoby powyżej 35 
roku życia.

lodych.org 2017). Zmiana nastąpiła także w samej formie udziela-
nia dofinansowania. Dotychczas, w programie „Rodzina na Swoim” 
dofinansowanie dotyczyło spłaty odsetek od kredytu bankowego, 
co nie zmniejszało ogólnej kwoty zadłużenia. W programie MdM 
wsparcie to obejmuje kapitał kredytu, co automatycznie zmniejsza 
jego ogólne koszty. Program cieszy się sporym zainteresowaniem 
Polaków. Duża ilość wniosków składanych na początku 2016 roku 
doprowadziła do sytuacji, że już w dniu 16 marca tego roku skończy-
ła się pula pieniędzy przeznaczonych na realizację programu w ca-
łym 2016 roku (Kołodyński 2016). Funkcjonowanie Programu MdM 
to w głównym stopniu zakup mieszkań od deweloperów, o czym 
świadczą dane z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przed-
stawione na wykresie 1 (http://mib.gov.pl 2017). 

Wykres 1. Liczba umów podpisanych na budowę domu oraz zakup 
mieszkania w 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://mib.gov.pl/2-Infor-
macjeoMdMnastronachBGK.htm 2017 [24.05.2017].

Do dnia 31 sierpnia 2017 roku zawartych zostało łącznie 96 135 
umów kredytowych ze wsparciem programu MdM. Zakupu miesz-
kania lub budowy domu dokonało w sumie 27 862 rodziny i osoby 
posiadające co najmniej jedno dziecko. Wartość dofinansowania 
wynikająca z podpisanych umów kredytowych to 2,4 mld zł. Łączna 
kwota udzielonych kredytów w ramach programu to 16,8 mld zł. 
Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe to 
21,3 mld zł. Na podstawie danych z wykresu 1 można zauważyć, 
że zaledwie niewielki odsetek stanowi liczba umów podpisanych 
na budowę domu jednorodzinnego (4 482). Jest to 4,7%, przy 91 
653 (95,3%) zawartych umowach o wsparcie przeznaczone na za-
kup mieszkania (http://mib.gov.pl 2017). Można wiec stwierdzić, 
że jednym z celów programu MdM było zwiększenie liczby nowych 
mieszkań i wsparcie przedsiębiorstw deweloperskich. Do głównych 
zalet programu można zaliczyć wykorzystanie rynkowych mechani-
zmów dla stymulowania efektów społecznych i ekonomicznych, co 
w konsekwencji pozytywnie może przełożyć się na poziom inwestycji 
i rynek pracy (Kasiewicz 2014).

„Mieszkanie Plus” jako nowy rządowy program 
wspierający budownictwo mieszkaniowe

Poddając analizie bieżący rynek mieszkaniowy w Polsce 
zauważyć można, że potrzebne są zmiany. Pomimo istnienia 
programów celowych, problemy związane z zapewnieniem 
dostępu do mieszkań nadal występują (http://www.budownictwo.
abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-polsce-brakuje-mieszkan-na-1000-
mieszkancow-przypada-366-lokali 2016). Bardzo wysoki deficyt 
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nego Urzędu Statystycznego za 2015 rok zasoby mieszkań na rynku 
polskim wyniosły 14,1 mln o łącznej powierzchni użytkowej 1039,1 
mln m2 (GUS 2016). Mimo że są to znaczne liczby, nadal okazują się 
niewystarczające, stąd też inicjatywy rządowe skierowane na budow-
nictwo i rynek pierwotny. „Mieszkanie Plus” dotyczy w dużej mierze 
rynku mieszkań na wynajem, który dotychczas był pomijany w rządo-
wym programie „Mieszkanie dla Młodych”, czy też poprzedzającym go 
„Rodzina na Swoim” (Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o finanso-
wym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Dz.U. z 2006 
r. nr 183, poz. 1354). Programy te jako priorytety traktowały sprzedaż 
nieruchomości, nie zaś wynajem, do którego obecny rząd przewiduje 
dofinansowanie dopiero w przyszłości. Wysokość udzielonego wspar-
cia ma sięgać nawet 35% kosztów budowy, co w konfrontacji z prekur-
sorem jakim była Szwecja, gdzie rząd pokrywał ponad 60% kosztów 
początkowych budowy mieszkania nie jest aż tak zadowalającym wy-
nikiem (http://mieszkanieplus.org.pl 2017). Obecnie konsumenci coraz 
częściej zaczynają przywiązywać dużą wagę do standardów wykończe-
nia lokalu, nie tylko jego ceny. Nie każdą grupę klientów mogą zadowa-
lać już tzw. „mieszkania studenckie” czy lokale, gdzie czas zatrzymał się 
jeszcze w latach PRL-u. Wyższy standard związany jest także z wyższą 
ceną, lecz mieszkanie jest jednocześnie dobrem, które kosztuje sto-
sunkowo dużo (Bończak-Kucharczyk 2011). Program „Mieszkanie dla 
Młodych” świetnie uwidocznił wzmożony popyt na wynajem nieru-
chomości oraz ich zakup z rynku wtórnego. Póki co podjęte zostały 
kroki w jednym kierunku – poprawy rynku najmu. Przedsiębiorstwa 
deweloperskie zdecydowały się na częściową zmianę swojej polityki, 
oferując oprócz mieszkań przygotowanych do sprzedaży, mieszkania 
gotowe do wynajęcia. Szacuje się, że obecnie w Polsce budowanych 
jest około 84 tysięcy mieszkań, a około 40 tysięcy z nich to mieszkania 
komercyjne z przeznaczeniem pod wynajem (http://stat.gov.pl 2017). 
Pomimo tego, że jest to nadal liczba niewystarczająca, warto zauważyć 
pozytywną zmianę na rynku nieruchomości. Poprzez zwiększenie liczby 
budowanych mieszkań i lokali wzrasta także ich dostępność, co w pew-
nym stopniu może oddziaływać na spadek ich ceny. Warto w miejscu 
tym zastanowić się nad poprawą sytuacji dotykającej rynku wtórnego. 
Dotychczasowe rozwiązania rządowe obierały kierunek wyłącznie ku 
„nowemu budownictwu”, co potwierdza m.in. program „Mieszkanie 
dla Młodych”. Rynek wtórny jest znaczącym elementem rynku nieru-
chomości, to on niejednokrotnie dawał oraz daje możliwości nabycia 
mieszkania w niższej cenie, niż ma to miejsce na rynku pierwotnym. 

Tabela 2. Cena m2 mieszkania na rynku wtórnym oraz pierwotnym

Miasto Mediana cen na 
rynku pierwotnym

Trend 
roczny

Mediana cen na 
rynku wtórnym

Trend 
roczny

Białystok 4 436 4% 4 008 2%

Olsztyn 4 423 -2% 4 095 1%

Lublin 4 469 0% 4 475 2%

Kielce 4 548 -3% 3 538 -6%

Toruń 5 190 0% 3 846 -3%

Zielona 
Góra 3 601 1% 2 918 0%

Opole 4 204 2% 3 873 2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie E-Valuer Index 2016.

Celem nadchodzącego programu jest pobudzenie rynku komer-
cyjnego w zakresie najmu. Pierwsze kroki i efekty widoczne są już 
teraz. W programie „Mieszkanie Plus” zdecydowało się wziąć udział 
30 polskich miast. Pośród nich znalazły się m.in.: Poznań, Katowi-
ce, Łódź, Toruń, czy też Biała Podlaska (http://mieszkanieplus.org.
pl 2017). Realizacją programu „Mieszkanie Plus” zajęła się spółka 
BGK Nieruchomości (https://bgkn.pl 2016). Szacuje się, że dzięki ko-
mercyjnemu Funduszowi Mieszkań na wynajem wraz z prywatnymi 
inwestycjami do końca 2017 roku w Polsce ma powstać ponad 5 ty-
sięcy lokali z przeznaczeniem na wynajem, jeżeli zaś obecne tempo 
prac zostanie utrzymane, wówczas pierwsze z lokali zostaną oddane 
do użytku już w połowie roku 2018. Warto w tym miejscu wskazać, 
że większość z gruntów, na których mają zostać wybudowane bu-
dynki są w posiadaniu Skarbu Państwa, a rozwiązanie to wyraźnie 
przyspiesza inwestycje, gdyż tereny są już częściowo przygotowane 
pod tego rodzaju inwestycje2. W samych Katowicach pod tego typu 
budowę przeznaczono ponad 18 hektarów (http://www.katowice.
pro 2017). W tym mieście planowane jest wybudowanie łącznie 500 
mieszkań (https://narodowyprogram.pl 2017). Grunty pod budowę 
zostały przekazane przez Polskie Koleje Państwowe. 

„Mieszkanie Plus” a rynek nieruchomości

Bieżąca sytuacja rynku nieruchomości w Polsce wskazuje, że 
problem związany z niedoborem lokali mieszkaniowych będzie się 
pogłębiać.

Tabela 1. Liczba gospodarstw domowych a liczba nieruchomości

Rok
Liczba 

gospodarstw 
domowych

Zmiana

Liczba 
mieszkań 

oddana przez 
developerów

Liczba mieszkań 
oddana przez 

innych uczestni-
ków rynku

2008 14 276,5 - 66,7 98,5

2009 14 388,3 111,8 72,3 87,7

2010 14 486,7 98,4 53,5 82,3

2011 14 571,1 84,4 48,8 82,1

2012 14 640,6 69,5 63,2 89,4

2013 14 697,2 56,6 - -

Źródło: http://forsal.pl 2017.

Reakcją rządzących na ten problem były, są oraz można przypusz-
czać, że będą dążenia do zwiększenia zasobów lokali, by w ten sposób 
zaspokoić potrzeby społeczeństwa w tej kwestii. Jak wspomniane zo-
stało powyżej aktualny oraz przyszły program zwracają wyłącznie uwa-
gę na możliwości i wpływ rynku pierwotnego na całą sytuację na rynku 
nieruchomości. W miejscu tym warto ukłonić się ku, jakże istotnej, 
części rynku jaką jest rynek wtórny. Mieszkania na rynku wtórnym są 
to nieruchomości wcześniej używane, których zakup dokonuje się od 
innej osoby fizycznej lub prawnej (https://rynekpierwotny.pl 2017). Lo-
kale te są najczęściej wykończone i urządzone. Według danych Głów-

2 Tereny te miały dostęp do mediów, a powstanie budynków bez trudu wpi-
sało się w plan zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gmi-
nach.
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właścicielem lokalu (http://mieszkanieplus.org.pl 2017). Szansa na 
dojście do własności przy ponoszeniu stosunkowo niskiego kosztu 
miesięcznego może być szansą dla osób, które pragną spełnić swoje 
marzenia o własnym mieszkaniu, a ich sytuacja materialna im na to 
nie pozwala. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tego typu mecha-
nizm „dochodzenia do własności” może okazać się bardzo dobrym 
krokiem w celu ograniczenia problemów Polaków, którzy wskazują 
na brak środków finansowych i niestabilność zatrudnienia. 

Tabela 3. Główne wady i zalety programu „Mieszkanie Plus”

Zalety Wady

Ogólnodostępność – przede 
wszystkim brak ograniczeń 

wiekowych programu

Skierowanie programu do 
jednej grupy beneficjentów – 

osób średniozamożnych

Zwrócenie uwagi na wzmożony 
popyt na wynajem mieszkań

Brak możliwości wyboru 
lokalizacji oraz standardu

Powrót do idei taniego 
mieszkalnictwa spółdzielczego 

i społecznego
Niskie koszty budowy, 

które mogą powodować 
niski standard lokalu oraz 

wyposażenia

Możliwość uzyskania kolejnej 
dotacji bezpośredniej stanowiącej 
premię dla oszczędnych lokatorów

Możliwość późniejszego wykupu 
mieszkania na własność

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.obserwatorfi-
nansowy.pl/forma/rotator/plusy-i-minusy-mieszkania-plus/ 2016.

Rządzący dostrzegają problemy mieszkaniowe Polaków, świad-
czy o tym min. pierwsze wsparcie pod hasłem: „Rodzina na Swoim”, 
gdzie małżeństwa oraz osoby wychowujące samotnie dzieci miały 
możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci nabywania własnych 
mieszkań czy domów jednorodzinnych, w tym przypadku program 
tak jak jego następca dawał możliwość dofinansowania rodzin, 
które nie mogły uzyskać „normalnego” kredytu. Wspomniany po-
wyżej system kontynuowany był poprzez program „Mieszkanie dla 
Młodych”, który docelowo ma zostać zastąpiony przez „Mieszkanie 
Plus”. Pomimo tej jakże słusznej idei, bez większego zastanowienia 
można wskazać wady wyżej wymienionych poprzedników, takie 
jak: ograniczenia wiekowe, brak zainteresowania kwestią najmu, 
czy brak możliwości uzyskania wsparcia do zakupy nieruchomości 
rynku wtórnego. Wymieniając każdą z wad należy jednak pamiętać, 
że każda z tych inicjatyw pozwalała pewnej grupie Polaków na zdo-
bycie upragnionego lokum.

Metodyka badań

Do oceny preferencji mieszkańców powiatu siedleckiego3 i mia-
sta Siedlce w zakresie rynku nieruchomości wykorzystano badanie 
ankietowe. Przeprowadzone badanie dotyczyło głównie oceny 
aktualnej sytuacji mieszkaniowej osób zamieszkałych w powiecie 

3 Powiat siedlecki zamieszkany jest przez 81 449 mieszkańców. Głównym 
ośrodkiem miejskim jest miasto Siedlce z 76 585 tysiącami mieszkańców. 
Miasto jest znaczącym ośrodkiem akademickim, w szczególności za sprawą 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, który jest głównym ośrod-
kiem uczelnianym także w najbliższych powiatach, min. Łosickim, Sokołow-
skim czy Łukowskim. 

W tabeli 2 zostały porównane średnie ceny za metr kwadrato-
wy mieszkania w wybranych polskich miastach. Jak można zauważyć 
w zależności od aglomeracji różnica pomiędzy mieszkaniem na ryn-
ku wtórnym różni się w zależności od aglomeracji, lecz niezależnie 
od lokalizacji mieszkanie kupione na rynku wtórnym jest zawsze 
tańsze niż od developera. 

Podstawowe założenia „Programu Mieszkanie Plus”

Założenia projektu „Mieszkanie Plus” są nieco odmienne, 
program będzie bazował na trzech podstawowych filarach (http://
wei.org.pl 2017):

• powstaniu Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, insty-
tucji odpowiedzialnej za rozporządzanie gruntami, które 
przekazuje Skarb Państwa;

• wsparciu budownictwa społecznego i spółdzielczego;
• stworzeniu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych służących 

gromadzeniu środków z docelowym przeznaczeniem ich na 
remont lub zakup lokalu.

Założeniem Programu „Mieszkanie Plus” jest budowa opierają-
ca się w szczególności o tanie budownictwo społeczne i spółdzielcze 
(Jamróz i inni 2015). Autorzy programu dążą do tego, by koszt budo-
wy lokalu mieszkalnego nie przekraczał wysokości dwóch do trzech 
tysięcy złotych za metr kwadratowy. Biorąc pod uwagę obecne 
uwarunkowania – cena okazałaby się niezwykle przystępna. Zgod-
nie z planami rządzących, osiągnięcie takich kosztów jest bardzo 
realne. Cena budowanych nieruchomości uzależniona jest od wielu 
aspektów. Wśród nich najistotniejszym jest zakup gruntu, który bez-
pośrednio i bardzo wyraźnie przekłada się na późniejszą cenę zaku-
pu jednego metra kwadratowego mieszkania. Rządowy projekt ma 
w tym miejscu wyraźny argument, który jest w stanie udowodnić, 
że wskazywane planowo ceny są możliwe do osiągnięcia. Budowa 
i inwestycje w ramach „Mieszkania Plus” mają być zrealizowane na 
przekazanych gruntach Skarbu Państwa, które zostaną rozgospoda-
rowane na warunkach preferencyjnych. Umożliwi to znaczące zre-
dukowanie kosztów budowy takich mieszkań. Zgodnie z informacja-
mi udostępnianymi przez rząd, wsparcie oferowane przez państwo 
będzie opierało się na tanim wynajmie lokalu. W chwili obecnej 
system wynajmu nie cieszy się w Polsce szczególną popularnością. 
Wśród przyczyn tej sytuacji wskazać można przede wszystkim znacz-
ne koszty wynajmu mieszkania. Nowy program ma na celu zmianę 
tej sytuacji, w szczególności przekładając się na zwiększenie atrak-
cyjności tej formy użytkowania lokali mieszkalnych. Warto zwrócić 
uwagę na kolejny argument, którym jest niewątpliwie cena, gdyż 
biorący udział w programie będą zobowiązani do płacenia czynszu 
sięgającego od 10 do 20 zł za 1 m2 (http://tvn24bis.pl 2017).

Główne zalety i wady programu „Miesz kanie Plus” przedstawia 
tabela 3. Na szczególną uwagę w tym programie zasługuje możli-
wość „dojścia do własności”, czyli możliwość dokonywania wpłat 
na rzecz późniejszego wykupu lokalu na własność. Program „Miesz-
kanie Plus” pozwala beneficjentowi zdecydować, czy jest on zain-
teresowany wyłącznie wynajmem, czy też dojściem do własności. 
Jeżeli podejmie decyzję o docelowym wykupie, będzie zobowiąza-
ny do płacenia około 20% wyższego czynszu, jednakże dzięki temu 
krokowi będzie miał możliwość, po około 25-30 latach, stania się 
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• pragnienie usamodzielnienia się i wyprowadzki z domu ro-
dzinnego;

• konieczność zmiany miejsca zamieszkania ze względu na 
studia lub też nową pracę;

• chęć posiadania własnego lokalu mieszkaniowego;
• opłacalność zakupu własnego mieszkania w stosunku do 

wynajmu lokalu;
• chęć założenia rodziny.

Można zauważyć, że potrzeby dotyczące zakupu lokalu miesz-
kaniowego koncentrowały się głównie na chęci budowania własne-
go majątku. Ankietowani często wskazywali także na opłacalność 
ekonomiczną zakupu własnego mieszkania, nawet finansowanego 
kredytem bankowym, w stosunku do jego wynajmu. Istnieją także 
bariery, które w dużym stopniu ograniczają możliwości ludności do 
zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. Ankietowani wskazali 
główne powody braku zakupu lokalu mieszkaniowego:

• brak niezbędnych funduszy;
• posiadanie niewystarczającej zdolności kredytowej;
• młody wiek i trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia;
• posiadanie własnego mieszkania i brak konieczności zakupu 

kolejnego.

Dla ankietowanych osób, którymi w znacznej większości byli 
ludzie młodzi, bariera finansowa jest głównym powodem, który 
uniemożliwia im zakup własnego mieszkania. Tego rodzaju ograni-
czenia można zniwelować poprzez zakup lokalu mieszkaniowego ze 
środków obcych. Z tego też powodu zapytano respondentów, co 
w ich przypadku będzie głównym źródłem finansowania zakupu 
mieszkania bądź domu. W odpowiedzi na to pytanie ankietowani 
wymienili kredyt (18,33%) oraz środki własne (17,5%). Niespełna 
60% badanej zbiorowości stwierdziło, że nie jest zainteresowana 
zakupem lokalu mieszkaniowego.

Decyzja dotycząca wyboru odpowiedniego lokalu nie jest rze-
czą prostą. Jest to etap skomplikowany, wymagający wiele uwagi, 
aby wybrać optymalne lokum, które sprosta wymaganiom nabywcy. 
Ankietowane osoby wskazały Internet (27,50%) oraz serwisy ogło-
szeniowe (18,33%) jako główne źródło informacji o lokalach miesz-
kalnych. Dla niewielkiej liczby respondentów to rodzina i znajomi są 

siedleckim oraz mieście Siedlce, a także preferencji mieszkańców 
tego regionu, co do ewentualnego zakupu lokalu. Ankieta badaw-
cza została udostępniona na forach internetowych poświęconych tej 
części Mazowsza. Kwestionariusz skierowany został do zamieszka-
łych na terenie Powiatu siedleckiego oraz miasta Siedlce w sposób 
bezpośredni oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także 
poprzez portale społecznościowe. Celem niniejszego badania było 
określenie preferencji mieszkaniowych mieszkańców tego regio-
nu oraz określenie stopnia znajomości i zainteresowania nowym 
programem rządowym pod nazwą „Mieszkanie Plus”. Kwestiona-
riusz ankiety został wysłany do 262 respondentów. Otrzymano 120 
kompletnie wypełnionych ankiet, co stanowi współczynnik zwrotu 
45,8%. Średni czas wypełnienia ankiety wynosił 6 minut i 42 se-
kundy. W badaniu wzięło udział łącznie 120 osób, 75 mężczyzn (62, 
18%) i 45 kobiet (37,82%). W analizowanej próbie większość stano-
wiły osoby młode pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (60%). Duży od-
setek stanowili także respondenci w wieku 25-34 lat (26,67%) oraz 
35-44 lat (7,5%). Udział procentowy osób w wieku 45-54 wyniósł         
3, 33% a w wieku 55-65 jedynie 2,5%. 

Wyniki badania ankietowego

Pierwszą kwestią, jaką ujęto w niniejszej ankiecie, była aktual-
na forma uczestnictwa respondentów w rynku nieruchomości. Naj-
większą grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby mieszkające 
u rodziców (45,83%). Drugą z kolei najliczniejszą grupę stanowili 
posiadacze domów jednorodzinnych (22,5%). Dokładnie 21 ankieto-
wanych, czyli 17,5% badanej zbiorowości, posiadało własne miesz-
kanie, zaś 14 respondentów (11,67%) wynajmowało mieszkania. 
Udział mieszkań służbowych w analizowanej zbiorowości był nie-
wielki i wyniósł 2,5%. Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, 
że dominujący udział miały lokale powyżej 100 m2, których udział 
procentowy wyniósł 36,45%.

Analizując tabelę 4 wskazać możemy, że większość ankietowa-
nych (81,67%) odpowiedziało, że nie planuje w okresie najbliższych 
3 lat dokonać zakupu mieszkania. Jedynie 22 respondentów, co sta-
nowi 18,33% wszystkich osób biorących udział w badaniu, myśli nad 
zakupem własnego mieszkania. Respondenci wymienili następujące 
główne powody dokonania zakupu lokalu mieszkalnego: 

Tabela 4. Rodzaj zamieszkiwanej nieruchomości a jej powierzchnia

W przypadku własnego/wynajmowanego lokalu, jaki jest jego metraż?

Jaki jest obecny status 
własnościowy Państwa 

mieszkania?
Do 20 m2 20-40 m2 41-60 m2 61-80 m2 81-100 m2 Powyżej 100 m2 Razem

Mieszkanie własne 1 3 10 4 2 1 21

Własny dom jednorodzinny 0 1 1 4 3 15 27

Mieszkanie/dom 
jednorodzinny rodziców 2 2 6 7 5 23 55

Mieszkanie służbowe 0 1 2 0 0 0 3

Inne 1 6 6 1 0 0 14

Razem 4 13 25 16 10 39 120

Źródło: opracowanie własne.
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zbiorowości program „Mieszkanie Plus” to dobra inicjatywa, prze-
ciwnego zdania było 12,5% ankietowanych, natomiast większość re-
spondentów nie miała w tej sprawie określonego zdania (49,17%). 
Przedstawiony rozkład odpowiedzi może sugerować, że osoby bio-
rące udział w badaniu pozytywnie oceniają tego typu inicjatywę, 
lecz trudno im jednoznacznie wypowiedzieć się na temat jej przy-
datności, gdyż program nie został jeszcze w pełni wdrożony. Uwa-
gę zwraca fakt, że z badanej grupy aż 38 respondentów (31,67%) 
deklaruje gotowość do przystąpienia do tej inicjatywy w przyszło-
ści, z kolei 35 osób nie zamierza tego uczynić (29,17%). Pozostałą 
liczbę stanowią osoby niezdecydowane (39,17%). Kluczową kwestią 
związaną z funkcjonowaniem programu „Mieszkanie Plus” jest koszt 
wynajmu lokalu. Z tego powodu zdecydowano się zapytać osoby 
biorące udział w badaniu, jaką kwotę byliby skłonni przeznaczyć na 
wynajem mieszkania. Odpowiedzi ankietowanych zostały umiesz-
czone w tabeli 6.

Tabela 6. Preferowany typ mieszkania a koszt jego wynajmu

Typ miesz-
kania/kwota 
przeznaczona 
na wynajem

kawa-
lerka

mieszka-
nie dwu-

pokojowe

mieszka-
nie trzy-

pokojowe

dom 
szeregowy 
lub wolno-

stojący

Razem

Poniżej 800 zł 5 5 5 2 17

800-1 000 zł 3 7 2 0 12

1 001-1 200 zł 0 9 2 2 13

1 201-1 400 zł 0 3 1 1 5

1 401-1 600 zł 0 0 0 0 0

powyżej 1 600 zł 1 1 1 0 3

Razem 9 25 11 5 50

Źródło: opracowanie własne.

najważniejszym źródłem informacji dotyczących mieszkań (7,5%). 
Wyniki umieszczone w tabeli 5 wskazują, że poziom uzyskiwanych 
dochodów ma wpływ na rodzaj nabywanego lokalu mieszkaniowe-
go. W przypadku osób o dochodach powyżej 5 000 zł dominują wła-
sne domy bądź też nowe mieszkania. Im dochody ankietowanych są 
niższe tym rośnie skłonność do zakupu mieszkań używanych czy też 
lokali od Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Analizując 
wyniki należy także zauważyć, że niezależnie od skali uzyskiwanych 
dochodów respondenci chętnie decydują się na budowę własnego 
domu. Wynikać to może z faktu, że duża część ankietowanych nadal 
mieszka w domu rodzinnym bądź też pochodzi z takiego domu i być 
może taka forma lokalu jest uznawana przez tą grupę za najkorzyst-
niejszą. Ankietowani zostali także zapytani, z jakiej formy wsparcia 
mieszkaniowego korzystali sami lub ich bliscy przy budowie własne-
go mieszkania. Zdecydowana większość stwierdziła, że nie korzystała 
z żadnej formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego (81,67%). 
Po osiem osób (6,67%) wskazało w tym przypadku rządowe pro-
gramy „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych”. Niewielkim 
zainteresowaniem wśród osób biorących udział w badaniu cieszyła 
się ulga budowlana (5%) oraz zakup mieszkań TBS (1,67%). Wyniki 
wskazują, że nieliczne grono badanych osób przy zakupie lub bu-
dowie własnego lokum korzystało z rządowego wsparcia. Osoby, 
które zdecydowały się skorzystać z rządowych programów rozwoju 
mieszkalnictwa wymieniły tego następujące powody: chęć posia-
dania własnego mieszkania, atrakcyjne warunki programu, brak 
innych możliwości zakupu lokalu. W założeniach polityki mieszka-
niowej obecnego rządu polskiego znalazł się program „Mieszkanie 
Plus”, który ma na celu budowę mieszkań pod wynajem dla mniej 
zamożnej części społeczeństwa z możliwością ich późniejszego wy-
kupu na własność. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, 
że świadomość istnienia tego typu programu wśród społeczeństwa 
stoi na wysokim poziomie. Znajomość programu „Mieszkanie Plus” 
potwierdziło 65,83% badanych, zaś 34,17% nie słyszało o tym pro-
gramie. W opinii 46 respondentów, którzy stanowią 38,33% całej 

Tabela 5. Rodzaj nabywanego mieszkania a poziom uzyskiwanych dochodów

Poziom uzyskiwanych dochodów

Typ nabywanego
 mieszkania poniżej 1 000 zł 1 000-1 999 zł 2 000-2 999 zł 3 000-3 999 zł 4 000-4 999 zł 5 000 zł i więcej Razem

Mieszkanie nowe 
– rynek pierwotny 0 3 1 0 0 1 7

Mieszkanie używane
 – rynek wtórny 3 4 6 5 1 0 23

Mieszkanie TBS 0 0 2 1 1 0 4

Dom szeregowy / wolno 
stojący - rynek pierwotny / 

własna budowa
2 2 3 0 0 2 10

Dom szeregowy / wolno 
stojący – rynek wtórny 0 1 1 1 0 0 3

Razem 5 10 13 7 2 3 47

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki przedstawione w tabeli 6 wskazują, że ankietowani 
chcą ponosić jak najniższe koszty za wynajem lokalu mieszkalnego. 
Najwięcej ankietowanych chciałoby, aby cena netto za wynajęcie 
nie przekraczała 800 zł (15,83%) lub też mieściła się w granicach 
od 1 001 do 1 200 zł (12,5%). Za kwotę niespełna 800 zł pięciu 
ankietowanych chciałoby wynająć kawalerkę. Taka sama liczba 
osób wskazała, że 800 złotych to odpowiednia ilość pieniędzy do 
wynajmu mieszkania dwu- lub trzypokojowego. Natomiast dwóch 
respondentów wskazało, że chce za tę kwotę wynająć mieszkanie 
szeregowe lub wolnostojące. Analizując powyższe dane należy 
stwierdzić, iż oczekiwania respondentów w kwestii kwoty wynajmu, 
a także powierzchni danego lokalu są mocno zróżnicowane. Można 
przypuszczać, że wynika to w dużej mierze z braku świadomości 
ludzi młodych co do cen na rynku nieruchomości. Kwota 800 
zł wydaje się wystarczająca do wynajmu mieszkania w małej 
miejscowości lub niewielkim mieście, lecz będzie ona zbyt niska, by 
wynająć tego rodzaju lokum w większej aglomeracji.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza obrazuje prezentowaną na terenie 
miasta Siedlce oraz powiatu siedleckiego sytuację mieszkaniową. 
Badania te ukazują, że znacząca część z ankietowanych mieszkańców 
miasta Siedlce oraz powiatu siedleckiego byłaby zainteresowana 
wynajmem mieszkania. Respondenci chcieliby jednakże ponosić 
jak najniższe koszty najmu, przy jego jednoczesnej jak największej 
powierzchni mieszkalnej, co nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia. 
Analiza wskazała, że większość respondentów biorących udział 
w badaniu nie planuje w najbliższym czasie zakupu mieszkania. 
Pomimo chęci zakupu własnego lokalu istnieje wiele barier 
ograniczających tego typu zapotrzebowanie. Przeprowadzone 
badanie pozwoliło zweryfikować przyjętą hipotezę, iż brak funduszy 
oraz brak stabilności na rynku pracy stanowią główne bariery 
w nabyciu własnego lokum. Poprzez funkcjonowanie rządowych 
programów wspierających budownictwo mieszkaniowe państwo 
polskie planuje zwiększyć dostępność mieszkań dla większej 
grupy obywateli. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że 
respondenci pozytywnie odnoszą się do nowej inicjatywy polskiego 
rządu o nazwie „Mieszkanie Plus”. Pozwala to sądzić, iż program 
ten zwiększy możliwości mniej zamożnej grupy mieszkańców 
w dostępie do rynku mieszkaniowego. Poprzez funkcjonowanie 
tego typu formy wsparcia możliwe jest także rozszerzenie ilości osób 
posiadających dostęp do własnego lokalu. W celu oceny i analizy 
długoterminowych skutków programu „Mieszkanie Plus”, konieczne 
jest prowadzenie cyklicznych badań w tym obszarze.

Źródłem finansowania badań i artykułu są środki własne autorów.
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Przywileje i ograniczenia dostępu do środków
pomocowych dla rodzin w zakresie zakupu mieszkań

Privileges and restrictions on access
 to housing assistance for families in the purchase of housing 

The definition of a family in terms of sociology and law is in-
dicated in this article. The author points to numerous definitions 
created by the Polish legislator and their partial identity. Next is 
presented issues related to pro-family policy. Indication of sources 
of family social finances, programs to increase professional qualifi-
cations and finding employment. Also in the acquisition of the first 
apartment is presented government program “Apartment for the 
young”, that to which the state helps to subsidize the own contri-
bution to young citizens. The second part of the article points out 
the program’s privileges and limits.

Keywords: family, privileges, flat, constraints, co-financing.

W przedstawionym artykule zostały wskazane definicje ro-
dziny w zakresie socjologicznym i prawnym. Autorka wskazuje na 
liczne definicje tworzone przez ustawodawcę polskiego oraz ich 
częściową tożsamość. Kolejno przedstawione zostają zagadnienia 
związane z polityką prorodzinną. Wskazano źródła finansowania 
socjalnego rodziny, programów podwyższających kwalifikacje za-
wodowe oraz znalezienie zatrudnienia. Również w zakresie nabycia 
pierwszego mieszkania zostaje przedstawiony program rządowy 
„Mieszkanie dla młodych”, dzięki któremu państwo pomaga w do-
finansowaniu wkładu własnego młodym obywatelom. W drugiej 
części artykułu wskazane zostały przywileje programu oraz jego 
ograniczenia. 

Słowa kluczowe: rodzina, przywileje, mieszkanie, ograniczenia, 
dofinansowanie.
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Wstęp

Pierwotnym środowiskiem, w jakim człowiek się rodzi i rozwija 
jest rodzina. Na przestrzeni wieków stworzono wiele definicji tego 
pojęcia, jednak wspólnym elementem każdej z nich jest element 
podmiotowy. W ustawodawstwie polskim znajduje się kilkanaście 
definicji regulujących zakres i pojęcie rodziny, prawdopodobnie jest 
to uzależnione od zakresu, jakiego dotyczy ustawa i odpowiednie 
do niej dopasowanie. Dom lub mieszkanie jest lokum, do którego 
dążą młodzi ludzie rozpoczynający swoją drogę życia. Jednak warto 
pamiętać, że godzenie wynajmu mieszkania z pracą i oszczędnościa-
mi nie jest prostym zadaniem. Dlatego tak ważne jest, aby państwo 
wspierało młodych ludzi w ich planach zakupu swojego mieszkania, 
zakładania rodziny i rozwijania swoich kwalifikacji, ponieważ cały 
ten proces przekłada się na wzrost gospodarczy w państwie i rozwój 
w zakresie usług. Celem artykułu jest analiza definicji rodziny w za-
kresie socjologicznym i prawnym na podstawie przeglądu literatury 
oraz zagadnień związanych z polityką prorodzinną. Wskazano źródła 
finansowania socjalnego rodziny, programów podwyższających kwa-
lifikacje zawodowe oraz znalezienie zatrudnienia. Przedstawiono 
formy wspierania młodych rodzin przez państwo na podstawie pro-
gramu rządowego „Mieszkanie dla młodych”, wraz ze wskazaniem 
przywilejów programu oraz jego ograniczeń.

Pojęcie rodziny 

Pojęcie „rodziny” znalazło współcześnie bardzo wiele definicji, 
zarówno prawnych, jak i socjologicznych. Nie podejmując się ich 

głębszej analizy przedstawiono najważniejsze z nich. Nauki socjolo-
giczne określają rodzinę jako grupę społeczną lub instytucję społecz-
ną, najważniejszą, podstawową komórkę społeczną, na której opie-
ra się całe społeczeństwo (Tyszka 1995). Według innej definicji, 
pokazującej psychologiczne podejście, jest to „duchowe zjednocze-
nie szczupłego grona osób skupionych we wspólnym ognisku domo-
wym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w praw-
dziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną 
i społeczną” (Jakubiec 2011: 7). Kolejna, definiuje rodzinę jako gru-
pę wprost spokrewnionych ze sobą osób, w której opieka nad dzieć-
mi spoczywa na dorosłych członkach rodziny, najczęściej pod tym 
pojęciem będzie znajdywała się rodzina nuklearna składająca się 
z dwojga rodziców i dzieci tworzących gospodarstwo domowe, rza-
dziej uwzgledniająca wszystkich krewnych (Giddens 2004). Definicje 
prawne rodziny można rozpocząć analizować już na najwyższym 
szczeblu polskiej hierarchii aktów prawnych, na których czele stoi 
konstytucja. Na gruncie artykułu 18 Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 
roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, zostało użyte pojęcie 
rodziny w zakresie jej ochrony przez państwo. Można więc wskazać, 
że rodziną jest grupa społeczna, w której członkostwo można nabyć 
przez urodzenie albo nawiązanie więzi rodzinnej na podstawie praw-
nej np. przysposobienie (Borysiak 2016). Trybunał Konstytucyjny 
wskazuje w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 roku sygn. akt K26/96, że 
jest to skomplikowana rzeczywistość społeczna będąca sumą stosun-
ków łączących przede wszystkim rodziców i dzieci. W Ustawie z dnia 
25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.) nie 
ma wskazanej wprost definicji rodziny, ale ustawodawca stosuje do 
niej odniesienia np. w zakresie obowiązków małżeńskich (artykuł 10 
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jątkowej, czy też intercyzy. Takie umowy nie mają wpływu na ich 
status prawny, są bowiem małżeństwem, co wskazał Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 roku sygn. akt 
I OSK 2099/10. Niebagatelnym okazało się również sformułowanie 
„odpowiednio” zawarte w przepisie, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 
14 lutego 2012 roku sygn. akt I OSK 1709/11, który jednoznacznie 
wskazuje, że nie można wyprowadzić sztywnej reguły, która określa-
łaby w konkretnej sytuacji życiowej, które osoby należy zaliczyć do 
rodziny. Ustawodawca zobowiązał organ do analizy tej kwestii w od-
niesieniu do każdej konkretnej sprawy właśnie poprzez użycie słowa 
„odpowiednio”, najwyraźniej uznając, że możliwe komplikacje sto-
sunków rodzinnych nie są materią, którą można i należy regulować 
sztywno i kazuistycznie. Oznacza to dokonanie adekwatnego do 
stanu faktycznego istniejącego w sprawie wyboru odpowiednich 
osób z listy zawartej w powołanym przepisie, a nie obligatoryjne 
zaliczenie do rodziny wszystkich wymienionych w przepisie osób. 
Artykuł 3 punkt 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera 
definicję rodziny wielodzietnej, którą jest rodzina wychowująca tro-
je i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. Na podsta-
wie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej                 
ustawodawca wskazuje, że rodziną są osoby spokrewnione i niespo-
krewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszku-
jące i gospodarujące. Na gruncie tego przepisu pojawiły się rozbież-
ności regulowane orzecznictwem sądów administracyjnych. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w swoim orzeczeniu 
z dnia 30 czerwca 2005 roku sygn.akt II SA/Lu 494/05 wskazuje, że 
wspólne zamieszkiwanie nie daje jeszcze podstaw do uznania okre-
ślonych osób za rodzinę w rozumieniu powyższej ustawy, dodatko-
wo podkreśla, że utrzymywanie kogoś nie jest równoznaczne z wspól-
nym gospodarowaniem, wspólne gospodarowanie oznacza wspólne 
prowadzenie gospodarstwa domowego, czyli wspólne pokrywanie 
kosztów mieszkania, energii elektrycznej, wody, żywności, środków 
czystości i innych niezbędnych kosztów utrzymania, a także wspólne 
decydowanie o wydatkach bieżących, remontach i inwestycjach oraz 
o zaspokajaniu potrzeb rodziny. W wyroku WSA w Gliwicach z dnia 
7 czerwca 2006 roku sygn. akt IV SA/Gl 421/05 sąd wskazuje, że 
relacje formalne między osobami nie odgrywają żadnej roli, nato-
miast kluczowe znaczenie posiadają takie elementy, jak wspólne 
zamieszkiwanie i gospodarowanie, które są wyznacznikiem pozosta-
wania w faktycznym związku. Również Naczelny Sąd Administracyj-
ny w wyroku z dnia 29 sierpnia 2008 roku sygn. akt I OSK 1429/07 
wypowiedział się w zakresie terminu rodzina, który obejmuje nie 
tylko relacje oparte wyłącznie na więzach pokrewieństwa, bardziej 
istotne jest tworzenie wspólnoty, w związku z tym za rodzinę uzna-
je się tu osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w fak-
tycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, w tym 
ujęciu rodziną jest także związek konkubencki. Ostatnim istotnym 
orzeczeniem pokazującym szczegółowe różnice definicyjne omawia-
nego pojęcia jest wyrok WAS w Gliwicach z dnia 6 listopada 2009 
roku sygn. akt IV SA/Gl 190/09, w którym pojęcie rodziny występu-
jące na gruncie ustawy o pomocy społecznej jest znacznie szersze 
od zamieszczonego w Konstytucji, gdyż każda rodzina w rozumieniu 
konstytucji będzie rodziną w rozumieniu ustawy, a nie każda rodzina 
w rozumieniu ustawy, będzie rodziną w znaczeniu przyjętym w Kon-
stytucji RP, gdzie wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie pozwa-
la na uznanie, że takie osoby stanowią rodzinę w rozumieniu ustawy 

i 23), gdzie podkreśla, że wskazane w artykułach prawa mogą być 
realizowane, o ile stanowią o dobru rodziny lub dla jej dobra są 
wykorzystywane, a co istotne zgodnie z artykułem 25 w sprawach, 
w których małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do sko-
rzystania z zawartych tam praw, powinni zgłosić się do sądu w celu 
uzyskania rozstrzygnięcia sporu. Kilkukrotnie w k.r.o. zostało zawar-
te sformułowanie „zaspokajania potrzeb rodziny”, należy więc wska-
zać, że są to dobra materialne oraz emocjonalne, indywidualne oraz 
zbiorowe. Do zakresu dóbr materialnych należy utrzymanie rodziny, 
w tym zakresie przejawia się to w utrzymaniu alimentacyjnym (ar-
tykuł 27 k.r.o.), separacja faktyczna nie jest zwolnieniem z obowiąz-
ku utrzymania rodziny (Ignaczewski 2017). Emocjonalne dobra ro-
dziny to wychowanie dzieci, wzajemna pomoc i szacunek, dlatego 
należy pamiętać, że do grupy zwanej rodziną należą też bezdzietni 
małżonkowie (Gromek 2016). Dnia 17 grudnia 1998 roku została 
uchwalona Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, gdzie w artykułach 65-71 zawarty jest katalog 
członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej, do których na-
leżą: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposo-
bione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem 
pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci 
przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastęp-
czej lub rodzinnego domu dziecka, małżonek, rodzice. Ustawa z dnia 
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w artykule 3 
punkt 16 zawiera definicję rodziny i rodziny wielodzietnej. W zakre-
sie rodziny ustawodawca zdecydował się wymienić enumeratywnie 
członków, którzy wchodzą w jej krąg, są to: małżonkowie, rodzice 
dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu 
dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które 
ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnospraw-
nością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zali-
cza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziec-
ka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne dziecko. W orzeczeniu WAS w Łodzi 
z dnia 12 czerwca 2007 roku sygn. akt II SA/Łd 319/07 sąd podkre-
śla, że należy uwzględnić status prawny, nie zaś stan faktyczny lub 
przesłankę wspólnego gospodarowania rodziny. Dodaje również, że 
rozdzielność majątkowa między małżonkami nie ma znaczenia dla 
sytuacji życiowej i materialnej dzieci pozostających na utrzymaniu 
i wychowaniu obojga rodziców. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 
z dnia 30 kwietnia 2008 roku sygn. akt IV SA/Gl 1067/07 wskazuje, 
że dopiero prawomocnie orzeczona separacja może mieć wpływ na 
zakres powyższych zmian. Fakt prowadzenia oddzielnego gospodar-
stwa domowego przez matkę dziecka i jej męża, czy toczący się mię-
dzy nimi w sądzie proces rozwodowy, nie ma znaczenia i nie daje 
podstaw, by dochodów uzyskiwanych przez męża nie zaliczać do 
dochodów rodziny zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 12 listo-
pada 2009 roku sygn. akt II SA/Łd 651/09. Również przesłanka jedy-
nie wspólnego zamieszkiwania nie stanowi członków rodziny w myśl 
powyższej definicji, zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 28 
maja 2009 roku sygn. akt II SA/Gd 161/09. Istotnym zagadnieniem 
jest, że wobec zdefiniowanego pojęcia rodziny jako statusu prawne-
go, bez znaczenia jest kwestia umów przedmałżeńskich, zatem czy 
pomiędzy małżonkami zostały zawarte umowy o rozdzielności ma-
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wychowawcze w kwocie 500 zł. Do tej grupy należy dodać jeszcze 
Ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem”, na podstawie której zgodnie z artykułem 10 
można przyznać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 
4 000 zł, jeżeli dziecko urodziło się żywe oraz posiada zaświadcze-
nie wydane przez lekarza, iż stwierdza się u niego ciężkie i nie-
odwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu. Następną regulacją, jaką można zaliczyć do finan-
sowej polityki prorodzinnej jest ogólnopolska karta dużej rodziny, 
która jest systemem zniżek dla rodzin wielodzietnych, wydawana 
na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 
rodziny. W zakresie pracy w 2016 roku ruszył program „Praca dla 
Młodych”, na podstawie którego osoby młode do 30 roku życia, 
bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy, mogą podjąć pra-
cę u przedsiębiorców, którzy poprzez podpisanie odpowiedniej 
umowy z powiatowym urzędem pracy mogą otrzymać przez okres 
12 miesięcy refundację części kosztów, jakie ponieśli w związku 
z zatrudnieniem nowego pracownika. Po zakończeniu programu 
pracodawca zobowiązany jest do utrzymania pracownika przez 
kolejne 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatko-
wo może wtedy korzystać ze szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zatrudnionego, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 roku 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy. Również w ramach polityki zatrudniania i pracy został stworzo-
ny program „Zwiedzaj i pracuj”, dzięki któremu młodzi obywatele 
między 18 a 31 rokiem życia mogą do jednego wybranego z czte-
rech państw: Australia, Japonia, Nowa Zelandia czy Tajwan wyje-
chać w celu zatrudnienia, a także zwiedzania na okres 12 miesięcy  
(http://www.mpips.gov.pl/praca/program-zwiedzaj-i-pracuj/ 
2017). Podstawowym miejscem do życia człowieka, gdzie czuje 
się on bezpiecznie i może realizować swoje potrzeby jest dom. 
Miejsce zamieszkania jest istotnym miejscem do rozwoju i założe-
nia rodziny. Od 2014 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 września 
2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi (dalej MdM), państwo udziela wsparcia fi-
nansowego na zakup mieszkania oraz reguluje zasady zwrotu ze 
środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup 
materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budo-
wą własnego mieszkania. Zgodnie z artykułem 2 punkt 1 MdM 
nabywcą mieszkania musi być osoba do 35 roku życia, mogą to 
być oboje małżonkowie, osoba samotnie wychowująca dziecko lub 
osoba niepozostająca w związku małżeńskim uzyskująca finanso-
we wsparcie na zasadach określonych w ustawie. Dofinansowanie 
wkładu własnego zostaje udzielone w przypadku zaciągnięcia kre-
dytu w instytucji kredytującej na zakup mieszkania lub wkład bu-
dowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania 
prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdziel-
nią mieszkaniową umowy o budowę lokalu zgodnie z artykułem 3 
MdM. 

Przywileje programu „Mieszkanie dla młodych”

Jednym z istotnych przywilejów jest rodzaj nieruchomości, 
jaką można zakupić. Początkowo program obejmował nierucho-
mości tyko z rynku pierwotnego, aktualnie można dostać dofinan-

o pomocy społecznej, ponieważ pozostają w faktycznym związku. 
W zakresie regulacji prawnych rodzina definiowana jest jako pod-
stawowa komórka społeczeństwa i naturalne środowisko rozwoju 
dla dobra wszystkich jej członków, szczególnie dzieci, zgodnie z Usta-
wą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy pań-
stwa w wychowaniu dzieci, która była efektem programu 
rządowego wsparcia dla rodzin, definiuje rodzinę w artykule 2 punkt 
16 wyliczając jej członków, do których zaliczono: małżonków, rodzi-
ców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspól-
nie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku 
do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok 
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasi-
łek dla opiekuna. Z grona członków rodziny wyłącza dziecko pozosta-
jące pod opieką opiekuna prawnego, dziecko pozostające w związku 
małżeńskim, a także pełnoletnie dziecko posiadającego własne dziec-
ko. Jeśli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką na-
przemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w sepa-
racji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do 
członków rodzin obydwojga rodziców. Można zauważyć podobień-
stwo między wskazaną definicją, a tą zawartą w ustawie o świadcze-
niach rodzinnych. Zakres pojęcia rodzina występuje również w Usta-
wie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem” i są to odpowiednio: małżonek, rodzice dziecka w fazie 
prenatalnej, rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka, przez któ-
rego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem. Jak 
można zauważyć po analizie powyższych definicji, w zależności od 
ustawy obejmują one większą lub mniejszą grupę osób, spokrew-
nionych lub niespokrewnionych ze sobą. 

Formy wspierania młodych rodzin przez państwo

Organizacja celów państwa w zakresie polityki prorodzinnej 
to „całokształt norm prawnych, działań i środków przeznaczonych 
przez państwo, w celu stworzenia odpowiednich warunków dla 
rodziny, jej powstania, rozwoju funkcjonowania i spełniania przez 
nią wszystkich ważnych ról społecznych” (Kurzynowski 1991:8). 
Państwo polskie stara się wspierać młode rodziny w realizacji 
ich potrzeb życiowych, poprzez tworzenie różnych programów 
pomocowych, które umożliwiają młodym ludziom realizację pod-
stawowych celów życiowych, takich jak zakup mieszkania, zało-
żenie rodziny czy znalezienie pierwszej pracy. W zakresie polityki 
prorodzinnej formy wsparcia finansowego w zakresie zakładania 
rodziny są określone np. w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku 
o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą, po spełnieniu wska-
zanych warunków, można otrzymać następujące świadczenia: 
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 
opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 
oraz świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gmi-
ny, świadczenia wypłacane przez gminy, jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie. Kolejną 
regulacją jest Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy pań-
stwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z którą rodzicom spełniającym 
wskazane w niej warunki przysługuje comiesięczne świadczenie 
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Ograniczenia programu „Mieszkanie dla młodych”

Oprócz niewątpliwych korzyści, jakie płyną z programu „Miesz-
kanie dla młodych” należy wskazać kilka ograniczeń, jakie można 
napotkać. Pierwsze ograniczenie to możliwość utraty otrzymanego 
dofinansowania. Zdarzyć się to może na skutek sprzedaży lub zrze-
czenia się współwłasności nieruchomości w ciągu 5 lat od zakupu 
na podstawie artykułu 14 MdM. Również użycie mieszkania na wy-
najem, pod wynajem lub użyczenie nieruchomości przed upływem 
5 lat od daty zakupu. Kolejną przesłanką utraty jest odstąpienie od 
zakupu mieszkania przez jedną ze stron, wtedy trzeba będzie zwró-
cić część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy do Funduszu 
Dopłat, w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego do-
finansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi 
liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat 
i liczby 60. Dodatkowo, nabycie prawa własności do innej nieru-
chomości, zmiana przeznaczenia prawnego nieruchomości, wcze-
śniejsza spłata kredytu przed upływem 5 lat od zakupu mieszkania 
oraz wyłudzenie kredytu hipotecznego, również stanowią przesłanki 
do zwrotu otrzymanego dofinansowania. W przypadku zaistnienia 
chociażby jednej z powyżej wskazanych przesłanek, zobowiązanie 
kredytowe zostanie powiększone o kwotę odsetek ustawowych. 
Datą, od której zostaną one naliczone to data zaistnienia przesłan-
ki. Drugie ograniczenie stanowi metraż nabywanej nieruchomości 
na podstawie artykułu 7 MdM. Wielkość powierzchni uzależniona 
jest od profilu beneficjenta. W przypadku osób i osób bezdzietnych, 
a także osób i związków z dwójką dzieci wynosi on 75 m2 w przy-
padku mieszkania oraz 100 m2 w przypadku domu jednorodzin-
nego. W przypadku związków i osób samotnych wychowujących 
co najmniej trójkę dzieci przysługuje metraż o 10 m2 większy dla 
każdego rodzaju nieruchomości. Ograniczeniem może być również 
liczba banków jaka wzięła udział w programie. Zaliczyć można do 
nich PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Alior Bank, SGB Bank, Getin 
Noble Bank, Bank BGŻ, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej 
Spółdzielczości, Bank Millennium SA, EuroBank SA, Deutsche Bank 
Polska SA, Bank Zachodni WBK SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Cre-
dit Agricole Bank Polska SA (http://www.mieszkaniedm.pl/banki/ 
2017). Z jednej strony można uznać to za ograniczenie, bo tylko 14 
banków zdecydowało się na udział w programie, jednak z drugiej 
strony jest to również wybór z aż 14 banków, w których beneficjent 
może zaciągnąć kredyt. Rozwiązanie to może budzić wiele wątpliwo-
ści, ponieważ jest ryzykowne dla banku, jak i beneficjenta programu. 
W umowie kredytowej pomiędzy bankiem a kupującym znajduje 
się termin zgodnie z artykułem 11 MdM, w którym instytucja kre-
dytująca jest obowiązana do przelewu środków na konto benefi-
cjenta. Klient w umowie z deweloperem również zobowiązuje się 
do przelania środków finansowych za nieruchomość w konkretnie 
ustalonej dacie. Jeżeli nie dotrzyma terminu, nie wywiąże się z po-
stanowień zawartej umowy, to może utracić wpłaconą dotychczas 
zaliczkę oraz szanse na mieszkanie. Dodatkowo często zdarza się, że 
na rynku nieruchomości pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży 
mieszkań, które oznaczone są jako spełniające wymagania progra-
mu „Mieszkanie dla Młodych”, ale po dokładnym zapoznaniu się 
z ofertą okazuje się, że w cenę mieszkania nie jest wliczone miejsce 
parkingowe, komórka lokatorska, czy „taras” (który zwykle jest stan-
dardowych rozmiarów balkonem). O ile pierwsze dwa z wymienio-

sowanie na nieruchomości z rynku wtórnego od osoby fizycznej 
lub prawnej, firmy, spółdzielni, licytacji komorniczej. Również 
dofinansowanie można otrzymać na budowę domu jednorodzin-
nego. Kolejnym przywilejem jest zaciągnięcie kredytu na co naj-
mniej 15 lat w walucie polskiej, kredyt finansować powinien co 
najmniej 50% planowanej nieruchomości, zgodnie z artykułem 6 
MdM. W tym zakresie istotnym szczegółem jest informacja zawar-
ta w artykule 6 ustęp 3 MdM, w której ustawodawca pozwala na 
przystąpienie innych osób do zaciąganego kredytu w przypadku, 
kiedy nabywca po uzyskaniu finansowania do wkładu własnego 
nie będzie w dalszym stopniu posiadał zdolności kredytowej. 
Również kwoty wsparcia należy uznać za elementy zdecydowanie 
pozytywne programu. Zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 MdM wyso-
kość dopłat liczona jest według wartości odtworzeniowej metra 
kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 
obowiązujących w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkła-
du własnego. Wysokość tego wskaźnika raz na pół roku ogłasza 
wojewoda, odpowiednio dla każdego województwa i miasta wo-
jewódzkiego. I tak odpowiednio przyznawane jest 10% obliczonej 
powyżej kwoty dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych. Na 
kwotę w wysokości 15% mogą liczyć osoby samotne, małżeństwa 
wychowujące jedno dziecko. 20% mogą otrzymać osoby samotne 
i małżeństwa wychowujące dwoje dzieci. Najwyższą kwotę do-
finansowanie w wysokości 30% mogą otrzymać osoby samotne 
i małżeństwa wychowujące troje lub więcej dzieci. Najwyższe kwo-
ty dofinansowania mogą przekroczyć nawet 100 tysięcy złotych. 
Kolejnym przywilejem są limity dopłat zawarte w artykule 7 MdM, 
gdzie dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty okre-
ślonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu 
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 
obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkła-
du własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszka-
nie. Limity w programie są maksymalną ceną 1 m2 nieruchomości. 
Wskaźniki te podlegają nowelizacji co kwartał, a zależne są od po-
łożenia miejscowości nieruchomości. I tak np. na II kwartał roku 
2016 maksymalna cena za 1 m2 w województwie mazowieckim 
wynosiła 6 404,65 zł dla Warszawy, a dla pozostałych gmin w wo-
jewództwie, niesąsiadujących z Warszawą, 4 008,41 zł. Natomiast 
w Kielcach cena za m2 wynosi 4 759, 50 zł (https://mdmprogram.
com/jakie-sa-limity-mdm/warszawa-mazowieckie/ 2017). Istot-
nym jest, że ceny są zróżnicowane i dostosowane do miejsca po-
łożenia nieruchomości, a nie są jednolite na terenie całego kraju. 
Kolejne, zaskakujące swoim pozytywnym wydźwiękiem, założenie 
wpisane w ustawę znajduje się w artykule 8 MdM, w którym usta-
wodawca decyduje się przyznać dodatkowe wsparcie finansowe 
w sytuacji, kiedy w okresie 5 lat od przeniesienia prawa własno-
ści mieszkania, nabywca zostanie rodzicem przez narodzenie lub 
przysposobienie trzeciego lub kolejnego dziecka. Taką formę dofi-
nansowania beneficjent może otrzymać jednorazowo. Dodatkowe 
wsparcie nie może być jednak przyznane, jeśli zdarzenie opisane 
powyżej dotyczy tego samego dziecka, a udzielone wsparcie wcho-
dzi w zakres wsparcia finansowego innej osobie. Taka sytuacja 
może wystąpić, kiedy rozwiedzeni małżonkowie zawierają koleje 
małżeństwa, a z poprzedniego mają dzieci, w takim przypadku nie 
mogą one być „wykorzystane” do udzielenia wspomnianej kwoty 
jednemu i drugiemu rodzicowi jednocześnie.
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nych elementów zwykle nie jest wliczonych w cenę mieszkania, to 
konieczność dopłacenia za balkon, z którego nie da się zrezygnować, 
wydaje się w pełni nieuczciwym zabiegiem. Dodać należy, że ceny 
za „taras” oscylują pomiędzy 10 000 zł a 20 000 zł, co pomimo dużo 
wyższych kosztów zakupu całego mieszkania wydaje się kwotą trud-
ną do wygospodarowania. Ponadto w przypadku nowych mieszkań, 
spełniających wymogi programu MdM, komórki lokatorskie oraz 
miejsca parkingowe są często dwukrotnie droższe, niż w przypad-
ku standardowych mieszkań. Deweloperzy wiedzą, że perspektywa 
skorzystania z dofinansowania powoduje u ich klientów skłonność 
do kompromisu i poniesienia dodatkowych kosztów, w ramach od-
rębnych umów. Okazać może się jednak, że do realnej ceny kom-
pletnego mieszkania młoda rodzina dopłacić musi nawet 50 000 zł, 
których nie może sfinansować kredytem hipotecznym, co prowadzi 
do dodatkowego zadłużania się, często ponad możliwości finansowe 
i godzi w założenia programu – zagwarantowania młodym rodzinom 
mieszkań w preferencyjnych cenach z realnym z ich perspektywy 
zadłużeniem (http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-
-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/ 2017).

Podsumowanie

W podstawie prawnej programu „Mieszkanie dla Młodych” 
można znaleźć wiele ograniczeń, ale również wiele korzyści wynika-
jących z pomocy państwa w dofinansowaniu wkładu mieszkaniowe-
go. Można oczywiście zadać pytanie co w przypadku, kiedy nabywca 
będzie musiał opuścić kraj lub miasto z racji awansu, to z klauzuli 
zakazu wynajmu wynika, że przed upływem 5 lat od daty zakupu 
mieszkania nie będzie mógł go wynająć, a więc będzie stało puste. 
Wydaje się to być z punktu finansowego mało praktyczne rozwiąza-
nie, gdyż nawet za nieużytkowane mieszkanie należy spłacać kredyt, 
który został zaciągnięty co najmniej na 15 lat. W takim przypadku 
młody człowiek nie tylko spłaca nieużytkowane mieszkanie, ale rów-
nież musi się utrzymać w innym miejscu, czego ustawodawca wyda-
je się nie wziął pod uwagę. W związku jednak z chęcią młodych osób 
do samodzielnego życia, program wydaje się być atrakcyjnym, gdyż 
udziela finansowego wsparcia do wkładu własnego, którego naj-
częściej młodzi, dopiero co rozpoczynający pracę ludzie, zbyt wiele 
nie mają. Jednakże przedstawione w artykule przywileje rządowego 
programu „Mieszkanie dla młodych”, dzięki któremu państwo po-
maga w dofinansowaniu wkładu własnego młodym obywatelom, 
pomimo kilku ograniczeń, jest znacznym ułatwieniem dla młodych 
ludzi i rodzin w zakresie nabycia pierwszego mieszkania, tym samym 
zwiększa szanse na założenie rodziny i rozwój. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Ingerencja policji budowlanej 
w proces budowlany

The interference of the construction police 
in the construction process 

The article is an attempt to look at the role of the construc-
tion police in the construction process. The purpose of construc-
tion police is to protect the public interest in this process. The au-
thorities of the construction supervision performing the functions 
of the construction police. The tasks of these authorities include 
inter alia: control of compliance and application of construction 
law provisions and issuing administrative decisions in the matters 
provided in the Act – Construction Law. Control concerns: con-
struction works and building structure. Decisions interferes with 
the action of the investor, the owner and the manager of a build-
ing structure. 

Keywords: construction police, construction process, authorities 
of the construction supervision, public interest, construction law 
provisions

Artykuł jest próbą spojrzenia na rolę policji budowlanej 
w procesie budowlanym. Celem policji budowlanej jest ochrona in-
teresu publicznego w tym procesie. Organy nadzoru budowlanego 
realizują funkcje policji budowlanej. Do zadań tych organów nale-
żą między innymi: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów 
prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji administracyjnych 
w sprawach określonych w ustawie Prawo budowlane. Organy 
nadzoru budowlanego kontrolują roboty budowlane oraz obiekt 
budowlany, jak również podejmują rozstrzygnięcia ograniczające 
prawa podstawowych podmiotów procesu budowlanego, czyli in-
westora, właściciela i zarządcy obiektu budowlanego. 

Słowa kluczowe: policja budowlana, proces budowlany, organy 
nadzoru budowlanego, interes publiczny, przepisy prawa budow-
lanego.
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Wstęp

Policja budowlana jest związana z ingerencją organu nadzo-
ru budowlanego w działania podmiotów procesu budowlanego, 
w tym inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. 
Ingerencja ta ma na celu ochronę interesu publicznego w toku pro-
cesu budowlanego w przypadku, gdy wykonywanie lub użytkowanie 
obiektu budowlanego narusza przepisy prawa. Ingerencja organów 
nadzoru budowlanego jest proporcjonalna w stosunku do zagrożeń 
wobec wartości chronionych przez przepisy prawa. Ingerencja obej-
muje m.in. kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa 
budowlanego oraz cztery stopnie ingerencji, które odpowiadają 
różnemu zakresowi naruszeń prawa. 

Policja budowlana jako funkcja wykonywana 
przez organy nadzoru budowlanego

Nauka prawa oraz orzecznictwo podkreślają związek policji 
budowlanej z nadzorem budowlanym. Jak wskazuje D. Sypniewski, 
policja budowlana jest funkcją realizowaną przez organy nadzoru 
budowlanego (Sypniewski 2011: 34). Podobne stanowisko przed-
stawił WSA w Opolu w wyroku z dnia 5.07.2012 roku: „podkreślić 
należy, że odnosząc się do kompetencji organów nadzoru budowla-
nego można określić zadania tych organów jako policję budowlaną” 
(II SA/Op 227/12, CBOSA). Policja budowlana jest rodzajem policji 
administracyjnej. Przedmiotem policji budowlanej jest analiza i sa-
nacja naruszeń prawa w toku procesu budowlanego. Zdaniem 
W. Szwajdlera, policja budowlana była historycznym pierwo-

wzorem dla organów nadzoru budowlanego (Szwajdler 2002: 143). 
Jak zauważa L. Bar, organy nadzoru budowlanego wykonują funkcje 
policji budowlanej, ponieważ stosują prewencyjne i represyjne środ-
ki nadzoru łącznie ze środkami przymusu administracyjnego (Bar 
1964: 42-43). Podobne stanowisko prezentuje Z. Leoński, którego 
zdaniem organy nadzoru budowlanego pełnią funkcje typu policyj-
nego wobec jednostek niepodporządkowanych im organizacyjnie 
(Leoński 1999: 219). Zgodnie z artykułem 80 ustęp 2 Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1409 ze zm., dalej p.b.), zadania nadzoru budowlanego wy-
konują: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; wojewoda 
przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego 
jako kierownik wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzący 
w skład zespolonej administracji wojewódzkiej; Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. Organy nadzoru budowlanego razem z or-
ganami administracji architektoniczno-budowlanej są najważniej-
szymi organami w procesie budowlanym. Artykuł 82 ustęp 1 oraz 
artykuł 83 p.b., określają zamknięty katalog uprawnień organów 
nadzoru budowlanego oraz domniemanie kompetencji organów 
administracji architektoniczno-budowlanej. Jak słusznie wskazu-
je Z. Kostka, organy administracji architektoniczno-budowlanej są 
właściwe w sprawach określenia uprawnień do prowadzenia robót 
budowlanych, a organy nadzoru budowlanego sprawują nadzór nad 
wykonywaniem tych robót (Kostka 2012: 643). Organy nadzoru bu-
dowlanego wykonują funkcje policji budowlanej na każdym etapie 
procesu budowlanego. Zdaniem L. Bara, nie miałby praktycznego 
uzasadnienia podział policji budowlanej na osobny nadzór nad pro-
jektowaniem i wykonywaniem obiektów budowlanych oraz nadzór 
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podmioty. Przepisy te stanowią podstawę czynności kontrolnych. 
Jedynie część zadań organów nadzoru budowlanego służy realizacji 
policji budowlanej. Zadania dotyczące wewnętrznego funkcjonowa-
nia administracji publicznej nie są związane z policją budowlaną. 
Zgodnie z artykułem 84 ustęp 1 punkt 2 i 4 p.b., zadaniami tymi są: 
kontrola działania organów administracji architektoniczno-budow-
lanej oraz współdziałanie z organami kontroli państwowej. Organy 
nadzoru budowlanego podejmują czynności zmierzające do sanacji 
naruszeń prawa budowlanego związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych lub użytkowaniem obiektu budowlanego. Zdaniem 
WSA w Opolu, wyrażonym w wyroku z dnia 8 maja 2012 roku, „do 
czynności podejmowanych przez organy nadzoru budowlanego zali-
cza się w szczególności: przeprowadzenie kontroli, prowadzenie po-
stępowań wyjaśniających, podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach 
indywidualnych, a także współdziałanie z innymi organami (np. ar-
chitektoniczno-budowlanymi)” (II SA/Op 64/12, CBOSA). Czynności 
te są podejmowane z urzędu, ponieważ mają na celu ochronę in-
teresu publicznego. Jak słusznie wskazuje WSA w Opolu, w wyroku 
z dnia 5 lipca 2012 roku, „wskazane, ogólne cechy postępowania 
prowadzonego na wniosek oraz opisana reguła ogólna wyznacza-
nia podmiotu uprawnionego do zainicjowania postępowania w razie 
nieregulowania tej kwestii w sposób wyraźny, powinny prowadzić 
do konkluzji, że uwzględniając policyjny charakter czynności orga-
nów nadzoru budowlanego, podejmowanych dla ochrony interesu 
publicznego, niewątpliwie postępowanie tych organów wszczyna-
ne jest wyłącznie z urzędu” (II SA/Op 227/12, CBOSA). Podobnie 
uważa WSA w Gliwicach, w wyroku z dnia 8 sierpnia 2013 roku, 
w którym podkreśla, że: „w ramach przysługujących organom kom-
petencji mogą one przeprowadzać z urzędu tzw. czynności kontrolne 
zmierzające do ustalenia, czy w konkretnych sytuacjach doszło do 
naruszenia prawa budowlanego” (II SA/Gl 1148/13, CBOSA ). WSA 
w Opolu, w wyroku z dnia 8 maja 2012 roku zaznacza: „przedstawia-
ne organom nadzoru budowlanego żądania wszczęcia postępowania 
nie mają w związku z tym decydującego znaczenia dla określenia 
zakresu postępowania, które powinny prowadzić. Organ nadzoru 
budowlanego nie jest związany granicami żądania. Może, a wręcz 
ma obowiązek, przeprowadzić postępowanie w takich granicach, 
jakie wynikają z okoliczności i potrzeby podjęcia przez ten organ 
działań w granicach jego kompetencji” (II SA/Op 64/12, CBOSA ). 
Pierwszą kategorią zadań organów nadzoru budowlanego, związaną 
z wykonywaniem policji budowlanej, jest kontrola przestrzegania 
i stosowania przepisów prawa budowlanego. W myśl artykułu 84a 
ustęp 1 p.b., kontrola ta obejmuje: badanie zgodności wykonywania 
robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem 
budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu 
na budowę; sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień 
do pełnienia tych funkcji; sprawdzanie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych. Kontrola dotyczy m.in. bu-
dowy po jej zakończeniu. W myśl artykułu 59a ustęp 1 p.b., organ 
nadzoru budowlanego prowadzi kontrolę zainicjowaną wnioskiem 
o pozwolenie na użytkowanie, która ma na celu sprawdzenie pro-
wadzenia budowy zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi 
w pozwoleniu na budowę. Zgodnie z artykułem 59a ustęp 2 p.b., 
kontrola ta obejmuje sprawdzenie: zgodności obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym; wyrobów budowlanych istotnych dla bez-

nad użytkowaniem tych obiektów. Nadzór chroni te same wartości 
na każdym etapie procesu budowlanego (Bar 1957: 596). Ingeren-
cja policji budowlanej ma na celu ochronę interesu publicznego, 
w tym ochronę wartości wyrażonych w przepisach prawa budowla-
nego, którymi są: bezpieczeństwo, zdrowie, życie, środowisko oraz 
dostępność obiektu budowlanego dla osób niepełnosprawnych 
(Błażewski 2015: 308). S. Jędrzejewski podkreśla, że podstawowym 
celem funkcjonowania policji budowlanej jest zabezpieczenie inte-
resu publicznego w procesie budowlanym (Jędrzejewski 1995: 5). 
Jak zauważa NSA w wyroku z dnia 21 listopada 2014 roku, „organy 
tzw. policji budowlanej, realizując uprawnienia władcze, czynią to 
niewątpliwie w interesie publicznoprawnym – w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony wartości deklarowanych 
w prawie budowlanym” (II OSK 1186/13, CBOSA). Zdaniem Z. Le-
ońskiego, organy nadzoru budowlanego wykonujące funkcje policji 
budowlanej mają także na celu ochronę wartości ekonomicznych 
oraz estetycznych (Leoński 1999: 219). Ochrona interesu publicz-
nego powinna być jednak wyważona z podstawowymi celami pro-
cesu budowlanego, jakim są: wykonanie zamierzenia budowlanego, 
utrzymanie oraz rozbiórka obiektu budowlanego (Błażewski 2015: 
307). Wyważenie tych celi dotyczy określonych przez przepisy prawa 
czynności organów nadzoru budowlanego oraz podmiotów organi-
zujących proces budowlany, czyli inwestora, właściciela i zarządcy 
obiektu budowlanego. Przepisy prawa budowlanego, które są wy-
rażone m.in. w ustawie Prawo budowlane i aktach wykonawczych 
do tej ustawy, określają obowiązki tych podmiotów, które mają na 
celu uwzględnienie interesu publicznego w procesie budowlanym. 
Organy nadzoru budowlanego podejmują działania mające na celu 
doprowadzenie robót budowlanych lub obiektu budowlanego do 
stanu zgodnego z prawem. 

Nadzór budowlany jako środek prawny 
realizacji policji budowlanej 

Organy nadzoru budowlanego realizują zadania dotyczące nad-
zoru nad wykonywaniem robót budowlanych oraz użytkowaniem 
obiektu budowlanego. Nadzór budowlany dotyczy stosowania prze-
pisów prawa budowlanego przez podmioty spoza struktury admi-
nistracji publicznej. H. Kisilowska oraz D. Sypniewski podkreślają, 
że nadzór budowlany jest zależnością pomiędzy organami admini-
stracji budowlanej wykonującymi funkcje policyjne, a podmiotami 
od nich niezależnymi (Kisilowska, Sypniewski 2012: 124-125). Zda-
niem S. Jędrzejewskiego, między organami nadzoru budowlanego, 
a podmiotami prawa budowlanego ma miejsce stosunek „władz-
twa” oparty na normach prawa materialnego. Podmioty te są pod-
porządkowane przepisom prawa budowlanego, a organy nadzoru 
budowlanego czuwają nad stosowaniem tych przepisów (Jędrze-
jewski 1995: 58-59). W świetle artykułu 81 ustęp 1 p.b., zadaniami 
związanymi z nadzorem nad procesem budowlanym są: kontrola 
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; po-
dejmowanie rozstrzygnięć w sprawach określonych ustawą Prawo 
budowlane. Jak wskazuje M. Wincenciak, zadania te są skonkrety-
zowane w szczegółowych przepisach prawa budowlanego (Win-
cenciak 2014: 572). Ustawa Prawo budowlane określa obowiązki 
podmiotów procesu budowlanego oraz reguluje postępowania 
związane z naruszeniem przepisów prawa budowlanego przez te 
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dóbr mają bezpośredni charakter (Despot-Mładanowicz 2012: 599; 
Janiszewska-Kuropatwa 2013: 657). Drugi stopień dotyczy czynno-
ści pośrednio oraz bezpośrednio zmierzających do doprowadzenia 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego do stanu zgodnego 
z prawem. Czynnością pośrednią jest dostarczenie dokumentów 
pozwalających organowi nadzoru budowlanego zbadać możliwość 
legalizacji robót lub obiektu w postępowaniu legalizacyjnym. Doku-
menty te pozwalają określić m.in. zgodność samowolnie wykony-
wanego obiektu budowlanego z przepisami o zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Czynno-
ścią pośrednią jest także dostarczenie inwentaryzacji wykonanych 
robót budowlanych, odpowiednich ocen technicznych oraz eksper-
tyz, na podstawie których organ nadzoru budowlanego może zbadać 
stan techniczny robót lub obiektu w postępowaniu naprawczym. 
Czynności bezpośrednie obejmują nakazane czynności lub roboty 
budowlane wykonywane w postępowaniu naprawczym. Zgodnie 
z artykułem 51 ustęp 1 punkt 2 p.b., czynności te mają na celu do-
prowadzenie wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego 
z prawem. Czynności bezpośrednie mają miejsce także w toku pro-
cesu utrzymania obiektu budowlanego. W myśl artykułu 70 ustęp 
1 p.b., właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są 
obowiązani usunąć stwierdzone w trakcie kontroli obiektu uszko-
dzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, 
a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie 
prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Zgodnie z artykułem 
66 ustęp 1 p.b., właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po-
winien, na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, usu-
nąć stwierdzone nieprawidłowości, które mogą zagrażać życiu lub 
zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jak również 
nieprawidłowości polegające na nieodpowiednim stanie technicz-
nym obiektu lub wyglądzie obiektu powodującym oszpecenie jego 
otoczenia. Trzeci stopień obejmuje nakaz wniesienia opłaty legaliza-
cyjnej lub kary za odstępstwa od projektu w trakcie budowy. Opłata 
i kara mają na celu doprowadzenie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego do stanu zgodnego z prawem. Opłata legalizacyjna 
może być wniesiona w toku postępowania legalizacyjnego. W myśl 
artykułu 49 ustęp 1 in fine oraz artykułu 49b ustęp 4 p.b., organ 
nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, ustala wysokość 
opłaty legalizacyjnej w przypadku możliwości legalizacji samowoli 
budowlanej. Organ nie może wyegzekwować tej opłaty. Jak pod-
kreśla M. Rypina, uiszczenie opłaty legalizacyjnej jest uprawnieniem 
inwestora. Opłata legalizacyjna nie jest zatem przymusowa (Rypi-
na 2014: 434). Podobne stanowisko zostało wyrażone przez WSA 
w Warszawie, w wyroku z dnia 28 listopada 2013 roku, w myśl któ-
rego: „opłata ta wiąże się więc z uzyskaniem pewnego uprawnienia, 
a realizacja tego uprawnienia zależy od dobrowolnego jej wniesie-
nia. Powyższe wskazuje na to, iż ustalenie opłaty legalizacyjnej nie 
jest środkiem represyjnym, ani też nie ma charakteru kary admini-
stracyjnej, opłata legalizacyjna nie ma bowiem cech przymusowości. 
To adresat postanowienia ustalającego wysokość opłaty decyduje 
czy chce skorzystać z możliwości legalizacji samowolnie wykonanego 
obiektu, czy też nie” (VII SA/Wa 1763/13, CBOSA ). Zgodnie z arty-
kułem 49 ustęp 3 zdanie 2 oraz artykuł 49b ustęp 7 p.b., skutkiem 
niewniesienia tej opłaty jest wydanie decyzji o nakazie rozbiórki. 
Wniesienie opłaty legalizacyjnej skutkuje pozytywnym zakończe-

pieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego; wykonania 
obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprze-
widzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów 
budowlanych, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwo-
leniu; uporządkowania terenu budowy. Organy nadzoru budow-
lanego prowadzą także badanie przyczyn powstawania katastrofy 
budowlanej. Zgodnie z artykułem 76 ustęp 1 punkt 1 organ nadzoru 
budowlanego, prowadzący postępowanie wyjaśniające w sprawie 
przyczyn katastrofy budowlanej, jest obowiązany powołać komisję 
w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy. Badanie przy-
czyn powstawania katastrof budowlanych obejmuje zatem sposób 
prowadzania robót budowlanych lub użytkowania obiektu budow-
lanego. Do drugiej kategorii zadań organów nadzoru budowlanego 
należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach określonych ustawą 
Prawo budowlane. Organ nadzoru budowlanego wypełniając funk-
cję policji budowlanej ingeruje w działania inwestora, właściciela 
lub zarządcy obiektu budowlanego związane z wykonywaniem robót 
budowlanych lub użytkowaniem tego obiektu. Organ może podjąć, 
w zależności od rodzaju i zakresu naruszeń prawa, cztery stopnie 
ingerencji. Kolejne stopnie mają szerszy zakres ingerencji ze względu 
na rodzaj naruszenia przepisów prawa. Do czterech stopni ingerencji 
należą: 

1. Nakazanie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych 
lub zakazanie użytkowania obiektu budowlanego; 

2. Nakazanie podjęcia czynności zmierzających do doprowa-
dzenia robót budowlanych lub obiektu budowlanego do 
stanu zgodnego z prawem; 

3. Nakazanie wniesienia opłaty legalizacyjnej lub kary za od-
stępstwo od projektu budowlanego;

4. Nakazanie rozbiórki lub doprowadzenia obiektu budowla-
nego do stanu poprzedniego. 

Pierwszy stopień obejmuje wstrzymanie prowadzenia robót 
budowlanych oraz zakaz użytkowania obiektu budowlanego. Ten 
stopień ingerencji jest tymczasowy i pomocniczy względem oceny 
naruszeń prawa. Zdaniem A. Glinieckiego, wstrzymanie robót bu-
dowlanych ma incydentalny oraz prewencyjny charakter (Gliniecki 
2012: 484). Obowiązki te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
robót lub obiektu budowlanego oraz zapewnienie organowi czasu 
na analizę naruszeń prawa. Zgodnie z artykułem 48 ustęp 3 oraz 
artykuł 50 ustęp 2 punkt 2 p.b. organ nadzoru budowlanego w po-
stanowieniu o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych usta-
la wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy. Nakaz 
wstrzymania robót budowlanych obowiązuje przez czas trwania po-
stępowania legalizacyjnego lub postępowania naprawczego. W myśl 
artykułu 50a p.b., skutkiem naruszenia obowiązku wstrzymania ro-
bót budowlanych jest rozbiórka obiektu budowlanego albo dopro-
wadzenie tego obiektu do stanu poprzedniego. Zgodnie z artykułem 
66 ustęp 2 p.b., organ nadzoru budowlanego może zakazać użyt-
kowania całości lub części obiektu budowlanego do czasu usunię-
cia stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących: bezpieczeństwa 
mienia, środowiska, życia lub zdrowia ludzi, stanu technicznego 
obiektu bądź jego wyglądu oszpecającego otoczenie. Nauka prawa 
podkreśla, że organ nadzoru budowlanego zakazuje użytkowania 
obiektu budowlanego, który nie spełnia podstawowych wymagań 
i warunków technicznych, a zagrożenia dla bezpieczeństwa tych 
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niem postępowania legalizacyjnego. W myśl artykułu 49 ustęp 4 
p.b., organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub de-
cyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została 
zakończona. Zgodnie z artykułem 49b ustęp 6 p.b., organ nadzoru 
budowlanego wydaje postanowienie o zgodzie na dokończenie bu-
dowy. Zakończona budowa, prowadzona bez wymaganego zgłosze-
nia lub pomimo wniesienia sprzeciwu, jest zalegalizowana w chwili 
wniesienia opłaty legalizacyjnej. Kara za odstępstwo od projektu bu-
dowlanego jest wnoszona w toku postępowania w sprawie pozwo-
lenia na użytkowanie. Zgodnie z artykułem 59f ustęp 1 p.b., organ 
nadzoru budowlanego wymierza karę, jeżeli stwierdzi nieprawidło-
wości w trakcie kontroli budowy. W myśl artykułu 59g ustęp 3 p.b., 
nieuiszczona kara podlega ściągnięciu w trybie przepisów Ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.). Zgodnie 
z artykułem 59f ustęp 6 p.b., organ nadzoru budowlanego wymie-
rzając karę za odstępstwa od projektu, powinien również odmówić 
wydania pozwolenia na użytkowanie oraz wszcząć postępowanie 
naprawcze (Niewiadomski 2013: 615). Czwarty stopień dotyczy na-
kazu rozbiórki oraz doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu 
poprzedniego. Nakazy te są ostatecznością, gdy inny sposób sanacji 
naruszeń prawa jest niemożliwy (Błażewski 2014: 82, 102). Zdaniem 
A. Glinieckiego, nakazy te dotyczą sytuacji, gdy nie ma technicznej 
oraz prawnej możliwości doprowadzenia obiektu budowlanego do 
stanu zgodnego z prawem (Gliniecki 2012: 491). Organ nadzoru bu-
dowlanego nakłada te nakazy, w sytuacji negatywnego zakończe-
nia postępowania legalizacyjnego, postępowania naprawczego lub 
postępowania w sprawie nieużytkowanego lub niewykończonego 
obiektu budowlanego. Nakaz rozbiórki dotyczy części lub całego 
obiektu budowlanego, w zależności m.in. od stopnia naruszeń pra-
wa. M. Rypina podkreśla, że nakaz rozbiórki może dotyczyć jedynie 
samodzielnej i niezależnej części obiektu budowlanego, której likwi-
dacja nie będzie oznaczać istotnej ingerencji w pozostałą jego część 
(Rypina 2014: 396-397). Jak zauważa A. Gliniecki, nakaz doprowa-
dzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego oznacza przy-
wrócenie stanu faktycznego, który miał miejsce przed rozpoczęciem 
robót budowlanych (Gliniecki 2012: 492). 

Podsumowanie

Funkcję policji budowlanej pełnią organy nadzoru budowla-
nego, które nadzorują podmioty procesu budowlanego. Czynno-
ści nadzorcze są środkami prawnymi realizacji policji budowlanej. 
Czynności te oznaczają ingerencję organów nadzoru budowlanego 
w proces budowlany, w celu ochrony interesu publicznego. Nadzór 
obejmuje kontrolę oraz nakazy skierowane wobec podmiotów pro-
cesu budowlanego. Kontrola dotyczy wykonywania robót budowla-
nych oraz użytkowania obiektu budowlanego. Ingerencją są nakazy 
mające na celu eliminację naruszeń prawa przez podmioty procesu 
budowlanego. Przepisy prawa budowlanego wyróżniają cztery ka-
tegorie nakazów, których stosowanie zależy od zakresu naruszeń 
prawa. Ingerencja powinna być zatem proporcjonalna do stopnia 
tych naruszeń. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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Problematyka służebności przesyłu, 
czyli ograniczenia władztwa nad nieruchomością

Issues of the transmission easement, 
as limiting the control over the real estate 

The article presents an analysis of regulations regarding 
transmission easement and easement corresponding to the range 
of transmission easement. The analysis is based on domestic reg-
ulations of civil law and the jurisprudence of Polish courts. The 
article discusses the following issues: character of the institution, 
relationships between institutions, the main legal issues related to 
institutions. Moreover, the article briefly discusses the issue of fees 
pertaining to the mentioned institutions and presents one possi-
ble vision for the amendment of regulations of civil law regarding 
transmission easement and easement corresponding to the range 
of transmission easement.

Keywords: transmission easement, easement corresponding to 
the range of transmission easement, easement corresponding to 
the content transmission easement.

W artykule przedstawiono analizę przepisów dotyczących 
służebności przesyłu oraz służebności odpowiadającej zakresem 
służebności przesyłu. Analiza opiera się na przepisach prawa cywil-
nego, orzecznictwie polskich sądów oraz opiniach przedstawicieli 
doktryny. W artykule omówiono następujące zagadnienia: charak-
ter instytucji, relacje między instytucjami, główne kwestie prawne 
związane z instytucjami. Ponadto w artykule krótko omówiono 
kwestię opłat odnoszących się do wspomnianych instytucji, a tak-
że przedstawiono jedną z możliwych wizji nowelizacji przepisów 
prawa cywilnego dotyczących służebności przesyłu i służebności 
odpowiadającej zakresem służebności przesyłu.

Słowa kluczowe: służebność przesyłu, służebność gruntowa od-
powiadająca zakresem służebności przesyłu, służebność gruntowa 
odpowiadająca treścią służebności przesyłu.
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Wstęp

Prawo własności jest najszerszym i podstawowym prawem 
rzeczowym, które z zasady nie może być ograniczane. Oprócz tego 
prawa występują też ograniczone prawa rzeczowe, które są określa-
ne iura in re aliena (łac.). Z najważniejszych cech prawa własności 
i ograniczonych praw rzeczowych należy wymienić ich skuteczność 
erga omnes (łac.). Konwencja o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności wraz z Protokołem dodatkowym nr 1 (Dz.U. 
z 1995 r. nr 36, poz. 175 ze zm.) nakazuje poszanowanie szeroko 
rozumianego prawa własności, podobnie przepis artykułu 21 ustęp 
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.) 
nakazuje ochronę własności. Zgodnie z artykułem 140 Kodeksu cy-
wilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) „w granicach 
określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel 
może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze spo-
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególno-
ści może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych 
granicach może rozporządzać rzeczą”. Ponadto w polskim prawie 
cywilnym, odnośnie katalogu ograniczonych praw rzeczowych, obo-
wiązuje zasada numerus clausus (łac.), czyli strony stosunków cywil-
noprawnych nie mogą skutecznie ustanowić ograniczonego prawa 
rzeczowego nieznanego ustawie. Ograniczonymi prawami rzeczowy-
mi funkcjonującymi w polskim prawie cywilnym są między innymi 
służebność przesyłu i służebność gruntowa (Ignatowicz, Stefaniuk 
2012). Niniejsza praca podejmuje problematykę tych dwóch instytu-
cji. Autor omawia w niej ich definicje, podstawy prawne, wykładnię 
oraz zastosowanie. W podsumowaniu niniejszej pracy autor propo-

nuje zmiany w uregulowaniu omawianych instytucji, które miałyby 
zastąpić obecne sporne rozwiązania.

Instytucje prawa cywilnego związane
 z przesyłem energii

Służebność przesyłu

Instytucja służebności przesyłu jest stosunkowo młodą insty-
tucją, gdyż została wprowadzona do Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) 
dopiero nowelizacją Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. 
nr 116, poz. 731). Jest ona uregulowana w księdze drugiej, w tytule 
III, w dziale III, w rozdziale III k.c. Istota służebności przesyłu została 
zawarta w artykule 3051 k.c., przepis ten jest definicją legalną insty-
tucji służebności przesyłu. Zgodnie z treścią tego artykułu: „nieru-
chomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza 
wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których 
mowa w artykule 49 §1 (urządzenia służące do doprowadzania 
energii elektrycznej, gazu, wody oraz inne urządzenia podobne nie-
należące do części składowych nieruchomości, jeśli wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa), prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca 
może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, 
zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń”. 

Ustanowienie służebności przesyłu

Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić w dwóch 
trybach. Pierwszym z nich jest tryb umowny, który polega na za-
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warciu umowy o ustanowienie służebności przesyłu, pomiędzy wła-
ścicielem urządzeń przesyłowych a właścicielem nieruchomości, na 
której znajdują się urządzenia przesyłowe. Drugi tryb natomiast 
wiąże się z postępowaniem sądowym, odnosi się do niego artykuł 
3052 k.c. Przepis ten reguluje sytuację, w której jeden ze wspomnia-
nych wyżej podmiotów odmawia zawarcia umowy o ustanowienie 
służebności przesyłu. W takim przypadku, gdy zawarcie umowy 
o ustanowienie służebności przesyłu jest konieczne dla właściwego 
korzystania z urządzeń przesyłowych, powstaje roszczenie o usta-
nowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem, 
które jest realizowane w postępowaniu nieprocesowym, kończącym 
się wydaniem przez sąd postanowienia o ustanowieniu służebności 
przesyłu. Postanowienie sądu jest orzeczeniem konstytutywnym, 
czyli tworzącym nową sytuację prawną. Ponadto jest jeszcze moż-
liwość stwierdzenia zasiedzenia służebności przesyłu w drodze po-
stępowania sądowego, a odbywa się ono na podstawie artykułu 172 
k.c. w związku z artykułem 292 i 3054 k.c. Chodzi tutaj o możliwość 
zasiedzenia służebności przesyłu, gdzie na mocy odesłania stosuje-
my przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Odmiennością w stosun-
ku do poprzednio przedstawionego postępowania sądowego jest 
charakter orzeczenia sądu, który jest deklaratoryjny, czyli jedynie 
stwierdzający istnienie prawa, a nie tworzący go. W orzecznictwie 
Sądu Najwyższego ukształtowało się stanowisko, że stwierdzenie 
zasiedzenia służebności przesyłu jest możliwe dopiero od dnia 3 
sierpnia 2008 roku, kiedy to została wprowadzona do k.c. instytu-
cja służebności przesyłu. Natomiast do spraw wcześniejszych będzie 
miała zastosowanie instytucja zasiedzenia służebności gruntowej 
odpowiadającej zakresem służebności przesyłu. Przy omawianiu 
wspomnianej instytucji, zostanie szerzej poruszona problematyka 
zasiedzenia służebności, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu 
przedmiotowego oraz temporalnego, a także próbą konfrontacji ze 
stanowiskiem Sądu Najwyższego.

Przeniesienie i wygaśnięcie służebności przesyłu

Istotną kwestią jest przeniesienie oraz wygaśnięcie służebności 
przesyłu, co zostało uregulowane w artykule 3053 k.c., który w §1 
mówi o przeniesieniu służebności przesyłu na nabywcę urządzeń 
przesyłowych, §2 stanowi o przesłance wygaśnięcia służebności 
przesyłu, którą jest zakończenie likwidacji przedsiębiorstwa korzy-
stającego ze służebności. Natomiast §3 wskazuje na konsekwencję 
wygaśnięcia służebności przesyłu, wraz z którą powstaje na przed-
siębiorcy obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych utrudnia-
jących korzystanie z nieruchomości, wskazując przy tym, że jeśli 
będzie to się łączyło z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, 
przedsiębiorca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej 
z usunięcia urządzeń przesyłowych z danej nieruchomości.

Odpowiednie stosowanie przepisów
 o służebności gruntowej

Dla całokształtu instytucji służebności przesyłu ważny jest ar-
tykuł 3054 k.c., mówiący o odpowiednim stosowaniu przepisów 
o służebności gruntowej do służebności przesyłu. Należy rozumieć 
to tak, że pewne przepisy regulujące służebność gruntową, po 
uwzględnieniu specyfiki służebności przesyłu, znajdą zastosowanie 

wprost, a niektóre przepisy odnośnie służebności gruntowej w ogóle 
nie będą stosowane przy służebności przesyłu, wśród nich można 
wymienić przepisy odnośnie nieruchomości władnącej, która nie 
występuje przy służebności przesyłu. W przepisach regulujących 
służebność gruntową odpowiednio stosowany przy służebności 
przesyłu będzie artykuł 287 k.c. wskazujący, że zakres służebności 
i sposób jej wykonywania oznacza się, w przypadku braku innych 
uregulowań, według zasad współżycia społecznego z uwzględnie-
niem zwyczajów miejscowych. Kolejnym przepisem odpowiednio 
stosowanym będzie artykuł 288 k.c., który podkreśla, że służeb-
ność powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej 
utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Chodzi tutaj 
o zapewnienie właścicielowi nieruchomości obciążonej służebno-
ścią przesyłu, możliwości wykonywania przez niego prawa własności 
w jak najszerszym zakresie, nakładając na niego jedynie niezbędne 
ograniczenia w sprawowaniu jego władztwa. Przykładem przepisu 
stosowanego wprost przy służebności przesyłu będzie artykuł 290 
§2 k.c. regulujący sytuację w razie podziału nieruchomości obcią-
żonej służebnością. Wskazuje się, że służebność przesyłu utrzymuje 
się w mocy na częściach utworzonych poprzez podział, jednak gdy 
wykonywanie służebności ogranicza się do jednej lub kilku z nich, 
właściciele pozostałych części mogą żądać ich zwolnienia od ob-
ciążenia służebnością przesyłu. Kolejnymi przepisami stosowanymi 
wprost są: artykuł 292 k.c., który stanowi o odpowiednim stoso-
waniu przepisów o zasiedzeniu nieruchomości dla zasiedzenia słu-
żebności, a także artykuł 293 k.c. wskazujący drugą, obok likwidacji 
przedsiębiorstwa, przesłankę wygaśnięcia służebności przesyłu, 
czyli niewykonywanie służebności przez okres 10 lat. Bardziej pro-
blematyczne jest stosowanie artykułów 294-295 k.c., regulujących 
sądowe zniesienie służebności przesyłu. W przypadku artykułu 294 
k.c., przesłankami zniesienia służebności przesyłu są: zmiana sto-
sunków, która spowodowała szczególną uciążliwość służebności dla 
właściciela nieruchomości, a sama służebność nie jest konieczna do 
prawidłowego działania przedsiębiorstwa, w takim przypadku sąd 
może orzec o zniesieniu służebności przesyłu za wynagrodzeniem. 
W praktyce jest to jednak niezwykle rzadko stosowany przepis. 
Częstsze zastosowanie może mieć artykuł 295 k.c., który po dosto-
sowaniu do służebności przesyłu, może być podstawą do zniesienia 
służebności przesyłu, jeśli służebność utraciła dla przedsiębiorcy 
znaczenie. W takim przypadku sąd orzeka o zniesieniu służebności 
przesyłu bez wynagrodzenia.

Służebność przesyłu na nieruchomościach 
pozostających w zarządzie Lasów Państwowych

Najmłodszą instytucją odnoszącą się do służebności przesyłu 
jest, wprowadzona nowelizacją Ustawy o lasach z dnia 03 marca 
2011 roku (Dz.U. nr 101, poz. 444 ze zm.), służebność przesyłu na 
nieruchomościach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. 
Instytucja ta została uregulowana w artykule 39a ustawy o lasach. 
Wprawdzie w przepisach tych nie zawarto odniesienia do przepi-
sów o służebności przesyłu zawartych w k.c., to jednak powszechnie 
przyjmuje się, że przepisy te są lex specialis (łac.) w stosunku do 
przepisów o służebności przesyłu zawartych w k.c. Przyjęcie od-
miennego stanowiska, czyli postrzegania instytucji uregulowanej 
w artykule 39a ustawy o lasach jako oddzielnego rodzaju służebno-
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ści, prowadziłoby do przyjęcia stanowiska, że dana instytucja została 
uregulowana w sposób niepełny, a więc prowadziłaby do stworzenia 
luki prawnej. Przepis artykułu 39a ustęp 1 ustawy o lasach stano-
wi, że dany rodzaj służebności przesyłu ma zastosowanie tylko do 
nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. 
Ponadto przepis ten wprowadza umowny tryb ustanawiania tzw. 
leśnej służebności przesyłu, zaznaczając jednocześnie, że ma się to 
odbywać z uwzględnieniem zasad gospodarki leśnej. Istota regula-
cji służebność przesyłu na nieruchomościach pozostających w za-
rządzie Lasów Państwowych została zawarta w 39a ustęp 2 ustawy 
o lasach, który to wprowadza stały sposób ustalania wynagrodze-
nia za ustanowienie służebności przesyłu. Polega on na powiąza-
niu wysokości omawianego wynagrodzenia z wartością podatków 
i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od części nieruchomości, 
z której korzystanie jest ograniczone w związku z obciążeniem tą 
służebnością. Ponadto przepis ten określa także podmioty, na rzecz 
których może zostać ustanowiona tak zwana leśna służebność prze-
syłu w ten sposób, że zawęża krąg uprawnionych podmiotów z k.c. 
tylko do przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się przesy-
łem albo dystrybucją energii elektrycznej. Natomiast w artykule 39a 
ustęp 3 ustawy o lasach nakłada się na podmiot, na rzecz które-
go ustanowiono służebność przesyłu, obowiązek usuwania drzew, 
krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń prze-
syłowych. Interpretując służebność przesyłu na nieruchomościach 
pozostających w zarządzie Lasów Państwowych należy się odnieść 
do postulatów formułowanych przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne, wobec służebności przesyłu na obszarach leśnych, a konkretnie 
możliwości wcześniejszego przewidzenia kosztów, z jakimi wiązać się 
będzie ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach po-
zostających w zarządzie Lasów Państwowych, a także uproszczenie, 
a przez to skrócenie procedury umownego ustanowienia omawianej 
służebności przesyłu.

Służebność gruntowa odpowiadająca 
zakresem służebności przesyłu

Podejmując tematykę służebności przesyłu, koniecznym jest 
odniesienie się także do innej służebności, którą jest służebność 
gruntowa odpowiadająca zakresem służebności przesyłu, będącą 
szczególnym rodzajem służebności gruntowej. Wprawdzie polski k.c. 
nie wyodrębnia służebności gruntowej, odpowiadającej zakresem 
służebności przesyłu jako odrębnego rodzaju służebności grunto-
wej, to mimo tego wydaje się być celowym wyróżniać służebność 
gruntową odpowiadającą zakresem służebności przesyłu, z powodu 
znaczących różnic w wykładni dokonywanej przez Sąd Najwyższy tej 
służebności w stosunku do służebności gruntowej. 

Problematyka nazwy służebności

Trudno jest ściśle określić moment powstania instytucji słu-
żebności gruntowej odpowiadającej zakresem służebności przesy-
łu. Obecna nazwa tej instytucji utrwaliła się dopiero po nowelizacji 
k.c. z 30 maja 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. nr 116, poz. 731), która 
wprowadzała służebność przesyłu, a także następujących po niej 
wyrokach Sądu Najwyższego, w którego to właśnie orzecznictwie 
utrwaliła się obecna nazwa tej służebności. Czasami jednak można 

się spotkać także z innymi nazwami, takimi jak służebność gruntowa 
o treści służebności przesyłu, czy służebność odpowiadająca treścią 
służebności przesyłu. Poważne wątpliwości budzi szczególnie użycie 
tej ostatniej nazwy, chociaż Sąd Najwyższy w kilku swoich orzecze-
niach (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07.10.2008 r., sygn. 
akt sprawy III CZP 89/08 oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
22.05.2013 r., sygn. akt sprawy III CZP 18/13) wypowiadał się pozy-
tywnie w przedmiocie dopuszczalności używania nazwy służebności 
odpowiadającej treścią służebności przesyłu, to można w tym miej-
scu przedsięwziąć pewne zastrzeżenia wobec tej nazwy, gdyż z jed-
nej strony dokonuje się wyodrębnienia od służebności gruntowej, 
natomiast z drugiej strony zbliża się do służebności przesyłu. Ma 
to o tyle znaczenie, że w przypadku tej ostatniej nazwy tworzymy 
praktycznie nowy rodzaj służebności, co byłoby w sprzeczności z za-
sadą numerus clausus, czyli zamkniętego katalogu praw rzeczowych 
zawartego w k.c. (Ignatowicz, Stefaniuk 2012).

Podstawy prawne służebności

Bezsprzecznym jest, że instytucja służebności gruntowej odpo-
wiadającej zakresem służebności przesyłu istniała przed 2008 ro-
kiem. Przepisy o służebności gruntowej możemy znaleźć w wielkich 
nowożytnych kodyfikacjach, takich jak BGB1, to za jego pośrednic-
twem przepisy o służebności gruntowej obowiązywały na terenie 
zachodnich ziem II RP, której prace nad własnym projektem prawa 
rzeczowego przerwała wojna. Po wojnie, na podstawie owoców 
pracy Komisji Kodyfikacyjnej, opracowano dekret – Prawo rzeczo-
we z dnia 11 października 1946 roku (Dz.U. nr 57, poz. 319 ze zm.), 
artykuł 167 tego aktu prawnego regulował instytucję służebności 
gruntowej (Warciński 2013). Obecny wygląd instytucji służebności 
gruntowej został wprowadzony do polskiego porządku prawnego 
wraz z uchwaleniem Ustawy – Kodeks cywilny z 1964 roku (Dz.U. 
nr 16, poz. 93 ze zm.). Problematyka samej służebności gruntowej 
odpowiadającej zakresem służebności przesyłu nasiliła się w latach 
90. ubiegłego wieku, kiedy to wraz z początkiem III RP wzrosła rola 
i poziom ochrony prawa własności. Początkowo służebność ta odpo-
wiadała służebności gruntowej, jednak w związku z orzecznictwem 
Sądu Najwyższego, służebność gruntowa odpowiadająca zakresem 
służebności przesyłu zaczęła coraz bardziej się wyróżniać od służeb-
ności gruntowej (Gołba 2013). Podstawową regulacją dla instytucji 
służebności gruntowej odpowiadającej zakresem służebności prze-
syłu jest k.c. księga druga tytuł III dział III rozdział I dotyczący służeb-
ności gruntowej. Jednak od momentu wprowadzenia do k.c. służeb-
ności przesyłu w 2008 roku, Sąd Najwyższy w wykładni dokonywanej 
przez siebie, coraz częściej upodabniał służebność gruntową odpo-
wiadającą zakresem służebności przesyłu do służebności przesyłu, 
czego wyrazem jest jego Uchwała z dnia 07 października 2008 roku 
(sygn. akt sprawy III CZP 89/08). W tej sprawie Sąd Najwyższy doko-
nując wykładni funkcjonalnej stwierdził, że skoro służebność grunto-
wa odpowiadająca zakresem służebności przesyłu jest ustanawiana 
na rzecz przedsiębiorstwa, a nie właściciela nieruchomości władną-
cej, to nie jest koniecznym wskazywanie nieruchomości władnącej, 
gdyż w przypadku tej służebności, celem jest zwiększenie użytecz-

1 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB (niem.) – ogólnoniemiecki kodeks cywilny uchwa-
lony w 1896 roku, obowiązywał na ziemiach zaboru pruskiego, a później na za-
chodnich obszarach II RP, w zakresie praw rzeczowych obowiązywał do 1946 roku.
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Najwyższy uznał także, że można zaliczyć okres posiadania służebno-
ści gruntowej przez Skarb Państwa jako poprzednika prawnego. Jed-
ną z ważniejszych kwestii dla zasiedzenia służebności poruszył Sąd 
Najwyższy w Uchwale z dnia 06 czerwca 2014 roku (sygn. akt sprawy 
III CZP 9/14) stanowiąc, że wykonywanie uprawnień w zakresie wy-
nikającym z decyzji lub innej podstawy prawnej, stanowiącej tytuł 
prawny do korzystania z nieruchomości, nie prowadzi do nabycia 
przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej zakresem 
służebności przesyłu. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyż-
szy wskazał, że korzystanie z tytułu do gruntu uprawniającego do 
wstępu na nieruchomość, które obejmowało prawo do wejścia na 
nieruchomość w celu naprawy, remontu czy konserwacji linii prze-
syłowej jest wystarczające dla przedsiębiorstwa, dlatego brak jest 
podstaw do stwierdzenia, że przedsiębiorca korzystał z urządzeń 
przesyłowych w zakresie służebności gruntowej odpowiadającej 
zakresem służebności przesyłu. Nie sposób jest w tym miejscu nie 
przychylić się do stanowiska Sądu Najwyższego, gdyż jest rzeczą bez-
sprzeczną, że wykonywanie jednego prawa nie może prowadzić do 
nabycia innego prawa w drodze jego zasiedzenia, chociażby prawa 
te miały taki sam zakres. Takie stanowisko jest znaczące nie tylko 
dla kwestii rozdzielenia wykonywania praw wynikających z wydanej 
decyzji administracyjnej oraz wykonywania służebności gruntowej 
odpowiadającej zakresem służebności przesyłu, ale także dla roz-
dzielenia wykonywania służebności przesyłu i wykonywania służeb-
ności gruntowej odpowiadającej zakresem służebności przesyłu, 
ale ten problem zostanie poruszony w dalszej części niniejszego 
opracowania.

Problematyka temporalna zasiedzenia służebności 

Największe wątpliwości odnośnie zasiedzenia służebności grun-
towej odpowiadającej zakresem służebności przesyłu budzą kwestie 
temporalne. Poprzez nowelizację k.c. z 28 lipca 1990 roku (Dz.U. nr 
55, poz. 321) zmieniały się okresy zasiedzenia, które od tej pory 
wynosiły przy dobrej wierze 20 lat (wcześniej 10 lat), a przy złej 
wierze 30 lat (wcześniej 20 lat). Ponadto nowelizacja ta znosiła prze-
pis artykułu 177 k.c., który wyłączał stosowanie przepisów o zasie-
dzeniu w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem wła-
sności państwowej. Założeniem zniesienia artykułu 177 k.c. było 
umożliwienie zasiedzenia służebności gruntowych na nieruchomo-
ściach państwowych osobom, które posiadały takie służebności 
przed dniem 1 października 1990 roku i zachowały ich posiadanie 
także w tym dniu, a dotąd nie mogły ich nabyć poprzez zasiedzenie 
jedynie ze względu na wspomniany zakaz. W orzecznictwie Sądu 
Najwyższego utrwalone zostało, że do dnia 3 sierpnia 2008 roku 
możliwe było zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej 
zakresem służebności przesyłu. Wprawdzie przed sądami nadal moż-
liwe jest stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej odpowia-
dającej zakresem służebności przesyłu, to jednak sam termin zasie-
dzenia tej służebności musi być wcześniejszy niż dzień 3 sierpnia 
2008 roku. Jest to spowodowane wejściem w życie, w tym dniu, 
przepisów o służebności przesyłu. Pogląd ten Sąd Najwyższy zawarł 
między innymi w uchwale z dnia 22 maja 2013 roku (sygn. akt spra-
wy III CZP 18/13). W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy potwierdził tak-
że funkcjonowanie w polskim prawie służebności gruntowej odpo-
wiadającej zakresem służebności przesyłu. W uzasadnieniu Sąd 

ności przedsiębiorstwa, a nie nieruchomości władnącej. Natomiast 
pozostałe przepisy o służebności gruntowej będą stosowanie tak 
samo, jak wcześniej omówione odpowiednie stosowanie przepisów 
o służebności gruntowej dla służebności przesyłu.

Problematyka zasiedzenia służebności 

W obrębie służebności gruntowej odpowiadającej zakresem 
służebności przesyłu najwięcej wątpliwości budzi zastosowanie 
artykułu 172 k.c. w związku z artykułem 292 k.c., przepisy te są 
podstawą do stwierdzenia zasiedzenia służebności gruntowej, a za 
pośrednictwem artykułu 3054 k.c. także do stwierdzenia zasiedzenia 
służebności przesyłu. Przepis artykułu 292 k.c. wskazuje, że służeb-
ność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypad-
ku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia, 
ponadto artykuł ten zawiera odesłanie do przepisów o nabyciu 
własności nieruchomości przez zasiedzenie, które są stosowane 
odpowiednio. Tutaj też pojawia się problem wykładni przepisów 
o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie, w odniesieniu 
do zasiedzenia służebności. Największe wątpliwości rodzi zastoso-
wanie przepisów artykułu 172 k.c. oraz artykułu 176 k.c. Przepisy 
te regulują przesłanki zasiedzenia nieruchomości, a za pośrednic-
twem artykułu 292 k.c. są odpowiednio stosowane do przesłanek 
zasiedzenia służebności gruntowej. Sam przepis artykułu 292 k.c. 
stanowi, że przesłankami zasiedzenia służebności gruntowej jest 
korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia posadowionego na 
cudzej nieruchomości, stąd też wniosek, że przedsiębiorstwo nie 
może zasiedzieć służebności przesyłu na nieruchomości należącej 
do niej, co ma zastosowanie także do przypadków, gdy właścicie-
lem nieruchomości oraz urządzeń przesyłowych był Skarb Państwa. 
W tym przedmiocie zostało wydane postanowienie Sądu Najwyż-
szego z dnia 05 czerwca 2009 roku (sygn. akt sprawy I CSK 495/08). 
Odnośnie odpowiedniego stosowania przepisów artykułu 172 k.c. 
wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 listopa-
da 2013 roku (sygn. akt sprawy V CSK 525/12). W orzeczeniu tym 
wskazał, że posiadania prowadzącego do zasiedzenia służebności 
gruntowej nie należy utożsamiać z posiadaniem prowadzącym 
do nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości. Ponadto, 
przy ocenie posiadania prowadzącego do zasiedzenia służebności 
gruntowej chodzi o faktyczne korzystanie z gruntu w takim zakresie 
i w taki sposób, w jaki czyniłaby to osoba, której przysługuje służeb-
ność, zaś władanie w zakresie służebności gruntowej kwalifikuje się, 
zgodnie z przepisem artykułu 336 k.c. jako posiadanie zależne, więc 
nie jest tutaj wymagane posiadanie odpowiadające samoistnemu 
posiadaniu nieruchomości. Poważne wątpliwości budzi odpowied-
nio stosowany przepis artykułu 176 k.c., który reguluje przeniesienie 
posiadania podczas biegu zasiedzenia. W takiej sytuacji obecny po-
siadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas po-
siadania swego poprzednika. W temacie tym wypowiedział się Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 października 2011 roku (sygn. 
akt sprawy V CSK 502/10). W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy wska-
zał, że przed 1989 rokiem posiadaczem służebności gruntowych był 
Skarb Państwa, gdyż to on był właścicielem urządzeń przesyłowych, 
przedsiębiorstwa energetyczne były jedyne dzierżycielami urządzeń 
przesyłowych, więc nie mogły same zasiedzieć służebności grunto-
wej, co jednak mógł uczynić Skarb Państwa. W tym orzeczeniu Sąd 
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ściciela nieruchomości, na których urządzenia są lub mają być posa-
dowione. Obecnie wskazuje się, że dominujące znaczenie, przy 
ustalaniu przebiegu urządzeń przesyłowych, ma interes społeczno-
-gospodarczy, natomiast owa zmiana miałaby przyczyniać się do 
zmniejszenia uciążliwości posadowienia urządzeń przesyłowych na 
możliwość korzystania z nieruchomości. Trzecia planowana zmiana, 
która budziła największe wątpliwości doktryny, dotyczyła powiąza-
nia okresów wykonywania służebności przesyłu oraz wcześniejszej 
służebności gruntowej odpowiadającej zakresem służebności prze-
syłu, gdzie zgodnie z projektem nowelizacji z 10 listopada 2010 roku 
(druk nr 3595) „do zasiedzenia służebności przesyłu wlicza się okres 
posiadania służebności, który przed wejściem w życie Ustawy z dnia 
30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. nr 116, 
poz. 731), uzasadniał nabycie służebności gruntowej o treści odpo-
wiadającej służebności przesyłu”, natomiast zgodnie z projektem 
nowelizacji z dnia 7 grudnia 2011 roku (druk nr 74) „do zasiedzenia 
służebności przesyłu, wlicza się okres posiadania służebności o treści 
odpowiadającej służebności przesyłu istniejący przed wejściem 
w życie Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks 
cywilny (Dz.U. nr 116, poz. 731), jednakże nie więcej niż o połowę 
czasu wymaganego do zasiedzenia”. Omawiane projekty jasno wska-
zują na wolę ustawodawcy, aby powiązać ze sobą okresy wykony-
wania służebności przesyłu oraz wcześniejszej służebności grunto-
wej odpowiadającej zakresem służebności przesyłu. Jednak 
wspomniane rozwiązania budziły wiele wątpliwości odnośnie ich 
zgodności z prawem. Potwierdzeniem tych obaw były opinie prawne 
na temat omawianych projektów (zob. opinia prawna do rządowego 
projektu Ustawy z dnia 10 listopada 2010 roku o zmianie ustawy 
Kodeks cywilny), sporządzone na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. 
W treści wspomnianych opinii prawnych zostaje podniesiony pro-
blem połączenia ze sobą skutków dwóch różnych instytucji, czyli 
służebności przesyłu oraz służebności gruntowej odpowiadającej 
zakresem służebności przesyłu. Instytucje te są uregulowane osob-
no, w efekcie czego mają różne podstawy prawne. W uzasadnie-
niach orzeczeń Sądu Najwyższego można często spotkać się z opinią, 
że „wprowadzenie instytucji służebności przesyłu miało na celu 
przede wszystkim potwierdzenie i uporządkowanie wcześniejszego 
orzecznictwa, nie zaś wprowadzanie całkowicie nowego rodzaju pra-
wa rzeczowego” (zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 
2013 roku, sygn. akt sprawy III CZP 18/13). Ważne jest jednak to, 
czego faktycznie dokonał ustawodawca, a on nowelizacją k.c. z 2008 
roku wprowadził do polskiego prawa nowe prawo rzeczowe. Ponad-
to w opiniach prawnych sporządzonych na zlecenie Biura Analiz 
Sejmowych wskazuje się, że powiązanie ze sobą okresów wykony-
wania służebności przesyłu oraz służebności gruntowej odpowiada-
jącej zakresem służebności przesyłu, byłoby uregulowaniem re-
troaktywnym, ponieważ znajdzie ono zastosowanie do oceny 
stanów faktycznych, istniejących przed wejściem w życie nowelizacji 
k.c. z 2008 roku, a więc naruszałoby jedną z fundamentalnych zasad 
państwa prawa, czyli lex retro non agit (łac.), a przez to naruszałoby 
interesy właścicieli nieruchomości. Przytoczone negatywne opinie 
prawne, sporządzone odnośnie regulacji służebności przesyłu, wska-
zujące na naruszenie przez wspomniane projekty fundamentalnych 
zasad systemu prawnego, a także wytykające liczne błędy w redakcji 
tekstu ocenianych projektów, spowodowały zarzucenie przytoczo-
nych projektów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Sąd Najwyższy, 

Najwyższy stwierdził, że konstrukcja prawna służebności przesyłu 
wprowadzona w 2008 roku ukształtowana została z jednoznaczną 
intencją potwierdzenia dotychczasowej praktyki orzeczniczej, która 
przyjmowała możliwość ustanowienia na nieruchomości służebności 
gruntowej, pozwalającej na korzystanie ze znajdujących się na niej 
urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorcę, a dzisiaj określaną jako 
służebność gruntową, odpowiadającą zakresem służebności przesy-
łu, a będącej owocem wykładni funkcjonalnej dokonywanej w opar-
ciu o przepisy regulujące służebność gruntową. Najbardziej proble-
matyczną kwestią w zakresie zasiedzenia służebności przesyłu jest 
możliwość zaliczenia okresu wykonywania praw związanych ze słu-
żebnością przesyłu sprzed wprowadzenia instytucji służebności prze-
syłu w 2008 roku, do okresu niezbędnego do zasiedzenia służebności 
przesyłu. Zagadnienie to starał się rozwiązać Sąd Najwyższy w uchwa-
le z dnia 22 maja 2013 roku (sygn. akt sprawy III CZP 18/13). W tre-
ści orzeczenia stwierdził, że okres występowania na nieruchomości 
stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu 
przed wejściem w życie przepisów artykułów 3051-3054 k.c. podlega 
doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej słu-
żebności. W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, że 
rozwiązanie tego zagadnienia sprowadza się do odpowiedzi na py-
tanie, czy okres wykonywania służebności gruntowej odpowiadają-
cej zakresem służebności przesyłu może zostać zaliczony na poczet 
okresu posiadania koniecznego do zasiedzenia służebności przesyłu. 
Odpowiadając na to pytanie, Sąd Najwyższy wskazał, że wprowadze-
nie instytucji służebności przesyłu miało na celu przede wszystkim 
potwierdzenie i uporządkowanie wcześniejszego orzecznictwa, nie 
zaś wprowadzanie całkowicie nowego rodzaju prawa rzeczowego. 
W konsekwencji, konstrukcja funkcjonująca do tej pory w oparciu 
o orzecznictwo została bez istotnych zmian zawarta w przepisach 
artykułów 3051-3054 k.c., stąd Sąd Najwyższy uznał, że słusznym by-
łoby umożliwienie pełnego uwzględnienia okresu, w którym na nie-
ruchomości istniał stan odpowiadający wykonywaniu służebności 
przesyłu. Takie stanowisko przedstawione przez Sąd Najwyższy moż-
na postrzegać jako swoistą rekonstrukcję woli ustawodawcy, której 
wyrazem był projekt nowelizacji k.c. w zakresie regulacji służebności 
przesyłu z 2010 roku, a także późniejszy projekt nowelizacji k.c. 
o podobnym zakresie z 2011 roku. Odnosząc się do tych projektów, 
trzeba wskazać na trzy najważniejsze zmiany, pierwsza z nich byłaby 
praktycznie potwierdzeniem praktyki stosowanej przez Sąd Najwyż-
szy, nie budzi ona większych wątpliwości, natomiast kolejne dwie 
zmiany miałyby już kluczowe znaczenie dla przyszłego wyglądu słu-
żebności przesyłu. Pierwsza z omawianych zmian dotyczyła modyfi-
kacji brzmienia artykułu 3051 k.c., na mocy której dodany zostałby 
do niego §2 o następującym brzemieniu: „Służebność przesyłu może 
mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności przedsiębiorstwa lub 
jego części”. Zmiana ta byłaby potwierdzeniem, wskazywanej często 
w orzeczeniach Sądu Najwyższego, funkcji służebności przesyłu. 
Ważną zmianą z punktu widzenia ochrony prawa własności, byłaby 
druga planowana zmiana, która dotyczyła modyfikacji brzmienia 
artykułu 3052 k.c., na mocy której dodany zostałby do niego §3 o na-
stępującym brzemieniu: „Ustanowienie służebności przesyłu nastą-
pi z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego i uzasadnio-
nego interesu właściciela nieruchomości, tak aby stanowiła jak 
najmniejsze obciążenie gruntów, na których urządzenia są lub mają 
być posadowione”. Istotą tej zmiany było wzmocnienie pozycji wła-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 3(24)/2017                                                                                                    

34

ter, wskazujący na to, że nie stanowi ono wyrównania uszczerbku 
majątkowego będącego szkodą. Jego celem jest ochrona interesów 
właściciela pozbawionego możliwości uzyskania świadczenia zwią-
zanego z realizacją uprawnienia do korzystania z rzeczy zgodnie z jej 
przeznaczeniem. W doktrynie wskazuje się także, że wynagrodzenie 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości w związku z posadowie-
niem linii przesyłowej ma charakter przeszły.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Jedną z podstaw tej instytucji jest opisywany już wcześniej 
przepis artykułu 3052 k.c., daje on możliwość ustanowienia służeb-
ności przesyłu w postępowaniu sądowym za odpowiednim wyna-
grodzeniem. Odnośnie tej instytucji wielokrotnie wypowiadał się 
Sąd Najwyższy, między innymi w wyroku z dnia 12 lutego 2014 roku 
(sygn. akt sprawy IV CNP 28/13). W uzasadnieniu tego orzeczenia 
Sąd Najwyższy zwraca przede wszystkim uwagę na charakter oma-
wianego wynagrodzenia. Wskazuje się, że jest to opłata jednora-
zowa, wypłacana tylko w wypadku ustanowienia służebności prze-
syłu na podstawie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości 
obciążonej a przedsiębiorstwem przesyłowym albo na podstawie 
orzeczenia sądowego w wyniku realizacji roszczenia z artykułu 3052 
k.c. o ustanowienie służebności. Wynagrodzenie za ustanowienie 
służebności przesyłu nie ma charakteru odszkodowawczego, peł-
ni funkcję ceny i powinno stanowić świadczenie ekwiwalentne, 
przysługuje za samo ustanowienie służebności. Ponadto brak jest 
podstaw prawnych do roszczenia o wynagrodzenie za ustanowienie 
służebności przesyłu w przypadku ustanowienia służebności prze-
syłu poprzez instytucję zasiedzenia, co byłoby sprzeczne z celem 
zasiedzenia, bowiem nabycie prawa uzależnione jest wyłącznie od 
spełnienia przesłanek ustawowych, do których nie należy zapłata 
wynagrodzenia za ograniczenie prawa własności właściciela nieru-
chomości w zakresie służebności objętej zasiedzeniem. W doktrynie 
wskazuje się także, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności 
przesyłu ma charakter na przyszłość.

Przyszłość służebności przesyłu

Większość problemów związanych ze służebnością przesyłu, czy 
służebnością gruntową odpowiadającą zakresem służebności prze-
syłu, wiąże się z nieporadnym wprowadzeniem do k.c. instytucji słu-
żebności przesyłu w 2008 roku, która polegała na rozbieżności final-
nie wprowadzonego uregulowania z tym, co ustawodawca w swoim 
zamierzeniu chciał wprowadzić. Owa rozbieżność polega na tym, że 
polski ustawodawca wprowadzając przepisy o służebności przesyłu 
chciał potwierdzić funkcjonującą już w polskim systemie prawnym 
instytucję służebności gruntowej, odpowiadającej zakresem służeb-
ności przesyłu, a także wprowadzić jej uszczegółowienie w zakre-
sie trybów ustanawiania omawianej służebności. Problem pojawił 
się, gdyż ustawodawca, zamiast oprzeć się na instytucji służebności 
gruntowej, wprowadził nowe prawo rzeczowe tzn. służebność prze-
syłu, którego zakres pokrywał się z funkcjonującą już służebnością 
gruntową odpowiadającą zakresem służebności przesyłu. Kolejnym 
problemem jest brak uchwalenia przepisów przejściowych, gdy 
wprowadzano instytucję służebności przesyłu w 2008 roku, które 
uregulowałyby stosunek służebności przesyłu do służebności grun-

który starał się zrekonstruować wolę ustawodawcy, nie wziął pod 
uwagę przytoczonych opinii prawnych i w dalszym ciągu w swoim 
orzecznictwie dopuszcza zaliczanie okresu wykonywania służebności 
gruntowej odpowiadającej zakresem służebności przesyłu do okresu 
wymaganego do zasiedzenia służebności przesyłu, przyjmując tym 
samym rozwiązanie, jak to zostało wskazane, sprzeczne z naczelnymi 
zasadami państwa prawa. Rozwiązanie tej sytuacji zostało przedsta-
wione w ostatnim rozdziale niniejszego opracowania.

Opłaty związane z zasiedzeniem służebności

Stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu, czy służebno-
ści gruntowej odpowiadającej zakresem służebności przesyłu, ma 
wpływ na istnienie roszczeń o wynagrodzenie, czy to za ustanowie-
nie służebności przesyłu, czy też za bezumowne korzystanie z nie-
ruchomości w związku z posadowieniem linii przesyłowej. Stwier-
dzenie zasiedzenia służebności przesyłu, czy służebności gruntowej 
odpowiadającej zakresem służebności przesyłu, czynni bezskutecz-
nym roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za ustanowienie przesyłu 
oraz o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieru-
chomości w związku z posadowieniem linii przesyłowej. Istotne jest 
tutaj zaznaczenie, że wyłączona zostaje możliwość dochodzenia wy-
nagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w związku 
z posadowieniem linii przesyłowej za okres po stwierdzeniu zasie-
dzenia, jak i za okres sprzed daty zasiedzenia (zob. postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2011 roku, sygn. akt sprawy 
III CZP 7/11 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 
roku, sygn. akt sprawy II CSK 258/11). Ponadto ważne jest zaznacze-
nie, że możemy występować z roszczeniem o wynagrodzenia za bez-
umowne korzystanie z nieruchomości w związku z posadowieniem 
linii przesyłowej za okres maksymalnie 10 lat wstecz.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
 z nieruchomości w związku z posadowieniem 

linii przesyłowej

Podstawami tej instytucji są przepisy artykułu 230 k.c. w związ-
ku z artykułem 224 §2 oraz artykułem 225 k.c. Przepisy te regulują 
obowiązki samoistnego posiadacza odpowiednio w dobrej wierze od 
momentu powzięcia przez niego informacji o wytoczeniu przeciwko 
niemu powództwa o wydanie rzeczy, a także pozostającego w złej 
wierze. Problematykę tej opłaty poruszył Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 6 czerwca 2014 roku (sygn. akt sprawy III CSK 235/13). Wska-
zując w uzasadnieniu tego orzeczenia, że co do zasady jest to opłata 
jednorazowa za cały okres korzystania z rzeczy nieopartego na tytule 
prawnym. Samo roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy 
ma charakter obligacyjny i gdy powstanie, uzyskuje byt samodzielny, 
może zatem być samodzielnie dochodzone niezależnie od roszczenia 
windykacyjnego albo negatoryjnego i jest samodzielnym przedmio-
tem obrotu. Należy tu wskazać, że wynagrodzenie za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości w związku z posadowieniem linii prze-
syłowej nie ma charakteru odszkodowawczego, więc nie ma tutaj 
obowiązku wykazywania szkody (Dziczek 2015). Wystarczającym 
do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę jest sam fakt korzystania 
z cudzej nieruchomości. Podkreślenia wymaga, że wynagrodzenie 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości ma szczególny charak-
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Ponadto strony niezwykle często nie rozumieją istoty wynagrodzeń 
występujących w odniesieniu do służebności przesyłu (zob. posta-
nowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2015 roku, sygn. 
akt sprawy V CSK 534/14), a także często mylą wynagrodzenie za 
ustanowienie służebności przesyłu z wynagrodzeniem za bezumow-
ne korzystanie z nieruchomości, w efekcie czego często występują 
z niewłaściwym roszczeniem o zasądzenie wynagrodzenia (zob. wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 roku, sygn. akt sprawy 
IV CNP 28/13). Ponadto w postępowaniach sądowych strony, nie 
rozumiejąc omawianych instytucji, często występują ze zbędnymi 
wnioskami dowodowymi (zob. postanowienie Sądu Najwyższego 
z dnia 27 listopada 2013 roku, sygn. akt sprawy V CSK 525/12 oraz 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 roku, 
sygn. akt sprawy V CSK 502/10), które powinny być z miejsca przez 
skład sędziowski oddalane, ale ze względu na braki w zrozumieniu 
tych instytucji także przez niego, często takie wnioski dowodowe są 
uwzględniane, co w efekcie powoduje znaczące wydłużenie okresu 
prowadzenia takich spraw, poprzez zajmowanie się kwestiami bez 
znaczenia dla wydania prawidłowego orzeczenia. Przykładami ta-
kich zbędnych wniosków dowodowych są między innymi wnioski 
w przedmiocie ustalenia nieruchomości władnącej, która to w obec-
nym kształcie omawianych służebności nie ma, dla stwierdzenia 
zasiedzenia służebności, żadnego znaczenia (zob. uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 07 października 2008 roku, sygn. akt sprawy III 
CZP 89/08 oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2003 
roku, sygn. akt sprawy III CZP 79/02), czy wykazywania szkody przy 
roszczeniach o wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 
lub też wynagrodzeniu za bezumowne korzystanie z nieruchomo-
ści w związku z posadowieniem linii przesyłowej, które nie mają 
charakteru odszkodowawczego. Kolejnym jaskrawym przykładem 
niezrozumienia przepisów o służebności przesyłu było zasądzenie 
wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, przy jedno-
czesnym stwierdzeniu wcześniejszego zasiedzenia owej służebności, 
czego dokonano w jednym z orzeczeń Sądów Okręgowych (zob. wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 roku, sygn. akt sprawy 
IV CNP 28/13). Kolejnym przykładem niezrozumienia istoty omawia-
nych służebności było uznanie przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, 
że złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku na podstawie 
artykułu 3052 §2 k.c., nie stanowiło tzw. akcji zaczepnej, czyli zmie-
rzającej bezpośrednio do pozbawienia posiadacza posiadania słu-
żebności, a zatem nie przerwało biegu zasiedzenia (zob. uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 roku, sygn. akt sprawy III 
CZP 124/10). Rozwiązaniem przedstawionych problemów byłaby no-
welizacja kodeksowych przepisów regulujących służebność przesyłu 
oraz służebność gruntową, w przedstawionym wcześniej zakresie, 
a także późniejsze organizowanie szkoleń odnośnie instytucji słu-
żebności przesyłu w pierwszej kolejności dla sędziów, a następnie 
także dla adwokatów czy radców prawnych.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.

towej odpowiadającej zakresem służebności przesyłu. Stan ten usta-
wodawca próbował naprawić dwoma, przedstawionymi wcześniej, 
projektami nowelizacji k.c. w zakresie służebności przesyłu z 2010 
roku oraz 2012 roku, jednak oba projekty zostały zarzucone w trak-
cie procedury legislacyjnej. Jednak Sąd Najwyższy w swoim orzecz-
nictwie, za pomocą wykładni funkcjonalnej, praktycznie w całości 
zrekonstruował intencje ustawodawcy, wystawiając się tym samym 
na wiele zarzutów odnośnie przekroczenia przez niego swoich 
kompetencji i przyznania sobie kompetencji legislatywy. Obecnie 
funkcjonujące rozwiązania w zakresie regulacji służebności przesyłu 
oraz służebności gruntowej odpowiadającej zakresem służebności 
przesyłu budzą wiele kontrowersji wśród doktryny. W obecnym 
stanie prawnym zasadniczo nie widać perspektywy kompleksowe-
go rozwiązania przedstawionych wcześniej problemów w zakresie 
interpretacji przepisów regulujących służebności przesyłu, stąd 
potrzebna byłaby nowelizacja przepisów k.c. w zakresie regulacji 
służebności przesyłu, a także służebności gruntowej. Odnośnie prze-
pisów regulujących służebność gruntową należałoby wprowadzić lex 
specialis (łac.), ustalający nazwę funkcjonującej przed 2008 roku słu-
żebności gruntowej odpowiadającej zakresem służebności przesyłu, 
gdyż w obecnym stanie prawnym funkcjonuje wiele wariantów jej 
nazwy, w tym przedstawione wcześniej a obecnie dominujące trzy 
wersje nazwy omawianego rodzaju służebności gruntowej. Naj-
ważniejszą kwestią, która powinna być wprowadzona do k.c. jest 
wyjaśnienie relacji pomiędzy służebnością przesyłu a służebnością 
gruntową odpowiadającą zakresem służebności przesyłu. Negując 
możliwość zaliczenia okresu posiadania służebności gruntowej od-
powiadającej zakresem służebności przesyłu do okresu wymagane-
go do zasiedzenia służebności przesyłu, w celu rozwiania wszelkich 
wątpliwości w omawianym zakresie, należałoby wprowadzić przepis 
stanowiący, że okres każdorazowego posiadania służebności odpo-
wiadającej zakresem (treścią) służebności przesyłu, sprzed wejścia 
w życie przepisów regulujących służebność przesyłu tj. dnia 3 sierp-
nia 2008 roku, nie może być zaliczany do okresu wymaganego do 
zasiedzenia służebności przesyłu. W efekcie wspomnianej zmiany 
zasiedzenie służebności przesyłu, w przypadku dobrej wiary, bę-
dzie możliwe dopiero od dnia 3 sierpnia 2028 roku, a przed tą datą 
będzie możliwe zasiedzenie jedynie służebności gruntowej odpo-
wiadającej zakresem służebności przesyłu. Natomiast w przypadku 
zasiedzenia służebności przesyłu w złej wierze, będzie ono możli-
we dopiero od dnia 3 sierpnia 2038 roku, a przed tą datą będzie 
możliwe zasiedzenie tylko służebności gruntowej odpowiadającej 
zakresem służebności przesyłu. Poważnym problemem w zakresie 
służebności przesyłu jest niezrozumienie omawianej instytucji przez 
pełnomocników procesowych, którzy występują przed sądami, czy 
samych sędziów Sądów Rejonowych, a czasami nawet Sądów Okrę-
gowych. W wielu przytoczonych orzeczeniach Sąd Najwyższy zwraca 
uwagę na poważne błędy w wykładni przepisów materialnych. Bar-
dzo często strony w postępowaniu procesowym występują z nie-
odpowiednim roszczeniem, odnośnie ustanowienia odpowiedniej 
służebności (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 
roku, sygn. akt sprawy III CZP 18/13), czego najjaskrawszym przy-
kładem jest występowanie o stwierdzenie zasiedzenia służebności 
przesyłu, gdy dzień stwierdzenia zasiedzenia był wcześniejszy niż 
3 sierpnia 2008 roku, a więc możliwe byłoby tylko zasiedzenie słu-
żebności gruntowej odpowiadającej zakresem służebności przesyłu. 
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16. Opinia prawna nt. rządowego projektu ustawy z 10.11.2010 r. o zmia-
nie ustawy Kodeks cywilny.

17. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 05.06.2009 r., sygn. akt spra-
wy I CSK 495/08.

18. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11.04.2011 r., sygn. akt spra-
wy III CZP 7/11.

19. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13.10.2011 r., sygn.akt spra-
wy V CSK 502/10.

20. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2013 r., sygn. akt spra-
wy V CSK 525/12.

21. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.06.2015 r., sygn. akt spra-
wy V CSK 534/14.

22. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.01.2003 r., sygn. akt sprawy III 
CZP 73/02.

23. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07.10.2008 r., sygn. akt sprawy III 
CZP 89/08.

24. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r., sygn. akt sprawy III 
CZP 124/10.

25. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 09.08.2011 r., sygn. akt sprawy III 
CZP 10/11.

26. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.05.2013 r., sygn. akt sprawy III 
CZP 18/13.

27. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 06.06.2014 r., sygn. akt sprawy III 
CZP 9/14.

28. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 08.04.2015 r., sygn. akt sprawy III 
CZP 87/13.

29. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2012 r., sygn. akt sprawy II CSK 
258/11.

30. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.02.2014 r., sygn. akt sprawy IV 
CNP 28/13.

31. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.06.2014 r., sygn. akt sprawy III 
CSK 235/13.
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Sądowe ustanowienie zarządu 
związanego ze współwłasnością nieruchomości

Judicial establishment of management connecting 
with the co-ownership of real estate 

Author presents the legal relationship, called co-ownership 
and the notion of real estate in polish law. In that way he shows, 
that there is the possibility of arising conflicts connecting with the 
management of common real estate with ease. The author dis-
cusses also the non-contentious proceedings concerning the es-
tablishment of management connecting with the co-ownership of 
real estate. He points to subject of judicial proceedings, important 
regulations and features of adjudications.

Keywords: management, co-ownership, real estate.

W niniejszym artykule autor przedstawił stosunek współwła-
sności i pojęcie nieruchomości w polskim prawie. W ten sposób 
wskazał łatwość powstania konfliktów związanych z zarządzaniem 
wspólną nieruchomością. Następnie podał definicję zarządu. Autor 
omawia także postępowanie nieprocesowe w sprawie ustanowie-
nia zarządu związanego ze współwłasnością nieruchomości. Wska-
zuje na przedmiot postępowania, istotne regulacje, jak również 
zwraca uwagę na cechy orzeczeń sądu.

Słowa kluczowe: zarząd, współwłasność, nieruchomość.

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka 
często związana ze stosunkiem współwłasności nieruchomości. Wie-
lość osób pozostająca w tym stosunku prawnym, często sprzeczne 
interesy powodujące spory między współwłaścicielami, które unie-
możliwiają podejmowanie jakichkolwiek decyzji związanych z tymi 
rzeczami wymusza rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie ustanowie-
nia zarządu. Brak konsensusu może być wtedy rozwiązany w drodze 
postanowienia co do istoty sprawy ustanawiającego zarząd związa-
ny ze współwłasnością nieruchomości przez sąd w postępowaniu 
nieprocesowym. W artykule omówiono problematykę stosunku 
współwłasności i pojęcie nieruchomości, co ułatwi zrozumienie 
powstawania w tym przedmiocie konfliktów między współwłaści-
cielami. Następnie omówione zostaną kwestie związane z ustano-
wieniem zarządu związanego ze współwłasnością nieruchomości 
w postępowaniu nieprocesowym.

Stosunek współwłasności

„Współwłasność jest to sytuacja, w której prawo własności na-
leży do więcej niż jednej osoby, a każdej z nich przysługują wszystkie 
atrybuty właściciela niepodzielne co do czasu, treści i przedmiotu, 
natomiast różnić się mogą jedynie zakresem swoich uprawnień wy-
rażonych za pomocą udziałów” (Brzozowski, Kocot, Opalski 2012: 
105-106). Oznacza to, że każdemu ze współwłaścicieli może przysłu-
giwać inny udział we wspólnym prawie, wbrew domniemaniu z ar-
tykułem 197 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej k.c.). Współ-
własność ma następujące cechy, które zawsze występują łącznie: 

1. Jedność przedmiotu – prawo współwłasności odnosi się za-
wsze do rzeczy (nieruchomości lub ruchomości), a nie do ich 

zespołu, ale jej przedmiotem może być także rzecz główna 
wraz z jej przynależnościami (artykuł 51 k.c.); 

2. Wielość podmiotów praw, czyli prawo własności przysługuje 
co najmniej dwóm współwłaścicielom, charakteryzujących 
się odrębnością podmiotową; 

3. Niepodzielność wspólnego prawa – jest to sytuacja, w której 
każdy ze współwłaścicieli ma jednakowe prawo do całości 
rzeczy.

W literaturze pojawił się spór dotyczący istoty udziału we 
współwłasności. Według pierwszego z poglądów, jest to „prawo 
rzeczowe sui generis, na które składa się wiele uprawnień o cha-
rakterze bezwzględnym i ono jest przedmiotem rozporządzenia” 
(Wąsiewicz 1964: 107). Jednak zdecydowanie w doktrynie dominu-
je koncepcja uznająca, że „instytucja współwłasności jest odmianą 
własności, a zatem zbycie udziału współwłaściciela stanowi rozpo-
rządzenie ułamkową częścią prawa określonego w artykule 140 k.c. 
do rzeczy wspólnej” (Rudnicki 1996: 192; Skowrońska-Bocian, War-
ciński, Pietrzykowski 2013: 491; Dadańska, Filipiak, Kidyba 2012: 89; 
Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 124-125). Przyjęcie tej teorii ma istot-
ne skutki praktyczne ze względu na stosowanie wprost przepisów 
dotyczących prawa własności do współwłasności. Współwłasność 
została ukształtowana przez polskiego ustawodawcę jako instytucja 
niejednolita. Dzieli się ona na współwłasność w częściach ułamko-
wych i współwłasność łączną (artykuł 196 §1 k.c.). Pierwszy z jej 
rodzajów jest samoistnym stosunkiem prawnym, który jest bytem 
przejściowym, gdyż ustawodawca ułatwia jego zniesienie, jak i doko-
nanie podziału rzeczy wspólnej poprzez możliwość wysunięcia tego 
żądania w każdym czasie. Współwłaściciele mają także prawo do 
swobodnego rozporządzania swoim udziałem we współwłasności. 
W ramach jej można wyróżnić współwłasność przymusową dotyczą-
cą (Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 122-123): 
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1. „Wspólnej drogi należącej do właścicieli sąsiednich nieru-
chomości; 

2. Drogi wewnętrznej (artykuł 93 ustęp 3 i artykuł 99 Ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm., dalej 
u.g.n.); 

3. Części wspólnych budynku, związanych z odrębną własno-
ścią lokalu (artykuł 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku 
o własności lokali, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, 
dalej u.w.l.)”. 

W tych przypadkach wspólność prawa własności kilku podmio-
tów służy określonemu celowi społeczno-gospodarczemu, dlatego 
współwłaściciele nie mogą żądać jej zniesienia, dopóki funkcje te są 
realizowane. Ustawodawca przyznaje więc w tych sytuacjach ochro-
nę interesowi stron, a nie poszczególnym udziałowcom we współ-
własności nieruchomości. Natomiast współwłasność łączna opiera 
się zawsze na określonym stosunku osobistym i pełni względem nie-
go funkcję służebną. Żaden ze współwłaścicieli nie ma uprawnienia 
do rozporządzania swoim prawem, który tu obejmuje pewną masę 
majątkową, a nie jedną tą samą rzecz. Nie może więc żądać zniesie-
nia współwłasności, dopóki istnieje stosunek podstawowy (artykuł 
35, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm., dalej k.r.o., 863 k.c.). 
Ponadto współwłaściciele nie mają określonego ułamkiem udziału 
w majątku wspólnym. Wynika on z ustawowego albo umownego 
ustroju wspólności małżeńskiej (artykuły 31 i 48 k.r.o.), ze stosunku 
umowy spółki cywilnej łączącej wspólników spółki cywilnej (artykuł 
860 k.c.). Można w doktrynie spotkać się z poglądem J. Ignatowicza, 
który wyodrębnia na gruncie ustawy o własności lokali w polskim 
prawie „współwłasność podzieloną (łac. condominium pro diviso), 
różniącą się od współwłasności w częściach ułamkowych” (Rudnicki 
1996: 187-188; Skowrońska-Bocian, Warciński, Pietrzykowski 2013: 
491; Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 149-150). Ta nowa odmiana wła-
sności charakteryzuje się tym, że dotychczasowym współwłaścicie-
lom przysługuje prawo do niewyodrębnionych części nieruchomo-
ści, do czasu wyodrębnienia z tej powierzchni odrębnej własności 
lokalu. Według tej koncepcji, jest to współwłasność wedle fizycznie 
wydzielonej części, a nie według udziałów, jednakże w doktrynie 
pogląd ten nie jest powszechnie przyjmowany. Dla ukazania znacze-
nia współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych warto 
wskazać przykłady zdarzeń powstania tego stosunku, do których 
należy zaliczyć (Karnicka-Kawczyńska, Kawczyński, 2004: 14):

1. Z czynności prawnej jednostronnej, gdy: spadkodawca po-
wołuje w drodze testamentu kilku spadkobierców do dzie-
dziczenia; testator przyzna zapisobiercy windykacyjnemu 
ułamkową część nieruchomości, wskutek tego osoba, na 
rzecz której czynność została dokonana, będzie współwła-
ścicielem tej rzeczy wraz ze spadkobiercą; spadkodawca 
dokonał zapisu windykacyjnego na rzecz kilku osób; 

2. Z umowy, gdy: kilka osób dokonuje kupna tej samej nieru-
chomości; gdy nieruchomość jest przedmiotem darowizny 
na rzecz przynajmniej dwóch osób;

3. Z mocy ustawy, np.: dziedziczenie, gdy spadek przechodzi na 
kilku spadkobierców (artykuł 1035 k.c.); na mocy zasiedze-
nia nieruchomości przez kilka osób; z przekształcenia na ten 

rodzaj współwłasności, w przypadkach rozwiązania spółki 
cywilnej (artykuł 875 §1 k.c.); ustania wspólności majątko-
wej między małżonkami (artyuł 46 k.r.o.); orzeczenia sądu, 
gdy w postanowieniu o zniesienie współwłasności nierucho-
mość wspólna została przyznana kilku współwłaścicielom; 
wyżej wymienione przypadki współwłasności przymuso-
wej, wyodrębnienie własności lokalu, ustanowienie wspól-
nej drogi lub drogi wewnętrznej; „dokonywanie czynności 
prawnych wspólnie przez osoby pozostające we wspólnym 
pożyciu, do których należy stosować przepisy o współwła-
sności ułamkowej”. 

Dotyczy to również związków homoseksualnych pozostających 
w stosunkach zbliżonych do małżeńskich (Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 8 października 1997 roku I Aca 648/97, Wokan-
da 1998, z. 6, s. 42).

Nieruchomość

Istotne dla niniejszego artykułu jest przedstawienie definicji 
nieruchomości, która może być przedmiotem współwłasności. Ma-
jące największe znaczenie ma definicja legalna zawarta w artykule 
46 §1 k.c., która wyróżnia następujące rodzaje nieruchomości: grun-
tową, budynkową, lokalową. Grunty są kategorią podstawową, gdyż 
zawsze należy zaliczyć części powierzchni ziemskiej do nieruchomo-
ści, jeśli tylko są przedmiotem odrębnej własności, a więc także 
współwłasności. Natomiast pozostałe rodzaje nieruchomości tylko 
wtedy, gdy „przepis szczególny tak stanowi” (Wolter, Ignatowicz, 
Stefaniuk 2001: 234). Jeśli natomiast takiej podstawy prawnej nie 
ma, to stanowią one część składową gruntu (artykuł 47 k.c.), zgod-
nie z zasadą ukształtowaną w prawie rzymskim (łac. superficies solo 
cedit – wszystko co wznosi się nad gruntem przypada gruntowi). 
Istotne dla istnienia gruntu jest jego wyodrębnienie, które może 
nastąpić: w drodze umowy, postępowania rozgraniczeniowego ure-
gulowanego w rozdziale 6 Ustawy z dnia 17 października 1989 roku 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. 
poz. 520 ze zm., dalej p.g.k.), lub w szczególnych wypadkach przez 
sądy (artykuł 29 ustęp 3 p.g.k.). W literaturze wskazuje się jednak, 
że „w sprawach o sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości 
dział spadku i podział majątku wspólnego powstają odrębne przed-
mioty własności, a więc następuje swoiste rozgraniczenie, o którym 
mowa w artykule 36 p.g.k.” (Stefańska 2013: 369; Rudnicki 1998: 
82). Ze względu na trudności pojawiające się z zakreśleniem tych 
granic pierwszego rodzaju nieruchomości można znaleźć ich dookre-
ślenie w treści artykułu 143 k.c. Na mocy jednak tego przepisu ustawy, 
ustalenie zakresu uprawnienia właściciela, a także współwłaścicieli bę-
dzie możliwe jedynie z uwzględnieniem społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia rzeczy. Pomocne w jego ustaleniu mogą być dane zawarte 
w ewidencji gruntów i budynków, która zalicza nieruchomości do 
poszczególnych użytków gruntowych, na podstawie załącznika nr 6 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz.U. nr 38, poz. 454). Według załącznika nr 6, zaliczanie gruntów 
do poszczególnych użytków gruntowych następuje według rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków. Przydatne mogą się okazać dane 
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zawarte w ewidencji gruntów i budynków m.in. na podstawie §9 i 10 
wyżej wymienionego rozporządzenia. Oznacza to konieczność od-
rębnego ustalania tych granic dla każdego z gruntów, z uwzględnie-
niem ustaw szczególnych odnoszących się do przestrzeni powierzch-
ni, która została naruszona (spośród nich można wymienić przepisy: 
Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 605 ze zm., w odniesieniu do ustalenia granicy w prze-
strzeni nad powierzchnią nieruchomości, a pod powierzchnią ziemi 
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.). Przedmiot odrębnej 
własności nieruchomości wynika z wyodrębnienia prawnego, czyli 
określenia właściciela (współwłaścicieli) wydzielonej powierzchni, 
które może oznaczać także założenie dla niej nowej lub wpisanie jej 
do już istniejącej księgi wieczystej, co wynika z artykułu 24 Ustawy 
z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm., dalej u.k.w.h.). Definicja 
tego rodzaju rzeczy obejmuje bowiem grunty, dla których nie jest 
prowadzona taka księga, co raczej obecnie jest rzadkością. W dok-
trynie prawniczej, jak i w orzecznictwie dominuje pogląd, że „zało-
żenie takiej księgi dla jednej z dwóch działek graniczących ze sobą 
i stanowiących własność jednej osoby powoduje powstanie nowej 
nieruchomości, także w rozumieniu artykułu 46 §1 k.c.” (Skowroń-
ska-Bocian, Warciński, Pietrzykowski 2013: 200; Niezbecka, Kidyba 
2012: 268; Bałan-Gonciarz, Ciepła 2011: 59; Ignatowicz, Stefaniuk 
2009: 21; postanowienie SN z dnia 30 października 2003 roku, IV CK 
114/02, OSNC 2004, nr 12, poz. 201; wyrok SN z dnia 22 lutego 2012 
roku, IV CSK 278/11, Legalis nr 473609). Odrębność tę tracą w razie 
ich połączenia w jedną księgę wieczystą na podstawie artykułu 21 
u.k.w.h. Kodeks cywilny zawiera także definicję legalną nieruchomo-
ści rolnej w artykule 461 stanowiącą szczególny rodzaj nieruchomo-
ści gruntowych. Budynek trwale z gruntem związany staje się odręb-
nym przedmiotem własności, gdy przepis szczególny tak stanowi. 
Powstaje wtedy „nieruchomość budynkowa, która może wynikać ze 
stosunku użytkowania wieczystego (artykuł 235 k.c.), a także z użyt-
kowania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (artykuł 272 k.c.) 
oraz ze stosunku użytkowania spółdzielczego (artykuł 279 k.c.)” 
(Brzozowski, Kocot, Skowrońska Bocian 2010: 146; Radwański, Olej-
niczak 2011: 115-116; Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 21-22, 223; Skow-
rońska-Bocian, Warciński, Pietrzykowski 2013: 200). Nieruchomość 
lokalowa również może być przedmiotem odrębnej własności, jeże-
li przepis szczególny tak stanowi. W artykule 2 u.w.l. zawarto defini-
cję lokalu, z której wynika dosyć szeroka swoboda przy wyodrębnia-
niu tej części budynków. Lokal taki może zatem, jak każda inna 
nieruchomość, być przedmiotem współwłasności, a w przypadku 
nabywania go przez kilka osób na współwłasność, mogą zostać okre-
ślone ułamkowe udziały każdej z nich we własności tego lokalu. 
Ograniczeniem natomiast jest spełnienie wymogu samodzielności 
przez tą nieruchomość. Nie można więc dokonać tego wyodrębnie-
nia części lokalu niepełniącego tego kryterium, co podkreślił 
w uchwale Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 15 marca 1989 
roku Sąd Najwyższy (Uchwała SN – Izby Cywilnej i Administracyjnej 
z 15 marca 1989 roku, III CZP 14/89, OSNCP 1990, nr 2, poz. 27) 
w sprawie dotyczącej dopuszczalności zasiedzenia jednego z kilku 
pokoi wchodzących w skład lokalu mieszkalnego, stanowiącego 
przedmiot odrębnej własności. Zgodnie z ustępem 2 artykuł 2 u.w.l., 
samodzielny lokal może się składać z jednej lub z zespołu izb, jeśli 

tylko zostały one wydzielone w obrębie budynku trwałymi ścianami. 
Ze względu na przeznaczenie, ustawa rozróżnia lokale mieszkalne, 
jak i o innych funkcjach (użytkowe). Ze względu na przeznaczenie 
tych pierwszych na stały pobyt ludzi i w związku z tym konieczność 
służenia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zaspokajaniu ich 
potrzeb mieszkaniowych, wymogi odnoszące się do tego rodzaju 
nieruchomości lokalowych są większe niż drugiego rodzaju. Kwestie 
techniczne decydujące o dokonaniu tego rozróżnienia ze względu 
na przeznaczenie lokali uregulowano w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze 
zm., dalej p.b.) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, które 
pozwalają rozstrzygnąć w konkretnych przypadkach, czy takie wa-
runki zostały spełnione albo nie. W skład każdej nieruchomości lo-
kalowej wchodzą pomieszczenia przynależne, których określenie 
i przykładowy katalog został zawarty w ustępie 4 artykule 2 u.w.l. 
Nie mogą być one odrębnymi przedmiotami własności i innych praw 
rzeczowych, dzielą zatem los prawny nieruchomości lokalowej, a więc 
nie są przedmiotami odrębnego obrotu. Z tego wynika, że „pomiesz-
czenie przynależne może być zbyte tylko wraz z lokalem, w którego 
skład wchodzi i dotyczy to zarówno sprzedaży, egzekucji, jak i wszel-
kich innych zmian właściciela (darowizny, spadku, itd.)” (Bończak-
-Kucharczyk 2010: 55-56). W konkretnych jednak sytuacjach może 
się okazać, że np. garaż stanowi wyodrębniony lokal użytkowy lub 
część nieruchomości wspólnej, co zostało zauważone w wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 roku (VI 
ACa 661/06, OSA 2009, z. 2, poz. 5). Ostatecznie o możliwości zali-
czenia jakichś obiektów do kategorii pomieszczeń przynależnych do 
lokalu zdecyduje najczęściej zaświadczenie starosty, które stwierdza 
spełnienie wymogu samodzielności. „W razie braku tego dokumen-
tu sąd wieczysto-księgowy odmówi wpisania lokalu (jako odrębnej 
nieruchomości) do księgi wieczystej” (Bończak-Kucharczyk 2010: 
51). Wpis taki jest konstytutywny, a więc jego brak uniemożliwia 
powstania odrębnej własności tej nieruchomości. Taki sam skutek 
będzie miało zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności 
lokalu bez zachowania formy aktu notarialnego (artykuł 7 ustęp 2 
u.w.l.). Zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 u.w.l., ustanowienie odrębnej 
własności lokali może nastąpić w drodze: umowy o ustanowienie 
własności lokali – która może być zawarta przez współwłaścicieli 
albo przez właściciela i osobę, która nabywa od niego lokal, której 
treść określa artykuł 8 u.w.l.; jednostronnej czynności prawnej – ar-
tykuł 10 u.w.l.; orzeczenia sądu znoszącego współwłasność, której 
przesłanką odrębnej własności jest również wpis do księgi wieczy-
stej według Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 roku 
(III CZP 152/07, OSN 2009, nr 2 poz. 24). W Ustawie z dnia 15 grud-
nia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1222 ze zm., dalej u.s.m.) przewidują dodatkowe możliwości uzyska-
nia własności lokalu w drodze: ustanowienia odrębnej własności 
nowo wybudowanego lokalu przez spółdzielnie (artykuł 18-271 

u.s.m.); przekształcenia we własność przysługującego dotychczas 
spółdzielczego własnościowego albo lokatorskiego prawa do lokalu 
(artykuł 12 i 1714 u.s.m.); wystąpienia sytuacji, gdy w toku likwidacji 
postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego 
z nieruchomości spółdzielni nabywcą nie będzie inna spółdzielnia 
mieszkaniowa (artykuł 1718 u.s.m.); wyroku sądu wydanego na pod-
stawie artykułu 49 u.s.m. Kolejnym przykładem jest wyrok sądu 
nakazujący właścicielowi nieruchomości złożenie oświadczenia woli 
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o ustanowieniu własności lokalu i przeniesieniu go na powoda na 
podstawie artykułu 1047 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 
101 ze zm., dalej k.p.c.) w związku z artykułem 64 k.c. Inne sposoby 
powstawania odrębnej własności lokali niż określone wprost w usta-
wach nie są dopuszczalne – np. według dotychczasowego orzecznic-
twa „odrębna własność lokalu nie może powstać w wyniku zasiedze-
nia” (Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 148). „Definicja legalna odnosząca 
się do nieruchomości zawarta w artykule 46 §1 k.c. obejmuje także 
ustawę o gospodarce nieruchomościami. Wynika to bowiem z treści 
artykułu 4 punkt 1 u.g.n. (Bończak-Kucharczyk 2013: 31). Ten akt 
normatywny reguluje bowiem istotną dla sądowego zniesienia 
współwłasności problematykę podziału nieruchomości w artykule 
92-100 u.g.n. wraz z jej aktem wykonawczym to jest rozporządze-
niem z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokony-
wania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663).

Zarząd związany ze współwłasnością nieruchomości 

Po przybliżeniu instytucji współwłasności oraz pojęcia nie-
ruchomości warto przejść do określenia czym jest zarząd. Współ-
właściciele bowiem często wchodzą w spory, które dotyczą nastę-
pujących kwestii: posiadania rzeczy; pobierania pożytków czy to 
naturalnych, czy cywilnych jakie rzecz przynosi; ponoszenia nakła-
dów; oddania w najem; sprzedaży rzeczy; innych czynności dotyczą-
cych przedmiotu tego stosunku prawnego. Według definicji sformu-
łowanej w doktrynie przez „zarząd rzeczą wspólną należy rozumieć 
podejmowanie wszelkich rozstrzygnięć i dokonywanie wszelkiego 
rodzaju czynności dotyczących rzeczy wspólnej, które są niezbędne 
zarówno w toku normalnej eksploatacji rzeczy, jak i w sytuacjach 
wykraczających poza ten tok” (Skowrońska-Bocian, Warciński, Pie-
trzykowski 2015: 577). Poza czynnością zarządu należy uznać, że 
znajdują się czynności zachowawcze, które zmierzają do ochrony 
wspólnego prawa. W literaturze przyjął się podział czynności zarzą-
du na (Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski 2016: 395):

1. Czynności prawne, w tym rozporządzanie rzeczą, np. wy-
dzierżawienie jej;

2. Czynności faktyczne, np. uprawa ziemi w określony sposób;
3. Czynności polegające na załatwianiu spraw urzędowych, do-

tyczących wspólnej rzeczy, przed sądami, władzami i urzę-
dami. 

Z prawnego punktu widzenia ważne jest dokonanie kwalifikacji 
czynności czy przekracza zakres zwykłego zarządu, czy nie. Ma to 
znaczenie, gdyż w pierwszym przypadku muszą wyrazić zgodę wszy-
scy współwłaściciele. Natomiast w drugiej sytuacji wystarczy zgoda 
większości z nich, która liczona jest według posiadanych udziałów 
we współwłasności. Poza tym w pierwszej sytuacji „w przypadku 
spełnienia przesłanek z artykułu 202-203 k.c. możliwe jest dokona-
nie interwencji przez sąd, co następuje w postępowaniu nieproce-
sowym. Jest to możliwe zarówno przy zarządzie ustawowym zgod-
nie z przepisami działu IV tytułu I księgi drugiej kodeksu cywilnego, 
jak i umownym” (Górska, Gniewek, Machnikowski 2016: 402-406). 
„Tylko subsydiarnie uregulowanie zawarte w artykułach 199-209 
k.c. może znaleźć zastosowanie do zarządu związanego z lokalami 
na skutek obowiązywania przepisów umieszczonych w rozdziale 4 

ustawy o własności lokali (artykuły 18-33). Jeżeli uchwała wspólno-
ty mieszkaniowej narusza zasady prawidłowego zarządzania nieru-
chomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy właściciela 
lokalu, właściciel może zaskarżyć uchwałę do sądu (artykuł 25 u.w.l.) 
powództwem wytoczonym przeciwko wspólnocie mieszkaniowej” 
(Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski 2016: 400). Jeszcze bar-
dziej skomplikowana sytuacja dotyczy przypadku, gdy zarządcą jest 
spółdzielnia mieszkaniowa. Z tej przyczyny Sąd Najwyższy w uchwa-
le z dnia 27 marca 2014 roku (III CZP 122/13, OSNC 2015, nr 1, poz. 
3) stwierdził, że „spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie 
dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
nieruchomością wspólną (artykuł 27 ustęp 2 u.s.m.)”. W uzasadnie-
niu uchwały Sądu Najwyższego można przeczytać: „Wprowadzenie 
regulacji przewidzianej w artykule 199 k.c. do konstrukcji zarządu 
nieruchomością wspólną wykonywanego przez spółdzielnię miesz-
kaniową wymagałoby albo wyraźnej podstawy prawnej, albo stwier-
dzenia luki prawnej. Stosownej podstawy prawnej w tym zakresie 
– jak już wyjaśniono – nie ma. Nie można też mówić o istnieniu luki 
prawnej, skoro nie ma podstaw prawnych do przyjęcia, że zarząd 
powierzony, o którym mowa w artykule 27 ustęp 2 u.s.m. w związku 
z artykułem 18 ustęp 1 u.w.l., odnosi się wyłącznie do czynności 
zwykłego zarządu”. Sąd Najwyższy, na podstawie artykułu 18 ustęp 
1 i 3 u.w.l., artykułu 33 u.w.l., 22 ustęp 1 i 2 u.w.l. i artykułu 23 ustęp 
2 i 2a u.w.l. w związku z artykułem 199 k.c. oraz 201 k.c., potwierdził 
także, że ustawa o własności lokali wprowadza istotne modyfikacje 
kodeksowych rozwiązań w zakresie zarządzania nieruchomością 
wspólną.

Postępowanie nieprocesowe 

W sprawach o ustanowienie zarządu związanego ze współwła-
snością nieruchomości sądem właściwym do rozpoznania sprawy 
jest sąd miejsca położenia tej rzeczy zgodnie z artykułem 606 k.p.c. 
Właściwość ta ma charakter wyłączny, a zatem współwłaściciele nie 
mogą w drodze umowy poddać sprawy pod rozstrzygnięcie innego 
sądu zgodnie z artykułem 46 k.p.c., który generalnie nie znajduje 
zastosowania w postępowaniu nieprocesowym. Należy także dołą-
czyć do wniosku o ustanowienie zarządu związanego ze współwła-
snością nieruchomości odpis księgi wieczystej, co wynika z artykułu 
607 k.p.c. Interwencja sądu bezpośrednio w kwestie sporne między 
współwłaścicielami, a związane z zarządem nieruchomością wspól-
ną w postępowaniu nieprocesowym może nastąpić na podstawie: 
artykułu 199 k.c., na wniosek współwłaścicieli, których udziały wy-
noszą co najmniej połowę, o zezwolenie na dokonanie czynności 
przekraczającej zakres zwykłego zarządu; artykułu 201 k.c., o wyda-
nie na wniosek współwłaściciela mniejszościowego upoważnienia 
sądowego do dokonania czynności zwykłego zarządu; artykułu 202 
k.c. dotyczący sytuacji, gdy większość współwłaścicieli postanowiła 
o dokonaniu czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego 
zarządu rzeczą wspólną; artykułu 206 k.c., na wniosek każdego 
z uprawnionych, o podziale rzeczy wspólnej do korzystania (łac. qu-
oad usum) lub o zmianę orzeczenia zapadłego w tym przedmiocie, 
co jest możliwe w razie zmiany istotnych okoliczności, zgodnie 
z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1973 roku, (III CZP 
15/73 OSNCP 1973 nr 12, poz. 208). Możliwa jest także pośrednia 
ingerencja sądu wiążąca się z ustanowieniem zarządcy uprawnione-
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go do dokonywania decyzji zamiast współwłaścicieli z czym wiąże 
się decydowanie przez sąd o jego uprawnieniach i obowiązkach, 
która następuje w następujących sprawach zgodnie z: „artykułem 
203 k.c. stanowiącym podstawę do ustanowienia przez sąd zarządcy 
sądowego w trybie artykułu 611-616 k.p.c. jeżeli nie można uzyskać 
zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących 
zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza za-
sady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość; artykułu 26 
u.w.l. o ustanowienie zarządcy przymusowego; artykułu 208 k.c. 
o żądanie w odpowiednich terminach przedstawienia rachunku z za-
rządu; artykułu 24 u.w.l. na wniosek zarządcy, w razie braku zgody 
większości współwłaścicieli o rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie 
podjęcia czynności z zakresu zarządu nieruchomością wspólną; ar-
tykułu 935 §3 k.p.c. i artykułu 936 k.p.c. w związku z artykułem 
10641 k.p.c. o dokonanie określonych czynności przez zarządcę nie-
ruchomości ustanowionego w postępowaniu egzekucyjnym. W po-
stępowaniu w sprawie ustanowienia zarządu związanego ze współ-
własnością nieruchomości rozprawa jest obligatoryjna na podstawie 
artykułu 616 k.p.c. w następujących wyżej wymienionych sprawach 
dotyczących żądania określonego w: artykule 199 k.c., artykule 201 
k.c., artykule 202 k.c., a także powołania i odwołania zarządcy” 
(Gapska, Studzińska 2015: 645, 646, 648-649). Należy stwierdzić, że 
wpis zarządu do księgi wieczystej lub do zboru dokumentów jest 
obligatoryjny, co wynika z artykułu 611 k.c. w związku z artykułem 
16 ustęp 2 punkt 3 u.k.w.h. oraz artykułem 123 u.k.w.h. Ustanowie-
nie zarządu sądowego oznacza odsunięcie współwłaścicieli od za-
rządu, w ich imieniu bowiem zarząd sprawuje zarządca sądowy. Od 
chwili jego ustanowienia współwłaściciele lub współużytkownicy 
wieczyści mogą używać rzeczy tylko w ograniczonym zakresie, który 
nie przeszkadza w wykonywaniu zarządu. Współwłaściciel lub 
współużytkownik mogą być pozbawieni na wniosek innego współ-
właściciela, współużytkownika lub zarządcy używania rzeczy, jeżeli 
przeszkadza to zarządcy w wykonywaniu jego czynności. Sąd uchyla 
zarząd, gdy odpadła podstawa jego trwania. Zarządcą może być 
współwłaściciel lub osoba obca. Sąd Najwyższy słusznie wskazał 
w uchwale z dnia 10 października 2014 roku (III CZP 71/14, OSNC 
2015, nr 7-8, poz. 81), że zadaniem zarządcy wyznaczonego przez 
sąd jest „przede wszystkim prowadzenie racjonalnej gospodarki nie-
ruchomością”. Istota zaś takiego zarządu przymusowego sprowadza 
się do tego, że ustanowiony przez sąd zarządca zastępuje współwła-
ścicieli w wykonywaniu praw i w zakresie ich obowiązków, wynika-
jących z zarządu rzeczą wspólną. „Sprawowanie zaś zarządu, jak 
zauważa Sąd Najwyższy, nie ma na celu pozbawienia współwłaści-
cieli ich praw; odmiennie niż zarząd przymusowy w toku egzekucji 
z nieruchomości” (Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski 2016: 
414). „Należy przyjąć, iż na gruncie artykułu 612 §2 k.p.c. zażalenie 
przysługuje zarówno na postanowienie pozbawiające współwłaści-
ciela prawa używania rzeczy, jak i na postanowienie odmowne w tym 
przedmiocie, chociaż można spotkać w doktrynie poglądy ograni-
czające tą możliwość jedynie do postanowienia uwzględniającego 
wniosek” (Ereciński, Gudowski 2016: 405). Zgodnie z artykułem 5191 
§1 i §4 punkt 2 k.p.c. skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach 
o ustanowienie zarządu związanego ze współwłasnością nierucho-
mości. Z tego powodu nie przysługuje także zażalenie do Sądu Naj-
wyższego na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postę-
powanie w powyższej sprawie, a także postanowień wydanych 

w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej 
instancji na podstawie artykułu 3941 §2 k.p.c. Na podstawie artyku-
łu 613 k.p.c. nadwyżkę dochodów pochodzących z zebranych pożyt-
ków, jak i innych przychodów, zarządca wypłaca współwłaścicielom 
w terminach określonych przez sąd. Na wydatki składają się jednak 
także wierzytelności publiczne i inne. Nadwyżka jest wypłacana           
w stosunku do udziałów współwłaścicieli w nieruchomości wspól-
nej. Należy stwierdzić, że w zasadzie sąd określa terminy wypłaty 
nadwyżki oraz orzeka o wydaniu tej nadwyżki w naturze, w posta-
nowieniu o ustanowieniu zarządu. Jednak stosownie do okoliczno-
ści, sprawy te mogą zostać rozstrzygnięte także w dalszym toku 
postępowania. Do uchylenia zarządu dochodzi, gdy współwłaścicie-
le dojdą do porozumienia w przedmiocie dokonywania czynności 
związanych z utrzymaniem i pobieraniem pożytków i innych przy-
chodów z nieruchomości wspólnej. W związku z tym każdy z nich 
może wystąpić z takim wnioskiem do sądu. „Na podstawie artykułu 
615 k.p.c. w związku z artykułem 937 k.p.c. po uchyleniu zarządu 
zarządca jest obowiązany złożyć sprawozdanie ze swych czynności 
wraz z udokumentowanym sprawozdaniem rachunkowym, podle-
gające zatwierdzeniu przez sąd, po wysłuchaniu współwłaścicieli,              
a nadto zarządcy” (Marciniak, Piasecki 2016: 932, 933). Zgodnie              
z artykułem 615 k.p.c. w postępowaniu w przedmiocie wyznaczenia 
zarządcy i sprawowania zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o 
zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości (dotyczy to artykułu 931 
k.p.c. i artykułu 933-940 k.p.c.) co oznacza, że pewne przepisy nie 
mają zastosowania, inne muszą zostać zmodyfikowane, a pozostałe 
można stosować wprost. W związku z tym nie będzie miał zastoso-
wania §3 i §4 artykułu 931 k.p.c., ze względu na przydatność pierw-
szego z nich jedynie w postępowaniu egzekucyjnym, a w stosunku 
do drugiego na skutek szczególnej regulacji zawartej w artykule 612 
k.p.c. Z kolei artykuł 941 k.p.c. nie stosuje się wobec obowiązywania 
w tym zakresie artykułu 613 k.p.c. Natomiast pozostałe przepisy 
znajdą zastosowanie po zamianie słów „wierzyciel” i „dłużnik” na 
„współwłaściciel-uczestnik postępowania nieprocesowego”. Przepi-
sy te umożliwiają w świetle artykułu 931 k.p.c., ustanowienie za-
rządcą współwłaściciela rzeczy wspólnej. Na podstawie artykułu 933 
k.p.c. stosowanego bez żadnej zmiany, wprowadzenie zarządcy w za-
rząd może nastąpić przez komornika. Na zarządcy ciąży natomiast 
obowiązek wykonywania czynności potrzebnych do prowadzenia 
prawidłowej gospodarki, dlatego jest upoważniony do pobierania 
pożytków i przychodów z rzeczy, może je spieniężać i prowadzić do-
datkowe sprawy (artykuł 934 i 935 k.p.c.). Odpowiednio zastosowa-
nie znajdują także artykuł 936 k.p.c., artykuł 937 k.p.c., artykuł 938 
k.p.c. oraz artykuł 939 k.p.c., z tym jednak, że w przypadku ustano-
wienia zarządcą współwłaściciela, jego wynagrodzenie określa się 
według przepisów artykułu 205 k.c., przy uwzględnieniu artykułu 
207 k.c. Zarządca jest więc uprawniony do domagania się wynagro-
dzenia oraz zwrotu wydatków. „Odpowiednio można stosować tak-
że artykuł 940 k.p.c., dotyczący pokrywania przez zarządcę należno-
ści z uzyskiwanych dochodów, z pominięciem niemających tu 
zastosowania kosztów egzekucji” (Gapska, Studzińska 2015: 648). 
Na podstawie analizy orzecznictwa można stwierdzić, że apelacja 
przysługuje w następującym przedmiocie rozstrzygnięcia sądu I in-
stancji:

1. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 
roku (III CZP 149/07, OSNC 2009, nr 2, poz. 27), od posta-
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stancji w sprawie dotyczącej zarządu związanego ze współwłasno-
ścią wyrokiem, a nie postanowieniem co do istoty sprawy, nie ma 
wpływu na ocenę dopuszczalności skargi kasacyjnej, dokonywaną 
na podstawie artykułu 5191 §4 punkt 2 k.p.c.” (postanowienie SN 
z dnia 7 lipca 2004 roku, III CK 187/04, Biuletyn SN 2004, nr 12,                          
s. 9; Ereciński, Gudowski 2016: 403, 404, 408). „Zgodnie z artyku-
łem 24 u.w.l. w braku zgody wymaganej przez większość właścicieli 
lokali podjętej w formie uchwały, gdy ustawa tego wymaga, zarząd 
lub zarządca może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Musi jednak być 
podjęta próba jej podjęcia przez zwołanie zgromadzenia właścicieli 
lokali lub zbierania głosów w trybie obiegowym lub mieszanym, by 
móc wystąpić z takim wnioskiem. Takie orzeczenie sądu zastępuje  
uchwałę wspólnoty mieszkaniowej. Powinno ono uwzględniać cel 
zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli lokali, 
przez co należy rozumieć zarówno ich sferę majątkową, jak i nie-
majątkową. Należy zwrócić uwagę, że za właścicieli lokali uważa się 
także współwłaścicieli w częściach ułamkowych zgodnie z artykułem 
1a u.w.l. Natomiast ustanowienie zarządu przymusowego na pod-
stawie artykułu 26 u.w.l. ma zazwyczaj charakter przejściowy i na-
stępuje wtedy, gdy występuje dysfunkcja w sprawowaniu zarządu 
nieruchomością wspólną” (Balwicka-Szczyrba 2016: 211-213, 220, 
221). Ustanawia się go, gdy zarząd nie został powołany lub pomimo 
powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady 
prawidłowej gospodarki, na żądanie każdego ze współwłaścicieli. 
Należy zauważyć, że w toku postępowania o ustanowienie zarządu 
związanego ze współwłasnością mogą pojawić się poważne pro-
blemy związane z ustaleniem adresów uczestników postępowania. 
Wiążą się z nieaktualnymi już wpisami w księdze wieczystej, gdzie 
ujawnione są osoby, które albo nie są już współwłaścicielami, gdyż 
doszło do sprzedaży lub dawno nie żyją. W takim wypadku zacho-
dzi potrzeba ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca 
pobytu zgodnie z artykułem 144 k.p.c. lub przeprowadzenia postę-
powania o uznanie tego współwłaściciela za zmarłego. Może także 
zachodzić konieczność uzyskania prawomocnego postanowienia 
o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu windykacyjnego lub za-
rejestrowanego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia 
w celu ustalenia kręgu spadkobierców osoby zmarłej. „Szczególnie 
dotyczy ten problem przedwojennych kamienic i gruntów położo-
nych na wsi lub na przedmieściach, które zaczynają budzić zainte-
resowanie przedsiębiorców, chociażby pod działalność reklamową 
lub transportową” (Baran 2013: 1114-1117). „Dla wyróżnienia po-
stępowania nieprocesowego od procesu kluczowy jest brak istnie-
nia dwóch przeciwstawnych podmiotów oraz, co do zasady, brak 
sporu między nimi” (Policzkiewicz, Siedlecki, Wengerek 1973: 12). 
W sprawach o ustanowienie zarządu związanego ze współwłasno-
ścią nieruchomości spełniona zostaje jedynie pierwsza z podanych 
cech. Zazwyczaj bowiem istnieje konflikt między współwłaścicielami, 
co do należytego zarządzania rzeczą wspólną. Ustanowienie zarządu 
należy uznać za prawo w istocie bardzo podobne w swojej naturze 
do ograniczonych praw rzeczowych, które zgodnie z wolą ustawo-
dawcy zostało w ten sam sposób potraktowane, „gdyż orzeczenie 
w tym przedmiocie zastępuje oświadczenie woli” współwłaścicieli 
(Korzan 1972: 174). Wywołuje bowiem takie same skutki, jakby do-
szło do zawarcia między nimi umowy. Jest to spowodowane tym, że 
oprócz artykułu 64 k.c. i artykułu 1047 k.p.c., obowiązują konkret-
ne normy materialnoprawne umożliwiające wydanie postanowienia 

nowienia odwołującego i ustanawiającego innego zarządcę 
nieruchomości;

2. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 
2001 roku (III CZP 51/00, OSN 2001 nr 6, poz. 81) od po-
stanowienia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania 
zarządcy, wydanego na podstawie artykułu 937 §2 k.p.c. 
w związku z artykułem 615 k.p.c.;

3. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2011 
roku (III CZP 140/10, OSNC 2011 nr 11, poz. 123) od posta-
nowienia sądu I instancji w przedmiocie przyznania wyna-
grodzenia zarządcy (artykuł 939 §1 k.p.c. w związku z arty-
kułem 615 k.p.c.);

4. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 
2006 roku (III CZP 49/06, OSNC 2007 nr 7-8, poz. 98) od po-
stanowienia sądu I instancji, wydanego na podstawie artykułu 
613 k.p.c., zobowiązującego zarządcę do wypłacenia określo-
nej kwoty tytułem nadwyżki dochodów, będącego orzecze-
niem co do istoty sprawy w rozumieniu artykułu 518 k.p.c.

Zażalenie przysługuje zaś na postanowienie w sprawie: 
1. Pozbawienia współwłaściciela możności używania rzeczy 

oraz odmowy takiego pozbawienia (artykuł 612 k.p.c.);
2. Skazania zarządcy na grzywnę (artykuł 938 §2 k.p.c. w związ-

ku z artykułem 394 §1 pkt 5 k.p.c. oraz artykułem 615 
k.p.c.).

Po analizie orzecznictwa dotyczącego kasacji można uznać, że 
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów skarga kasacyjna 
nie przysługuje w sprawach:

1. Dotyczących podziału rzeczy (łac. quoad usum), gdy pod-
stawą prawną żądania współwłaścicieli jest artykuł 201 k.c. 
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1997 r., 
I CZ 7/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 111; postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 17 lipca 1997 r., III CZ 30/97, LEX nr 
50769);

2. O uregulowanie zarządu rzeczą wspólną przez wydzielenie 
części nieruchomości do wyłącznego korzystania przez jed-
nego ze współwłaścicieli (postanowienie Sądu Najwyższego 
z dnia 7 maja 1997 roku, I CZ 45/97, LEX nr 1229992);

3. O określenie zarządu wspólnym prawem do najmu lokalu 
(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 
1997 roku, I CKN 317/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 86),

4. Dotyczących zarządu ustanowionego na podstawie artykułu 
19 u.w.l. i 20 u.w.l.; (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
11 maja 1998 roku, I CKN 101/98, Biuletyn SN 1998, nr 11, 
s. 12);

5. O zmianę umieszczonego w wyroku rozwodowym rozstrzy-
gnięcia co do sposobu korzystania z mieszkania przez czas 
wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżon-
ków (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 października 
1999 roku, II CKN 907/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 69);

6. Dotyczących wypłaty przez zarządcę określonej kwoty tytu-
łem nadwyżki dochodów, zobowiązanego postanowieniem 
wydanym w trybie artykułu 613 k.p.c. (Uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 22 listopada 2006 roku, III CZP 49/06, OSNC 
2007, nr 7-8, poz. 39).

„Sąd Najwyższy stwierdził także, że orzeczenie przez sąd II in-
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co do istoty sprawy ustanawiające zarząd nieruchomością wspólną 
w postaci: artykułu 199 k.c., artykułu 201 k.c., artykułu 202 k.c., ar-
tykułu 206 k.c. oraz w drodze pośredniej interwencji sądu w konflikt 
między współwłaścicielami w postaci: artykułu 203 k.c, artykułu 26 
u.w.l., artykułu 208 k.c., artykułu 24 u.w.l., artykułu 935 §3 k.p.c. 
i artykułu 936 k.p.c. w związku z artykułem 10641 k.p.c. „W prze-
ciwnym razie orzeczenie nie mogło by zastąpić oświadczenia woli” 
poszczególnych współwłaścicieli (Korzan 1977: 86-89). Warto także 
wskazać, iż w postępowaniu nieprocesowym sąd może nie uznać 
interesu prywatnego większości współwłaścicieli i realizując przepisy 
ustawy orzec w sposób odmienny. Ten organ państwowy także przy 
ustanawianiu zarządu ma bowiem „realizować przede wszystkim 
interes publiczny” (Kollhosser 1970: 238).

Podsumowanie

Na podstawie rozważań zawartych w niniejszym artykule moż-
na stwierdzić, że skomplikowane stosunki związane ze stosunkiem 
prawnym współwłasności, złożonym sposobem podziału nierucho-
mości, stosunkowo łatwo mogą doprowadzić do konfliktów zwią-
zanych z dokonywaniem czynności zarządu rzeczą wspólną. W tym 
zakresie zachodzi konieczność rozstrzygnięcia pojawiających się pro-
blemów przez sąd. Słusznie jednak uznano orzeczenia w przedmio-
cie podjęcia poszczególnych czynności czy ustanowienia zarządu za 
postanowienia co do istoty sprawy. Zasadnie też sprawy te zostały 
przeniesione do postępowania nieprocesowego, gdyż nie ma tu za-
stosowania zasada dwustronności, ale także orzeczenie ma postać 
orzeczenia zastępującego oświadczenie woli, które zdecydowanie 
częściej występuje w postępowaniu nieprocesowym niż w procesie.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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Real Estate Crowdfunding – Tłum jako alternatywne 
źródło finansowania nieruchomości

Real Estate Crowdfunding 
– Crowd as an alternative source for real estate financing 

The aim of the article is to show the crowdfunding as an 
alternative method of investing in real estate. Crowdfunding, 
understood usually as the financing of the crowd, were here re-
defined and adapted to the specifics of the real estate market. 
Considering the trends observed in the world, it is expected that 
this form of financing of real estate investment will develop dy-
namically also in Poland and in a relatively short period will be-
come an important alternative source of raising funds for realiza-
tion of real estate investment projects.

Keywords: crowdfunding, real estate crowdfunding, crowdinvest-
ing, crowdonomics, crowd.

Celem artykułu jest ukazanie crowdfundingu jako alterna-
tywnej metody inwestowania w nieruchomości. Konstytutywne 
założenia crowdfundingu, rozumianego powszechnie jako finanso-
wanie przez Tłum, zostały tutaj przedefiniowane i dostosowane do 
specyfiki funkcjonowania rynku nieruchomości. Celem pobocznym 
uczyniono usystematyzowanie wiedzy w zakresie crowdfundingu, 
ze szczególnym uwzględnieniem crowdfundingu inwestycyjnego 
(ang. crowdinvesting) oraz crowdfundingu nieruchomości (ang. 
real estate crowdfunding). Biorąc pod uwagę zaprezentowane 
światowe tendencje, prognozuje się, że wykorzystywanie Tłu-
mu jako źródła finansowania nieruchomości będzie rozwijać się                  
w dynamiczny sposób również w Polsce i relatywnie szybko stanie 
się alternatywną metodą pozyskiwania środków finansowych na 
realizacje projektów inwestycji w nieruchomości.

Słowa kluczowe: crowdfunding, crowdfunding nieruchomości, 
crowdinvesting, crowdnomia, tłum.
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Nie ulega wątpliwości, że jedną z charakterystycznych cech 
współczesnego świata jest bezprecedensowy dynamizm przemian 
i postępu technologicznego. Wyłonienie się nowego paradygmatu 
technologicznego, eksplozja informacyjna oraz nasilające się proce-
sy globalizacyjne determinują całe otoczenie społeczne, w tym wa-
runki funkcjonowania współczesnej gospodarki i rynku nieruchomo-
ści. Na naszych oczach realizuje się tofflerowska wizja rzeczywistości 
(Toffler 1985) – rzeczywistości nieustannych zmian, wobec których 
człowiek musi wykazać się bezustannym stanem gotowości, adapta-
cji i otwartości. Dla obejmującej nas rewolucji technologiczno-kultu-
rowej i ekonomicznej, postępującej nieprzerwanie i przyspieszającej 
wykładniczo, odpowiednie wydaje się pojęcie Świata 2.0, które zy-
skuje coraz większą popularność w dyskursie publicznym. Bez wzglę-
du na sposób interpretacji zachodzących przeobrażeń, większość ba-
daczy zgodna jest co do faktu, że to przede wszystkim nowoczesne 
technologie leżą u ich źródeł, przy czym sieci Internet nadaje się tu 
kluczowe znaczenie. Przyjmuje się, że jednym z elementów Świata 
2.0 jest Web 2.0, wyrażająca nową filozofię rozumienia Internetu – 
jako platformy współuczestnictwa i współtworzenia, przyczyniającej 
się do uzyskania efektu sieciowego poprzez tak zwaną „architekturę 
uczestnictwa” (O’Reilly 2005). Web 2.0, określana mianem „współ-
czesnego oblicza Internetu”, stanowi tym samym przejaw demokra-
tyzacji komunikacji i zatarcie granicy między twórcą a odbiorcą – od-
danie prawdziwej władzy w ręce użytkowników Sieci (Malinowski, 

Sołtysiak, Palma, Giełzak 2015: 28). W efekcie, serwisy internetowe 
stają się współtworzone przez użytkowników dzięki wykorzystaniu 
efektów sieciowych i kolektywnej inteligencji. Zmiana paradygmatu 
Internetu – czy wręcz jego filozofii – jest determinantem dla powsta-
nia szeregu nowych koncepcji, w których kategoria e-Tłumu (rozu-
mianego tutaj jako cyfrowy Tłum) i współpracy sieciowej stanowi 
kluczową kwestię. Warto wspomnieć tu w szczególności o koncepcji 
wikinomii (ang. wikinomics), autorstwa D. Tapscotta i A. D. Williamsa, 
odwołującej się do możliwości i woli wymiany wiedzy i informacji, 
wdrażaniu innowacji i (współ)tworzenia wartości przez społeczności 
wirtualne (Tapscott, Williams 2008). System Tapscotta i Williamsa 
bazuje w głównej mierze na kolektywnej współpracy e-Tłumu w celu 
rozwiązania problemu lub wykreowania produktu czy usługi i tym 
samym partycypacji w kształtowaniu nowoczesnych zasobów sieci 
internetowej. Współczesny trend wikinomii jest zbieżny również 
z koncepcją „inteligencji zbiorowej” (ang. collective intelligence) 
P. Lévy’ego (Lévy 1997), „mądrości tłumu” (ang. wisdom crowd)             
J. Surowieckiego czy socjalnomii (ang. socialnomics) – hybrydzie 
terminów „social media” i „economics” (Qualman 2012), którą z ko-
lei należy identyfikować jako gospodarkę wykorzystującą społecz-
nościowy potencjał Internetu. Przyjmuje się, że powyższe terminy 
powinny zostać zintegrowane w jedno, bardziej holistyczne poję-
cie, jakim jest crowdnomia (ang. crowdnomics), a więc „gospodarka 
permanentnie wykorzysująca potencjał drzemiący w tłumie poprzez 
specjalnie stworzone narzędzia internetowe” (Woźniak, Dziedzic, 
Chrzanowski 2014: 95). Z kolei B. F. Malinowski i M. Giełzak propo-
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nują synonimiczny termin „crowding”, tłumaczony jako „uogólniają-
ce pojęcie, odnoszące się do wszelkich form angażowania cyfrowego 
Tłumu w życie i działalność firm, fundacji, grup nieformalnych i in-
nych organizacji” (Malinowski, Giełzak 2015: 271). W polskiej litera-
turze przedmiotu crowdnomia czy crowding najczęściej funkcjonują 
pod pojęciem „ekonomia społecznościowa” , którą rozumie się jako 
dział ekonomii zajmujący się gospodarką zbudowaną na rozproszo-
nych sieciach połączonych jednostek i społeczności (Król 2013). Jed-
ną z konstytutywnych cech ekonomii społecznościowej są finanse, 
które utożsamiać należy tutaj z bezpośrednimi formami finanso-
wania oraz modelami inwestycyjnymi, decentralizującymi proces 
inwestycyjny, napędzanymi przez wirtualną społeczność. Faktem 
jest, że założenia te odzwierciedlone są w modelu Crowdfundingu 
i Crowdinvestingu – w tym Real Estate Crowdfundingu (dalej RE-CF), 
którym poświęcony jest niniejszy tekst. 

Crowdsourcing: moc sprawcza e-Tłumu

Od momentu powstania klasycznych opracowań na temat 
zachowań tłumu autorstwa chociażby G. Le Bona i G. Tarde’a, fe-
nomen tłumu stanowi przedmiot rozważań wielu badaczy. Faktem 
jest, że przez większość z nich tłum do tej pory był postrzegany jako 
zgromadzenie większej grupy ludzi, mające miejsce w określonej 
przestrzeni i czasie, której uczestnicy reagują na te same bodźce 
i impulsy w zbliżony, a nawet identyczny, sposób (Kowalska 2015: 
83). Współczesne, tj. pojawiające się w drugiej połowie XX i w XXI 
wieku, ujęcia tłumu, akcentują jego potencjał i stanowią w głównej 
mierze pozytywną interpretację jego zachowań. To tutaj wpisuje 
się koncepcja smart mobs (tłumaczona z ang. jako bystre tłumy) 
H. Rheingolda, koncepcja crowd wisdom (tłumaczona z ang. jako 
mądrość tłumu) J. Surowieckiego czy uwzględniająca je w swoich 
założeniach idea crowdsourcingu autorstwa J. Howe’a (Howe 2008). 
Co prawda, za tymi koncepcjami nie kryją się teorie społeczne w na-
ukowym tego słowa znaczeniu, stanowią jednak udane próby opisu 
zróżnicowanych zachowań i działań zbiorowych, podkreślając tym 
samym wpływ wykorzystywania nowoczesnych technologii. Z dru-
giej strony teorie te stanowią doskonałą egzemplifikację zjawiska, 
które – za M. Szpunar – należy określić mianem rewitalizacji psy-
chologii tłumów (Szpunar 2009). Nie ulga wątpliwości, że tłum (ang. 
crowd) otwiera przed dzisiejszą gospodarką olbrzymie możliwości 
– również dla funkcjonowania rynku nieruchomości. Wcześniej nie-
dostrzegany, systematycznie pomijany, obecnie staje się kluczem do 
przewagi konkurencyjnej wielu organizacji i – adekwatnie do zało-
żeń crowdsourcingu – również źródłem w zasadzie nieograniczonych 
zasobów czasowych i intelektualnych (Chrzanowski, Dziedzic 2014: 
7). Dzisiaj tłum jest utożsamiany raczej z takimi pojęciami jak Tłum 
2.0, społeczeństwo sieci, cyfrowy Tłum, e-Tłum lub CROWD, a jawi 
się on jako „kreujące się spontanicznie i obejmujące dowolną grupę 
demograficzną zrzeszenie świadomych, zaradnych i twórczych użyt-
kowników Internetu” (Malinowski, Giełzak 2015: 271-271). „Tłum” 
pisany wielką literą – jest to celowe rozróżnienie numeryczne. O ile 
tłum (1.0) stanowił stereotypowe wyobrażenie często bezmyślnej, 
destruktywnej masy, o tyle Tłum (2.0) jest twórczym, kolektywnie 
inteligentnym żywym organizmem (Ziobrowska 2016). Na tej pod-
stawie kluczowe znaczenie nadaje się tutaj zdolności Tłumu do 
kreowania wartości w oparciu o kolektywną, globalną współpracę. 

Jak piszą Malinowski i Giełzak: „proces ten stanowi otwarcie się na 
masową partycypację CROWDu w zadaniach, które zwyczajowo wy-
konuje się wewnątrz organizacji lub zleca specjalistom. Crowdso-
urcing umożliwia dostęp do w zasadzie nieograniczonych zasobów 
czasowych i intelektualnych rozporoszonej, niejednorodnej rzeszy 
ludzi w Tłumie, którzy chcą w danej inicjatywie crowdsourcingo-
wej wziąć udział” (Malinowski, Giełzak 2015: 272). Istnienie wiele 
różnych koncepcji crowdsourcingu oraz różnych rodzajów inicjatyw 
w całym spektrum jego form, implikujących powstawanie szeregu 
typologii. Warto jednak sięgnąć do źródła i za J. Howe’em wyróżnić 
następujące rodzaje crowdsourcingu (Howe 2008):

1. Inteligencję zbiorową (ang. colllective intelligence, wisdom 
of the crowd) – rozumianą tu jako rozwiązywanie proble-
mów przez tłum;

2. Tworzenie wartości przez tłum (ang. crowdcreation, user-ge-
nerated content) – wykorzystywanie potencjału twórczego 
użytkowników do kreowania nowych produktów, usług, 
treści; 

3. Zlecanie internautom wyboru najlepszych rozwiązań, gro-
madzenie opinii i sądów (ang. crowdvoting); 

4. Społecznościowe pozyskiwanie funduszy (ang. crowdfun-
ding). 

Warto ponownie zaakcentować fakt, że najistotniejszym ele-
mentem projektu crowdsourcingowego jest Tłum, a ściślej mówiąc 
rzesza internautów, która dzięki skumulowaniu wiedzy, umiejętności 
i zasobów jest w stanie efektywniej niż każdy z nich z osobna dzia-
łać w określonym celu: rozwiązywać problemy, projektować nowe 
produkty i usługi, agregować duże ilości danych, czy też gromadzić 
fundusze (Kowalska 2015: 151). Przez wzgląd na myśl przewodnią 
niniejszej pracy, ostatniemu aspektowi mocy sprawczej e-Tłumu tj. 
potencjału do gromadzenia środków finansowych, nadaje się tutaj 
szczególnie znaczenie. Obecnie crowdfunding postrzegany jest jako 
niezależne zjawisko, a rozpatruje się go jako zdemokratyzowany 
mechanizm finansowania przez Tłum różnych przedsięwzięć, w tym 
również (grupowych) inwestycji w nieruchomości. Tłum stanowi 
w coraz większym stopniu samowystarczalny byt, który niezwykle 
dynamicznie dostosowuje rzeczywistość do własnych potrzeb, cze-
go crowdfunding jest koronnym przykładem (Malinowski, Giełzak 
2015: 10-11).

Crowdfunding: Tłum jako źródło
 finansowania nieruchomości

Termin crowdfunding uznawany jest za neologizm, powstały 
z połącznia terminów crowd i funding, stąd utożsamiany z mecha-
nizmem gromadzenia środków finansowych przez cyfrowy Tłum. 
W polskiej literaturze przedmiotu przyjęło się tłumaczenie cro-
wdfundingu jako „finansowanie społecznościowe” – należy jednak 
zaznaczyć, że przekład ten jest nieprecyzyjny. Społeczność to jednak 
pojęcie węższe niż crowd. Co więcej, crowdfunding jawi się nie tyle 
jako źródło alternatywnego finansowania projektów i przedsięwzięć, 
a więc metodę pozyskiwania kapitału, a jest obecnie „czymś ponad 
to”. Celem prowadzących kampanie jest poruszyć nie określoną 
społeczność, ale rzesze ludzi, których potencjalnie nic ze sobą nie 
łączy (Malinowski, Giełzak 2015: 8). „Środki, zwykle o jednostko-
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D. Dziuba

Proces realizowany w środowisku internetowym, ak-
tywizowany poprzez otwarte zgłoszenie oferty (celu 
przedsięwzięcia, projektu), polegający na pozyskiwaniu 
wolnych środków finansowych od potencjalnie ogrom-
nej liczby rozproszonych uczestników „tłumu” (Dziuba 
2015: 12)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Król 2013; Dziuba 2015.

Zaprezentowane stanowiska w przedmiocie istoty czy założeń 
crowdfundingu można uznać za zbieżne (w tym sieć internetowa 
jako cecha konstytutywna crowdfundingu) chociaż reprezentują 
różny poziom szczegółowości i akcentują różne obszary zastosowań 
crowdfundingu, koncentrując się na wybranych przez badaczy mode-
lach funkcjonowania. Na potrzeby niniejszej pracy przyjmuje się, za 
D. Dziubą, że na finansowanie przez Tłum można patrzeć w szerszym 
lub węższym ujęciu. Stąd, crowdfunding można interpretować jako 
„niemal dowolną formę gromadzenia środków finansowych poprzez 
sieć komputerową (ujęcie szersze). Z kolei węższa definicja akcentu-
je „proces, w którym np. przedsiębiorcy, artyści czy organizacje non 
profit zbierają środki finansowe na potrzeby ich projektów, przedsię-
wzięć, czy organizacji, bazując na wsparciu wielu osób (z internetowe-
go „tłumu”), które wspólnie ofiarowują pieniądze na takie projekty, 
przedsięwzięcia itp. bądź inwestują w nie” (Dziuba 2012: 84). Należy 
szczególne podkreślić fakt, że pomimo różnorodności i liczby rozstrzy-
gnięć definicyjnych dotyczących koncepcji samego crowdfundingu, 
problematyka crowdfundingu nieruchomości jawi się jako skromna 
czy wręcz uboga i w polskiej literaturze przedmiotu wciąż niewiele 
istnieje rozważań na ten temat. W ostatnich latach rynek finanso-
wania społecznościowego dynamicznie się rozwija na całym świecie, 
przyjmując coraz to nowe formy, a jednocześnie ściągając na siebie 
zainteresowanie instytucji regulacyjnych. Jako potwierdzenie tej tezy 
można wskazać stanowisko Komisji Europejskiej, która w 2014 roku 
wydała komunikat dotyczący uwolnienia potencjału finansowania 
społecznościowego. Według Komisji: „w finansowaniu społeczno-
ściowym istnieje ogromny potencjał pod względem uzupełniania tra-
dycyjnych źródeł finansowania i wspierania finansowania gospodarki 
realnej” (COM 2014: 2). Od 2010 roku możemy obserwować wzrost 
wartości globalnego rynku crowdfundingu. W 2010 roku wynosiła 
ona 0,5 mld dolarów, w 2011 – 0,8 mld dolarów, w 2012 – 2,8 mld 
dolarów, w 2013 – 6,1 mld dolarów, a w 2014 – 16,2 mld dolarów. 
Zgodnie z danymi firmy Massolution, globalny rynek crowdfundin-
gu urósł w 2015 roku o 112%, aż do 34,4 mld dolarów (Ziobrowska 
2016: 289). W praktyce, crowdfunding może być realizowany poprzez 
różne modele, a każdy z nich jest zwykle zorientowany na realizację 
innych celów. Stąd, finansowanie społecznościowe za pośrednictwem 
poszczególnych platform crowdfundingowych różni się poziomem ry-
zyka i zwrotem z inwestycji, a także rodzajem gratyfikacji związanej 
z udzielaniem wsparcia finansowego. Obierając za kryterium kwali-
fikacji charakter świadczenia i relacji między stronami wyróżnia się 
(Dziuba 2015: 22-23; Malinowski, Giełzak 2015: 45-46):

1. Model donacyjny (ang. donation-based crowdfunding, ang. 
charity crowdfunding), nazywany także charytatywnym;

2. Model z nagradzaniem uczestników (ang. reward-based cro-
wdfunding), czyli „crowdfunding klasyczny”;

3. Model pożyczkowy (ang. debt-based crowdfunding, ang. 
social lending);

wych, niewielkich udziałach, uzyskiwanie są z relatywnie dużej (sie-
ciowej) populacji. Motywacją takiego działania może być, z punktu 
widzenia donatora, filantropia, czy też pozyskiwanie drobnych na-
gród rzeczowych, finansowych, a nawet udziałów i akcji w przed-
sięwzięciach o charakterze inwestycyjnym” (Dziuba 2015: 9). Jako 
twórcę terminu wskazuje się M. Sullivana, który w 2006 roku na 
forum blogu „fundavlog” stwierdził m.in. „(…) gromadzenie środków 
finansowych z „tłumu” jest bazą, od której wszystko inne zależy i jest 
tworzone” (Dziuba 2015: 9). Naturalnie, od tego czasu w literaturze 
przedmiotu pojawiły się liczne ujęcia definiowania crowdfundingu 
– wybrane przykłady zestawiono w tabeli 1. Przykładowo, zgodnie 
ze stanowiskiem T. Lamberta i A. Schwienbachera, „koncepcja cro-
wdfundingu posiada swoje korzenie w szerszym pojęciu, jakim jest 
crowdsourcing, który wykorzystuje tłum do pozyskania pomysłów, 
komentarzy i rozwiązań (…). W przypadku crowdfundingu, celem 
jest zebranie pieniędzy na inwestycje; dla tych potrzeb wykorzystuje 
się sieci społeczne, a w szczególności Internet (Lambert, Schwienba-
cher 2010: 2). Z kolei A. Brunello twierdzi, że crowdfunding to pro-
ces, w trakcie którego współpracuje większa liczba osób. Decydują 
się one na wyasygnowanie własnych pieniędzy, na wsparcie wysił-
ków, projektów oraz wizji innych prywatnych osób, firm, przedsię-
biorstw czy organizacji (Brunello 2016). Na tej podstawie przyjmuje 
się, że istotą crowdfundingu jest wykorzystanie „mocy” tłumu do 
finansowania niewielkich przedsięwzięć, dla których pozyskiwanie 
kapitału tradycyjnymi metodami nie jest możliwe. 

Tabela 1. Wybrane ujęcia definicyjne crowdfundingu

Autorzy Definicje

T. Lambert, 
A. Schwien-

bacher

Crowdfunding zawiera otwarte zgłoszenie, zasadniczo 
za pośrednictwem Internetu, które ma na celu zgroma-
dzenie środków finansowych w formie darowizny, bądź 
w zamian za jakąś formę wynagrodzenia lub/i prawa do 
głosowania, w celu wspierania określonej inicjatywy 
(Lambert, Scwienbacher 2010:4)

A. Schwien-
bacher,               

B. Larralde

Crowdfunding to finansowanie projektu lub przedsię-
wzięcia przez grupę pojedynczych jednostek zamiast 
profesjonalistów (np. banków, funduszy wysokiego ry-
zyka lub aniołów biznesu). (...) Crowdfunding funkcjo-
nuje bez pośredników: przedsiębiorca „dotyka tłumu” 
przez zbieranie pieniędzy bezpośrednio od poszczegól-
nych jednostek (Schwienbacher, Larrade 2010: 4)

K. Król

Rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego 
na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian 
za określone świadczenie zwrotne, który angażuje sze-
rokie grono dawców kapitału, charakteryzuje się wyko-
rzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą 
barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, 
niż ogólnodostępne na rynku (Król 2013)

G. Borello,
V. de 

Crescenzo
F. Pichler

Crowdfunding jest nową praktyką finansową, poprzez 
którą ludzie, zwykle mieszkający w różnych strefach 
geograficznych, uczestniczą w finansowaniu projektów 
dla nich interesujących; pieniądze są gromadzone po-
przez elektroniczne systemy, wykorzystujące technolo-
gię Web 2.0 (Borello, de Crescenzo, Pichler 2015: 2)

B. F. 
Malinowski,  
M. Giełzak

Demokratyczna i cyfrowa metoda finansowania projek-
tów, w której dowolna osoba udziela swoimi pieniędz-
mi „wotum zaufania” danemu pomysłowi w zamian za 
konkretną korzyść. To również demokratyczna forma 
marketingu, łącząca zaufanie i dialog z gospodarką do-
świadczeń i mechanizmami społecznościowymi (Mali-
nowski, Giełzak 2015: 271)
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• model funduszu inwestycyjnego bazującego na crowdfun-
dingu (ang. crowdfunding investment fund);

• inne modele inwestycyjne, w tym sieci inwestorów. 

W tabeli 2 zestawiono szacunkowe wartości rynku europejskie-
go dla wybranych modeli crowdfundingu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem crowdfundingu nieruchomości.

Tabela 2. Orientacyjna wartość rynku europejskiego z uwzględnieniem 
poszczególnych modeli crowdfundingu (2015)

Lp. Alternatywny model finansowania
Wartość rynku 
(Europa, 2015, 

mln €)

1. Bezpośrednie pożyczki konsumenckie 
(Peer-to-Peer Consumer Lending) 365,80

2. Bezpośrednie pożyczki biznesowe 
(Peer-to-Peer Business Lending) 212,08

3. Crowdfunding udziałowy 
(Equity-based Crowdfunding) 159,32

4.
Crowdfunding z nagradzaniem 

niefinansowym 
(Reward-based Crowdfunding)

139,27

5. Model wykupu faktur 
(Invoice Trading) 80,59

6. Crowdfunding nieruchomości 
(Real Estate Crowdfunding) 26,97

7. Crowdfunding donacyjny 
(Donation-based Crowdfunding) 10,73

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sustaining Momentum 
2016: 31.

Crowdfunding udziałowy – kluczowy dla roztrząsanego tutaj 
zagadnienia – należy utożsamiać z metodą finansowania projektu, 
polegającą na odsprzedaży określonej liczby udziałów przedsię-
biorstwa inwestorom indywidualnym w formule tzw. open-call (tj. 
zaproszenia do współfinansowania projektu skierowanego do sze-
rokiego grona potencjalnych inwestorów – tłumu), za pomocą plat-
formy crowdfundingowej. Pierwszym rynkiem organizującym obrót 
udziałami crowdfundingowymi jest uruchomiony w kwietniu 2015 
roku CFX Market (ang. CrowdFunding CrossMarkets). Instytucja ta 
jest własnością mieszczącej się w Chicago platformy crowdfundingo-
wej rynku nieruchomości PeerRealty (Gostkowska-Drzewicka 2016: 
60). 

Crowdfunding nieruchomości: mechanizm 
finansowania inwestycji w nieruchomości 

za pomocą crowdfundingu

Dążąc do usystematyzowania pojęcia rynku nieruchomości,         
M. Bryx zestawia całe spektrum różnorodnych działań podmiotów 
związanych z rynkiem nieruchomości w cztery grupy, identyfikując tym 
samym następujące podsystemy rynku nieruchomości (Bryx 2006):

4. Model udziałowy/inwestycyjny (ang. equity-based cro-
wdfunding, ang. crowdinvesting);

5. Model hybrydowy, scalający wymienione wcześniej modele. 

Istotą modelu donacyjnego jest tworzenie internetowej plat-
formy crowdfundingowej, służącej do komunikacji z Tłumem i zgła-
szania oferty przedsięwzięcia, zbiórki finansów na określony cel. Co 
znamienne dla modelu donacyjnego – nie występuje tutaj świad-
czenie zwrotne (gratyfikacja), a więc nie zachodzi jedno z konsty-
tutywnych założeń crowdfundingu. Stąd istnieją wątpliwości czy 
model ten kwalifikuje się jako forma crowdfundingu, czy raczej jest 
przejawem fundraisingu, identyfikowanego zwyczajowo z finanso-
waniem działalności pozarządowej i charytatywnej (Malinowski, 
Giełzak 2015). Modyfikacją jest model z gratyfikowaniem uczestni-
ków, nazywany również sponsorskim, koncentrujący się zwykle na 
wspieraniu kreatywnych projektów lub jednostek. Model z nagra-
dzaniem uczestników jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym ro-
dzajem finansowania przez Tłum. Jego istotą jest świadczenie zwrot-
ne w postaci materialnych lub niematerialnych nagród (ang. perks), 
jak chociażby spotkania z autorami projektu, gadżety z logiem pro-
jektu czy wpisanie na szczególną listę podziękowań. Crowdfunding 
pożyczkowy bywa charakteryzowany jako „cyfrowe wydanie popu-
larnych kas oszczędnościowo-kredytowych” (Malinowski, Giełzak 
2015: 45) – oferuje możliwość bezpośredniego pożyczania środków 
finansowych od cyfrowego Tłumu, z pominięciem tradycyjnych 
organizacji finansowych – organizacji pośredniczących. Wyróżnia 
się tutaj model mikrokredytów oraz model pożyczek społecznych, 
udzielanych projektodawcy przez e-Tłum. Naturalnie po upływie 
określonego czasu, środki zwracane są z niewielkimi odsetkami. Naj-
istotniejszym rodzajem crowdfundingu – z punktu widzenia finanso-
wania inwestycji w nieruchomości – jest crowdfunding udziałowy, 
nazywany również inwestycyjnym (ang. crowdinvesting). Ten model 
finansowania umożliwia wspierającym nabycie proporcjonalnego do 
dokonanej wpłaty udziału w przedsiębiorstwie lub partycypowanie 
w zyskach generowanych przez projekt. W ramach crowdfundingu 
udziałowego – za D. Dziubą – można zidentyfikować następujące 
submodele (Dziuba 2015: 23):

• model udziałowy (ang. contribution crowdfunding), zwany 
partycypacyjnym lub kolektywnym (ang. collective invest-
ment) współfinansowaniem firm; 

• model inwestycyjny – akcyjny (ang. securities model), w tym 
handlu akcjami na rynkach pierwotnym i wtórnym;

• model inwestowania w inne papiery wartościowe (obliga-
cje; ang. crowdbonds);

• model community shares, czyli papiery wartościowe, na 
potrzeby finansowania lokalnych, „społecznych” przedsię-
biorstw; 

• model inwestowania w nieruchomości (ang. real estate cro-
wdfunding), w tym komercyjne, rezydencje i wielorodzinne/
apartamenty; 

• model wykupu faktur (ang. invoice trading) i innych zobo-
wiązań firmy;

• model bazujący na tantiemach (ang. royalty-based cro-
wdfunding);

• model inwestowania pieniądzem cyfrowym Bitcoin i innymi 
kryptowalutami; 
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3,5 bln USD” (Róziecki 2016). Uznaje się, że crowdfunding nieru-
chomości (RE-CF; Real Estate Crowdfunding) polega na zbiorowym 
inwestowaniu w nieruchomości za pomocą platform crowdfundin-
gowych, z poziomu których można nabyć udziały w projektach in-
westycyjnych w nieruchomości (Gostkowska-Drzewicka 2016: 61). 
Na tej podstawie wnioskuje się, że w crowdfundingu rynku nieru-
chomości uczestniczą (Pioszyk 2015):

• oferent (projektodawca), czyli osoba fizyczna lub podmiot 
gospodarczy poszukujący środków na sfinansowanie inwe-
stycji w nieruchomości. „Korzyścią będzie, po pierwsze, ze-
branie środków na uruchomienie inwestycji. Po drugie, zysk 
ze sprzedaży, jaki wygeneruje inwestycja”;

• inwestorzy, czyli osoby, które zdecydują się na sfinansowa-
nie projektu poprzez wykup udziałów; „Kiedy inwestycja 
dobiegnie końca i nieruchomość zostanie sprzedana, zysk 
ze sprzedaży zostanie podzielony pomiędzy udziałowców”;

• platforma crowdfundingowa pełniąca rolę pośrednika po-
między oferentem a inwestorami (i zarabiająca na prowi-
zjach od zebranych środków). 

Pierwsza platforma crowdfundingowa z przeznaczeniem dla ryn-
ku nieruchomości została uruchomiona w 2010 roku (Goins 2014: 11), 
a już w grudniu 2015 roku na świecie funkcjonowało aż 214 takich 
serwisów. Zgodnie z danymi zestawionymi na wykresie 1, zdecydo-
wanie największą aktywność w tej dziedzinie odnotowano w Stanach 
Zjednoczonych, skąd – zgodnie z danymi na 2015 rok – „pochodziło” 
71% wszystkich platform crowdfundingu rynku nieruchomości.

Wykres 1. Udział platform crowdfundingu rynku nieruchomości działa-
jących w wybranych krajach (2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gostkowska-Drzewicka 
2016: 65. 

Drugim co do wielkości rynkiem crowdfundingu nieruchomo-
ści w 2015 roku była Wielka Brytania, gdzie odnotowano 8% spo-
śród wszystkich aktywnych platform crowdfundingowych. Z kolei 
w pozostałych krajach europejskich – a zwłaszcza we Francji, Ho-
landii, Szwecji i Niemczech funkcjonowało 7% serwisów. Platformy 
crowdfundingu nieruchomości funkcjonujące w Australii, Afryce 
i na Dalekim Wschodzie posiadały po 3% udziału w ogólnej licz-
bie wszystkich aktywnych platform. Nieco mniej, bo wynoszący 
2% udział platform crowdfundingu nieruchomości, odnotowano 
w krajach Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza w Dubaju. Z kolei 1% 
udział wszystkich aktywnych platform, miały serwisy funkcjonu-
jące w pozostałych krajach Ameryki Północnej (z wyłączeniem 

• podsystem obrotu nieruchomościami, którego celem jest 
przenoszenie prawa własności do nieruchomości pomiędzy 
uczestnikami rynku;

• podsystem inwestowania w nieruchomości, którego celem 
jest wzrost użyteczności nieruchomości, a w konsekwencji 
wzrost jej wartości; 

• podsystem finansowania nieruchomości, którego celem jest 
sprzedaż pieniądza lub usług finansowych mająca umożliwić 
zawieranie innych transakcji na rynku nieruchomości; 

• podsystem zarządzania nieruchomościami, której celem jest 
zapewnienie dochodów właścicielowi z najmu nieruchomo-
ści przy równoczesnym utrzymaniu jej wartości, a nawet 
jego wzroście. 

Co intuicyjne, wyszczególnione podsystemy nie są autonomicz-
ne, a pozostają ze sobą w różnorodnych zależnościach. W praktyce 
inwestowania w nieruchomości krystalizują się dwa podstawowe 
rodzaje inwestycji. Po pierwsze – inwestycje w same nieruchomości, 
po drugie – inwestycje w papiery wartościowe związane z rynkiem 
nieruchomości. O tyle, o ile pierwsza grupa związana jest bezpo-
średnio z zakupem nieruchomości, to druga zorientowana jest na 
zakup akcji lub udziałów w spółkach związanych z rynkiem nieru-
chomości lub inwestujących na rynku nieruchomości. W literaturze 
przedmiotu najczęściej podział ten odpowiada klasyfikacji inwestycji 
w nieruchomości uwzględniającej dwie formy (Siemińska 2011):

• inwestowania bezpośredniego, związanego z inwestycjami 
rzeczowymi;

• inwestowania pośredniego – związanego z inwestycjami 
finansowymi; dokonywane przez fundusze inwestycyjne 
rynku nieruchomości. 

Zakłada się, że inwestycje bezpośrednie mogą przynosić wyso-
kie stopy zwrotu, zapewniają wysoki poziom transparentności pro-
cesu inwestycyjnego oraz umożliwiają zachowanie pełnej kontroli 
nad projektem. Są jednak kapitałochłonne i obarczone wysokim 
ryzykiem, które trudno zdywersyfikować. Z kolei fundusze inwe-
stycyjne umożliwiają dokonywanie inwestycji niewymagających 
zaangażowania wysokich kwot kapitału i obarczonych niższym ry-
zykiem. Jednak w tym przypadku inwestorzy mają jedynie minimal-
ny poziom kontroli, muszą liczyć się z wysokimi kosztami zarządu, 
niską transparentnością projektu i niższymi stopami zwrotu, niż 
w przypadku inwestycji bezpośrednich. Jako alternatywna meto-
da inwestowania w nieruchomości, łącząca zalety inwestowania 
bezpośredniego i pośredniego, jawi się crowdfunding (Gostkow-
ska-Drzewicka 2016: 61; Goins 2014: 3-4). Na tej podstawie jasno 
należy stwierdzić: wśród tradycyjnych źródeł finansowania nieru-
chomości, pojawił się stosunkowo nowy, uznawany tu za innowa-
cyjny – crowdfunding nieruchomości. Jak pisze P. Róziecki „w 2014 
roku crowdfunding nieruchomości podbił świat, głownie dzięki kilku 
spektakularnym kampaniom przeprowadzonym w USA, osiągają-
cym poziom nawet 25 mln USD. W tym samym roku branża wzrosła 
o 150% osiągając historyczny poziom 1 mld USD. W roku kolejnym, 
2015, według prognoz branżowego think-tanku Massolution, po-
ziom światowego RE-CF miał wynieść 2,57 mld USD. Podążając tą 
ścieżką, eksperci szacują, że 2016 rok będzie charakteryzował się 
podobną dynamiką i globalna wartość wszystkich kampanii wyniesie 
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Analizując dane dotyczące struktury inwestycji współfinansowanych 
za pomocą crowdfundingu, z uwzględnieniem rodzaju nieruchomo-
ści (wykres 3), należy stwierdzić, że w 2014 roku – w skali całego 
świata – przedmiotem inwestycji najczęściej były nieruchomości 
mieszkaniowe (57%). Do tej grupy kwalifikują się zarówno inwesty-
cje w domy jednorodzinne, jak i kompleksy budynków o charakterze 
apartamentów. 

Projekty, których przedmiotem były nieruchomości komer-
cyjne, stanowiły 26% spośród inwestycji w nieruchomości współ-
finansowanych za pomocą crowdfundingu. Z kolei nieruchomości 
o mieszanym sposobie użytkowania, tj. zawierające zarówno części 
mieszkalne, jak i komercyjne, stanowiły 17% wszystkich inwestycji. 

Finansowania inwestycji w nieruchomości w drodze 
kampanii crowdfundingowej w Polsce na przykładzie 

platformy sharevestors.com

Pogląd, że „crowdfunding w Polsce rozgościł się już na dobre, 
jednak wciąż jest traktowany przez inwestorów po macoszemu” 
(Róziecki 2015) znajduje odzwierciedlenie w faktach. Jedyną polską 
platformą crowdfundingową dedykowaną stricte nieruchomościom 
jest działający od października 2015 roku serwis sharevestors.com. 
Jak czytamy na stronie projektu: „Sharevestors.com jest serwisem 
crowdfunding’owym dedykowanym dla projektów o charakterze 
udziałowym. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych, 
w które użytkownicy tego serwisu mogą lokować swój wolny kapi-
tał, przez nabywanie udziałów w spółkach celowych, realizujących 
inwestycje deweloperskie, inwestycje w grunty oraz inwestycje 
w zakup lokali mieszkaniowych pod wynajem. Specjalizujemy się 
w crowdfundingu nieruchomości (ang. Real Estate Crowdfunding)”. 
Na tej podstawie w rodzimym crowdfundingu nieruchomości wy-
różnia się zasadniczo trzy rodzaje inwestycji (sharevestors.com 
2016):

1. Projekty gruntowe, polegające na wspólnych inwestycjach 
w zakup gruntów. „Celujemy w grunty rolne, które można 
przekształcić oraz grunty inwestycyjne. Pod każdy zakup 
zakładana będzie spółka celowa, w której inwestorzy będą 
mogli nabyć udziały. Inwestycje w grunty są inwestycją dłu-
goterminową – minimum 5 lat i charakteryzują się wysoką 
stopą zwrotu. Spółki celowe będą dokładały starań, aby 
zwiększyć wartość gruntu na przestrzeni lat, np. poprzez 
odrolnienie i zmianę planów zagospodarowania przestrzen-
nego”; 

2. Projekty deweloperskie, charakteryzujące się niższą spo-
dziewaną stopą zwrotu i kwalifikujące się jako inwestycje 
średnioterminowe. „Przez mechanizm crowdfundingu 
udziałowego użytkownicy serwisu sharevestors.com będą 
mogli inwestować wspólnie, nabywając udziały w spółkach 
celowych realizujących projekt”;

3. Projekty dywidendowe, bazujące na grupowym zakupie 
szeregu nieruchomości, z przeznaczeniem pod wynajem 
krótkoterminowy. „Wszystkie nieruchomości nabyte w ra-
mach jednego projektu zarządzane będą przez spółkę celo-
wą powołaną do realizacji tego zadania. Zyski wypracowane 
przez spółkę będą inwestowane w kolejne nieruchomości 
oraz przewidywana jest wypłata okresowych dywidend”.

USA) i Ameryki Południowej (Gostkowska-Drzewicka 2016: 65-
66). Na dzień dzisiejszy, w Polsce funkcjonuje jedna platforma 
crowdfundingowa rynku nieruchomości – sharevestors.com. Jak 
pisze P. Róziecki, „są właściwie dwa typy inwestycji w nieruchomości 
przez mechanizm crowdfundingu. Wyróżniamy projekty dywidendo-
we, gdzie inwestor otrzymuje stałą roczną dywidendę, gwaranto-
waną przez spółkę oraz projekty udziałowe, gdzie partycypujemy 
w zysku wypracowanym przez spółkę. W zależności od naszych 
zasobów i preferencji mamy możliwość dywersyfikacji naszych 
portfeli, inwestując część kapitału w bezpieczne projekty dywiden-
dowe, lub bardziej ryzykowne, ale też bardziej zyskowne, projekty 
udziałowe” (Róziecki 2016). Warto w tym momencie sięgnąć do 
wyników badań analizujących strukturę platform crowdfundingu 
rynku nieruchomości ze względu na przyjęty model finansowania 
(wykres 2). 

Wykres 2. Struktura platform crowdfundingu rynku nieruchomości ze 
względu na przyjęty model finansowania w 2014 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Goins 2014: 12, Gostkow-
ska-Drzewicka 2016: 66.

Wykres 3. Struktura inwestycji współfinansowanych za pomocą cro-
wdfundingu z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości w 2014 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Goins 2014: 12; Gostkow-
ska-Drzewicka 2016: 69.

W 2014 roku, adekwatnie do zaprezentowanych danych, 40% 
spośród wszystkich platform crowdfundingu rynku nieruchomości 
prowadziło działalność opartą na modelu pożyczkowym, tj. umoż-
liwiało inwestowanie w instrumenty o charakterze dłużnym. Nieco 
mniej – 38% serwisów, bazowało na modelu udziałowym, który 
umożliwia dokonywanie inwestycji o charakterze właścicielskim, 
tj. w akcje i w udziały. Z kolei na podstawie modelu mieszanego, 
a więc dopuszczającego zarówno inwestycje w nieruchomości o cha-
rakterze dłużnym, jak i właścicielskim, funkcjonowało 23% platform. 
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rzystniejsze, niż dostępne w przypadku pozyskiwania finansowania 
w tradycyjny sposób (Król 2013). Po pierwsze – prowadzenie kam-
panii crowdfundingowej nie wymaga przyzwolenia żadnej instytucji 
(Kozioł-Nadolna 2015: 672). Po drugie – koszt pozyskania kapitału 
z crowdfundingu na ogół nie jest wysoki. Na koszt ten składa się 
bowiem marża platformy crowdfundingowej wynosząca w Polsce 
od 2,5% do 11% pozyskanych środków finansowych oraz prowizja 
systemu płatności internetowych (Kozioł-Nadolna 2015: 675–678). 
Roztrząsając zagadnienie crowdfundingu rynku nieruchomości, war-
to zidentyfikować szanse i zagrożenia płynące z tej alternatywnej 
metody finansowania rynku nieruchomości. Wśród zalet wskazuje 
się przede wszystkim na wysoki poziom transparentności procesu 
inwestycyjnego, dostęp do szerszej bazy inwestorów oraz zniwelo-
wanie roli instytucji pośredniczących (MacDonald-Korth, Artlieb, 
Manaktala 2015: 38-39). Ponadto, z punktu widzenia inwestora, 
wśród korzyści płynących z crowdfundingu należy wskazać:

• możliwość inwestowania kapitału o niewielkiej wartości, co 
przekłada się na niskie bariery wejścia;

• stosunkowo niskie koszty transakcyjne;
• możliwość ograniczania ryzyka poprzez dywersyfikację in-

westycji;
• możliwość inwestowania w nieruchomości, które dotąd były 

dostępne jedynie w ramach prywatnych transakcji;
• inwestorzy nie są ograniczani tylko jednym projektem, mogą 

indywidualnie wybierać je ze zbioru licznych projektów udo-
stępnianych przez platformy real estate;

• dodatkowo, crowdfunding rynku nieruchomości umożliwia 
włączenie do portfela zarówno inwestycji krótko-, jak i dłu-
goterminowych, co powinno się przełożyć z jednej strony 
na osiąganie dochodów w perspektywie krótkookresowej, 
a z drugiej na wzrost wartości zainwestowanego kapitału 
w perspektywie długookresowej.

Z kolei jako ryzyka finansowania społecznościowego identyfiku-
je się: przeszacowanie wiedzy inwestorów, nierealne zwroty z inwe-
stycji, dystans pomiędzy stronami procesu finansowania inwestycji 
w nieruchomości w czasie kampanii crowdfundingowej (MacDo-
nald-Korth, Artlieb, Manaktala 2015: 40).

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Warto postawić pytanie o etapy samego finansowania inwesty-
cji w nieruchomości, w drodze kampanii crowdfundingowej. Analizę 
tę zdecydowano się przeprowadzić na projektach deweloperskich. 
Proces finansowania inwestycji deweloperskiej w drodze kampanii 
crowdfundingowej, jak pokazano na rysunku 1, rozpoczyna się od 
utworzenia projektu na specjalnej platformie internetowej. W ofer-
cie deweloper podaje niezbędne szczegóły dotyczące inwestycji 
(1). Zanim oferta zostanie opublikowana na platformie, inwestycja, 
deweloper oraz sama oferta podlegają weryfikacji (2). Naturalnie, 
w sytuacji braku przeciwskazań, oferta podlega upublicznieniu na 
platformie – a tym samym rozpoczyna się kampania crowdfundin-
gowa. W kolejnym kroku – potencjalni inwestorzy, na podstawie 
udostępnionych informacji, podejmują decyzję o nabyciu udziałów 
w spółce (3). Każda z udostępnionych inwestycji ma określony czas 
(od 30 do 90 dni) na zdobycie 100% finansowania (4). Po zakoń-
czeniu kampanii z sukcesem, tj. w sytuacji zgromadzenia całości 
zakładanej kwoty kapitału, środki są przekazywane deweloperowi, 
celem realizacji inwestycji (5). Ostatnim krokiem jest sprzedaż inwe-
stycji, a ostatecznie deweloper dokonuje wykupu udziałów, których 
wartość powiększona jest o część zysków, jakie na nie przypadają 
– inwestorzy są tym samym spłacani wraz z przypadającym na nich 
udziałem zysku (6). W sytuacji, gdy kampania crowdundingowa oka-
że się nieskuteczna, tj. nie uda się zgromadzić całości kapitału o za-
kładanej wartości, włacone środki zostają zwrócone inwestorom. 

Rysunek 1. Proces finansowania inwestycji drodze kampanii crowdfun-
dingowej (na przykładzie inwestycji deweloperskiej)

Źródło: opracowanie własne na podstawie sharevestors.com 
[30.09.2016].

Zgodnie z powszechnym uznaniem, crowdfunding rynku nie-
ruchomości w Polsce wciąż stawia pierwsze kroki. Utrzymuje się, że 
postrzeganie Tłumu jako źródła finansowania nieruchomości stano-
wi relatywnie nową odsłonę crowdfundingu. Uwzględniając jednak 
zaprezentowane światowe tendencje prognozuje się, że wykorzysty-
wanie Tłumu jako źródła finansowania nieruchomości będzie rozwi-
jać się w dynamiczny sposób również w Polsce i relatywnie szybko 
stanie się alternatywną metodą pozyskiwania środków finansowych 
na realizacje projektów inwestycji w nieruchomości.

Podsumowanie

Konkludując, stwierdza się, że w finansowaniu społecznościo-
wym istnieje ogromny potencjał pod względem uzupełniania tra-
dycyjnych źródeł finansowania i wspierania finansowania gospo-
darki realnej. Warto wspomnieć, że istotną zaletą crowdfundingu 
są relatywnie niewielkie bariery wejścia i warunki transakcyjne ko-
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Regulacje federacji sportowych 
w kontekście budowy infrastruktury sportowej

The regulations of sports federation
 in the context of building sports infrastructure 

The article shows to the concept of sport autonomy, func-
tioning of the national and international sports federations such 
as Polish Football Association, sports licences. The reader can find 
the answer to the question such as whether oragnisations like Pol-
ish Football Association have a rule-making power, concerning the 
issuance of licensing systems. To what extent are these issues in-
fluencing the development of sports infrastructure (mainly football 
stadiums).

Keywords: sports federation, sports infrastructure, sports licens-
es, stadiums.

Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące autonomii spor-
tu, funkcjonowania organizacji sportowych (krajowych, międzyna-
rodowych), takich jak PZPN, licencji sportowych. Czytelnik może 
tu znaleźć odpowiedź na pytanie czy federacje sportowe mogą 
wprowadzać systemy licencyjne oraz jak regulacje federacji sporto-
wych wpływają na kształt infrastruktury sportowej ze szczególnym 
uwzględnieniem stadionów.

Słowa kluczowe: federacje sportowe, infrastruktura sportowa, 
licencje sportowe, stadiony.
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Paweł Zarzeczny w jednym ze swoich felietonów wskazał, że 

,,o wielkości każdego miasta świadczą dwie rzeczy: muzea i stadio-
ny. Madryt to Real, ale i Prado, z genialnymi malunkami Boscha 
i Velazqueza. Londyn to z kolei Gabinet Figur Woskowych, no  
i Wembley! Barcelona ma Camp Nou, ale i kamieniczki Gaudiego, ba-
jeczne. Rzym? No przecież Colosseum (jedyne zresztą, co przetrwa-
ło po Imperium, jest właśnie stadionem). A Mediolan? To przecież 
San Siro i La Scala! Świątynia Muzyki i Świątynia Futbolu” (http://
www.polskatimes.pl/artykul/165004,krotko-i-na-temat-pawel-za-
rzeczny,id,t.html 2016). Nie można zapomnieć, że infrastruktura 
sportowa stanowi nieodzowny element w procesie rozwoju sportu, 
a kształcenie kadry zawodniczej oraz trenerskiej musi iść w parze  
z formowaniem się zaplecza bazowego (Pędraszewska-Sołtys 2012). 

Europejski model sportu

Cechą charakterystyczną dla organizacji europejskiego mo-
delu sportu jest struktura piramidalna, hierarchiczna. Na szczycie 
tej piramidy znajdują się międzynarodowe federacje sportowe 
działające w poszczególnych dyscyplinach sportu, np. FIFA, niżej są 
krajowe związki sportowe, a jej podstawę tworzą kluby sportowe. 
Termin „międzynarodowa organizacja sportowa” nie jest jednak 
koherentny. Pojęcie to obejmuje wiele różnorodnych podmiotów 
o wielorakich celach, formach prawnych, czy też zasięgu. Biorąc pod 
uwagę kraj założenia, miejsce siedziby, mamy do czynienia z różny-
mi formami prawnymi międzynarodowych organizacji sportowych. 
Dominującą formą prawną w jakiej działają wskazane podmioty jest 
stowarzyszenie prawa państwa, na terytorium którego ma dany 
podmiot swoją siedzibę. Międzynarodowe organizacje sportowe 
zalicza się bowiem do międzynarodowych organizacji pozarządo-

wych (ang. NGO`s – non-government organization). Specyfika mię-
dzynarodowych organizacji sportowych polega na tym, że ich człon-
kami nie są poszczególne kraje – tak jak ma to miejsce w przypadku 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – ale krajowe związki 
sportowe w określonej dyscyplinie sportu (Foks 2007). W związ-
ku z powyższymi uwagami, wszelkiego rodzaju prawo stanowio-
ne przez organy międzynarodowych podmiotów sportowych, np. 
statuty, uchwały, regulaminy sportowe posiadają walor wyłącznie 
wewnętrznych norm organizacyjnych. Ich adresatami są członkowie 
danej organizacji lub osoby związane z nią innymi stosunkami praw-
nymi. Nie mają one zatem mocy źródeł prawa powszechnego (Foks 
2007), wymienionych w artykule 87 Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 r. 
nr 78, poz. 483). 

Autonomia federacji sportowych

Autonomią stowarzyszeniową bądź też związkową – określa się 
efekt ogólnej autonomii woli stron – prawo stowarzyszeń i związ-
ków do samodzielnej regulacji swych wewnętrznych spraw (Vieweg 
2010). Zakres autonomii określają pojęcia minimalnej i maksymalnej 
autonomii organizacji sportowych. Granica maksymalnej autonomii 
sportu zostanie przekroczona w sytuacji, w której związek sporto-
wy naruszy ogólne zasady porządku normatywnego, czy też łamie 
prawa jednostki. W takich przypadkach państwa powinny zastrzec 
sobie możliwość wpływu na zmianę wydawanych decyzji. Minimal-
na granica autonomii będzie naruszona w momencie, gdy zostanie 
zagrożona organizacyjna funkcjonalność, demokratyczny charakter, 
czy też prawo do ustanawiania własnych reguł przez podmioty spor-
towe (Vieweg 2010). Zamysłem projektodawców ustawy o sporcie 
było znalezienie odpowiednio wyważonej granicy pomiędzy jak naj-
szerszą autonomią ruchu sportowego, a minimalnym zakresem tylko 
koniecznej interwencji państwa w sporcie (http://prawosportowe.
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pl/granice-interwencjonizmu-panstwowego-w-sporcie.html 2016). 
I tak dla przykładu, zgodnie z artykułem 16 Ustawy o sporcie: „1. 
Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje 
minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 2. Nadzorem ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscy-
plinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych zwią-
zane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego; 
3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo: a) żądać 
udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowe-
go oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności 
polskiego związku sportowego; b) dokonywać kontroli polskiego 
związku sportowego”. 

Dla uzasadnienia podstaw autonomii organizacji sportowych 
należy odwołać się do Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 
483), która w artykule 12 stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapew-
nia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organi-
zacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów oby-
watelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Natomiast 
zgodnie z artykułem 58 ustęp 1 Konstytucji każdemu zapewnia się 
wolność zrzeszania się. Przyjmuje się zatem, że autonomia ruchu 
sportowego wynika bezpośrednio ze swobody obywatelskiej – wol-
ności stowarzyszania się. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia 
należy uznać, że organizacje sportowe w ramach autonomii powinny 
w całości regulować wszystkie zagadnienia związane z organizacją 
i prowadzeniem współzawodnictwa sportowego, natomiast nie 
mogą w tym zakresie, zgodnie z zasadą praworządności, naruszać 
podstawowych praw i wolności wynikających z przepisów prawa po-
wszechnego. W praktyce, najważniejszą konsekwencją autonomii 
związkowej jest stanowienie przez odpowiednie krajowe lub mię-
dzynarodowe związki sportowe wiążących reguł sportowych w od-
powiednich regulaminach, czy też podejmowanych na ich podstawie 
uchwałach. 

Licencje sportowe

Pomimo że ustawodawca zrezygnował z wyraźnego przyznania 
polskim związkom sportowym kompetencji do wprowadzenia sys-
temu licencjonowania klubów, zawodników, trenerów lub sędziów, 
ustanowienie licencji i określenie wymogów koniecznych do jej uzy-
skania przez podmioty chcące uczestniczyć we współzawodnictwie 
sportowym jest nadal dopuszczalne i wynika z wykonywania prawa 
wyłącznego do ustanawiania reguł organizacyjnych (Badura, Basiń-
ski, Kałużny, Wojcieszak 2011). Licencja stanowi zatem swoistego 
rodzaju zezwolenie na uprawianie określonego sportu, udział 
w określonym współzawodnictwie sportowym. W praktyce oznacza 
dopuszczenie klubu, zawodnika, trenera lub sędziego do udziału 
w rywalizacji sportowej organizowanej i prowadzonej przez podmiot 
udzielający licencji, czyli w tym przypadku krajowy związek sporto-
wy działający w danym sporcie (Wach 2001). Licencje sportowe 
stanowią istotny element współzawodnictwa sportowego, co zosta-
ło podkreślone w jednym ze sztandarowych dokumentów, jakim jest 
Biała Księga na temat sportu: „Komisja uznaje przydatność skutecz-
nych systemów licencyjnych dla zawodowych klubów sportowych 
na poziomie europejskim i krajowym jako narzędzia propagowania 
dobrego zarządzania w sporcie. Systemy licencji mają ogólnie na 
celu zapewnienie, że kluby sportowe będą przestrzegały tych sa-

mych podstawowych przepisów, dotyczących zarządzania finanso-
wego i przejrzystości, jednakże mogą również objąć przepisy doty-
czące dyskryminacji, przemocy, ochrony nieletnich i treningów. Tego 
rodzaju systemy muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi kon-
kurencyjności i rynku wewnętrznego, jak również nie mogą wykra-
czać poza niezbędne ramy realizacji zgodnych z prawem celów zwią-
zanych z odpowiednią organizacją oraz prowadzeniem działalności 
sportowej” (Komisja Europejska 2007: 16-18). Mając na uwadze 
wytyczne wskazane w Białej Księdze na temat sportu, przyjęto ogól-
ne i generalne założenie, że we współzawodnictwie sportowym za-
sadnym jest wprowadzenie pewnych kryteriów, które muszą być 
spełnione przez kluby sportowe podejmujące współzawodnictwo 
sportowe. Te kryteria, przyjmowane przez federacje, ligi lub inne 
podmioty prywatne, mają w większości przypadków charakter fi-
nansowy, ale także dotyczą zgodności z pewnymi standardami do-
tyczącymi bezpieczeństwa i porządku dla widzów oraz zawodników. 
Zestaw kryteriów licencyjnych składa się zazwyczaj na system licen-
cyjny (Badura, Basiński, Kałużny, Wojcieszak 2011). Należy jednak 
zwrócić uwagę, że żaden przepis prawa powszechnego, w tym 
w szczególności (chociaż na to wskazywałby przedmiot regulowanej 
działalności) – ustawy o sporcie (dalej u.s.) – nie reguluje kwestii 
dotyczących licencji ani zawodniczych, ani też klubowych. Tego ro-
dzaju uprawnienia zostały na mocy artykułu 13 u.s. przekazane pol-
skim związkom sportowym. Mogą one więc w swoich wewnętrz-
nych regulacjach ustanawiać, bądź też nie, w tym zakresie 
odpowiednie normy. Było to celowym działaniem ustawodawcy – 
już w samym uzasadnieniu projektu u.s. podkreślono, że: „wyłączne 
uprawnienia przyznane polskiemu związkowi sportowemu są ściśle 
związane z autonomią tego związku w zakresie ustanawiania i egze-
kwowania norm sportowych, porządkowych, organizacyjnych i dys-
cyplinarnych w danym sporcie (artykuł 13 punkt 2 projektu u.s.). 
Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 punkt 2 Polski Związek Sportowy ma 
wyłączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, or-
ganizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych 
dotyczących dopingu w sporcie. Charakter prawny licencji sporto-
wych budzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie. Możliwe roz-
wiązania polegają na uznaniu ich charakteru administracyjnego 
(charakteru decyzji administracyjnej) lub cywilnoprawnego. Repre-
zentowanie i analizowanie poszczególnych poglądów przedstawicie-
li doktryny prawniczej przekraczałoby przedmiot niniejszego opra-
cowania, dlatego też w ramach zarysu i podsumowania tematu 
odniosę się do najczęściej przytaczanego orzeczenia trybunału Kon-
stytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zagadnienie 
charakteru prawnego licencji zostało omówione w wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 roku (Dz.U. z 2010 
r. nr 202 poz. 1344). Trybunał Konstytucyjny (dalej TK) podkreślił 
również, że ustawa o sporcie nie zawiera żadnych przepisów doty-
czących licencji sportowych i w ogóle nie reguluje trybu postępowa-
nia przed organami polskich związków sportowych, pozostawiając 
te kwestie do samoistnego uregulowania w drodze aktów we-
wnętrznych tego rodzaju organizacji. Nastąpiła więc likwidacja me-
chanizmu kontroli decyzji licencyjnych przez sądy administracyjne. 
Odnosząc się bezpośrednio do kwestii charakteru prawnego licencji 
sportowej, TK przyjął stanowisko, że z uwagi na rolę licencji jako 
dokumentów dopuszczających kluby sportowe do uczestnictwa 
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spraw z zakresu licencji (podmiotów uprawnionych do jej wydawa-
nia, trybu udzielania, procedury odwoławczej, kosztów), celowym wy-
daje się postulat de lege ferenda (łac.), aby kwestie te – zostały jedno-
znacznie ukształtowane przez ustawodawcę w ustawie o sporcie. 

Wpływ regulacji polskich związków sportowych 
na infrastrukturę sportową

Nowoczesne stadiony są niezbędnym czynnikiem działalności 
biznesowej w sporcie. W związku z powyższym współczesny stadion 
musi być wyposażony we wszystkie te strefy, które pozwolą mu na 
prowadzenie szerokiego wachlarza usług (Pszczulny 2012). Multi-
funkcjonalność to jednak nie wszystko. Oczywiście oprócz przede 
wszystkim przepisów prawa powszechnego, które regulują szczegó-
łowo proces inwestycyjny budowy obiektów sportowych, występu-
ją w tym zakresie także regulacje poszczególnych federacji sporto-
wych. Tego rodzaju normy wpisują się w szeroko rozumiany system 
licencyjny danego związku. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej 
(PZPN) przyjął 30 marca 2016 roku Uchwałę nr III/60 w sprawie upo-
ważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i In-
frastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów bu-
dowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów (dalej Uchwała 
PZPN 2016). Wskazana Uchwała została podjęta na podstawie arty-
kułu 16a Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie im-
prez masowych (dalej u.b.i.m.) (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze 
zm.) w związku z artykułem 36 §1 punkt 23 Statutu Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej (PZPN 2012) oraz na podstawie §15 ustęp 2 punkt 2 
litera n Regulaminu Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN 
2012). W związku z powyższym Departament Organizacji Imprez, 
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN został upoważniony do uzgad-
niania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów 
z wnioskodawcą. Wskazany w Uchwale proces dotyczy określonej 
kategorii stadionów. Są to stadiony, na których przeprowadzane są 
zawody w ramach rozgrywek piłki nożnej szczebla centralnego ligo-
wej rywalizacji mężczyzn, a także stadionów, na których przeprowa-
dzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 
2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej u.b.i.m.). 
Zgodnie z artykułem 3 punkt 4 u.b.i.m., przez mecz piłki nożnej na-
leży rozumieć „masową imprezę sportową mającą na celu współza-
wodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie 
lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych 
przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciw-
pożarowej, wynosi nie mniej niż 1 000” (artykuł 3 punkt 4 Dz.U. z 2009 
r. nr 62, poz. 504 ze zm.). Natomiast w sytuacji, w której nie będzie-
my mieli do czynienia ze wspomnianymi powyżej kategoriami stadio-
nów, wówczas proces uzgadniania realizowany jest przez właściwy 
miejscowo Wojewódzki Związek Piłki Nożnej z wnioskodawcą. Przed-
miotem procesu uzgodnienia jest uzyskanie przez wnioskodawcę – 
klub piłkarski lub inwestora działających w porozumieniu z projek-
tantem – opinii Departamentu lub właściwego miejscowo 
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w zakresie projektowanej infra-
struktury stadionowej wpływającej na efektywną i komfortową or-
ganizację meczów piłki nożnej na obiektach stadionowych, o których 
mowa w przedmiotowej Uchwale, a w szczególności infrastruktury 

w sporcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie sportu (por. artykuł 
6 ustęp 1 Ustawy o sporcie kwalifikowanym Dz.U. z 2005 r. nr 155, 
poz. 1298, dalej u.s.k.), należy dostrzec ich podobieństwo do niektó-
rych form reglamentacji działalności gospodarczej, wydawanych 
w formie decyzji administracyjnych przez organy władzy publicznej 
(np. zezwoleń, rozumianych jako dopuszczenie przez organ admini-
stracji konkretnego przedsiębiorcy do podjęcia i wykonywania okre-
ślonej, ograniczanej w interesie publicznym działalności gospodar-
czej po uprzednim stwierdzeniu, że spełnia on wszelkie warunki 
wykonywania tej działalności). TK podkreślił, że chociaż związki 
sportowe nie są organami władzy publicznej, to ich relacje z klubami 
sportowymi w pewnym stopniu odzwierciedlają władcze i asyme-
tryczne relacje między obywatelami i organami administracji. Naj-
pierw samodzielnie ustalają one warunki przyznania licencji, a na-
stępnie jednostronnie rozstrzygają na tej podstawie o sprawach 
indywidualnych. W ten sposób przesądzają one w istocie o dostępie 
do sportu kwalifikowanego, a co za tym idzie – m.in. o możliwo-
ściach jego finansowania (również ze środków publicznych). Klub 
sportowy nie dysponuje tu żadną alternatywą, a w szczególności nie 
może ubiegać się o uzyskanie licencji innego związku sportowego, 
ponieważ zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 u.s.k. sport kwalifikowany1 
jest scentralizowany i dla danej dyscypliny może istnieć tylko jeden 
związek sportowy. W takiej sytuacji nieuzyskanie licencji oznacza 
w praktyce marginalizację, a często również pociąga za sobą proble-
my finansowe i zaprzestanie działania. Poglądu tego nie podzielił 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 paź-
dziernika 2011 roku (LEX nr 1145480), którego zdaniem licencji 
sportowych nie można uznać za administracyjne zezwolenia na pro-
wadzenie określonej działalności gospodarczej, gdyż nie są one tak-
że decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez PZPN jako pod-
miot powołany z mocy prawa do załatwiania spraw określonych 
w artykule 1 punkt 1 k.p.a. – spraw indywidualnych, rozstrzyganych 
w drodze decyzji administracyjnych. Nie da się bowiem pogodzić 
z zasadami wykładni prawa techniki interpretacji tekstu prawnego, 
polegającej na całkowicie nieuzasadnionym przyjęciu założenia, że 
PZPN jako polski związek sportowy w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 
w związku z artykułem 7 ustęp 1-3 u.s.k., właściwy do przyznania 
licencji sportowej, jest z tej racji innym podmiotem powołanym z mocy 
prawa do załatwiania spraw określonych w artykule 1 punkt 1 k.p.a., 
a następnie wywiedzenie na tej podstawie wniosku, że rozstrzygnię-
cia PZPN w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji dla klu-
bów sportowych, w oparciu o przepis artykułu 6 ustęp 1 u.s.k., są 
decyzjami administracyjnymi, do których stosuje się przepisy kodek-
su postępowania administracyjnego. Jak wskazuje S. Fundowicz, li-
cencja sportowa (na uczestnictwo klubu sportowego w danym 
współzawodnictwie) powinna być uznana za cywilnoprawny, we-
wnętrzny stosunek, który łączy federację sportową z klubem spor-
towym (Fundowicz 2013). Biorąc jednak pod uwagę spory występu-
jące w doktrynie, jak i w orzecznictwie, co do kwestii regulowania 
1 Obecnie obowiązująca ustawa o sporcie także podkreśla monopolistycz-
ną pozycję krajowego związku sportowego działającego w danym sporcie 
– artykuł 11 ustęp 4 u.s., który stanowi, że „polski związek sportowy działa 
w jednym sporcie, chyba że minister właściwy do spraw kultury fizycznej wy-
razi zgodę na działanie polskiego związku sportowego w więcej niż jednym 
sporcie”, artykuł 13 ustęp 1 punkt 4 u.s.: „polski związek sportowy ma wy-
łączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych 
i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie”. 
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czenie ciągłości i uczciwości Rozgrywek Klubowych PZPN oraz 
Rozgrywek Klubowych UEFA w trakcie Sezonu Licencyjnego, umożli-
wienie rozwoju systemów porównawczej oceny klubów według kry-
teriów: sportowych, infrastrukturalnych, dotyczących personelu i ad-
ministracji, prawnych oraz finansowych (PZPN 2016). W dokumencie 
tym wskazano, że System Licencyjny oraz Podręcznik Licencyjny PZPN 
funkcjonują na podstawie artykułu 13 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy 
o Sporcie, Statutu PZPN oraz Zasad Licencjonowania Klubów oraz 
Finansowego Fair Play UEFA (ang. UEFA Club Licensing and Financial 
Fair Play Regulations). Powyższe postanowienie stanowi konsekwen-
cję uprawnień przyznanych polskim związkom sportowym przez usta-
wodawcę przepisami ustawy o sporcie. Podręcznik licencyjny szcze-
gółowo określa podmiot uprawniony do wydawania licencji, 
procedurę jej wydawania, podmiot, który może ubiegać się o jej 
przyznanie – wnioskodawcę oraz kryteria, jakie muszą zostać speł-
nione, aby licencja została przyznana. PZPN wskazuje na następujące 
kryteria: sportowe, infrastrukturalne, dotyczące personelu i admini-
stracji, prawne oraz finansowe. Te z kolei dzielą się na podgrupy, 
które w bardzo szczegółowy sposób określają kryteria, jakie powinny 
być spełnione przez klubu piłkarskie, chcące uczestniczyć we współ-
zawodnictwie w danej klasie rozgrywkowej. Kryteria infrastruktural-
ne określają parametry dotyczące przykładowo: pojemności, indywi-
dualnych miejsc siedzących, oświetlenia, podziału na sektory, 
pomieszczenia pierwszej pomocy, zadaszonych miejsc siedzących, 
pola gry, trawiastego pobocza i miejsca do rozgrzewki, stanowisk do-
wodzenia, miejsc dla kibiców drużyny gości, stadionu – widzów, nie-
pełnosprawnych, szatni dla drużyn, szatni dla sędziów, miejsc dla 
VIP-ów, systemu, monitoringu wizyjnego, identyfikacji kibiców klubu 
gości, ławek w obszarze pola gry, parkingu publicznego, dostępu 
i wyjścia ze stadionu, stadionu – depozytów i kas biletowych, nagło-
śnienia, publicznego dostępu i wyjścia ze stadionu, dostępu do ob-
szaru gry, tablicy wyników, systemu komunikacji z widzami, pomiesz-
czeń kontroli antydopingowej. Jak wynika z przedstawionych 
niektórych kryteriów, system licencyjny zawiera bardzo szczegółowe 
i restrykcyjne warunki, od spełniania których uzależnia udział klubu 
piłkarskiego w danych rozgrywkach. 

Podsumowanie

Obecnie obiekty sportowe pełnią istotną rolę w kształtowaniu 
wizerunku miejscowości, w których są zlokalizowane. Jednak to od 
podmiotów nimi zarządzających zależy, w jakim stopniu będzie to 
kreacja, która przyczyni się do osiągania przez nie korzyści finan-
sowych i marketingowych. Podejmując się więc przedsięwzięcia, 
jakim jest budowa stadionu czy innego obiektu sportowego, warto 
zastanowić się także nad lokalnymi potrzebami, tj. występowaniem 
danej dyscypliny sportu, pozycją ligową klubu sportowego lub klu-
bów sportowych działających na danym obszarze. Nie stanowiłby 
komfortowej sytuacji fakt, że mając w mieście klub od kilku lat gra-
jący w I lidze nie pomyślano, żeby budowany obiekt sportowy został 
dostosowany do potrzeb klubów grających w ekstralidze w danej 
dyscyplinie. Warto zatem przed rozpoczęciem inwestycji przepro-
wadzić analizę lokalnego rynku pod kątem sportowym oraz zajrzeć 
do regulacji związków sportowych. 

Źródłem finansowania artykułu były środki własne autorki.

wpływającej na bezpieczeństwo osób przebywających na stadionie 
w czasie trwania imprezy. Ponadto podmiot, który będzie przedkła-
dał projekt budowy, przebudowy lub modernizacji stadionu do za-
opiniowania bądź uzgodnienia powinien także przedłożyć stosowne 
uzgodnienia od podmiotu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego, od właściwego miejscowo Komendanta 
Policji oraz od właściwego podmiotu opiniującego kwestie związane 
z realizacją transmisji telewizyjnych, wskazanego przez organizatora 
danych rozgrywek, jeśli transmisje są przeprowadzane. Podkreślić 
należy fakt, że do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te 
stadiony, których projekty budowy, przebudowy lub modernizacji 
zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale. Za-
strzeżenie to dotyczy jednak tylko tych projektów, które powstały po 
wejściu w życie Uchwały, czyli po dniu 30 marca 2016 roku. Podjęcie 
omawianej Uchwały stanowi konsekwencję priorytetowych działań, 
jakimi są zapewnienie bezpieczeństwa obiektów piłkarskich. Obszar 
ten regulowany jest przez szereg przepisów zarówno o charakterze 
wewnątrzzwiązkowym, jak i też przez prawo powszechnie obowiązu-
jące. W tym zakresie wskazać należy na m.in. Rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 
roku w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać 
stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U. z 2010 
r. nr 121, poz. 820). Określa ono, obok technicznych wymogów jakie 
powinny spełniać ciągi komunikacyjne na stadionie, parkingi, syste-
my umożliwiające przekazywanie komunikatów dźwiękowych nawet 
sposób, w jaki powinny być opakowane żywność i napoje sprzeda-
wane podczas meczu. Kolejnym aktem prawnym jest Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 
roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej 
(Dz.U. z 2011 r. nr 16, poz. 73), które wskazuje m.in. miejsca obo-
wiązkowej rejestracji obrazu podczas imprezy masowej. Następnym 
i równie istotnym czynnikiem decydującym o różnego rodzaju proce-
durach oraz parametrach jakie powinny spełniać piłkarskie areny jest 
wspomniany na wstępie system licencyjny PZPN dla klubów biorą-
cych udział w rozgrywkach piłkarskich w poszczególnych klasach roz-
grywkowych. Jak widać, budowa stadionu nie ogranicza się tylko i wy-
łącznie do regulacji prawa powszechnego i kreatywności architektów. 
Polski Związek Piłki Nożnej corocznie tworzy podręczniki licencyjne 
dla klubów sportowych poszczególnych klas rozgrywkowych (Kluby 
ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi oraz IV ligi). Zgodnie z Podręcznikiem 
licencyjnym dla klubów ekstraklasy na sezon 2016/2017 i następne, 
System Licencyjny PZPN, obejmujący przyznawanie Licencji do 
uczestnictwa w Rozgrywkach Klubowych PZPN oraz Rozgrywkach 
Klubowych UEFA, ma następujące cele: dalsze propagowanie i stałą 
poprawę standardów we wszelkich aspektach funkcjonowania piłki 
nożnej w Polsce oraz ciągłe uznawanie priorytetów w postaci szko-
lenia i opieki nad młodymi zawodnikami w każdym klubie, adaptację 
infrastruktury sportowej klubów w celu dostarczenia zawodnikom, 
widzom oraz przedstawicielom mediów dobrze dobranych, dobrze 
wyposażonych i bezpiecznych obiektów, zapewnienie, że klub posia-
da odpowiedni poziom zarządzania i organizacji, poprawę ekono-
micznych i finansowych możliwości klubów, zwiększenie ich przejrzy-
stości oraz wiarygodności, ochronę wierzycieli klubów poprzez 
zapewnienie, iż klub na bieżąco realizuje zobowiązania wobec za-
wodników, trenerów, pracowników, instytucji podatkowych/ubezpie-
czeń społecznych oraz innych klubów, WZPN, PZPN i UEFA, zabezpie-
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Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu 
na rynku nieruchomości

Importance of corporate social responsibility 
in the real estate market

The following article discusses the role that corporate social 
responsibility plays in the real estate market. Initially, the impor-
tance of corporate social responsibility for all market players was 
justified. The general characteristics of the real estate market and 
investment in this market are indicated. Next, the scope and spec-
ificity of the social impact of business responsibility has been de-
veloped for investment in the real estate market and its individual 
entities, as well as the environment.

Keywords: CSR, real estate, investment, development.

W niniejszym artykule omówiona została rola, jaką społeczna 
odpowiedzialność biznesu odgrywa na rynku nieruchomości. Na 
wstępie uzasadniono znaczenie, jaką społeczna odpowiedzialność 
biznesu odgrywa dla wszystkich podmiotów rynku. Wskazano ogól-
ną charakterystykę rynku nieruchomości i inwestycji na tym rynku. 
Następnie opracowano zakres i specyfikę oddziaływania społecznej 
odpowiedzialność biznesu na inwestycje na rynku nieruchomości                  
i na poszczególne jego podmioty, a także na środowisko naturalne. 

Słowa kluczowe: CSR, nieruchomości, inwestycje, rozwój.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR – Corporate 
Social Responsibility) odnosi się przede wszystkim do zagadnień 
poruszanych w wielu różnych dziedzinach nauki, np. ekonomii, za-
rządzaniu, prawie czy etyce i filozofii. W literaturze, CSR jest często 
nazywana również społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, 
biznesem w społeczeństwie czy społecznie zaangażowanym bizne-
sem. Ma ona również istotny wpływ na rozwój takich teorii, jak np. 
koncepcja społecznego reagowania (ang. Social Responsiveness) 
czy społecznego wkładu (ang. Corporate Social Performance), któ-
re kładą nacisk na wzory zachowań, mechanizmy, struktury i pro-
cedury, które umożliwiają reakcję na oczekiwania interesariuszy 
we właściwy sposób (Buczkowski i inni 2016). Rosnące poczucie 
odpowiedzialności i wpływu biznesu na otoczenie, które mogli-
śmy zaobserwować w ostatnich latach, a jednocześnie poszukiwa-
nia metod i narzędzi włączania odpowiedzialności w działalność 
przedsiębiorstw, doprowadziło do powstania znacznej liczby in-
strumentów służących do wdrażania, zarządzania, mierzenia oraz 
komunikowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Stanowią 
one zarówno wytyczne, normy, kodeksy, które wyznaczają zasady 
w odniesieniu do zachowań biznesowych, jak również kompleksowe 
systemy zarządzania, narzędzia audytu, komunikacji bądź metodo-
logii screeningu inwestycyjnego (Makuch 2011). Społeczna odpo-
wiedzialność biznesu stanowi istotny element, który buduje klimat 
współpracy pomiędzy biznesem a szeroko rozumianym gronem in-
teresariuszy, takich jak: pracownicy, społeczności lokalne, dostaw-
cy, klienci, kontrahenci, władze państwowe. Taki klimat jest oparty 
przede wszystkim na poszanowaniu wzajemnych interesów, ale 
równocześnie wynika ze zrozumienia faktu, iż współpraca jest efek-
tywniejsza od konfliktu, agresywnego konkurowania czy nadmiernej 
eksploatacji zasobów ludzkich, środowiskowych czy innych. Jednak 
CSR odgrywa również niezwykle istotną rolę dla etyki biznesu. Etyka 

biznesu wytwarza specyficzny kod, język biznesowy, który znacząco 
ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, obniża koszty dosto-
sowania się do obowiązującego prawa, a przede wszystkim zwiększa 
efektywność gospodarowania. Należy pamiętać, że CSR i etyka biz-
nesu są to pojęcia nierozerwalnie ze sobą powiązane i wzajemnie na 
siebie oddziałujące. Mają one bardzo duży wpływ na system zarzą-
dzania, a równocześnie podnoszą jego efektywność i wpływają na 
osiąganie przez przedsiębiorstwa lepszych wyników ekonomicznych, 
niż przedsiębiorstwa niestosujące tego rodzaju zasad (Kulawczuk, 
Poszewiecki 2007). Rosnąca na rynku nieruchomości konkurencja 
zmusza przedsiębiorców do poszukiwania coraz to efektywniejszych 
narzędzi, w celu uzyskania przewagi nad konkurentami. Można je 
uzyskać poprzez wyeksponowanie wewnętrznych zasobów przed-
siębiorstwa, takich jak: specyficzne kompetencje, czynniki będące 
elementem otoczenia organizacji, relacje z dostawcami oraz źródła 
pozyskania surowców. Obecnie często mamy do czynienia z zało-
żeniem, że w celu dbania o dobry wizerunek (co stanowi element 
przewagi konkurencyjnej) przedsiębiorstwa powinny uwzględniać 
w swoich strategiach, zarówno krótkookresowych, jak i długookre-
sowych, ochronę środowiska. Przyjazna środowisku naturalnemu 
działalność przedsiębiorstw nabrała obecnie dużego znaczenia 
i staje się nowym źródłem przewagi konkurencyjnej (Wieteska-Ro-
siak 2013). Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką CRS odgrywa na 
rynku nieruchomości i inwestycji na tym rynku.

Specyfika rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości stanowi zakres zainteresowań licznych 
dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomia, prawo, finanse, geo-
dezja, rolnictwo, budownictwo, architektura, a także leśnictwo. Ze 
względu na znaczenie, jakie nieruchomości odgrywają jako skład-
nik majątku narodowego oraz ich rynkowy charakter (nieruchomość 
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jako towar bądź obiekt inwestycyjny) w szczególnym stopniu są one 
w zakresie zainteresowań ekonomii. W ostatnim okresie można za-
uważyć dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w gospodarce. 
Równocześnie rozwija się metodyka badań opłacalności i ryzyka in-
westowania na tym rynku. Taki rozwój powoduje zapotrzebowanie 
na usługi pośredników, rzeczoznawców, deweloperów, doradców 
i zarządców. Zmiany zachodzące w gospodarce wpływają na rynek 
nieruchomości, np. na wielkość i strukturę popytu na powierzch-
nię gruntów, procesy zużycia obiektów budowlanych, zmiennej 
roli lokalizacji oraz ryzyko inwestowania w nieruchomości. Ponad-
to jedną z głównych cech inwestycji na rynku nieruchomości jest 
ryzyko. Czynniki, które przyczyniają się do powodzenia inwestycji 
na rynku nieruchomości to (Kacała 2013): stan gospodarki i rynku 
nieruchomości, decyzje polityczne, rozwiązania techniczne i eksplo-
atacja obiektów, zjawiska losowe. Nieruchomości definiujemy jako 
prawnie wyodrębnione grunty i budynki trwale związane z grunta-
mi lub części takich budynków, jeżeli stanowią odrębny przedmiot 
własności. Z punktu widzenia inwestowania istotny jest podział 
nieruchomości na dwa główne rodzaje: nieruchomości gruntowe 
oraz nieruchomości budowlane (budynki i lokale) (Gawron 2011). 
Należy zwrócić jednak uwagę, że nieruchomości budowlane mo-
żemy podzielić na: nieruchomości niedochodowe – mieszkania 
własnościowe, socjalne i nieruchomości użyteczności publicznej 
oraz nieruchomości dochodowe – mieszkania na wynajem, biura, 
obiekty handlowe, produkcyjne, usługowe itp. (Kucharska-Stasiak 
2006). Rozwój rynku nieruchomości doprowadził do wykształcenia 
się sześciu głównych podmiotów: 1) inwestorów, do których zalicza-
my: a) inwestorów użytkowników – którzy sami użytkują nierucho-
mość; b) inwestorów właścicieli – którzy posiadane nieruchomości 
wynajmują; c) inwestorów spekulantów – którzy dążą do uzyskania 
szybkiego zwrotu kapitału poprzez krótką eksploatację nierucho-
mości lub kupują nieruchomości w celu ich sprzedaży z zyskiem; d) 
inwestorów akcjonariuszy – którzy lokują kapitał w akcje instytucji 
inwestujących w nieruchomości; 2) kredytodawców; 3) dewelo-
perów; 4)najemców; 5) dzierżawców; 6) pośredników; 7) obsługę 
techniczną rynku (Kucharska-Stasiak 2006). Omawiając rynek nie-
ruchomości koniecznym jest wskazanie podstawowych cech, które 
odróżniają ten rynek od innych rynków, które nadają mi specyficzny 
charakter. Wśród takich cech należy wskazać: niejednolitość rynku, 
niedoskonałość, małą elastyczność popytu i podaży, wymóg facho-
wej obsługi, lokalny charakter, niski poziom efektywności (Kacała 
2013). Niejednolitość rynku nieruchomości polega na wysokim 
poziomie różnorodności. W ramach rynku nieruchomości możemy 
wyodrębnić rynki mieszkaniowe, komercyjne, rynki najmu i lokat, 
lub rynki lokalne i o większym zasięgu. Na każdy z tych rynków mają 
wpływ inne czynniki determinujące ich rozwój i działalność. Z kolei 
mała elastyczność popytu i podaży wpływa na znaczne trudności 
osiągnięcia stanu równowagi rynkowej. Zjawisko to wywołane jest 
brakiem substytucyjności nieruchomości oraz wysoką sztywnością 
podaży. Mechanizmy działające na wszystkich rynkach, powodują-
ce osiągnięcie na nich stanu równowagi, działają również na rynku 
nieruchomości, jednakże działanie to jest mocno opóźnione (Ku-
charska-Stasiak 1999). Ponadto, rynek nieruchomości obsługiwany 
jest przez liczne podmioty, z których dla zdecydowanej większości 
wymagane są licencje i uprawnienia. Zmienność rynku powoduje 
zatem konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

Konkurencja na rynku nieruchomości ma charakter przede wszyst-
kim lokalny. Niska efektywność rynku natomiast widoczna jest 
w nieznacznej zależności pomiędzy kolejnymi zmianami na rynku, 
a wynikiem wyceny. W wyniku powyższego, działania inwestora 
na tym rynku obarczone są dużym ryzykiem, gdyż nie jest możliwe 
opracowanie jednej, efektywnej strategii inwestycyjnej (Kucharska-
-Stasiak 2004). Jednak niedoskonałość rynku nieruchomości stanowi 
jego najbardziej charakterystyczną cechę. Należy tu podkreślić, że 
do innych cech mających wpływ na niedoskonałość rynku nierucho-
mości należą również: stałość nieruchomości, wrażliwość wartości 
nieruchomości na zmiany zachodzące w jej otoczeniu, zachowania 
spekulacyjne i monopolistyczne, konieczność dysponowania dużą 
kwotą pieniędzy, względną rzadkość zawierania transakcji, nieracjo-
nalne zachowania uczestników obrotu, trudności w zdobyciu infor-
macji o rynku, niedoinformowanie uczestników transakcji, różnorod-
ność nieruchomości, stałość podaży w krótkim czasie i zróżnicowany 
sposób finansowania transakcji. Zatem niedoskonałość tego rynku 
ma znaczny wpływ na problemy w osiągnięciu stanu równowagi, 
co wpływa również na występowanie trudności w procesie wyceny 
nieruchomości (Kucharska-Stasiak 2004).

 
Korzyści z realizowania CSR

Przedsiębiorcy realizują zasady CSR przede wszystkim w celu 
polepszenia swojej sytuacji na rynku i uzyskania korzyści ekonomicz-
nych z nimi związanymi. Przedsiębiorstwa w różnym stopniu mogą 
korzystać na wprowadzeniu zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez brytyjską sieć 
CSR (CSR Network), która głównie zajmuje się promocją społecznej 
odpowiedzialności biznesu, do najważniejszych korzyści z jej stoso-
wania zaliczyć można: zwiększone zyski, lepszy dostęp do kapitału, 
ograniczenie kosztów operacyjnych, wzmocnienie marki firmy i re-
putacji, wzrost sprzedaży i lojalności klientów, powiększenie wydaj-
ności i jakości pracy, zwiększoną możliwość przyciągania i utrzyma-
nia pracowników, zmniejszenie potrzeby zarządzania formalnego, 
ograniczenie ryzyka oraz skuteczne konkurowanie z konkurenta-
mi (Kulawczuk i inni 2007). Korzyści płynące dla przedsiębiorców 
ze stosowania zasad CRS nie kończą się bynajmniej wyłącznie na 
powyższych. Z raportu UNIDO wynika, że CSR jest „pragmatyczną 
odpowiedzią na presje wywierane przez konsumentów i społe-
czeństwa” i stwierdza, że CSR może przynosić „korzyści dla małych 
przedsiębiorstw związane z lepszym dostosowaniem się do potrzeb 
klientów, kooperacją z korporacjami międzynarodowymi, polepsze-
niem wydajności i powiększeniem zdolności w zakresie zdobywania 
wiedzy i innowacji” (Raynard, Forstater 2006). Należy jednak zwró-
cić uwagę na fakt, że korzyści ze stosowania zasad CSR odgrywają 
większą rolę i w większym stopniu występują w dużych przedsię-
biorstwach. Z raportu UNIDO wynika równocześnie, że nie wszyst-
kie podmioty rynkowe w równym stopniu mogą korzystać z eko-
nomicznych korzyści związanych ze stosowaniem CSR (Kulawczuk 
i inni 2007). Potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw z realizowania 
zasad CSR to m.in.: większa integracja i zespolenie załogi wokół ce-
lów firmy = większa sprzedaż, sprzyjający klimat pracy = większa 
sprzedaż, szybsze osiąganie założonych celów firmy = większa sprze-
daż, wciągnięcie pracowników w proces zarządzania = zmniejszenie 
liczby błędów, kreowanie odpowiedzialności pracowników = większa 



Urszula Król-Wolska – Znaczenie społecznej odpowiedzialności...

59

troska o koszty w firmie, kreowanie innowacyjności pracowników = 
większa skłonność do inwestycji, większa wydajność pracy (większy 
wzrost wydajności pracy) = większy zysk, większa sprzedaż = więk-
szy zysk, większy poziom zysku = lepsza wycena firmy, większa ela-
styczność firmy w reakcji na zmiany rynkowe = większa sprzedaż, 
większa dyspozycyjność pracowników = większa sprzedaż, większy 
prestiż rynkowy i społeczny = większa sprzedaż (Kulawczuk i inni 
2007). Potencjalne korzyści dla pracowników z realizowania zasad 
CSR przez przedsiębiorstwo to m.in.: większe wynagrodzenia = wyż-
szy poziom przeciętnego wynagrodzenia na 1 pracownika, większe 
bezpieczeństwo pracy, mniej wypadków przy pracy, większy rozwój 
i perspektywy zawodowe, większa pewność pracy, większa satys-
fakcja z pracy, mniejsza rotacja zatrudnienia, mniejsze wahania licz-
by zatrudnionych, większy poziom udogodnień socjalnych, wyższa 
wartość wydatków socjalnych na 1 pracownika, większa termino-
wość wynagrodzeń (Kulawczuk i inni 2007). Potencjalne korzyści dla 
społeczeństwa z realizowania zasad CSR przez przedsiębiorstwa, to 
m.in.: większa konsumpcja z tytułu wyższych wynagrodzeń, większy 
poziom inwestycji z tytułu większej innowacyjności, większy poziom 
wzrostu społecznej wydajności pracy w gospodarce, wyższy poziom 
zebranych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, większe 
wpływy podatkowe i oszczędności budżetowe, mobilizacja środków 
na działalność charytatywną, zrealizowanie wielu celów charytatyw-
nych i społecznych niemożliwych bez pomocy firm, lepszy klimat 
społeczny, ograniczenie liczby strajków, podniesienie produktywno-
ści, wzrost PKB wyższy niż przeciętny, podniesienie terminowości 
płacenia podatków (Kulawczuk i inni 2007).

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne 
na rynku nieruchomości 

Jednym z podstawowych elementów rynku nieruchomości jest 
działalność inwestycyjna. Zasadnicze znaczenie mają decyzje podej-
mowane przez inwestorów, a odnoszą się one nie tylko do zakupu, 
wynajęcia bądź sprzedaży nieruchomości, ale dotyczą wszelkich 
kwestii powiązanych z przyjętą strategią inwestycyjną. Taka strategia 
polega głównie na wskazaniu sposobu uzyskania zysku z nierucho-
mości, stanowiącej obiekt owej inwestycji. Możemy wskazać szeroki 
zakres możliwych działań podejmowanych w celu pozyskania zysku 
z nieruchomości m.in. (Eldred 2009):

• zysk pochodzący ze wzrostu wartości nieruchomości spowo-
dowanego koniunkturą na lokalnym rynku nieruchomości 
(aprecjacji); zwrot z kapitału własnego może być wyższy przy 
zastosowaniu kapitału obcego w finansowaniu inwestycji 
(dźwigni finansowej); 

• wpływy z wynajmu, dzierżawy itp.; zwrot z kapitału wła-
snego może być wyższy przy zastosowaniu kapitału obcego 
w finansowaniu inwestycji; 

• obniżenie kosztów finansowych przez zaciągnięcie tańszego 
kredytu refinansowego; 

• wygenerowanie dodatkowej gotówki poprzez refinansowa-
nie nieruchomości; 

• kupno nieruchomości poniżej ceny rynkowej (po cenie nie-
doszacowanej); 

• sprzedaż nieruchomości powyżej ceny rynkowej (po prze-
szacowanej cenie); 

• zwiększenie wartości dochodowej nieruchomości przez: bar-
dziej efektywne zarządzanie, bardziej efektywny marketing, 
zmiany w otoczeniu, zmianę sposobu jej wykorzystania; 

• zakup całego obiektu i sprzedaż wydzielonych prawnie lokali 
(po wyższej cenie); 

• zakup mniejszych nieruchomości bądź ich części i scalenie 
oraz sprzedaż bądź wynajem po wyższej cenie; 

• przeprowadzenie części działań deweloperskich: uzbroje-
nia terenu, uzyskania odpowiednich zezwoleń (na budowę, 
przebudowę, rozbudowę, wyburzenie); 

• oszczędności zyskane dzięki przepisom podatkowym. 

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (ang. Socially Re-
sponsible Investing – SRI) w ostatnich latach budzi duże zaintere-
sowanie również w Polsce. Uzyskało wielu zwolenników głownie 
dlatego, że oferuje możliwość osiągnięcia korzyści zarówno przez 
inwestorów, jak i przez całe społeczeństwo. Inwestycje SRI występu-
ją w różnego rodzaju klasach aktywów, a zatem również na rynku ak-
cji i na rynku nieruchomości. W Polsce zainteresowanie tą tematyką 
rozwija się dopiero od kilkunastu lat, dlatego istnieje znaczne zróż-
nicowanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej pomiędzy 
Polską a krajami Europy Zachodniej i USA. Jednak efektem takiej 
rozbieżności może być (co wskazują liczne badania) znaczne nasile-
nie inwestycji w budownictwie zrównoważonym (Marcinek 2012). 
W wyniku zwiększenia zainteresowania funduszami, które miały nie 
tylko cele zarobkowe, niektóre organizacje, m.in. ONZ, Międzyna-
rodowa Korporacja Finansowa (IFC) czy organizacje specjalistyczne, 
w szczególności Europejskie Forum ds. Zrównoważonego Inwesto-
wania (ang. The European Sustainable Investment Forum – EURO-
SIF), Amerykańskie Forum Zrównoważonego i Odpowiedzialnego 
Inwestowania (ang. The Forum for Sustainable and Responsible 
Investment – US SIF) zaangażowały się we wspieranie odpowiedzial-
nego inwestowania, m.in. poprzez opracowanie wytycznych zawie-
rających np. definicje odpowiedzialnych inwestycji. W następstwie 
powstało dużo zwrotów, wśród których najbardziej popularnym 
było społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) oraz inwestycje 
zrównoważone (ang. sustainable investment), inwestycje etyczne, 
inwestycje zielone (ang. green investment), inwestycje DBLI (ang. 
double bottom line) lub TBLI (ang. triple botom line), czyli inwesty-
cje, których celem jest osiągnięcie odpowiednio zarówno korzyści 
finansowych, społecznych oraz związanych z ochroną środowiska 
(Marcinek 2012). W przypadku inwestycji na rynku nieruchomości 
zarówno cele, jak i motywacje, którymi kierowali się w przeszłości 
inwestorzy przy podejmowaniu SRI miały zmienny charakter, jed-
nak ich strategie były raczej stałe. W literaturze zwykle wyróżnia 
się – zgodnie ze wspomnianą wcześniej organizacją US SIF – trzy 
główne strategie: strategię selekcji (klasyfikacji), strategię aktywi-
zmu akcjonariuszy, strategię inwestowania w społeczeństwo (San-
dberg, Juravle, Hedeström, Hamilton 2009). Podstawową strategią 
jest strategia selekcji (ang. screening). Polega ona na włączaniu 
lub wykluczaniu niektórych rodzajów inwestycji, na podstawie 
takich kryteriów jak produkty, procesy bądź behawioralnych (za-
chowań przedsiębiorstw). Najlepsze efekty można osiągnąć, gdy 
równocześnie przez inwestorów jest realizowana selekcja pozytyw-
na (ang. positive screening), która służy identyfikacji spółek, które 
spełniają bądź też przekraczają określone standardy społeczne i/lub 
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4. Zróżnicowanie pod względem płynności finansowej oraz 
kosztów transakcyjnych. Cechy rynku nieruchomości, m.in. 
złożoność prawna, bariery informacyjne, niejednorodność 
oraz duża wartość nieruchomości skutkują niską płynnością, 
długim okresem transakcji oraz wysokimi kosztami transak-
cji. W przypadku inwestowania w akcje przedsiębiorstw sy-
tuacja jest zgoła inna. Na rynku nieruchomości nie jest więc 
możliwy (tak jak na rynku akcji) szybki, tani i łatwy ruch ka-
pitału. W kontekście odpowiedzialnego inwestowania ozna-
cza to zatem, że dokonywanie wyborów oraz wycofywanie 
kapitału z niepożądanych aktywów i następnie inwestowa-
nie go w bardziej społecznie odpowiedzialnych inwestycjach 
jest droższe, trudniejsze i wymaga więcej czasu;

5. Dziedziczny charakter nieruchomości. Przedsiębiorstwo, 
działając w konkurencyjnym otoczeniu, a więc szukające 
odpowiedzi na nowe wyzwania, jest zmuszone do stałej 
ewolucji, podczas gdy nieruchomości pozostają w stałym 
miejscu i podlegają stopniowemu zużyciu fizycznemu i funk-
cjonalnemu. Jeżeli inwestor nieruchomości będzie inwesto-
wać w taki sposób, by zapewnić istniejącej nieruchomości 
ponownie konkurencyjną pozycję na rynku, początkowa 
nieruchomość może przetrwać bardzo długi okres, zanim 
zostanie częściowo lub całkowicie zastąpiona. Wskazane 
prawidłowości oznaczają, że inwestujący w przedsiębior-
stwo w każdym momencie dokonują wyborów w ewoluują-
cym świecie i stale odnawiają swoje aktywa. Inwestujący 
w nieruchomości natomiast, ogólnie biorąc, lokują kapitał 
w zasób „dziedzicznych” aktywów, pochodzących z różnych 
okresów, które z punktu widzenia formy i funkcji, odzwier-
ciedlają czas swojego powstania. Inwestycje w doprowadze-
nie tych nieruchomości do pierwotnego stanu lub też w ich 
modernizację są bardzo kosztowne. 

Rozwój inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynkach 
nieruchomości jest zauważalny na całym świecie, jednak stopień 
ich zaangażowania jest bardzo zróżnicowany. Badania, które były 
przeprowadzane przez międzynarodowe instytucje, m.in. przez 
RREEF Research, ułatwiają identyfikację trendów globalnych oraz 
regionalnych w tym zakresie oraz ich implikacji dla inwestorów, jak 
również zachodzących tu powiązań z rynkiem kapitałowym. Wska-
zać tu można np. (Marcinek 2012): 

I. Wśród tendencji o charakterze globalnym:
1. Deweloperzy oraz menedżerowie adoptują praktyki od-

powiedzialnego biznesu we wszystkich regionach świa-
ta, gdyż osiągają wysokie zyski z realizacji „zielonych” 
budynków; osiąganie wysokich zysków jest możliwe ze 
względu na nagły i ciągły wzrost cen energii oraz znacz-
ne oszczędności, jakie daje realizacja przemyślanych 
„zielonych” rozwiązań (projektów) technicznych, za-
równo obiektów nowych, jak i poddawanych renowacji; 

2. Globalizacja w znacznej mierze wzmacnia i przyspiesza 
rozwój odpowiedzialnych społecznie nieruchomości, 
przy czym w regionach rozwijających się szybki wzrost 
zamożności i rozwój gospodarczy jednocześnie powo-
dują znaczny wzrost zużycia energii i emisji gazów cie-
plarnianych; 

wykonawcze pod względem środowiskowym lub też spółek, które 
są liderami w swoim sektorze (ang. best in class). Selekcja pozytyw-
na opiera się na zasadzie, zgodnie z którą inwestorzy SRI dążą do 
aktywnego wspierania spółek, których społeczne i środowiskowe 
udokumentowane osiągnięcia są zgodne ze standardami społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Selekcja pozytywna jest prze-
prowadzana przez inwestorów głównie na podstawie raportów spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu spółek, przedstawiających m.in. 
główne wskaźniki opracowane na podstawie ogólnie przyjętych 
standardów (Marcinek 2012). Wyrazem rozwoju społecznie odpo-
wiedzialnego inwestowania na rynku nieruchomości są m.in. stale 
rosnące kryteria środowiskowe, społeczne oraz finansowe, które są 
uwzględnianie przez osoby chcące zainwestować w nieruchomości. 
Zwiększenie ogólnego zainteresowania rozwojem społecznie odpo-
wiedzialnego inwestowania w nieruchomości (ang. socially respon-
sible property investment – SRPI) jest wynikiem faktu, że inwestorzy 
i deweloperzy poprzez zaspokajanie zewnętrznych korzyści czy to 
społecznych, czy środowiskowych, nie czynią tego kosztem osiągania 
mniejszych zysków. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż inwestowanie 
społecznie odpowiedzialne w budynki oraz inwestowanie w innego 
rodzaju aktywa, posiada swoje unikalne cechy szczególne. W stosun-
ku do najbardziej rozpowszechnionych aktywów, w jakich rozwinęły 
się SRI, tj. akcji, nieruchomości, różnią się pod wieloma względami 
np. (Marcinek 2012):

1. Zróżnicowane związki pomiędzy inwestorem a aktywami, 
w które inwestuje. W przypadku bezpośrednich inwestycji 
w nieruchomości, inwestor zazwyczaj zostaje wprost właści-
cielem aktywów (ewentualnie współwłaścicielem) i jako taki 
jest pozornie istotnym podmiotem kontroli w zarządzaniu 
nieruchomością. Jednak sprzedając najemcy prawo do użyt-
kowania nieruchomości, właściciel pozbywa się w znacznym 
stopniu kontroli na okres dzierżawy. W przypadku nierucho-
mości podział praw (między właścicielem a najemcą) jest 
odmienny niż w przypadku akcji (udziałów), gdzie inwestor 
jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa i tym samym ma 
udział (proporcjonalny do posiadanych akcji) w kontroli 
działalności przedsiębiorstwa;

2. Podwójny (binarny) charakter nieruchomości jako aktywów. 
Akcje (udziały) mają charakter „indywidualny”, nieruchomo-
ści mają charakter binarny w tym sensie, że w pierwszym 
przypadku RSI określa wzajemne oddziaływanie inwestora 
i (zarządu) przedsiębiorstwa, natomiast w drugim wzajem-
ne oddziaływanie inwestora i nieruchomości lub inwestora 
i nieruchomości oraz najemcy tej nieruchomości;

3. Nieruchomość stanowi łańcuch ograniczonych czasowo inwe-
stycji. Kontraktowy charakter najmu sprawia, że zyski inwe-
stora z bezpośredniej inwestycji w nieruchomość pochodzą 
z kolejnych, określonych czasowo umów. Umowy te muszą 
być jednak odnawiane. Natomiast w dobrze działającym 
przedsiębiorstwie zainwestowany kapitał zazwyczaj nie jest 
określony czasowo. Takie zróżnicowanie oznacza, że inwe-
stor inwestując bezpośrednio w nieruchomość tylko od cza-
su do czasu odzyskuje pełną kontrolę nad zainwestowanymi 
aktywami, natomiast inwestujący w przedsiębiorstwo stale 
zachowuje pewien poziom kontroli (relatywnie do posiada-
nego udziału w kapitale) w całym okresie posiadania akcji;
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3. Korporacje międzynarodowe oraz wielonarodowe firmy, 
których inwestycje są szczególnie ważne w ustanawianiu 
bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych w dzie-
dzinie nieruchomości poprzez wprowadzanie kryteriów 
najmu oraz inwestycyjnych;

4. Główni korporacyjni najemcy poszukują bardziej zrów-
noważonych (ekologicznych) obiektów, aby przyciągnąć 
i zatrzymać pracowników, poprawić swój wizerunek, 
zaspokoić wymagania akcjonariuszy itp. Najemcy nato-
miast ustanawiają minimalne, globalne standardy, np. 
w zakresie efektywności energetycznej;

5. Wprowadzanie coraz lepszych, bardziej zrównoważo-
nych praktyk biznesowych wymusza również polityka 
rządów oraz organizacje ekologiczne i organizacje dzia-
łające na rzecz rozwoju zrównoważonych budynków. 

II. Wśród głównych tendencji o zakresie regionalnym: 
1. Rozwój zrównoważonego inwestowania w nieruchomo-

ści jest obecnie zróżnicowany regionalnie; największe 
jego tempo występuje w gospodarkach wysoko rozwi-
niętych, niższe natomiast w krajach rozwijających się, 
przy czym należy zauważyć, że w najszybciej rozwijają-
cych się gospodarkach wschodzących omawiane tempo 
jest niższe. W najbliższych latach największym rynkiem 
dla zrównoważonego inwestowania pozostanie Ame-
ryka Północna, zamożne gospodarki europejskie oraz 
Japonia, jakkolwiek znaczący potencjał dla tych inwe-
stycji oraz inwestycji dostosowujących stare obiekty do 
współczesnych wymagań istnieje na całym świecie;

2. Dominującą rolę w ustanawianiu standardów w zakre-
sie zrównoważonego inwestowania w nieruchomości, 
w regionach wysoko rozwiniętych, nadal będzie odgry-
wać władza centralna. W gospodarkach wschodzących 
natomiast przewiduje się, iż główną siłą w omawianym 
zakresie będą globalni korporacyjni najemcy przy udzia-
le nacisków lokalnych społeczności. 

Podsumowanie

Omówione różnice występujące pomiędzy inwestowaniem w ak-
cje przedsiębiorstwa a bezpośrednim inwestowaniem w nieruchomo-
ści powodują, że strategie inwestowania społecznie odpowiedzialne-
go w przypadku nieruchomości powinny być prowadzone w sposób 
charakterystyczny dla konkretnej grupy aktywów. Niezwykle istotne 
staje się zaangażowanie władz centralnych w rozpowszechnianie idei 
CSR i działanie w myśl koncepcji Green City. Odpowiednie rozwiązania 
w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii pozwolą na trwały i zrównoważony 
rozwój miast i regionów. Nadzieją napawa fakt, iż inwestorzy, władze 
i społeczeństwo mają coraz większą świadomość, że działalność spo-
łecznie odpowiedzialna przynosi korzyści wszystkim zainteresowa-
nym, a szczególnie istotne znaczenie ma w tym wypadku środowisko 
naturalne, które podlega ciągłej degradacji. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Mateusz Lewandowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zasady opodatkowania nieruchomości na gruncie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w świetle 
nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 roku

Principles of taxation of real estate and joint ownership real estate 
under the Act on local taxes and charges after the amendment of 25th June 2015

The Amending Act of the Act on Local Government and Some 
Other Acts of 25th January 2015 has made substantial change to 
the taxation of joint ownership real estate. The amendment has 
also concerned to the garages’ taxation issues. The amendment of 
the tax law has a chance to become a beginning in the discussion on 
tax changes and finish the doctrinal and practical disputes. Moreo-
ver it should be noticed that those problems effect on reducing the 
income of municipal budgets.

Keywords: property tax, property, real estate, co-ownership.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o sa-
morządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca 
dokonał istotnej zmiany w zakresie zasad opodatkowania nieru-
chomości wspólnych podatkiem od nieruchomości. Zmiana objęła 
również zasady opodatkowania garaży wielostanowiskowych, bę-
dących przedmiotem współwłasności. Nowelizacja ustawy podat-
kowej ma szansę stać się początkiem zmian w zakresie podatku 
od nieruchomości oraz zakończyć wieloletnie spory doktrynalne 
i praktyczne, które skutkują zmniejszeniem dochodów budżetów 
gminnych. 

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, nieruchomości, 
współwłasność. 
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Podatek od nieruchomości stanowi jedno z najstarszych, 
a zarazem jedno z najprostszych konstrukcyjnie obciążeń fiskal-
nych. Normatywna konstrukcja opodatkowania nieruchomości ma 
swoje źródło w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm., 
dalej u.p.o.l.). Sama ustawa, po ponad ćwierć wieku obowiązywa-
nia, wciąż budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, które skutku-
ją zwiększeniem liczby postępowań prowadzonych przez organy 
skarbowe i zmniejszeniem wpływów podatkowych. Niepożądane 
następstwa niejasności przepisów dotykają nie tylko podatników, 
ale także samorządy, dla których podatek od nieruchomości stanowi 
bezpośredni dochód podatkowy (Etel, Popławski 2012: 253-254). 
W tym miejscu należy zauważyć, że przeciwdziałanie uszczupleniu 
wpływów podatkowych samorządów było jednym z powodów no-
welizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana usta-
wy, która została dokonana Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045), miała na celu aktualizację zasad 
opodatkowania nieruchomości wspólnych. Jak wskazał Minister Fi-
nansów w odpowiedzi na interpelację nr 34158, problem wpływu 
artykułu 3 ustęp 5 u.p.o.l. na dochody gmin, był wielokrotnie sygna-
lizowany przez organy podatkowe. Szczególne zastrzeżenia budził 
fakt, że poprzednie brzmienie przepisów pozwalało na stosowanie 
przez podatników dopuszczalnej prawem optymalizacji podatko-
wej. Warto jednakże zauważyć, że nieobowiązujący już stan prawny 
stanowił swoisty kompromis, polegający na zmniejszeniu ciężaru 
podatkowego współwłaścicieli wielkopowierzchniowych obiek-

tów budowlanych, w których prowadzona jest działalność gospo-
darcza (centra handlowe), kosztem wzrostu inwestycji w sektorze 
handlowym. Istotą opodatkowania nieruchomości jest powiązanie 
istnienia nieruchomości z obowiązkiem podatkowym. Przy tym ele-
mentem konstrukcyjnym podatku, który w istotny sposób wpływa 
na treść zobowiązania podatkowego jest podmiot podatku. O ile 
w przypadku pojedynczego podmiotu podatkowego zagadnienie 
to nie przysparza szczególnych trudności interpretacyjnych, to już 
opodatkowanie nieruchomości wspólnych jest jednym z najbardziej 
problematycznych zagadnień podatku od nieruchomości. Na szereg 
wątpliwości składają się przede wszystkim niejasne przepisy, a co 
za tym idzie odmienne interpretacje organów podatkowych. Spory 
wynikają również z błędnej interpretacji przepisów przez samych 
podatników, co jest skutkiem niskiej świadomości prawnej społe-
czeństwa oraz odbiegającej od realiów gospodarczych konstrukcji 
podatku. Zmiana zasad opodatkowania nieruchomości wspólnych 
była zatem nie tyle potrzebnym, co koniecznym skutkiem rozwoju 
prawa podatkowego.

Zasady ogólne opodatkowania nieruchomości

Cel fiskalny, jakim jest opodatkowanie nieruchomości, może 
zostać zasadniczo osiągnięty poprzez wprowadzenie różnych me-
tod określania podstawy opodatkowania. Przede wszystkim należy 
wskazać, że ustalenie podstawy opodatkowania może być dokonane 
albo w sposób ilościowy albo sposób wartościowy (Owczarczyk-Sz-
pakowska 2012: 45). Jest to rozróżnienie wyjściowe, pozwalające 
scharakteryzować system podatku od nieruchomości jako „trady-
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współwłaścicielach lub posiadaczach nieruchomości (lub obiektu 
budowlanego). Jednak odpowiedzialność podatników w przypad-
ku istnienia współwłasności nie jest nieograniczona i jest określona 
przez artykuł 92 Ordynacji podatkowej (Ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 roku – Ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., 
poz. 613 ze zm., dalej o.p.). Taką interpretację przyjął Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w Lublinie wskazując, że „przepis artykułu 
92 §1 o.p. stanowi wyłącznie o odpowiedzialności solidarnej tych 
podatników, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobo-
wiązania podatkowego. Nie może być odczytywany jako uprawnie-
nie organu podatkowego wyboru podatników spośród wskazanych 
w artykule 3 ustęp 4 u.p.o.l., którym ustala zobowiązanie podatko-
we w podatku od nieruchomości” (wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 
listopada 2009 roku, sygn. akt I SA/Lu 418/09). Jak wynika z treści 
artykułu 91 o.p., przepisy o zobowiązaniach cywilnoprawnych, za-
warte w Kodeksie cywilnym (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
– Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm., 
dalej k.c.), należałoby stosować wprost. Jednakże odesłanie doty-
czy wyłącznie takich zobowiązań, które są solidarne i które skutkują 
odpowiedzialnością solidarną (Komentarz do artykułu 91 o.p. 2015: 
punkt 2).

Zasady opodatkowania nieruchomości wspólnej

Ustalenie definicji nieruchomości wspólnej ma szczególne 
znaczenie z punktu widzenia prawnopodatkowego, z uwagi na ko-
nieczność określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Ustawa 
podatkowa nie definiuje pojęcia „nieruchomość wspólna”, odsyłając 
jedynie w artykule 3 ustęp 5 u.p.o.l. do artykułu 3 ustawy o wła-
sności lokali (Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku, tekst jednolity 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 usta-
wy o własności lokali „nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz 
część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali”. Powyższy przepis odsyła do dwóch przedmiotów 
opodatkowania, które wymienia ustawa podatkowa: grunt oraz bu-
dynek. Ustalenie, jaki jest zakres pojęcia „nieruchomości wspólnej” 
nie jest jednak oczywiste. W doktrynie akcentuje się nieprecyzyj-
ność normatywnego ujęcia nieruchomości, skoro na gruncie prawa 
podatkowego ustawodawca nie wskazuje, czy w opodatkowaniu 
definicja obejmuje nieruchomość gruntową, czy także budynek 
trwale związany z gruntem (Komentarz do artykułu 2 u.p.o.l. 2016). 
Należy zauważyć, że pojęcie „części wspólnej nieruchomości” nie 
ma charakteru zamkniętego. W tym kierunku wypowiedział się Sąd 
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 maja 2016 roku (sygn. 
akt VI ACa 605/15). Sąd zauważył, że kategoria części wspólnej, jaką 
posługuje się ustawodawca, ma charakter funkcjonalny, a jedno-
cześnie elastyczny, co pozwala na jej dostosowanie do konkretnych 
okoliczności faktycznych. W związku z tym jednoznaczne zaklasyfi-
kowanie danej części budynku do grupy pojęciowej „części wspól-
nej” jest nie tyle niemożliwe, co niecelowe. Jak wskazał Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zastąpienie enumeratywnego 
wyliczenia przez ustawodawcę części wspólnych budynku definicją 
negatywną pozwala na wnioskowanie, że współwłasnością zostały 
objęte wszystkie pomieszczenia, które nie zostały włączone w skład 
lokali (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2015 roku, sygn. 
akt I ACa 727/14). W praktyce są to takie części nieruchomości jak 

cyjny” albo „katastralny”. Pierwsza z metod, przyjęta przez polskie-
go ustawodawcę w stosunku do budynków, stanowi jednocześnie 
najprostszy sposób opodatkowania nieruchomości, silnie zakorze-
niony w historii podatku od nieruchomości. Wyrażona w artykule 
4 ustęp 1 punkt 1 u.p.o.l. podstawa opodatkowania dla gruntów 
(tj. powierzchnia) oraz w artykule 4 ustęp 1 punkt 2 dla budynków 
lub ich części (tj. powierzchnia użytkowa), zasadniczo nie przysparza 
większych trudności interpretacyjnych, skoro powierzchnia powinna 
być wielkością bardziej wymierną i mniej sporną, aniżeli jej war-
tość. Niemniej jednak na gruncie obowiązującej ustawy podatkowej 
piętrzą się spory, wynikające nie tylko z niedoskonałej konstrukcji 
ustawy, ale i z niejednolitości interpretacji przepisów. Na gruncie 
doświadczeń innych państw można stwierdzić, że wprowadzenie 
opodatkowania nieruchomości ad valorem (łac.) jest procesem 
długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów finansowych, 
w szczególności na etapie wprowadzania takiego systemu opo-
datkowania (Etel 2003: 16). Z kolei druga z form opodatkowania 
nieruchomości, polegająca na ustaleniu podstawy opodatkowania 
w oparciu o wartość nieruchomości, ma w polskim systemie praw-
nym zastosowanie wyłącznie do budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy zauważyć, że 
katastralna forma opodatkowania nieruchomości jest uważana za 
bardziej odpowiadającą realiom gospodarczym, a ponadto bardziej 
sprawiedliwą społecznie. Różnice pomiędzy racjonalnością takiego 
opodatkowania są widoczne na przykład przy porównaniu nierucho-
mości zlokalizowanej w centrum dużego miasta z nieruchomością 
położoną na obrzeżach tego miasta. Przyjmując pewne uproszczenie 
(dotyczące innych elementów podatku, mających wpływ na wyso-
kość ostatecznego zobowiązania podatkowego), jeśli obie z tych 
nieruchomości mają taką samą powierzchnię, to w obecnym stanie 
prawnym będą opodatkowane w podobnej wysokości. Natomiast 
w przypadku podatku katastralnego, istotna byłaby ich wartość, któ-
ra w przypadku pierwszej nieruchomości byłaby nieporównywalnie 
większa. Trudno jednak pominąć argument, że wartość nierucho-
mości oraz jej położenie nie muszą być związane z dobrą sytuacją 
finansową podatnika. Zatem potencjalnie sprawiedliwy podatek 
katastralny mógłby się okazać bardzo krzywdzący. Niezależnie od 
metody opodatkowania, ustalenie wysokości zobowiązania podat-
kowego komplikuje się w przypadku istnienia współwłasności. Zasa-
dy opodatkowania współposiadaczy i współwłaścicieli zostały wpro-
wadzone przez ustawodawcę dopiero w 1996 roku (Ustawa z dnia 4 
lipca 1996 roku o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o po-
datkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody, Dz.U. nr 91, 
poz. 409 ze zm.). Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych miała na celu zmniejszenie wątpliwości co do opodatkowania 
wyżej wymienionych nieruchomości. Niemniej jednak, jak wskazuje 
się w doktrynie prawa podatkowego, zmiana przepisów nie wyjaśni-
ła wszystkich wątpliwości interpretacyjnych, a jedynie zmniejszyła 
ich liczbę (Etel 2013: punkt 18). Zarówno w przypadku opodatko-
wania ad valorem, jak i opodatkowania w stosunku do powierzchni 
nieruchomości, ocena wymiaru podatku właściwego dla każdego ze 
współwłaścicieli nie będzie zatem prosta. Istotą powstania współ-
własności na gruncie podatku od nieruchomości jest rozszerzenie 
elementu podmiotowego podatku (Komentarz do artykułu 3 u.p.o.l. 
2016: punkt 7). Jest to bez wątpienia sytuacja korzystna dla wierzy-
ciela podatkowego, skoro obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich 
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każdego z osobna. Ordynacja podatkowa nie kształtuje odrębnej 
dla prawa podatkowego instytucji solidarności, a jedynie odsyła 
w tym zakresie do artykułu 366 §1 k.c. W związku z powyższym 
ustawodawca zdecydował się na inkorporowanie do polskiego po-
rządku prawnego instytucji odpowiedzialności solidarnej, właściwej 
dla prawa cywilnego. W tym znaczeniu, odpowiedzialność ta bę-
dzie istotna w szczególności w przypadku współwłaścicieli budynku 
(Dowgier 2013: punkt 2). Z drugiej strony, niektóre przepisy prawa 
podatkowego kształtują odpowiedzialność solidarną dłużników po-
datkowych w inny sposób aniżeli przewidziany dla prawa cywilnego.

Podstawową zasadą opodatkowania nieruchomości wspólnej 
do dnia wejścia nowelizacji ustawy podatkowej było obciążenie wła-
ścicieli lokalu w budynku stanowiącym współwłasność podatkiem 
od nieruchomości w częściach ułamkowych (Prawnopodatkowe 
skutki wyodrębnienia własności lokali 2016). Co istotne, nierucho-
mość lub obiekt budowlany były traktowane jako odrębny przed-
miot opodatkowania (Bończyk-Kucharczyk 2012: 598). W pewnym 
uproszczeniu, polegało to na ujęciu stosunku wielkości lokalu do 
wielkości całej nieruchomości. Tak wyrażony ułamek odzwierciedlał 
udział w zobowiązaniu podatkowym. Natomiast z dniem 1 stycznia 
2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o sa-
morządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045), 
które w znaczący sposób wpłynęły na konstrukcję podatku od nieru-
chomości w stosunku do części wspólnych nieruchomości. Najbar-
dziej znamienną zmianą jest posługiwanie się przez ustawodawcę 
udziałami w nieruchomości wspólnej.

Zasady opodatkowania garaży wielostanowiskowych

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wpro-
wadziła również istotną zmianę w zakresie zasad opodatkowania 
garaży wielostanowiskowych. Na gruncie poprzedniego stanu praw-
nego, opodatkowanie garaży stanowiło przedmiot istotnych kontro-
wersji. Celem przykładu warto wskazać tu wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 12 października 2011 roku (sygn. akt II 
FSK 733/10), w którym Sąd stwierdził, że garaż stanowiący część 
budynku mieszkalnego, pomimo swojego użytkowego charakteru, 
podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla stawek 
mieszkaniowych. Wątpliwości interpretacyjne wynikały także z za-
sad opodatkowania garaży wielostanowiskowych, które stanowiły 
odrębny przedmiot opodatkowania, pozostający we współwłasno-
ści właścicieli poszczególnych stanowisk. W związku z tym decyzja 
wymiarowa co do wysokości podatku wydawana była odrębnie dla 
nieruchomości, które nie zostały objęte współwłasnością (lokale 
mieszkalne) oraz dla nieruchomości wspólnej (garaż wielostanowi-
skowy, udział w nieruchomości wspólnej i gruncie) (Dowgier, Etel, 
Pahl, Poplawski 2010). Kluczowym zagadnieniem była ocena praw-
na, czy garaż stanowiący część budynku mieszkalnego stanowi od-
rębny przedmiot opodatkowania. Mając na uwadze fakt, że artykuł 
3 ustęp u.p.o.l. traktował nieruchomość jako oddzielny przedmiot 
opodatkowania, dozwolona była inna kwalifikacja podatkowa gara-
żu. Z tego też wynikało, że możliwe było zastosowanie innej stawki 
podatkowej (Etel 2011: 33-38). 

W doktrynie, prawnopodatkową odrębność garażu wielostano-
wiskowego akcentuje się wskazując, że przedmiotem podatku jest 
sam garaż, a nie miejsca postojowe (Etel 2012: punkt 16). W przed-

strychy, piwnice czy komórki. Niemniej jednak niedopuszczalne jest 
takie rozszerzanie zakresu pojęcia nieruchomości wspólnej, które 
skutkowałoby objęciem przedmiotem podatku tych nieruchomo-
ści, które nie są objęte współwłasnością przymusową (wyrok WSA 
w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2015 roku, sygn. akt I ACa 727/14). 
Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 u.w.l., nieruchomością wspólną jest 
zarówno grunt, część budynku, jak i urządzenia, które nie służą wy-
łącznie do użytku właścicieli lokali. Zastosowanie przez ustawodaw-
cę definicji negatywnej skutkuje powstaniem domniemania, że dana 
nieruchomość jest nieruchomością wspólną. Od danego przypadku 
zależy jednocześnie, czy dana część budynku lub urządzenia służą 
do użytku właścicieli lokali. Kwestię własności nieruchomości wspól-
nej określa artykuł 3 ustęp 1 u.w.l., który wskazuje, że w przypadku 
wyodrębnienia własności lokali, każdemu z właścicieli przysługu-
je udział w nieruchomości wspólnej, będący prawem związanym 
z własnością lokali. Na gruncie prawa podatkowego taka interpre-
tacja przepisów została uznana za prawidłową przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (wyrok z dnia 15 września 2010 
roku, sygn. akt I SA/Bd 630/10). Jak zauważył Sąd, udział w nieru-
chomości wspólnej jest nierozerwalnie związany z prawem własno-
ści lokalu, co uniemożliwia odmienne traktowanie udziału dla ce-
lów podatkowych. Pod pojęciem „nieruchomości wspólnej” może 
się także kryć obiekt budowlany, który w potocznym tego słowa 
znaczeniu nie jest nieruchomością. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 
u.w.l., nieruchomością wspólną są także urządzenia, które nie słu-
żą wyłącznie do indywidualnego użytku właścicieli lokali. Ponadto, 
jak słusznie zauważa się w doktrynie, pojęcia „nieruchomości lub 
obiekty budowlane nie należy rozumieć w taki sposób, iż ustalamy, 
że konkretna sytuacja podlega opodatkowaniu jako nieruchomość 
z wyłączeniem jej kwalifikacji jako obiekt budowlany” (Komentarz 
do artykułu 2 u.p.o.l. 2016: punkt 1). Zagadnienie opodatkowania 
niektórych pomieszczeń w budynku takich jak piwnice, strychy czy 
komórki lokatorskie pozostaje sporne, bowiem istnienie i wysokość 
zobowiązania podatkowego będzie zależała od treści umowy o usta-
nowieniu odrębnej własności lokalu. Takie części budynku mogą 
stanowić albo przedmiot nieruchomości wspólnej, będąc jednocze-
śnie przedmiotem współwłasności właścicieli nieruchomości albo 
wyłączną własność właściciela lokalu. W pierwszym przypadku takie 
elementy budynku będą zrównane pod względem podatkowym do 
innych części wspólnych takich jak korytarze, klatki schodowe, win-
dy. Problem ten ma szczególne znaczenie w stosunku do nierucho-
mości, w których odrębne lokale były ustanowione przed wejściem 
w życie ustawy o własności lokali. Na gruncie nieobowiązującego 
już stanu prawnego, możliwe było wyodrębnienie niektórych lokali 
na podstawie artykułu 135 §1 i artykułu 136 §1 k.c. Skutkiem kon-
strukcji przepisów była powszechna praktyka ustanawiania odręb-
nej własności lokali w budynkach stanowiących własność gminy, 
w których nabywcy wyodrębnionych lokali nie nabywali własności 
pomieszczeń przynależnych. W efekcie, pomieszczenia te pozosta-
wały przedmiotem współwłasności jako nieruchomość wspólna 
i powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości na pod-
stawie artykułu 3 ustęp 5 u.p.o.l. (Etel 2012: punkt 20). Nierucho-
mość wspólna może być opodatkowana na zasadzie solidarności, 
gdzie każdy ze współwłaścicieli nieruchomości jest odpowiedzialny 
za całe zobowiązanie. Przy tym wierzyciel podatkowy może żądać 
spełnienia zobowiązania podatkowego od kilku dłużników lub od 
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pomieszczeń przynależnych (piwnice, komórki lokatorskie) do sumy 
powierzchni użytkowej wszystkich lokali oraz pomieszczeń do nich 
przynależnych. Z drugiej natomiast strony, jeśli opodatkowaniu pod-
lega lokal niewyodrębniony, wtedy udział w nieruchomości wspólnej 
odpowiadać będzie stosunkowi powierzchni użytkowej niewyodręb-
nionego lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych.

Zasady opodatkowania wspólnot mieszkaniowych

Zagadnienie uznania wspólnoty mieszkaniowej za podatnika 
podatku od nieruchomości budzi wątpliwości doktrynalne i prak-
tyczne. Sama wspólnota może być bowiem traktowana jako „ogół 
właścicieli lokali wyodrębnionych związanych węzłem współwłasno-
ści w części wspólnej nieruchomości wspólnej” (Śleszyńska 2008: 
46). Z drugiej jednak strony, jak zauważył Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 21 grudnia 2007 roku „wspólnota mieszkaniowa, działając 
w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa 
i obowiązki do własnego majątku” (sygn. akt III CZP 65/07 [w:] OSNC 
2008, nr 7-8, poz. 69). Na gruncie prawnopodatkowym przyjmuje 
się jednakże, że wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem prawa 
podatkowego o tyle, o ile nabyła nieruchomość do własnego ma-
jątku. W przypadku nieruchomości z wyodrębnioną własnością lo-
kali, prowadzi to zatem do powstania dwóch kategorii podatników: 
właścicieli wyodrębnionych lokali oraz wspólnoty mieszkaniowej 
jako odrębnego podmiotu prawa. Mienie nabyte przez wspólnotę 
powinno jednak służyć wyłącznie jej celom statutowym, związanym 
z zarządem nieruchomościami wspólnymi (Departament Podatków 
Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów 2009: 21 ).

Prawo wspólnoty mieszkaniowej do wnoszenia podatku od 
nieruchomości wywodzi się z artykułu 14 punkt 3 u.w.l., zgodnie 
z którym „Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się 
w szczególności: 4) ubezpieczenia i inne opłaty publicznoprawne, 
chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczegól-
nych lokali”. W doktrynie wskazuje się jednocześnie, że podatek 
może być opłacany albo przez wspólnotę mieszkaniową, jako skład-
nik kosztów zarządu, albo przez właścicieli lokali (Bończak-Kuchar-
czyk 2012: 597). Szczególnie należy wyróżnić alternatywę rozłączną, 
z uwagi na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w przypadku 
spełnienia świadczenia przez jeden z tych podmiotów. Należy jed-
nak zauważyć, że wspólnota mieszkaniowa nie jest podatnikiem 
w stosunku do lokali, które stanowią własność innych podmiotów. 
Ponadto wspólnota mieszkaniowa nie może zostać uznana za płatni-
ka, z uwagi na fakt, że zgodnie z artykułem 8 Ordynacji podatkowej 
podatnikiem jest wyłącznie taki podmiot, który jest zobowiązany 
do obliczenia i pobrania podatku oraz wpłacenia go we właściwym 
terminie organowi podatkowemu, do czego został obowiązany na 
gruncie przepisów prawa podatkowego. Tymczasem ustawa o po-
datkach i opłatach lokalnych nie wprowadza instytucji płatnika po-
datku. Na powyższym stanowisku stanął także Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 7 stycznia 2010 roku 
wskazując jednocześnie, że w tym przypadku przepisy nie uprawnia-
ją organu podatkowego do wyboru podatnika w przypadku poboru 
podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 stycznia 
2010 r., sygn. akt I SA/Ol 684/09 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl 
2016). Jednocześnie Sąd zauważył, że w przypadku objęcia podat-
ku od nieruchomości w zakres kosztów zarządu nieruchomością, 

miocie uznania garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkal-
nym za odrębny przedmiot opodatkowania wypowiedział się także 
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 27 lutego 2012 
roku. (sygn. akt II FPS 4/11 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl 2016) 
zauważył przede wszystkim, że kwalifikacja prawna garażu wielo-
stanowiskowego nie powinna odbywać się w oderwaniu od ustawy 
o własności lokali. Artykuł 2 ustęp 1 tejże ustawy wskazuje bowiem, 
że „samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przezna-
czeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomości. Jednocześnie do 
lokalu przynależeć mogą części składowe nieruchomości takie jak: 
strych, komórka, czy garaż. Z analizy powyższych przepisów wynika, 
że garaż może stanowić zarówno odrębną własność lokalową, jak 
i przynależeć do lokalu mieszkalnego. W zależności od kwalifikacji 
prawnej, różna będzie stawka podatku. W przypadku, gdy garaż sta-
nowi część składową lokalu mieszkalnego, będzie opodatkowany tak 
jak lokal mieszkalny”.

Na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów wskazywa-
no, że lokale garażowe, które stanowią odrębną własność i znajdują 
się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, powinny być opo-
datkowane stawką podatku właściwą dla „pozostałych budynków”, 
a nie stawką dla budynków mieszkalnych. Opodatkowanie stawką 
właściwą dla lokalu mieszkalnego było możliwe wyłącznie w przy-
padku garażu stanowiącego odrębną nieruchomość (Pahl 2012 ). 
Zasady opodatkowania garażu wielostanowiskowego przekładały 
się na kwestie regulowania zobowiązań podatkowych. Podatnikami 
podatku od garażu oraz gruntu związanego z takim garażem byli 
solidarnie wszyscy współwłaściciele. 

Od dnia 1 stycznia 2016 roku. ustawodawca dokonał istotnej 
zmiany zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych. Znacze-
nie ma przy tym artykuł 3 ustęp 4a u.p.o.l., zgodnie z którym „zasady 
odpowiedzialności solidarnej (…) nie stosuje się przy współwłasno-
ści w częściach ułamkowych lokalu użytkowego garażu wielostano-
wiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących 
odrębny przedmiot własności”. Jednocześnie ustawodawca wska-
zuje, że w przypadku opodatkowania garażu wielostanowiskowego, 
obowiązek podatkowy ciąży na każdym z właścicieli w stosunku do 
przypadających im udziałów w prawie własności. Powyższa konstruk-
cja legislacyjna jest korzystna przede wszystkim dla współwłaścicieli 
nieruchomości. Przed nowelizacją podatek od nieruchomości w za-
kresie opodatkowania garaży wielostanowiskowych podlegał zasa-
dzie solidarności, która nie była akceptowana przez znaczną część 
podatników. O ile w przypadku części wspólnych nieruchomości za-
sada solidarności miała swoje uzasadnienie, to w przypadku garażu 
wielostanowiskowego budziła zastrzeżenia, z uwagi na odpowiedzial-
ność za całą powierzchnię użytkową garażu, a nie wyłącznie za udział 
w postaci miejsca postojowego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, zasada odpowiedzialności solidar-
nej za zobowiązanie podatkowe w przypadku opodatkowania garażu 
wielostanowiskowego zostanie zastąpiony obowiązkiem podatkowym 
ciążącym na współwłaścicielach w zakresie ich udziału w prawie wła-
sności (Komentarz do artykułu 2 u.p.o.l. [2016: punkt I.6).

Na gruncie znowelizowanych przepisów, określenie udziału 
właściciela w nieruchomości wspólnej będzie uzależnione od tego, 
czy lokal został wyodrębniony. W przypadku wyodrębnienia lokalu, 
udział właściciela w nieruchomości wspólnej stanowi stosunek po-
wierzchni użytkowej wyodrębnionego lokalu wraz z powierzchnią 
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sów 2015). Znaczenie ma także fakt, że podatek od nieruchomości 
nie jest objęty harmonizacją na poziomie Państw Członkowskich, 
co z kolei wynika z lokalnego charakteru tego obciążenia fiskalnego. 
Pozostaje zatem agitować na rzecz dyskusji nad konstrukcją opo-
datkowania nieruchomości na poziomie krajowym, co może wpły-
nąć na zmianę podstawowych zasad opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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konieczna jest uchwała właścicieli lokali. Pokrycie podatku przez 
właścicieli poszczególnych lokali wyłącza możliwość pokrycia ich 
przez wspólnotę mieszkaniową. Powyższe koszty, których zakresem 
obejmuje się podatek od nieruchomości, odnoszą się wyłącznie do 
nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym prawo podatkowe 
nie umożliwia przeniesienia obowiązku zapłaty podatku dla lokalu 
stanowiącego odrębny przedmiot własności na wspólnotę miesz-
kaniową. Co prawda podatek od nieruchomości może być opłacany 
bezpośrednio przez wspólnotę mieszkaniową, ale tylko w zakresie, 
w jakim obciąża nieruchomość wspólną – chyba, że jest uiszczany 
przez właścicieli lokali. 

Podsumowanie

Opodatkowanie nieruchomości, będących przedmiotem współ-
własności, powinno zostać poddane dyskusji, w szczególności zaś 
w zakresie, w jakim ustawa definiuje przedmiot opodatkowania. 
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła 
w życie dnia 1 stycznia 2016 roku dokonała zasadniczej zmiany zasad 
opodatkowania nieruchomości wspólnych. Poprzednia treść artyku-
łu 3 ustęp 5 u.p.o.l. przesądzała o opodatkowaniu gruntu oraz części 
nieruchomości wspólnej, przy czym podatek obciążał każdego wła-
ściciela lokalu w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym 
(Komentarz do artykułu 3 u.p.o.l. 2016). Podstawą opodatkowania 
był zatem stosunek powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni 
użytkowej całej nieruchomości.

Zmiana zasad opodatkowania nieruchomości, poprzez odejście 
od solidarnego opodatkowania nieruchomości, w której wyodręb-
niono lokale, była konsekwencją uwag zgłaszanych przez samorzą-
dowe organy podatkowe polegających głównie na zmniejszeniu 
wpływów podatkowych na gruncie obowiązujących przepisów (Mi-
nister Finansów 2015).

Jednocześnie pozytywnie należy ocenić tendencję ustawo-
dawcy do objęcia podatkiem od nieruchomości całej powierzchni 
stanowiącej współwłasność w związku z wyodrębnieniem lokali. Na 
gruncie uprzednio obowiązujących przepisów zagadnienie to było 
niejednoznaczne i prowadziło do uszczuplenia dochodów samorzą-
du terytorialnego. Ustawodawca zwrócił uwagę przede wszystkim 
na zastrzeżenia co do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które 
były kierowane przez organy podatkowe. Wątpliwości budził przede 
wszystkim fakt możliwości stosowania przez podatników dozwolonej 
prawem optymalizacji podatku od nieruchomości. Problem ten był 
wielokrotnie wskazywany w orzecznictwie i doktrynie. Przykładem 
takiej optymalizacji było wyodrębnienie w budynku jedynego lokalu 
albo wyodrębnienie kilku lokali, ale na rzecz tego samego podmio-
tu. Nowe brzmienie artykułu 3 ustęp 5 u.p.o.l. w sposób stanowczy 
określa, że w przypadku wyodrębnienia własności lokali, obowiązek 
podatkowy w odniesieniu do gruntu oraz do części wspólnej będzie 
ciążyć na właścicielach wyodrębnionych lokali, w częściach odpo-
wiadających ich udziałowi w nieruchomości wspólnej. Takie brzmie-
nie przepisów prowadzi do objęcia podatkiem od nieruchomości całej 
powierzchni użytkowej budynku (Szczygieł 2016: 91). 

Warto także zauważyć, że konstrukcja prawna podatku od 
nieruchomości w Polsce nie jest podatna na zmiany legislacyjne, 
głównie z powodu negatywnego nastawienia społecznego do każ-
dorazowej zmiany opodatkowania nieruchomości (Minister Finan-
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Analiza partnerstwa publiczno-prywatnego 
w latach 2009-2016

Partnerstwo publiczno-prywatne jest jednym z częściej poru-
szanych zagadnień w kontekście rozważania innowacyjnego podej-
ścia do świadczenia usług użyteczności publicznej i dokonywania 
inwestycji przez podmioty publiczne. Postęp społeczno-gospodarczy 
stawia przed sektorem publicznym coraz więcej złożonych zadań, 
co zmusza go do podejmowania różnorodnych działań, by móc je 
zrealizować. Usługi użyteczności publicznej, a także związane z nimi 
inwestycje w rynek nieruchomości, stanowią nieodłączną część życia 
codziennego i gospodarczego. Jak zauważa J. Rutkowski (Rutkowski 
2010: 3) spowolnienie gospodarcze, pogłębiający się deficyt budże-
tu państwa i finansów publicznych generuje wzrost długu publicz-
nego, tak więc każda inicjatywa zmierzająca do poprawy sprawności 
zarządzania powinna znaleźć zrozumienie społeczne i akceptację 
polityczną. Podmioty publiczne zmuszone są do poszukiwania do-
datkowych źródeł kapitału, które można wykorzystać w realizowa-
nych przez nie przedsięwzięciach. Partnerstwo publiczno-prywatne 
jako innowacyjny sposób na zdynamizowanie rozwoju i inwestycji 
w realizacji zadań publicznych staje się powoli istotnym elementem 
polityki rozwoju państwa. Takie współdziałanie sektora publicznego 
i prywatnego w realizowaniu ustawowych zadań może być korzystne 
dla obu stron. Podmiot publiczny realizuje ustawowe cele społeczne 
poprzez zapewnienie usług z zakresu użyteczności publicznej, nato-
miast przedsiębiorca prywatny ma stabilne źródło dochodu, dostęp 
do nowych rynków zbytu, a przez wykonywany projekt możliwość 
dalszego rozwoju i funkcjonowania. Współpraca taka umożliwia 
również, jak pisze A. Cenkier (Cenkier 2009: 40), uzupełnienie wie-
dzy i doświadczenia sektora publicznego w danej dziedzinie o umie-

Agnieszka Rudnik, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji 

Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjną 
formą realizacji przedsięwzięć 
w sektorze nieruchomości

Public-Private Partnership innovative form
 of implementation in the real estate sector

The article discusses the problem of the assessing the devel-
opment of public-private partnership (PPP) in Poland since 2009 
until August 2016 with particular emphasis on the real estate 
sector. There were more than 100 contracts signed for PPP in the 
analyzed period. In the study, these projects have been analyzed in 
terms of the model of their operation, the nature of public tasks, 
due to the areas of implementation and the administrative division. 
They pointed out the advantages and disadvantages of PPP with 
the tendencies of this form of cooperation in the future.

Keywords: PPP, public procurement, service concession, private 
sector, public sector.

Artykuł podejmuje problem oceny rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce od 2009 roku do sierpnia 
2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieruchomości.              
W badanym okresie podpisano ponad 100 umów dotyczących PPP. 
W opracowaniu projekty te zostały zanalizowane pod kątem wy-
boru modelu ich funkcjonowania, charakteru zadań publicznych, 
ze względu na obszary realizacji oraz podział administracyjny kraju. 
Wskazano wady i zalety PPP wraz z tendencjami tej formy współ-
pracy w przyszłości.

Słowa kluczowe: PPP, zamówienia publiczne, koncesja na usługi, 
sektor prywatny, sektor publiczny.
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Zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze powodują, 
że świadczenie usług publicznych na oczekiwanym przez spo-
łeczeństwo poziomie staje się trudniejsze i coraz większego 
znaczenia nabiera koncepcja współpracy sektora publiczne-
go i prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne, określane 
w skrócie jako PPP (ang. public-private partership), to wspólna 
realizacja zadania publicznego przy udziale podmiotu publicz-
nego i prywatnego. 

Głównym założeniem PPP jest takie współdziałanie, które 
przynosi korzyści zarówno dla interesu publicznego, jak i pry-
watnych przedsiębiorców. Umożliwia ono zwiększenie efek-
tywności usług publicznych poprzez wspólny podział ryzyka, 
wykorzystanie doświadczenia partnera prywatnego w przed-
sięwzięciach realizowanych przez administrację publiczną. 
W Polsce partnerstwo publiczno-prywatne jest stosunkowo 
nową formą wykonywania zadań publicznych, bo realizowaną 
od 2009 roku. 

Celem artykułu jest próba podsumowania funkcjonowania 
partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce od momentu wej-
ścia w życie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 696 ze zm.) do chwili obecnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieruchomości. Przed-
stawiono zrealizowane projekty wskazując na potencjalne ko-
rzyści zastosowania tej formuły, łączącej współpracę podmiotu 
publicznego i partnera prywatnego. 

W opracowaniu skorzystano z dostępnej literatury, rapor-
tów, analizy danych statystycznych, a także z informacji dostęp-
nych na portalach internetowych.
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nie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
• finansują ją w ponad 50% lub
• posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
• sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
• mają prawo do powoływania ponad połowy składu or-

ganu nadzorczego lub zarządzającego;
3. Związki podmiotów, o których mowa w punktach 1 i 2.

Podmioty publiczne zostały podzielone przez ustawodawcę na 
trzy grupy: do pierwszej zaliczono jednostki sektora finansów pu-
blicznych, niezależnie od posiadania przez nie osobowości prawnej. 
Drugą grupę stanowią pozostałe jednostki organizacyjne, spełniają-
ce kumulatywnie dwa warunki: muszą wykonywać zadania o cha-
rakterze użyteczności publicznej i być kontrolowane przez podmioty 
publiczne. Do trzeciej grupy zaliczono związki powyższych podmio-
tów (Kania, Marquardt 2010: 22). Ustalając krąg podmiotów pu-
blicznych należy się odnieść się do Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych, która wskazuje podmioty sektora fi-
nansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Definicja partnera prywatnego

Drugą stronę umowy w zakresie realizacji projektów w ramach 
PPP reprezentuje partner prywatny, którym może być przedsiębior-
ca lub przedsiębiorca zagraniczny (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., 
poz. 696 ze zm.). Pojęcie partnera prywatnego stanowi kluczowe 
znaczenie dla zakresu podmiotowego stosowania ustawy o PPP. 
W prawie polskim pojęcie przedsiębiorcy jest szeroko definiowane 
m.in. w Kodeksie cywilnym, a także w ustawie o swobodzie działal-
ności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 431 punkt 1 ustawy Kodeks 
cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) przedsię-
biorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, 
o której mowa w artykule 331 punkt 1, czyli jednostka organizacyjna 
nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność praw-
ną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje 
przedsiębiorcę jako osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną nie-
będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Aby uznać przedsię-
biorcę za partnera prywatnego mogącego nawiązać stosunki obliga-
cyjne na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, przedsiębior-
ca musi prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu. Jak 
słusznie zauważył A. Panasiuk, podmiot wykonujący daną działal-
ność gospodarczą czyni to nie tylko w imieniu własnym, ale także na 
własny rachunek, przez co ponosi ryzyko gospodarcze wykonywane-
go przedsięwzięcia (Panasiuk 2009: 308). Do przedsiębiorców zalicza 
się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez 
nich działalności gospodarczej, którą należy interpretować jako 
działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz po-
szukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 
działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i cią-
gły. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej nie 
może podjąć współpracy w ramach PPP z podmiotem publicznym. 
Zasadniczo statusu przedsiębiorcy nie mają również stowarzyszenia 
ani fundacje oraz izby rzemieślnicze, ponieważ nie są one utworzo-

jętności inwestorów prywatnych. Cenne może też się okazać wyko-
rzystanie przedsiębiorczości, doświadczenia partnera prywatnego 
w zarządzaniu realizowanymi zadaniami publicznymi. Realizacja 
projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest bardzo 
popularną formą współpracy w większości krajów, zwłaszcza w wy-
soko rozwiniętych gospodarczo. Obserwując zrealizowane projekty 
PPP w wielu krajach europejskich wskazać można, że partnerstwo 
może być z powodzeniem stasowane w różnych dziedzinach go-
spodarki, przede wszystkim w infrastrukturze dróg, budownictwa 
socjalnego i komunalnego, a także typowych usługach użyteczności 
publicznej. Jak zauważył A. Korbus (Korbus, Wawrzyniak, Jędrzejew-
ski, Gospodarczyk 2011: 8) już kilka lat wcześniej Komisja Europejska 
podkreśliła wzrastającą rolę tego instrumentu i uznaje go za kluczo-
wy element strategii antykryzysowej i efektywne narzędzie realizo-
wania długoterminowych reform strukturalnych. Unia Europejska 
zauważa, iż podmioty publiczne nie zawsze są w stanie wykonywać 
pewne inwestycje, natomiast przedsiębiorcy często dysponują od-
powiednim kapitałem i są zainteresowani szybkim wykonywaniem 
projektu, co ma znaczący wpływ na jego efektywną realizację. Re-
alizacja danych przedsięwzięć może przynieść obustronne korzyści, 
jednakże podejmując współpracę z sektorem prywatnym, podmiot 
publiczny powinien dokonać oszacowania kosztów i ryzyka projektu 
oraz dobrać odpowiedni model tego typu współpracy. 

Partnerstwo publiczno-prywatne 
jako wspólna realizacja przedsięwzięcia

W szerokim znaczeniu, jak wskazują M. Kania oraz P. Marquardt 
(Kania, Marquardt 2010: 11), partnerstwo publiczno-prywatne to 
taka forma współpracy sektora publicznego i prywatnego, której ce-
lem jest realizacja dobra publicznego lub też współpraca partnerska 
przy realizacji stosunkowo dużych projektów, których zamiarem jest 
wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Również w publikacji 
zbiorowej Partnerstwo publiczno-prywatne na tle regulacji praw-
nych (Jacyszyn, Kalinowski, Kujawski 2005: 17) autorzy definiują tę 
współpracę jako metodę korzystania z infrastruktury i unowocze-
śnienia świadczonych usług opartych na wzajemnym partnerstwie 
między sektorem publicznym i prywatnym. Zgodnie z ustawą o part-
nerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 
696 ze zm.) przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia polegająca 
na wspólnym podziale zadań i ryzyka.

Definicja podmiotu publicznego

Dla określenia zakresu regulacji konieczne jest zdefiniowanie 
stron uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, a więc podmiotu 
publicznego oraz partnera prywatnego (Kania, Marquardt 2010: 21). 
Zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym pod poję-
ciem podmiot publiczny rozumie się (tekst jednolity Dz.U. z 2015 
r., poz. 696 ze zm.): 

1. Jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu prze-
pisów o finansach publicznych;

2. Inną osobę prawną utworzoną w szczególnym celu zaspo-
kajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających 
charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmio-
ty, o których mowa w tym przepisie, pojedynczo lub wspól-
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• charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infra-
struktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych 
przez stronę publiczną;

• optymalny podział zadań;
• podział ryzyk;
• obustronną korzyść. 

Celem podmiotów publicznych jest zaspokojenie potrzeb zbio-
rowych. Partnerzy prywatni oczekują stopy zwrotu inwestycji na 
satysfakcjonującym ich poziomie. Należy skonstruować taką formę 
i model współpracy, który zapewni korzyści obydwu stronom kon-
traktu i wysoką efektywność projektu (Gajewska-Jedwabny 2007: 6).

Charakterystycznym dla projektów w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego jest długotrwałość stosunku prawnego łączące-
go partnerów ze względu na długoterminowość kontraktów, które 
często są zawierane na wiele lat. Współpraca w ramach PPP podej-
mowana jest na podstawie umowy, która kompleksowo opisuje cały 
projekt, musi zapewnić sprawiedliwy podział ryzyka i pozyskiwanych 
korzyści, określić wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia. Nie 
mogą być stosowane żadne uprzywilejowania pozycji prawnej i eko-
nomicznej którejś ze stron tej umowy, ponieważ byłoby to sprzeczne 
z ideą partnerstwa, zasadami prawa cywilnego i handlowego, wśród 
których należy wymienić: zasady wolności gospodarczej, równości 
praw przedsiębiorców, swobody umów (Jacyszyn, Kalinowski 2005: 
27). PPP może być też realizowane w formie specjalnie powołanej 
w tym celu spółki, tzw. spółki celowej (ang. Project Company lub 
Special Purpose Vehicle), (Brzozowska 2010: 63), w której wspólni-
kami są: podmiot publiczny, prywatny, a także podmioty finansu-
jące przedsięwzięcie, ale nieangażujące się w bieżące zarządzanie 
przedsiębiorstwem lub spółką. Spółka ta powstaje w celu realizacji 
umowy, a przedmiot jej działalności jest ograniczony do przedmiotu 
współpracy w oparciu o PPP. Po zakończeniu czasu trwania umowy 
winna ona przekazać podmiotowi publicznemu składnik majątkowy, 
wykorzystywany przy realizacji projektu w stanie niepogorszonym 
z uwzględnieniem jego zużycia wskutek użytkowania.

 
Modele partnerstwa publiczno-prywatnego

Na świecie istnieje wiele form współpracy w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego, jest to uzależnione od sytuacji gospo-
darczej i poziomu rozwoju danego kraju. Wybór odpowiedniego 
modelu decyduje o sukcesie planowanego przedsięwzięcia. W ni-
niejszej dysertacji przedstawiono podziały z uwzględnieniem form 
najczęściej stosowanych oraz omówiono stosowane modele re-
alizacji projektów pomiędzy partnerem publicznym a prywatnym. 
Typologię sposobów i form organizacyjno-prawnych świadczenia 
usług publicznych i PPP można przeprowadzić tylko w sposób 
przybliżony (Lissowki 2012: 41). Rodzaje modeli najczęściej budo-
wane są na podstawie powiązanych kryteriów własności, zakresu 
przekazywania usług publicznych, sposobu finansowania, podziału 
ryzyka itd. W państwach członkowskich w miarę gromadzonego 
doświadczenia poszukiwane są coraz to lepsze rozwiązania, które 
umożliwiają w większym stopniu uwzględnienie specyfiki danych 
przedsięwzięć. Na rysunku 1 przedstawiono najczęściej stosowane 
formy modeli współpracy w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego. 

ne w celach komercyjnych i nie prowadzą działalności gospodarczej 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2009: 20). Partnerami pry-
watnymi nie mogą być organizacje pozarządowe, kościoły lub inne 
związki wyznaniowe.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje przed-
siębiorcę zagranicznego jako osobę zagraniczną wykonującą dzia-
łalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonu-
jącego działalność gospodarczą za granicą. Natomiast jako osobę 
zagraniczną należy rozumieć: 

• osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego;
• osobę prawną z siedzibą za granicą;
• jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiada-

jącą zdolność prawną, z siedzibą za granicą (tekst jednolity 
Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.).

Cel partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedmiotem umowy o PPP jest przedsięwzięcie, którego ce-
lem inwestycyjnym może być (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 
696 ze zm.):

• budowa lub remont obiektu budowlanego;
• świadczenie usług;
• wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika 

majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub 
użyteczność;

• inne świadczenia połączone z utrzymaniem lub zarządza-
niem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany 
do realizacji zadania publiczno-prywatnego lub jest z nim 
związany. 

Konieczne wydaje się odniesienie do innych przepisów pra-
wa. Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) przez budowę lub remont obiektu bu-
dowlanego rozumie się również wykonanie obiektu oraz odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę. Warunkiem przeprowadzenia inwestycji 
w trybie PPP jest późniejsze zarządzanie przez partnera prywatnego 
wybudowanym lub wyremontowanym obiektem. Możliwe jest rów-
nież przedsięwzięcie, które będzie polegało na świadczeniu usług 
w oparciu o powstałą w ramach PPP infrastrukturę i które będzie 
połączone z utrzymaniem lub zarządzeniem tą infrastrukturą (Ko-
złowska 2006). Składnik majątkowy, który jest wykorzystywany do 
realizacji projektów w ramach PPP lub jest z nim związany, ustawa 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 696 ze zm.) definiuje jako nie-
ruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w ro-
zumieniu artykułu 551 ustawy Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r., poz. 380 ze zm.) rzecz ruchomą oraz prawo majątkowe. 
PPP polega także na finansowaniu, projektowaniu, budowie, reno-
wacji, zarządzaniu lub eksploatacji obiektów infrastruktury, a w in-
nych przypadkach obejmuje świadczenie usług tradycyjnie realizo-
wanych przez władze publiczne (Komunikat Komisji do PE 2009).

Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpra-
cy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wymienić należy 
charakteryzujące je cechy (Korbus, Srokosz, Wawrzyniak, Panasiuk 
2010: 20):

• współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym;
• umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego);
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Wykres 1 przedstawia wartości procentowe realizacji PPP ze 
względu na wartość projektu w danej procedurze. Największe kwo-
ty zainwestowano w przedsięwzięcia, które były przeprowadzone 
w trybie zamówień publicznych – dialogu konkurencyjnym.

Wykres 1. Realizacja PPP w latach 2009 do sierpień 2016 roku ze wzglę-
du na wartość projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Projektów PPP.

W przypadku realizacji PPP ze względu na procedurę wyboru 
umowy dotyczyły głównie koncesji na usługi, a także koncesji na 
roboty budowlane. Koncesje na usługi stanowiły 40% wszystkich 
zrealizowanych projektów, roboty budowlane 25%, na równi z PZP 
w trybie dialogu konkurencyjnego. Najmniejszym zainteresowaniem 
cieszył się natomiast przetarg ograniczony. Na wykresie 2 zobrazo-
wano realizację PPP ze względu na procedurę. 

Wykres 2. Realizacja PPP w latach 2009 do sierpień 2016 roku ze wzglę-
du na procedurę

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Projektów PPP.

Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
obejmowała wiele sektorów. Największą ilość przedsięwzięć zreali-
zowano w obszarze infrastruktury transportowej, sportu i turystyki. 
Budynki publiczne stanowiły zaledwie 6% projektów. Do najcie-
kawszych przykładów projektów w zakresie budowy, przebudowy 
i termoizolacji można zaliczyć w poszczególnych latach poniższe 
inwestycje.

W 2009 roku zrealizowano w formule PPP tylko dwa przedsię-
wzięcia. Jeden z projektów dotyczył robót budowlanych polegają-
cych na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne 
instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjali-
stycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z po-
radnią nefrologiczną. Wartość projektu to 6,40 mln zł;

Rok 2010 to okres wzrostu popularności projektów w formule 
PPP, zawarto 11 umów, wśród których wymienić można: 

Rysunek 1. Formy modeli współpracy w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brzozowska 2010: 37-38.

Analiza PPP w latach 2009-2016 w Polsce

Zgodnie z danymi zawartymi w bazie Projektów Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego dotyczącymi zawieranych umów w latach od 
2009 roku do sierpnia 2016 roku podpisano niewiele ponad 100 
umów na ogólną wartość 5 068,18 mln zł brutto. Umowy opiewają-
ce na największą kwotę dotyczyły PPP realizowanych w trybie pra-
wa zamówień publicznych – dialogu konkurencyjnego, natomiast 
najmniej przeznaczono na przetargi nieograniczone, bo 39,80 mln 
zł brutto, co przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Realizacja PPP w latach 2009 do sierpień 2016 roku ze wzglę-
du na procedurę i wartość projektu w mln zł

Procedura zawarcia umowy Wartość projektu 
w mln zł brutto

koncesja na roboty budowlane 1 031,59

koncesja na usługi 641,62

PPP w trybie PZP (dialog konkurencyjny) 2 451,56

PPP w trybie PZP 493,18

PZP ograniczony (budowa) /koncesja (operator) 410,44

PPP w trybie PZP (przetarg nieograniczony) 39,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Projektów PPP.
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cja kolumbariów na terenie gdańskich cmentarzy komunal-
nych (Budowa i eksploatacja kolumbariów na Cmentarzu 
Oliwskim w Gdańsku). Wartość projektu to 8,63 mln zł;

• koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz 
innych elementów wyposażenia „Przystanek dla Warszawy”. 
Wartość projektu to 98 mln zł.

W 2014 roku również zrealizowano 18 umów w formule PPP, 
dotyczyły one m.in.:

• budowy hali sportowej w Karczmiskach wraz z wyposaże-
niem realizowanej w formule partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Wartość projektu to 11,32 mln zł;

• wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na zaprojektowaniu i przebudowie kompleksu 
budynków przy ulicy Badurskiego 13, 15, 17 i 19 w Krakowie 
Prokocimiu wraz z przyległym terenem i infrastrukturą oraz 
świadczeniu usług w zakresie zarządzania tymi obiektami. 
Wartość projektu to 0,22 mln zł;

• termomodernizacji obiektów oświatowych w Bytomiu 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wartość 
projektu to 49,51 mln zł;

• koncesji na modernizację infrastruktury przystankowej po-
przez wymianę wiat przystankowych oraz budowę zadaszeń 
w nowych lokalizacjach. Wartość projektu to 45,41 mln zł.

• zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i eksploatacji in-
stalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpa-
dów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. 
z o. o. w Raciborzu. Wartość projektu to 118 mln zł. 

W 2015 roku zrealizowano 23 umowy w formule PPP, wśród 
których wymienić można:

• rozbudowę i eksploatację parkingu dla samochodów przy ul. 
Kukułczej w Krakowie. Wartość projektu 2,45 mln zł;

• termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 
w gminie Dębe Wielkie w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Wartość projektu to 11,67 mln zł;

• budowę budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy 
ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Wartość projektu to 49 mln zł;

• zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów 
w Gdańsku. Wartość projektu to 400 mln zł;

• adaptację, wyposażenie i operowanie Strefą Suchą w Aqu-
adromie w Rudzie Śląskiej w ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Wartość projektu to 4,20 mln zł;

• budowę wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na 
placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowa-
niem powierzchni placu w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Wartość projektu to 100 mln zł.

Wykres 3 przedstawia realizację PPP ze względu na obszary wy-
korzystywania w Polsce.

Kolejnym obszarem, który został poddany analizie był podział 
na województwa, w których realizowano formułę PPP. Najwięcej 
umów zawarto w województwach śląskim oraz mazowieckim. Naj-
mniej natomiast w województwach lubuskim i łódzkim. Wykres 4 
obrazuje szczegółowy podział na poszczególne województwa.

• roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wyko-
naniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz 
sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu obiek-
tu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym 
w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrolo-
giczny. Wartość projektu to 1,5 mln zł;

• budowę parkingu podziemnego wraz z niezbędną infra-
strukturą pod placem Nowy Targ we Wrocławiu wraz z na-
wierzchnią placu i jej zagospodarowaniem. Wartość projek-
tu to 38,73 mln zł;

• przebudowę Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na po-
trzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania 
zadań o charakterze komplementarnym. Wartość projektu 
to 5,28 mln zł;

• koncesję na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks 
mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”. Wartość projektu to 
19,81 mln zł;

• budowę kotłowni na odnawialne źródła energii oraz wytwa-
rzanie energii cieplnej. Wartość projektu to 4 mln zł.

Tendencja wzrostu utrzymała się także w 2011 roku, zawarto 
12 umów w formule PPP. Do interesujących przykładów projektów 
w zakresie budowy, przebudowy i termoizolacji można zaliczyć:

• projekt budowy szpitala powiatowego w Żywcu. Wartość 
projektu to 138,78 mln zł;

• przebudowę przejścia podziemnego Lubicz-Basztowa wraz 
z budową nowych pawilonów handlowych oraz moderniza-
cją istniejących w Krakowie. Wartość projektu to 2,58 mln zł;

• budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie 
wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią. Wartość 
projektu to 25,50 mln zł;

• budowę zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzą-
cego w skład planowanego Regionalnego Zakładu Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Wawrzyn-
ki Gmina Żnin. Wartość projektu to 27,1 mln zł.

W 2012 roku zawarto 16 umów w ramach PPP. Poniżej przed-
stawiono przykłady ich realizacji:

• zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz są-
siadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywat-
nych. Wartość projektu to 100 mln zł;

• budowa parkingu dwukondygnacyjnego wraz z częścią na-
ziemną w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą na te-
renie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu. Wartość projektu 
to 43,30 mln zł; 

• zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem 
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z prze-
znaczeniem na lokale socjalne w Oławie przy ul. Zwierzyniec 
Duży. Wartość projektu to 5,74 mln zł.

W 2013 roku zrealizowano 18 umów w formule PPP, te doty-
czące budowy, przebudowy i termoizolacji to: 

• kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Wartość projektu to 10,49 mln zł;

• zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploata-
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dobrych praktyk. Ponadto, jak stwierdza A. Kozłowska (Kozłowska 
2006: 15), zauważalny jest brak wypracowanych metod oceny ryzy-
ka dla projektów w różnych obszarach gospodarczych, nikła wiedza 
na temat PPP wśród samorządowców oraz partnerów prywatnych, 
brak wypracowanych standardów w zakresie utrzymania infrastruk-
tury lub zarządzania projektami publicznymi. Funkcjonują również 
mity na temat tego, że PPP jest utożsamiane z prywatyzacją mająt-
ku publicznego, a także że jest to korupcjogenna formuła realizacji 
przedsięwzięć. Ponadto, cała procedura związana z PPP jest długim 
i skomplikowanym procesem, a realizacja projektów może spowo-
dować wzrost kosztów przedsięwzięcia. Koszty finansowania w ra-
mach PPP czasami są wyższe niż w przypadku samodzielnej realizacji 
projektu przez sektor publiczny, zostaje to jednak zrównoważone 
poprzez przeniesienie określonych ryzyk na partnera prywatnego 
oraz fakt, iż jest to umowa, z której partner prywatny jest rozliczany. 
Do tej pory pewnym rodzajem konkurencji dla PPP były też środki 
unijne, których w większości w formie bezzwrotnej finansowane są 
inwestycje w naszym kraju.

Podsumowanie

Rynek PPP stwarza ogromne szanse. Jego szybki wzrost wymaga 
jednak przełamania barier i aktywności jednostek sektora publicznego 
i partnerów prywatnych. Cenne wydaje się korzystanie z doświadczeń 
krajów europejskich w realizacji projektów w ramach PPP. W Polsce 
do tej pory PPP rozwija się dość powoli, natomiast eksperci przypusz-
czają, że w najbliższym okresie, ze względu na sytuację gospodar-
czo-finansową kraju, a szczególnie po wyczerpaniu dofinansowania 
z funduszy Unii Europejskiej, jego rola będzie wzrastała. Zaintereso-
wanie wykorzystaniem formuły PPP wykazuje Ministerstwo Rozwoju. 
W dniu 7 lipca 2016 roku zorganizowano w siedzibie Ministerstwa 
spotkanie konsultacyjne, na którym omówiono projekt rządowej Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, stworzenie odpowiednich 
warunków do postępu formuły PPP. Podczas posiedzenia Zespołu ds. 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powołano grupy robocze, ponad-
to ustalono zadania, którymi zajmą się eksperci, tj. przeglądem prawa 
dotyczącego PPP i przygotowaniem projektu rządowej polityki w tym 
zakresie (https://www.ppp.gov.pl/ 2016).

W celu wyeliminowania barier w rozwoju partnerstwa, Mini-
sterstwo Rozwoju zadeklarowało do końca 2017 roku przygotowanie 
projektu rządowej polityki dotyczącej PPP, opracowanie wzorcowych 
dokumentów umownych i przetargowych oraz organizację szkoleń. 
Ma również powstać baza projektów, która może być realizowana 
w ramach PPP, szersze wykorzystanie dostępnych źródeł finansowa-
nia w realizacji projektów PPP (w tym Polskiego Funduszu Rozwoju) 
oraz środków i instrumentów gwarancyjnych Unii Europejskiej. Po-
nadto, konieczne wydaje się wsparcie merytoryczne i weryfikacja 
planowanych projektów, zwiększenie liczby ekonomicznie zasadnych 
inwestycji rządowych w formule PPP. Do tej pory zdecydowana więk-
szość przedsięwzięć dotyczyła projektów samorządowych, brakowało 
natomiast inwestycji rządowych, które mają istotne oddziaływanie na 
naszą gospodarkę. Rynek PPP stwarza ogromne szanse. Jego szybki 
wzrost wymaga jednak przełamania barier i aktywności jednostek 
sektora publicznego i partnerów prywatnych.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

Wykres 3. Realizacja PPP w latach 2009 do sierpień 2016 roku ze wzglę-
du na obszary wykorzystywania PPP w Polsce

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Projektów PPP.

Wykres 4. Realizacja PPP w latach 2009 do sierpień 2016 roku ze wzglę-
du na obszary wykorzystywania PPP w Polsce w podziale na województwa

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Projektów PPP.

Próby oceny dotychczasowego funkcjonowania PPP 
w Polsce i dalsze perspektywy

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca nieco bardziej 
skomplikowana niż tradycyjne zamówienia publiczne, udzielane 
w trybie zamówień publicznych, czy koncesja. Obserwując tenden-
cje od 2009 roku do 2015 roku zauważalny jest wyraźny wzrost, na-
tomiast niepokojący jest fakt, że do sierpnia 2016 roku zawarto tylko 
2 umowy. Na wykresie 5 przedstawiono realizację umów w ramach 
PPP w latach 2009-2016.

Wykres 5. Realizacja PPP w latach 2009-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Projektów PPP.

Współpraca w ramach PPP w Polsce rozwija się bardzo powoli, 
a liczba zawartych do tej pory umów nie jest zadawalająca. Przyczyn 
takiego stanu jest wiele. Obok przeszkód natury prawnej wskazuje 
się jeszcze inne kwestie: mentalnościowe i brak wystarczającej ilości 
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Smart city a determinizm technologiczny.
Case study miasta Santander

Smart city and technological determinism.
Case study of the city of Santander

The article aims to test the utility of theory of technological 
determinism on the example of the smart city of Santander. Re-
search hypothesis is the finding that information and communica-
tion technologies change the life of a citizen of smart city. The ar-
ticle focuses on the different concepts of smart city and highlights 
the role of technological determinism in smart city. Then, on the 
example of the city of Santander, the author draws attention to 
the media, the role of citizens in participatory detection and func-
tion of technologies based on communication between machines, 
as well as to the purpose of collecting citizens data.

Keywords: Smart city, smart citizen, human to machine communi-
cations, machine to machine communications.

Artykuł ma na celu sprawdzenie zasadności teorii determi-
nizmu technologicznego na przykładzie smart miasta Santander. 
Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że technologie informacyjne 
i komunikacyjne zmieniają życie obywatela smart city. W artyku-
le skupiono się na różnych pojęciach smart city oraz podkreślono 
rolę determinizmu technologicznego w smart mieście. Następnie, 
na przykładzie miasta Santander, autor zwraca uwagę na środki 
przekazu w mieście, rolę obywateli w detekcji uczestniczącej oraz 
funkcję technologii opartych na komunikacji między maszynami,                   
a także na cel zbierania danych obywateli.

Słowa kluczowe: Smart city, smart obywatel, komunikacja czło-
wiek-maszyna, komunikacja maszyna-maszyna.
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Na obszarach miejskich coraz częściej są wykorzystywane 
środki przekazu, które w szybki i bezpośredni sposób dostarczają 
określoną treść. Są one oparte na technologiach informacyjnych 
i komunikacyjnych, i promowane w ramach konceptu smart city. 
Celem niniejszego artykułu jest przetestowanie narzędzia, jakim jest 
teoria determinizmu technologicznego, w zbadaniu roli środków 
przekazu w smart mieście w organizowaniu życia jego obywateli na 
przykładzie miasta Santander. Hipotezą jest stwierdzenie, że techno-
logie informacyjne i komunikacyjne w smart city mają moc twórczą 
i transformującą, przez co zmieniają i ingerują w życie obywatela. 

W pierwszej części artykułu uwagę ukierunkowano na smart 
city jako przedmiocie badań i jego różnych definicjach. Następ-
nie skupiono się na roli determinizmu technologicznego w smart 
city. W dalszej części przybliżono zarys smart miasta – Santander, 
po czym położono nacisk na środki przekazu, jakimi są urządzania 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W dalszym ciągu tek-
stu zwrócono uwagę na rolę obywateli w detekcji uczestniczącej na 
terenie miasta, funkcji technologii opartych na komunikacji między 
maszynami oraz agregowanych danych z otoczenia obywateli.

Smart city jako przedmiot badań

Obecnie ponad połowa światowej populacji (54%) żyje na ob-
szarach miejskich, a do 2050 roku liczba ta ma wzrosnąć już do 66% 
(http://www.un.org 2016). Zatem władze miejskie, tworząc politykę 
miejską i koncentrując się na obywatelach, są zobligowane do pod-
noszenia jakości życia mieszkańców i optymalizacji procesów zacho-
dzących w mieście. W tym celu wykorzystują rozwiązania i narzędzia 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Konceptem, 
który promuje ideę zrównoważonego miasta na wielu poziomach 
jest smart city. Idea ta cieszy się dynamicznie rosnącą popularnością 
oraz jest różnie kreowana i rozwijana ze względu na nacisk władz 
miejskich na poszczególne obszary działania.

Środowiska akademickie wykazują zainteresowanie koncep-
cją smart city – przeprowadzają badania dotyczące wielu proce-
sów i działań odbywających się w smart miastach. M. Batty wraz 
z innymi, dostrzegając konwergencję technologii ICT na obszarach 
miejskich, dokonał analizy dokumentów pozwalających na wyłonie-
nie przyszłego rozwoju smart city, po której stwierdził, że nastąpi 
wielkoskalowe namnażanie się smart obszarów, chrakteryzujące 
się technologiczną regeneracją miast, wdrażaniem smart planów, 
wykształcaniem techmiast, technopolii i parków nauki skupionych 
na wysoko rozwiniętych technologiach oraz rozwojem partycypacji 
obywatelskiej za pomocą kanałów mobilnych i sieci (Batty 2012: 
505). R. Holland w swoich badaniach nad smart city krytycznie od-
nosi się do omawianej idei. Uważa, że smart city jest narzędziem 
wykorzystywanym w nowej polityce miejskiej i nawiązuje do kon-
cepcji przedsiębiorczego miasta oraz rosnącej liczby neoliberalnych 
działań ma terenach miejskich, podkreślając przy tym, że za ideą 
wysoko technologicznie rozwiniętych miast, kryją się inne, ukry-
te czynniki (Holland 2008: 304). J. Sadowski i F. Pasquale poddali 
analizie smart city pod kątem jego negatywnych skutków. Stosując 
teorię społeczeństwa kontroli stworzoną przez G. Deleuze’a twier-
dzą, że poprzez rozbudowaną sieć połączeń i urządzeń, technologie 
ICT stają się niewidzialną władzą sprawowania nadzoru nad oby-
watelami (Sadowski, Pasquale 2015: 7). F. Klauser, T. Paasche oraz 
O. Söderström, czerpiąc z dokonań M. Foucaulta twierdzą, że obec-
ne władze cechują się wzorem rządzenia opartym na technologii 
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– polityka miast jest skoncentrowana na innowacyjnych planach, 
promowanych przez transnarodowe firmy z sektora ICT, stające się 
nieodłącznymi uczestnikami tworzenia smart city (Klauser, Paasche, 
Söderström 2014: 883). Z kolei J. Gabrys posługuje się terminem 
mentalności środowiskowej (ang. environmentality) w badaniu 
smart miasta, opartego na rozwiązaniach sensorycznych, kompute-
ryzacji procesów miejskich i wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Wy-
suwa tezę o programowaniu obywateli w technologicznym środowi-
sku, w którym procesy komunikacyjne na terenie miasta są zależne 
od czasowych i przestrzennych sieci sensorów, baz danych czy plat-
form mobilnych, składających się na smart city (Gabrys 2014: 44).

Różne definicje smart city

Koncertując się na pojęciu smart city, w literaturze przedmiotu 
można odnaleźć wiele podjętych prób, mających na celu wypraco-
wanie holistycznej definicji. Terminologia używana do opisu oma-
wianego pojęcia jest bardzo różnorodna, a wielu badaczy zaznacza, 
że definicję smart city charakteryzuje mnogość znaczeń (Dameri, 
Rosenthal-Sabroux 2014). Smart city można rozumieć od wykorzy-
stania innowacyjnych technologii optymalizujących życie w mieście 
do metody etykietowania, mając na uwadze, co etykieta może 
ukryć, a co ujawnić (Hollands 2008). Dynamiczny rozwój techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych przyczynia się do trudności 
w porównywaniu odmiennych pojęć smart city, powstałych w ostat-
nich latach (Dameri 2013). Jest to koncept wielowymiarowy i wielo-
znaczeniowy, dlatego należy go badać pod kątem wielu elementów 
(Gil-Garcia, Pardo, Nam 2015).

R. Giffinger podkreśla, że idea smart city jest wykorzystywana 
do charakterystyki wielu wymiarów miasta, rozumianego np. jako 
rozwinięty obszar technologii informacyjnych czy też wyedukowa-
nego i kreatywnego społeczeństwa (Giffinger i inni 2007: 10). Zespół 
badawczy Giffingera stwierdzając, że nie istnieje jedna, wspólna de-
finicja smart city, wyodrębnił sześć głównych obszarów działania 
omawianej idei – smart governance, smart mobility, smart living, 
smart economy, smart people i smart environment (rysunek 1). 
Smart miasto będzie zrównoważone i wydajne, jeśli wszystkie wy-
szczególnione obszary będą ze sobą współpracowały i przenikały 
się, dlatego tak ważna jest interoperacyjność komunikacyjna, którą 
zapewniają technologie ICT.

Rysunek 1. Obszary działań w smart city

Źródło: opracowanie własne.

Dominującą rolę w agendzie badawczej dotyczącej smart city 
odgrywa technologia. Miasta, które chcą być określane mianem 
smart, są zobligowane do wdrażania nowych narzędzi i rozwiązań, 
wpływając pozytywnie na lokalną innowacyjność i gospodarkę mia-
sta ukierunkowaną na wiedzę (Schaffers i inni 2011: 437). J.R. Gil-
-Garcia definiuje smart city jako miasto, w którym technologie ICT 
wykorzystywane są do komunikowania i integrowania informacji, 
instytucji, różnych procesów i całego obszaru miejskiego, w celu 
optymalizacji życia całej społeczności miejskiej (Gil-Garcia 2012: 
274). Podobną rolę technologii zauważa D. Sikora-Fernandez, która 
twierdzi, że inteligentne miasto powinno posiadać zaawansowane 
technologie, które wzmocnią efektywność infrastruktury miejskiej, 
doprowadzą do minimalizacji kosztów i zwiększą poprawę jakości 
usług (Sikora-Fernandez 2013: 86). D. Schuurman twierdzi, że tech-
nologie informacyjne i komunikacyjne pozwalają na agregację różne-
go rodzaju danych, dzięki którym możliwe jest uzyskanie informacji 
o mieście, a tym samym usprawnienie jego funkcjonowania (Schu-
urman 2012: 52).

J. Gabrys dostrzega, że w smart miastach opierających swoją po-
litykę na technologiach ICT, dedykowane są one jednoczesnemu łą-
czeniu wielu działań miejskich (Gabrys 2014: 31). Wówczas takie mia-
sto będzie funkcjonowało sprawniej, optymalizując zużycie zasobów 
i usług oraz partycypację obywatelską. C. Stimmel mianem smart city 
określa środowisko stworzone w celu optymalnej wydajności miasta 
dzięki technologiom ICT i innym zasobom fizycznym miasta (Stim-
mel 2015: 4). R. Kitchin zauważa, że na smart miasto należy spojrzeć 
z perspektywy regionu, w którym efektywna ekonomia miasta zależy 
od innowacji, kreatywności i prawidłowego zarządzania, a mieszkań-
cy miasta mają realny wpływ na politykę miejską (Kitchin 2013: 1). 
Z kolei P. Rios definiuje smart city jako miasto skoncentrowane na 
propagowaniu wiedzy i kultury, a także motywowaniu mieszkańców 
do ciągłego rozwoju (Rios 2008: 120). Natomiast A. Caragliu, C. Del 
Bo i P. Nijkamp twierdzą, że kapitał ludzki jest krytyczny w celu wy-
tworzenia smart miasta, ponieważ dzięki niemu możliwy jest rozwój 
infrastruktury miejskiej gwarantujący ekonomiczne funkcjonowanie 
zrównoważonego miasta (Caragliu, Del Bo, Nijkamp 2011: 70).

Do tej pory nie wypracowano jednej holistycznej definicji smart 
city, jednak można wyszczególnić trzy główne wymiary, w których 
kreowane są pojęcia smart city – technologiczny, ludzki i instytu-
cjonalny. W wymiarze technologicznym najważniejszy jest aspekt 
technologii. Smart city funkcjonuje dzięki kooperacji z sektorem ICT, 
który jest odpowiedzialny za budowanie kręgosłupa technologicz-
nego w tkance miejskiej (Aurigi 2005). W wymiarze miasta skoncen-
trowanego na roli technologii często wykorzystywane są określenia 
(Nam, Pardo 2011: 285):

• digital city – odnosi się do wzajemnie połączonego społe-
czeństwa, dzięki infrastrukturze komunikacyjnej opartej na 
technologii cyfrowej;

• intelligent city – skupia się na wykształceniu społeczeństwa 
wiedzy za pomocą najnowszych technologii ICT;

• virtual city – jako miasto funkcjonujące w cyberprzestrzeni;
• ubiquitous city – rozszerzone pojęcie digital city w ramach 

wszechobecnej dostępności i infrastruktury;
• information city – odnosi się do środowisk cyfrowych, zbie-

rających informacje z lokalnych społeczności i dostarczające 
je do wglądu publicznego.

Smart 
Economy

Smart 
Mobilty

Smart 
Environment

Smart 
People

Smart 
Living

Smart 
Governance
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W wymiarze ludzkim nacisk jest kładziony na obywateli smart 
city, którzy są największą wartością w mieście. Właściwa infrastruk-
tura społeczna jest niezbędnym warunkiem do wytworzenia smart 
city. Zatem smart miasto jest mieszanką edukacji/szkoleń, kultury/
sztuki i biznesu/handlu (Bartlett 2014). W tym wymiarze można wy-
szczególnić koncentrację na następujących wizjach smart city (Nam, 
Pardo 2011: 285):

• creative city – kreatywność jest kluczem do stworzenia 
smart city, poprzez ludzi, edukację, naukę i wiedzę;

• humane city – wykorzystanie potencjału ludzkiego w celu 
zbudowania infrastruktury społecznej;

• learning city – nauka podnosi konkurencyjność kontekstów 
miejskich w ekonomii globalnej wiedzy;

• knowledge city – analogicznie do learning city, jest miastem 
celowo zaprojektowanym do pielęgnowania wiedzy (Edvins-
son 2006). 

Wymiar instytucjonalny smart miasta polega na kooperacji in-
stytucji z podmiotami zainteresowanymi, którymi są przede wszyst-
kim firmy ICT, dostarczające rozwiązań technologicznych. Instytu-
cje i mieszkańcy miast nawiązują współpracę z korporacjami ICT 
dla wspólnego celu, jakim jest optymalizacja wszystkich procesów 
w smart city. Zatem smart społeczeństwo, instytucje i firmy ICT zda-
ją sobie sprawę z kluczowego znaczenia technologii i jej roli w pod-
noszeniu efektywności funkcjonowania miasta. Propagowanie tech-
nologii w smart city jest wspólnym interesem wyżej wymienionych 
uczestników i dąży do wytworzenia nowej ekonomii i społeczeństwa 
w mieście. Dlatego właściwe przygotowanie instytucjonalne i za-
rządzanie społecznością są konieczne do wytworzenia smart city.

Determinizm technologiczny w smart city

Dla prawidłowego rozwoju smart city kluczowe są odpowiednie 
środki przekazu, które wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa 
miejskiego. Jak zauważa W. Pisarek, „charakter kultury zależy od do-
minującej technologii przekazywania informacji” (Pisarek 1984: 20). 
Środki przekazu są szczególnie ważne ze względu na formę i właści-
wości, a sama treść nie jest już najważniejsza. Zatem procesy komu-
nikacyjne w smart city można rozpatrywać pod kątem determinizmu 
technologicznego, w którym przedmiotem zainteresowań są kanały 
komunikacyjne i ich oddziaływanie na ludzi.

Determinizm technologiczny jest postawą intelektualną, która 
zawiera w sobie przekonanie, że technologia determinuje ostatecz-
nie organizacje społeczne człowieka i jego perspektywę postrze-
gania rzeczywistości (Attallah 1993: 290). Czołowymi przedstawi-
cielami tej teorii byli Ha. A. Innis, M. McLuhan i D. de Kreckhove. 
McLuhan, będący uczniem Innisa, dopełnił i poszerzył jego struk-
tury teoretyczne oraz stworzył własne schematy i konstrukcje ide-
owe. O ile Innis badał media za pomocą perspektywy historycznej, 
o tyle McLuhan postrzegał historię kultury przez pryzmat ewolucji 
mediów. Z kolei de Kerckhove jest kontynuatorem myśli McLuhana 
oraz jest przedstawicielem synkretycznego postrzegania rzeczywi-
stości i skupia się na analizie nieustannie rozwijających się nowych 
technik komunikowania. Przede wszystkim wizja McLuhana jest za-
uważalna w procesach komunikacyjnych zachodzących w smart city. 
K. T. Teoplitz stwierdził nawet, że zjawisko macluhanizmu wpisało 

się na stałe w kulturze popularnej, która została uformowana przez 
elektroniczne środki przekazu, będące według McLuhana systemem 
nerwowym współczesnego świata (Miller 1974). Zatem myśląc 
w ten sposób, kanały komunikacyjne w smart city pełnią krytyczną 
rolę w działaniu systemu całego miasta i wpływają na kształtowanie 
społeczeństwa.

W smart city ważna jest forma środka przekazu w procesach 
komunikacyjnych. Komunikacja człowieka z człowiekiem zachodzi, 
kiedy ludzie wzajemnie się komunikują, bez potrzeby korzystania 
z technologii ICT, środkami przekazu może być mowa ciała, rozmo-
wa czy obrazowe komunikaty. O komunikacji typu człowiek-ma-
szyna można mówić, kiedy ma ona miejsce w codziennych czyn-
nościach i jej uczestnicy zazwyczaj nie są świadomi, że komunikują 
się z maszyną – człowiek rozpoczyna, kontynuuje czy kończy pro-
ces za pomocą konkretnego urządzenia lub maszyna wystosowuje 
sama komunikat do człowieka. Natomiast w komunikacji w relacji 
maszyna-maszyna, dzięki rozwiązaniom ICT, urządzenie samo może 
funkcjonować i nawiązywać komunikację z innymi maszynami, bez 
udziału czynnika ludzkiego.

Na prawidłowe funkcjonowanie smart city wpływają techno-
logie ICT, które pozwalają na wzajemne komunikowanie się miesz-
kańców oraz komunikowanie się maszyny z maszyną, bez nadzoru 
człowieka. Zaawansowana technologia przyczynia się do częstszej 
komunikacji pomiędzy maszynami, a tym samym rozprzestrzenia na 
więcej obszarów życia w mieście. K. Jakubowicz zauważył, że nowe 
media 3.0 są oparte na technologii, a treść odgrywa rolę drugo-
rzędną (Jakubowicz 2011: 66). D. Kaznowski prognozując przyszłość 
mediów, mówi o mediach zautomatyzowanych, które charakteryzu-
ją się automatyczną agregacją i prezentacją informacji bez udziału 
człowieka (Kaznowski 2007).

Gwałtowny i szybki rozwój technologii ICT prowadzi do nie-
ustannych zmian i udoskonaleń w infrastrukturze miejskiej oraz 
urządzeniach. Następuje również zmiana funkcji obywatela, który 
jest zobligowany do korzystania ze smart maszyn i rozwiązań. Tech-
nologie ICT wykorzystują zaawansowane narzędzia, które są wdraża-
ne i użytkowane w kontrolowanym systemie, określonym przez cele, 
reguły, ideologie, marzenia, potrzeby oraz zdolności (Żabicki 2007: 
35). W smart mieście bardzo często są wprowadzane i testowane 
innowacyjne rozwiązania oraz urządzenia, których zadaniem jest 
optymalizacja życia obywateli. Już teraz mieszkańcy miast preten-
dujących do bycia smart, wykorzystują telefony komórkowe lub inne 
urządzenia mobilne do partycypacji obywatelskiej lub zarządzania 
procesami zachodzącymi w ich gospodarstwach domowych. Smart 
city spełnia funkcję systemu komunikacyjnego poprzez interopera-
cyjną infrastrukturę miejską, umożliwiającą komunikację na wiele 
sposobów, na wielu poziomach, za pomocą jak najmniejszej liczby 
urządzeń. Następuje konwergencja pozwalająca na zastąpienie kilku 
maszyn jednym urządzeniem.

Santander jako wzorcowe smart city

Wiele miast na całym świecie, takich jak Barcelona, Helsinki, 
San Francisco czy Wiedeń, dąży do uzyskania miana smart city. 
Jednak to miasto Santander, leżące na północy Hiszpanii z ludno-
ścią liczącą ponad 180 000 mieszkańców, jest często określane jako 
jedno z pierwszych smart cities na świecie, głównie ze względu na 
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eksperymentalne wdrożenia rozwiązań i narzędzi technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych (www.thelocal.es 2016). Wszystkie 
smart inicjatywy podejmowane na terenie miasta są realizowane 
w ramach projektu SmartSantander, za którego stworzenie od-
powiedzialni się tamtejsza Rada Miasta, Uniwersytet w Kantabrii, 
Unia Europejska, dofinansująca przedsięwzięcie w wysokości 11 
milionów dolarów oraz firmy z sektora ICT, z dominującym wkła-
dem przedsiębiorstwa Telefonica I+D. W ramach projektu na terenie 
Santandera są prowadzone wielkoskalowe eksperymenty, za które 
odpowiedzialni są badacze z różnych krajów oraz międzynarodowe 
firmy IT. L. Muñoz z Uniwersytetu w Kantabrii, wchodzący w skład 
zespołu badawczego wdrażającego projekt podkreśla, że miasto 
Santander budzi szerokie zainteresowanie międzynarodowych firm, 
m.in. IBM, Ericsson czy Alcatel-Lucent, dla których omawiany obszar 
jest atrakcyjnym miejscem do testowania i wdrażania ich rozwiązań 
oraz narzędzi w środowisku naturalnym (http://www.bloomberg.
com 2016).

SmartSantader jest ukierunkowany na stworzenie miasta-plat-
formy Santander’s Smart City Platform, która składa się z systemu 
monitoringu, ekranów, sensorów i innych siłowników, a różne ele-
menty infrastruktury miejskiej są ze sobą połączone za pomocą sie-
ci. SmartSantander jest oparty na komunikacji człowieka z maszyną, 
a przede wszystkim ze smartfonem oraz na wzajemnej komunikacji 
pomiędzy maszynami, dlatego w mieście zastosowano szereg urzą-
dzeń tworzących system komunikacyjny. 

Rysunek 2. Interoperacyjna infrastruktura komunikacyjna w projekcie 
SmartSantander

Źródło: www.smartsantander.eu [12.10.2016].

Obywatel i smart technologie

Mieszkańcy Santandera są angażowani do partycypacji obywa-
telskiej poprzez smart urządzenia, głównie za pomocą smartfona, 
który stał się optymalnym środkiem do wysyłania i obierania infor-
macji dotyczących miasta, a nawet pozwalającym wchodzić w inte-
rakcje z miastem. W mieście celowo są tworzone aplikacje mobilne 
na smartfony w ramach Mobile Santander. Jedną z kluczowych apli-
kacji, poszerzającą rzeczywistość miejską, jest Santander Augmen-
ted Reality Application. Poprzez telefon mieszkaniec ma dostęp do 
informacji o ponad 2 700 miejsc w mieście, takich jak plaża, park, 
muzea czy zabytki. Aplikacja umożliwia wgląd do raportów miejskich 
czy prognoz pogody oraz do kamer miejskich w czasie rzeczywistym. 

Obywatele Santandera za pomocą smart telefonu mogą nawiązywać 
interakcje z innymi smart przedmiotami znajdującymi się w tkan-
ce miejskiej, np. ze smart samochodem lub smart monitoringiem 
miejskim. Dzięki zastosowaniu technologii ICT coraz więcej przed-
miotów w Santanderze staje się smart, dlatego obywatele poruszają 
się smart samochodami i mieszkają w smart domach. Wytwarza się 
tym samym dyskurs smart urządzeń i działań, który wywiera nor-
matywny wpływ społeczny. Dla badania procesów komunikacyj-
nych w smart city kluczowe są prognostyczne idee McLuhana, który 
przypisuje mediom znaczącą rolę w organizowaniu życia ludzkiego. 
Jak podkreślał, media są przedłużeniem zmysłów człowieka (Mc-
Luhan, Zingrone 1995: 209). Patrząc na wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w smart city, teza ta ma realne 
odzwierciedlenie. Media w smart mieście determinują i organizują 
życie jego mieszkańców. Podążając za McLuhanem, każde medium 
umieszczone w danym czasie historycznym formuje oblicze swojej 
epoki (McLuhan 1987). Kanały komunikacyjne wpływają na funkcjo-
nowanie i kulturę społeczeństw, mogąc przynosić pozytywne i ne-
gatywne skutki. Nowe technologie wytwarzają nowe role i wzorce 
społeczne, optymalizując warunki pracy i życia ludzi, ale również 
oddając coraz więcej władzy maszynom.

Smart obywatele chętnie korzystają ze smart urządzeń, które 
można określić jako konsumenckie przedmioty wyposażone w tech-
nologie generujące inteligencję oraz oparte na rozwiązaniach sen-
sorycznych, umożliwiające agregację danych z otaczającego środo-
wiska (Dawid i inni 2016: 2). Takie maszyny, oparte na zbieraniu 
danych, wpływają na wykształcanie się nowych sposobów komu-
nikacji, zwłaszcza w relacji człowiek-maszyna i maszyna-maszyna. 
Przede wszystkim smart telefony i inne urządzenia mobilne są nie-
ustannie ulepszane technologicznie. Są one wyposażone w sensory 
i umożliwiają korzystanie z platform za pomocą sieci bezprzewo-
dowych. Wytwarza się dzięki temu bezprzewodowa infrastruktu-
ra oparta na Internecie i sieci, która tworzy i zbiera coraz więcej 
danych z otaczającego świata. Smart maszyny podłączone do sieci 
stają się codziennością dla obywatela smart city. W smart mieście 
coraz więcej urządzeń, takich jak samochód czy pralka, jest połą-
czonych ze sobą za pomocą sieci. Obywatel w celu optymalizacji 
życia w mieście musi użytkować oraz rozumieć działanie maszyn, 
dzięki którym dochodzi do procesów komunikacyjnych. W smart 
city człowiek tworzy system z obiektem technicznym, który jest 
operatywnym połączeniem człowieka lub grupy ludzi z jednym lub 
wieloma obiektami technicznymi, współdziałającymi z jednym lub 
więcej obiektami technicznymi, współpracujące w celu uzyskania 
konkretnych wyników otrzymywanych z danych wejściowych (Dawid 
i inni 2016: 2).

Interfejsami, dzięki którym obywatel może kontrolować i mo-
nitorować inne smart maszyny są przede wszystkim komputery, 
smartfony i oprogramowania. Obywatele korzystają zazwyczaj 
z komputerów w otoczeniu statycznym, natomiast smartfony jako 
urządzenia mobilne mogą być przez nich używane niemalże w każ-
dym miejscu miasta. Przywołując przykład Santandera, mieszkańcy 
za pomocą smartfona mogą obserwować w czasie rzeczywistym 
zdarzenia w każdej części miasta. Smart telefon ze stałym dostępem 
do Internetu pozwala na komunikowanie się z innymi ludźmi oraz 
na nadzorowanie innych smart maszyn za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania, które przyjmuje formę aplikacji mobilnej. Powo-
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odpowiednie działania. Inna aplikacja dedykowana smartfonom, 
Pace of the City, informuje obywatela Santandera o aktualnych 
wydarzeniach społecznych i kulturalnych na terenie miasta. Oby-
watele otrzymują alerty, które dzięki właściwości geokodowania, 
nawigują obywatela do konkretnego miejsca. W mieście funkcjo-
nuje także wiele innych aplikacji opartych na rozwiązaniach geo-
lokalizacyjnych, np. tropiących położenie autobusów i taksówek. 
Obecnie każdy smart telefon jest również wyposażony w sensory 
lokalizacyjne, zatem przypisanie lokalizacji dokonuje się automa-
tycznie, bez udziału człowieka.

Powszechność technologii w smart city pozwala na korzysta-
nie z urządzeń mobilnych niemalże w każdym miejscu, a rozwią-
zania technologiczne umożliwiają mieszkańcom nie tylko odbiór 
treści, ale również ich wytwarzanie. Obywatele miast stają się 
żywymi sensorami, dzięki agregacji ich danych, takich jak zdjęcia, 
opisy czy miejsce przebywania, przez smartfony. Ludzie zmieniają 
się w nietechniczne sensory i dostarczają kontekstową inteligencję 
i wiedzę do pomiaru na smart telefonach (Resch 2012).

Kiedy maszyny komunikują się 
bez udziału obywatela

Dominującym celem w projekcie SmartSantander jest wdro-
żenie Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, dalej IoT) w tkan-
kę miejską (Sanchez i inni 2014). Kluczowymi środkami przekazu 
w architekturze IoT w Santanderze są sensory (wykrywające od-
powiednie zdarzenia), przekaźniki (transmitujące zebrane dane) 
oraz bramki wyjściowe (odbierające dane i uzyskujące informacje) 
(Gutiérrez Bayo 2016). W całym mieście umieszczono ponad 12 
000 sensorów, które mierzą wszystko co można zmierzyć na obsza-
rze miejskim, zaczynając od liczby ludzi czy samochodów w danej 
części miasta, a kończąc na poziomie zanieczyszczenia powietrza. 
Zbierane w taki sposób dane są przesyłane do urządzeń kompu-
terowych, które poddają je analizie w czasie rzeczywistym, dzięki 
czemu władze miasta uzyskują szczegółowe informacje w krótkim 
czasie. W Santanderze czujniki są umieszczane m.in. w strukturze 
budynków, pod powierzchnią dróg czy na lampach oświetlenio-
wych. Komunikacja pomiędzy maszynami w mieście w ramach IoT 
odbywa się w większości przy marginalnym udziale człowieka, oby-
watele są dla maszyn jednymi z mierzalnych parametrów.

Krytycznym dla wytworzenia każdego smart city jest komu-
nikacja typu maszyna-maszyna, która obecnie jest ściśle łączona 
z pojęciem Internetu Rzeczy. System komunikacyjny pomiędzy ma-
szynami składa się z urządzeń zapewniających komunikację po-
między maszynami, sieci komunikacyjnych, inkluzywnych usług, 
logicznych wdrożeń oraz integracji aplikacji M2M w procesach ko-
munikacyjnych (Holler i inni 2014: 11). IoT jest szeroko stosowa-
nym terminem wykorzystywanym do opisu rzeczy połączonych za 
pomocą Internetu, istniejących w środowisku fizycznym. W wielu 
przypadkach jest on utożsamiany z komunikacją pomiędzy urzą-
dzeniami, głównie ze względu na zastosowanie czujników i tech-
nologii ICT, jednak przewiduje się, że IoT wykształci coś innego 
od powszechnie rozumianego Internetu – umożliwi przedmiotom 
istniejącym w świecie realnym komunikowanie się ze sobą i wcho-
dzenie we wzajemne interakcje w taki sposób, jak aktualnie doko-
nują tego ludzie przez sieć (Holler i inni 2014: 14).

łując się na raport Report: U.S. Smartphone Use in 2015, ponad 
64% dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych jest posiadaczem 
smartfonów, podczas gdy w 2011 roku smartfony miało jedynie 35% 
obywateli (http://www.pewinternet.org 2016). Zatem oczywistym 
wydaje się wybór smartfona na główny środek przekazu w Santan-
derze, dzięki któremu obywatele mogą się komunikować.

Obywatel w detekcji uczestniczącej

Obywatele Santandera do komunikacji z władzą miejską, 
oprócz e-maili, for internetowych czy komunikatorów, chętnie wyko-
rzystują platformy miejskie i aplikacje mobilne. Jedną z najważniej-
szych aplikacji mobilnych w omawianym mieście jest The City Pulse, 
umożliwiająca mieszkańcom zgłaszanie usterek i zażaleń. Usługa jest 
połączona z platformą zarządzania miejskiego, dzięki czemu wszyst-
kie informacje wpływają niemal natychmiastowo do organów władz 
miejskich, a problemy są rozwiązywane w możliwie najszybszym 
czasie. Z kolei platforma Santander City Brain jest miejscem, w któ-
rym obywatele mogą dzielić się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami 
i projektami oraz głosować na konkretne inicjatywy, wykorzystując 
do tego smartfona lub komputera podłączonego do sieci.

Mieszkańcy Santandera są aktywnymi uczestnikami procesów 
zachodzących w smart city, dlatego są zobligowani do korzystania 
z technologii w mieście. Dzięki konwergencji mediów możliwe jest 
przekazywanie tych samych informacji i treści przez sieci i urządze-
nia, spełniające coraz więcej funkcji. Dostrzegając wszechobecne 
technologie komputerowe i obliczeniowe, de Kerckhove stwierdził, 
że dynamiczna komputeryzacja przypomina ewolucję biologiczną 
(de Kreckhove 1996: 61). Wcześniej media skupiały się na angażo-
waniu pojedynczych zmysłów, natomiast teraz dążą do ich integra-
cji za pomocą różnych środków przekazu. Nowe formy partycypacji 
obywatelskiej powodują, że obywatele stają się coraz bardziej za-
leżni od technologii. Wykorzystują wiele różnych kanałów, aby ich 
komunikat dotarł do władz miejskich, w jak najszybszym czasie.

Formą obywatelskiego zaangażowania stosowaną w Santan-
derze jest detekcja uczestnicząca, której celem jest uzyskanie in-
formacji na temat środowiska otaczającego obywatela (Goldman 
2008). Powstaje zatem kolektywna umiejętność społeczeństwa, 
dzięki której obywatele biorą udział w wykrywaniu i analizowaniu 
zdarzeń z własnego życia. Następuje implozja społeczna, o której 
mówił McLuhan – obywatele jednoczą siły we wspólnym celu, jakim 
jest optymalizacja wszystkich sfer życia w mieście. De Kerckhove 
odnosi się z kolei do świadomości człowieka w rzeczywistości wir-
tualnej – świadomość kolektywna społeczeństwa doprowadziłaby 
do jedności w myśleniu i przetwarzaniu (de Kreckhove 1996: 142). 
Spowodowałoby to sytuację, w której wszystkie technologiczne 
sposoby komunikowania zostałyby połączone w jedną całość. Takiej 
konwergencji można doszukiwać się w działaniach podejmowanych 
w ramach wykształcania smart cities.

Zastosowania sensoryczne wykorzystywane w telefonach ko-
mórkowych oraz dobrowolne wysyłanie komunikatów do organów 
władzy miejskiej wpływa na partycypację obywatelską. Smartfon 
w połączeniu z aplikacją mobilną, np. The City Pulse, pozwala 
mieszkańcom wykonać zdjęcie czy nagrać film dotyczący nieprawi-
dłowego zdarzenia w mieście, a następnie przesłanie komunikatu 
do władz miejskich, które poddadzą wiadomość analizie i podejmą 
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tów i figur, które mają nawet minimalny wpływ na typowy podmiot 
zarządzający (Thierauf 1999). W nawiązaniu do danych miejskich, są 
one uzyskiwane dzięki m.in. urządzeniom, platformom, aplikacjom 
mobilnym i Internetowi Rzeczy. Dane napływają od samych oby-
wateli poprzez ich komunikację ze smart urządzeniami oraz dzięki 
komunikacji pomiędzy maszynami. Agregacja danych jest możliwa 
dzięki szerokiemu zastosowaniu rozwiązań technologii ICT, które 
dążą do zbierania i przetwarzania danych w celu otrzymania infor-
macji.

Rysunek 4. Dane, Informacje, Wiedza

Źródło: opracowanie własne.

Na przykładzie obywateli Santadera widać, że mieszkańcy an-
gażują się w partycypację obywatelską przy użyciu nowych tech-
nologii, wytwarzając przy tym dane lub bezpośrednie informacje, 
których pierwszym odbiorcą jest władza miejska. Krytycznym kana-
łem generującym dane jest IoT oraz komunikacja między maszyna-
mi, które głównie dzięki rozwiązaniom sensorycznym wydobywają 
z tkanki miejskiej odpowiednie dane.

Podsumowanie

Projekt SmartSantander pokazuje, że technologie informacyjne 
i komunikacyjne zmieniły rolę obywatela i sposób jego partycypa-
cji w życiu miejskim. Smart city Santander jest miastem-platformą, 
która cechuje się interoperacyjnością komunikacyjną urządzeń 
i integracją usług miejskich. Krytyczną rolę odgrywają tutaj środ-
ki przekazu, które w czasie rzeczywistym zbierają i analizują dane, 
umożliwiając tym samym uzyskanie informacji na temat stanu 
i funkcjonowania miasta. Środki te stają się tym samym przedłuże-
niem człowieka, o którym mówił McLuhan, a co potwierdza wyko-
rzystanie funkcji smartfona w działaniach miejskich. 

Oprócz optymalizacji procesów komunikacyjnych na terenie 
miasta, technologie ICT przekształcają i ingerują w życie obywateli. 
Aktywne zaangażowanie obywateli Santandera w detekcję uczest-
niczącą za pomocą technologii, może wywoływać wiele obaw 
związanych z gromadzeniem, magazynowaniem i analizowaniem 
ich prywatnych danych. Mieszkańcy nie mają szczegółowej wiedzy, 
co dzieje się z ich danymi i w jaki sposób są one zabezpieczone. 
Dzielą się własnymi danymi, na rzecz optymalizacji życia w mieście, 
dokonując pewnego rodzaju transakcji. Dobrowolnie i świadomie 
wysyłają informacje, udostępniają swoje dane geolokalizacyjne 
dla wygody i poprawy jakości życia. Mieszkańcy przekazują swoje 
zadania smart maszynom, które zyskują coraz większą autonomię 
w mieście. Zwłaszcza idea Internetu Rzeczy powoduje, że obywatel, 
nie zawsze świadomie, staje się jedynie jednostką miary, nadzoro-

Rysunek 3. Komunikacja w Internecie Rzeczy

Źródło: ITU, www.itu.int [12.10.2016].

IoT jest powiązany z najsłynniejszą tezą McLuahana, mówią-
cą że „środek przekazu jest przekazem”. Zatem poza treścią, jakie 
przekazuje medium, ważny jest środek przekazu, kanał jakim zostaje 
przesyłany komunikat. Dlatego McLuhan podkreślał, że należy ba-
dać nie treść, ale medium, którym jest przesyłane, gdyż to medium 
wpływa w dużym stopniu na przemiany społeczne. Media same 
w sobie mają pewną siłę twórczą i transformującą, która ingeru-
je w życie człowieka, zmieniając je (Wiejak 2001: 219). Przedmioty 
połączone z Internetem Rzeczy mogą komunikować się z innymi 
maszynami na różne sposoby i w różnym celu. Miasto pretendujące 
do bycia smart musi wdrożyć taki środek przekazu, gdyż dzięki nie-
mu przesyłanie i analiza treści dokonuje się w czasie rzeczywistym. 
Medium, jakim jest IoT, powoduje określone konsekwencje dla oby-
watela, jak i całej społeczności miejskiej. Wpływa na organizację ca-
łego miasta, wytwarza nowy model stosunków międzyludzkich, ze 
względu na przekazanie władzy maszynom, minimalizując przy tym 
wpływ człowieka. Obywatel w systemie komunikacyjnym staje się 
parametrem, bodźcem, który uruchamia działanie maszyn.

Większość maszyn w smart city jest ze sobą połączona poprzez 
sieć, która ma realny wpływ na ich efektywne funkcjonowanie. 
Działanie jednego urządzenia jest uzależnione od drugiej maszyny, 
dlatego muszą być kompatybilne, co zapewnia konkretny dostawca 
usług i urządzeń, który oferuje pasujące komponenty.

Kluczowa wartość danych miejskich

W Santanderze promowana jest idea otwartych danych w ra-
mach projektu Santander Open Data. Otwarte dane mają za zada-
nie podkreślać przejrzystość działań włodarzy miejskich oraz samych 
obywateli. Łatwość dostępu do danych miejskich ma również za za-
danie pozytywnie wpływać na rozwój sektora technologicznego, po-
przez stworzenie ekosystemu przyjaznego przedsiębiorcom. Zróżni-
cowane środki przekazu w Santanderze mają za zadanie dostarczać 
wiedzę, która jest możliwa dzięki agregacji danych, pozwalających 
na ich podstawie uzyskać informacje. Zatem dane są potrzebne do 
wykształcenia konkretnej wiedzy na temat procesów zachodzących 
na obszarze miejskim. 

Dane w Santanderze są zbierane nieustannie w czasie rzeczywi-
stym z wielu pomiarów. Odnoszą się one do nieuformowanych fak-
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wizja, Warszawa: Trio. 

waną i kontrolowaną przez komunikujące się wzajemnie maszyny. 
Ludzie w smart mieście ufają ich działaniom, zrzekając się możliwo-
ści wyboru w wielu kwestiach oraz zwalniając się często z potrzeby 
myślenia i odpowiedzialności.

Działania podejmowane w ramach komunikacji obywatela 
z maszyną oraz pomiędzy samymi maszynami mają wspólny cel, 
jakim jest agregacja jak największej ilości danych. Decydenci miej-
scy dzielą się często z opinią publiczną otrzymanymi informacjami, 
jednak jedynie tymi, które mają na celu dobro publiczne. Zatem 
to oni mają monopol na efekt końcowy prezentacji i udostępniania 
informacji. Innym profitentem danych jest firma z sektora ICT świad-
cząca dane usługi w mieście. Jako dostawca rozwiązań informacyj-
nych i komunikacyjnych ma wgląd do danych, może je przetwarzać 
i wykorzystywać do bliżej nieznanych opinii publicznej celów. W San-
tanderze wytwarza się społeczeństwo oparte na współpracy sekto-
ra publicznego i prywatnego – dostęp do danych miejskich, a tym 
samym do wiedzy, ma władza miejska i korporacje z sektora ICT. 
Obywatele zmieniają swoją kulturę partycypacyjną pod wpływem 
technologii ICT, chcąc kolektywnie optymalizować życie w mieście, 
jednak skutkiem takiego działania, może być utrata prywatności 
i nadmierne zaufanie funkcjonowaniu maszyn.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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Rynek nieruchomości podobnie jak inne rynki branżowe powią-
zany jest z tempem wzrostu gospodarczego kraju. W okresie 
ostatnich kilkunastu lat zaobserwowano okresy lepszej i gorszej 
koniunktury w naszym kraju, a także wahania na rynku nieru-
chomości. Jednak przez cały wspomniany wyżej okres należy 
podkreślić, iż ceny na rynku nieruchomości rosły, a zaintereso-
wanie nieruchomościami utrzymywało się na wysokim poziomie. 
Jest to przede wszystkim wynik z niezaspokojonego przez wiele 
lat popytu na mieszkania oraz z atrakcyjności naszego rynku dla 
potencjalnych inwestorów, zwłaszcza od momentu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.

Pomimo że Polski rynek nieruchomości należy do rynków 
mało dojrzałych, jego rozwój przyczynił się do powstania nowych 
zjawisk w naszej rzeczywistości gospodarczej – nieruchomość 
stała się obiektem rynkowym, wystąpiły dążenia do postrzega-
nia jej jako obiektu inwestowania czy obiektu przynoszącego 
dochód. Powstanie tego rynku spowodowało zapotrzebowanie 
na usługi pośredników, rzeczoznawców, deweloperów, dorad-
ców i zarządców. Wszyscy poszukują wsparcia teoretycznego, 
porządkując problematykę nieruchomości w nowych warunkach 
ekonomicznych. Ekonomiczna problematyka nieruchomości zaj-
muje szczególne miejsce na tle innych obszarów. Ważkość tej 
problematyki jest w pełni uzasadniona i wynika m.in. z roli nie-
ruchomości jako składnika majątku narodowego, z rynkowego 
charakteru nieruchomości czy specyficznych cech jako towaru 
czy obiektu inwestowania. Wszyscy, którzy zajmują się tą proble-
matyką muszą poznać kategorie ekonomiczne takie jak: rynek, 
wartość czy cena.

Wstęp

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest rynek nie-
ruchomości w Polsce oraz wychwycenie istotnych aspektów, 
które go charakteryzują. Specyfika tego rynku wynika ze szcze-
gólnych cech opisujących kategorię „nieruchomość”, a podstawo-
wymi są: nieprzenaszalność nieruchomości oraz występowanie 
różnych praw do nieruchomości. Nieruchomość znacznie się róż-
ni od dóbr masowych, które można w ogromnej ilości wyprodu-
kować i sprzedać w obojętnie którym miejscu na świecie. 

Rozwój współczesnego rynku nieruchomości w Polsce się-
ga okresu przedwojennego, ponieważ wtedy to stworzono jego 
podstawy prawne. Po drugiej wojnie światowej rynek ten funk-
cjonował w ograniczonych rozmiarach, przede wszystkim w seg-
mencie nieruchomości mieszkaniowych i rolnych. Odrodzenie się 
pełnego rynku nieruchomości umożliwił proces transformacji, po 
którym rosła świadomość znaczenia tego rynku dla rozwoju go-
spodarczego. Przyczyniło się to do zmian postrzegania nierucho-
mości jako elementu szeroko rozumianego kapitału. Rosło zrozu-
mienie, że nieruchomość funkcjonuje nie tylko w sferze fizycznej, 
stanowiąc miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ale 
również w sferze procesowej, umożliwiając tworzenie wartości 
dodanej, pobudzając rozwój gospodarczy. 

Od początku procesu transformacji polski rynek nierucho-
mości przeżył silny proces znaczących przekształceń. Ich źródłem 
były zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym, ekonomicznym, 
finansowym, demograficznym, a także politycznym, które wyzna-
czają klimat inwestowania, w tym politycznego inwestowania. 

Joanna Olszowy, Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu

Wybrane aspekty wpływające 
na rynek nieruchomości w Polsce

Selected aspects affecting 
the real estate market in Poland 

The aim of this article is to draw attention to aspects that 
have a significant influence on the real estate market in Poland. 
The economic crisis that took place in Poland, made a lot of 
changes in the housing market. You can now observe the relative 
stabilization of the market at fairly high prices. The demand for 
housing depends on many factors of an economic, social, psycho-
logical etc. Emigration, declining birth rates, an aging population 
and the unstable economic situation are just some of the factors 
of economic and social changes that will have a significant im-
pact on the situation on the real estate market Over the next few 
years. The author attempts to capture the most important factors 
from the point of view of the teachings of economics.

Keywords: real estate market, economy, cascade information, 
real estate trade.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty, 
które mają istotny wpływ na kształtowanie rynku nieruchomości 
w Polsce. Kryzys ekonomiczny dokonał w Polsce wiele zmian na 
rynku nieruchomości mieszkaniowych. Obecnie można zaobserwo-
wać względną stabilizację tego rynku, przy dość wysokim poziomie 
cen. Popyt na nieruchomości mieszkaniowe zależy od wielu czynni-
ków o charakterze ekonomicznym, społecznym, psychologicznym 
itp. Emigracja, spadek liczby urodzeń, starzenie się społeczeństwa, 
a także niestabilna sytuacja gospodarcza to tylko niektóre czynniki 
ekonomiczno-społeczne, które będą miały istotny wpływ na sytu-
ację na rynku nieruchomości w okresie najbliższych kilku lat. Au-
torka podejmuje próbę wychwycenia najważniejszych czynników 
z punktu widzenia nauk ekonomii.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, gospodarka, kaskada infor-
macyjna, obrót nieruchomościami.
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1995). Według L. Balcerowicza – rynek to szczególny mechanizm 
koordynacji zamierzeń i działań dostawców oraz odbiorców danego 
dobra, kiedy dochodzi do uzgodnień między nimi bez odgórnego, 
szczegółowego kierowania. Rynek istnieje tylko wtedy, gdy ludzie 
mają w gospodarce szeroki zakres wolności. Analizując przedsta-
wione definicje rynku można stwierdzić, że pojęcie to używane jest 
zawsze dla określenia relacji między podażą a popytem.

Znaczenie rynku nieruchomości dla gospodarki 

Gospodarka nieruchomościami należy do najważniejszych 
elementów gospodarki narodowej i podlega ochronie ze strony 
Państwa. Aby zapewnić optymalne działania w obszarze usług za-
rządzania nieruchomościami potrzebna jest wiedza z różnych dzie-
dzin: prawa, nauk o finansach i ubezpieczeniach, ekonomii, nauk 
technicznych. Tak złożona działalność wymaga nowego podejścia, 
uwzględniającego specyfikę nieruchomości, ich funkcjonalność, 
znaczenie dla właściciela, rolę w gospodarce państwa. Wymaga 
zastosowania rozwiązań odnoszących się do standardów między-
narodowych. Nieruchomości w gospodarce rynkowej spełniają nie-
zwykle istotną rolę. Bowiem od ich obrotu w dużej mierze zależy, jak 
gospodarka będzie funkcjonować. Rynek nieruchomości to rynek, 
na którym dokonują się ciągle dynamiczne zmiany. Oznacza to, że 
w jego obrębie ciągle następują zmiany w cenach poszczególnych 
nieruchomości – zarówno w odniesieniu do ich sprzedaży, jak i do 
zakupu. Inna kwestią jest to, że nieustannie zmieniają się również 
upodobania i gusta konsumentów, którzy pragną nabyć nierucho-
mość. Z rynkiem nieruchomości związanych jest wiele uregulowań 
prawnych, które także stale ulegają przekształceniom i nowelizacjom 
(http://www.najlepsza-inwestycja.com.pl/rynek-nieruchomosci-mo-
torem-polskiej-gospodarki/ 2010).

Podstawowe znaczenie ma rynek nieruchomości w rozwoju 
gospodarki na szczeblach: krajowym i lokalnym, ponieważ wiąże on 
stronę popytową ze stroną podażową i bilansuje te dwie kategorie. 
Z jednej strony dostarcza konsumentom dobra (mieszkania, biura, 
magazyny), a z drugiej daje producentom (deweloperom) możliwość 
zaoferowania i sprzedaży czy wynajmowania ich produktów. Na zna-
czenie nieruchomości w gospodarce wskazuje: udział nieruchomo-
ści w tworzeniu produktu krajowego brutto oraz udział nakładów 
inwestycyjnych na budynki i budowle w wydatkowanych nakładach 
inwestycyjnych. Sektor nieruchomości odgrywa pięć istotnych funk-
cji w gospodarce rynkowej rozwiniętej przyczyniając się zarówno do 
stabilności gospodarczej, jak i tworząc czynniki wzrostu. Po pierw-
sze nieruchomości, w tym również obiekty infrastruktury, są czyn-
nikiem produkcyjnym stanowiąc bazę kapitałową dla wytwarzania 
towarów i usług. Po drugie, nieruchomości dostarczają przestrzeni 
dla bytowania, wypoczynku i działalności społecznej gospodarstw 
domowych poza czasem wytwarzania. Po trzecie, nieruchomości 
są przedmiotem długoterminowych inwestycji i lokaty kapitału dla 
tych, którzy z nich nie korzystają a udostępniają innym. Po czwar-
te, nieruchomości posiadają wartości kapitałowe, co umożliwia ich 
„monetyzację” nie tylko poprzez sprzedaż, ale również poprzez za-
ciąganie kredytu na różnorakie cele gospodarcze. Po piąte, sektor 
nieruchomości jako całość generuje znaczące efekty mnożnikowe 
w obrocie gospodarczym dzięki licznym powiązaniom rzeczowym 
i finansowym kreującym popyt na towary i usługi wytworzone przez 

Definicje rynku

Do podstawowych i najczęściej omawianych kategorii ekono-
micznych należy kategoria rynku. W literaturze istnieje wiele jej 
definicji. Słowo rynek wywodzi się z niemieckiego słowa ring – targ 
i było używane już w średniowieczu jako określenie miejsca, w któ-
rym odbywała się wymiana handlowa. Zazwyczaj było to miejsce 
uprzywilejowane, mające tzw. prawo składu. Polegało ono na tym, 
że przyjeżdżający kupcy mieli obowiązek wystawiania w tych miej-
scach swoich towarów na sprzedaż. Rynki średniowieczne w istotny 
sposób przyczyniły się do rozwoju miast. 

Współczesny rynek w niczym nie przypomina średniowieczne-
go. Jest on bardziej skomplikowany, a poruszanie się po nim wyma-
ga czasami specjalistycznej wiedzy np. dokonanie zakupów akcji na 
giełdzie będącej instytucją rynku papierów wartościowych wymaga 
znajomości obliczania i interpretacji odpowiednich wskaźników gieł-
dowych. Rynek określa proces wymiany towarowej, którego istotą 
jest wzajemne oddziaływanie potencjalnych sprzedawców i nabyw-
ców, co prowadzi do kształtowania się ogólnego poziomu podaży 
i popytu oraz ustalenia poziomu cen. Rynek jest formą nawiązywa-
nia kontaktów między kupującymi i sprzedającymi, która pozwala 
im: ujawnić, co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach, usta-
lić zasady transakcji (cenę, ilość, sposób, miejsce i czas realizacji) 
możliwe do zaakceptowania przez obie strony.

W literaturze możemy spotkać się z różnymi odmiennymi de-
finicjami rynku. Najbardziej klasyczna definicja mówi, że jest to 
„miejsce dokonywania transakcji kupna-sprzedaży dóbr oraz usług”. 
Ze względu na postępujący rozwój bardzo różnych form sprzedaży, 
w tym również internetowej, pojęcie miejsca należy traktować sze-
roko bez podawania szczegółowych cech i właściwości. Definicja ta 
jednak ma szczególny sens w przypadku nieruchomości, ponieważ 
jest to jedyny przedmiot transakcji przywiązany do konkretnego 
miejsca. „Rynek należy do kategorii ekonomicznej i oznacza ogół 
stosunków wymiennych między sprzedającymi, reprezentującymi 
podaż, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie (popyt) na to-
wary i usługi, znajdujące potwierdzenie w sile nabywczej. Rynek jest 
zatem instytucją ekonomiczną, która umożliwia wymianę produk-
tów, usług i czynników wytwórczych” (Kucharska-Stasiak 2006). Inną 
definicję prezentuje M. Kujda „rynek jest kategorią produkcji towa-
rowej: w znaczeniu dosłownym – miejsce spotkań w celu dokonania 
transakcji zakupu i sprzedaży towarów; w znaczeniu przenośnym, 
najczęściej obecnie używanym – zespół wszystkich kupujących 
i sprzedających, których decyzje są wzajemnie uzależnione, kształ-
tują podaż i popyt oraz wpływają na poziom cen” (Kujda 1997). Ko-
lejny pogląd głosił G. F. Stanlake mówiąc, że „rynek to porozumienie 
umożliwiające kupującemu i sprzedającemu dokonanie transakcji 
w taki sposób, że ceny mogą być ustalone, a wymiana dokonana. 
Kupujący i sprzedający nie muszą spotykać się twarzą w twarz” 
(Stanlake 1992). Natomiast W. Wrzosek stwierdza, że „rynek może 
być określony jako ogół stosunków zachodzących między podmiota-
mi uczestniczącymi w procesie wymiany” (Wrzosek 2002). Najbar-
dziej jednak aktualną wydaje się być definicja przedstawiona przez 
S. Marciniaka: „rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których 
dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawca-
mi oferującymi towary i usługi, a nabywcami reprezentującymi po-
trzeby poparte odpowiednimi funduszami nabywczymi” (Marciniak 
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oddziałują zarówno na strukturę rynku, jak też na jego funkcjono-
wanie. Temat nieruchomości dla bardzo wielu jest tematem nie-
zwykle szerokim i trudnym do pojęcia. Trudno się z tym nie zgodzić, 
jednocześnie przyznając rację temu, który mówi, że można na tym 
rynku napotkać na liczne zakręty, nieścisłości, kruczki i triki znane 
jedynie bardzo doświadczonym „graczom” w tej dziedzinie. Rynek 
nieruchomości cechuje się pewną specyfiką. Wynika ona z istoty 
tego rynku, a także z niektórych jego cech. Warto zwrócić uwagę na 
kilka przejawów tej specyfiki (http://e-mrc.pl/specyfika-rynku-nie-
ruchomosci/ 2012):

• stosunki wymiany dotyczą nie tylko prawa własności (współ-
własności), ale również praw dotyczących korzystania z nie-
ruchomości. Stosunki wymiany obejmują zatem zamiar 
transferu praw do nieruchomości, jak również zamiar zmia-
ny podmiotu korzystającego z nieruchomości lub sposobu 
jej wykorzystania. Ta właściwość wpłynie na strukturę tego 
rynku. Z punktu widzenia nabywanej wiązki praw zostały 
wyróżnione: rynek aktywów finansowych, czyli inwestu-
jących we własność (współwłasność) lub nabywających 
prawa zbliżone do własności (w Polsce prawo użytkowania 
wieczystego gruntu i własnościowe prawo do lokalu spół-
dzielczego) i rynek użytkowników, na którym udostępniane 
jest prawo do korzystania z nieruchomości;

• stosunki zachodzące pomiędzy uczestnikami rynku wykra-
czają poza stosunki wymiany, obejmują również stosunki nie 
mające charakteru rynkowego. Na obszarze transferu praw 
dotyczących korzystania z nieruchomości obejmują one 
m.in. eksmisję, wywłaszczenie, uwłaszczenie czy darowiznę;

• mechanizm rynkowy, który jest związany z przedmiotowym 
aspektem rynku, ma na rynku nieruchomości ograniczony 
zasięg, co stanowi efekt występowania deformacji w oddzia-
ływaniu popytu, podaży i ceny. 

Rynek nieruchomości jest całokształtem stosunków zachodzą-
cych między sprzedającymi, zgłaszającymi oferty rynkowe sprzeda-
ży nieruchomości a inwestorami zgłaszającymi zapotrzebowanie na 
określone nieruchomości, poparte gotowością zapłaty. Rynek nieru-
chomości zgodnie z powyższą definicją obejmuje (Kucharska-Stasiak 
2005): 

• podmioty rynkowe, którymi są sprzedający i inwestujący 
w nieruchomości, niektóre prawa własności do nierucho-
mości, albo poszczególne aktywa majątkowe składające się 
na nieruchomość;

• podmioty rynkowe, którymi są nieruchomości lub ich skład-
niki majątkowe;

• stosunki rynkowe, czyli stosunki wzajemne między wspo-
mnianymi podmiotami rynkowymi.

Rynek nieruchomości ma wiele znaczeń. Rozpatrywany jest 
jako kategoria techniczna, przestrzenna, ekonomiczna i cyberne-
tyczna. Rynek jako kategoria techniczna oznacza miejsce, w którym 
nabywcy i sprzedający spotykają się osobiście i chcą dokonać wy-
miany. Przestrzenny charakter rynku obejmuje obszar o zbliżonych 
warunkach dokonywania zakupu i sprzedaży. Z kolei ekonomiczna 
kategoria rynku oznacza ogół stosunków wymiennych między sprze-
dającymi reprezentującymi podaż a kupującymi, zgłaszającymi za-

krajową gospodarkę. Wielofunkcyjność ta powoduje, że sektor jest 
silnie powiązany z różnymi rynkami gospodarki i wpływa na wiele 
decyzji skutkujących alokacją zasobów, a więc również ich efektyw-
nością. Sektor ten ma również dwie strony: rzeczową i finansową, 
a każda z nich ma dwa piętra: rynek pierwotny oraz pochodny (Bal-
cerowicz 2002).

Sektor nieruchomości to sektor silnie rzutujący na całą go-
spodarkę. Korzystna sytuacja na rynku nieruchomości w sposób 
zmultiplikowany przekłada się na korzyści dla całej gospodarki, ale 
zarazem kryzys na tym rynku z reguły szybko i ze zwielokrotnioną 
siłą przenosi się na całą gospodarkę. Choć bezpośredni udział sek-
tora nieruchomości w tworzeniu PKB nie przekracza kilku procent, 
to – jak dowodzi praktyka krajowa i zagraniczna – dysfunkcjonalność 
tego sektora multiplikacyjnie negatywnie rzutuje na gospodarkę nie 
tylko krajową, ale i globalną.

Sektor nieruchomości mieszkaniowych jest jednym z kluczo-
wych sektorów gospodarki i odgrywa on nie tylko istotną rolę jako 
stymulator rozwoju gospodarczego, lecz także stwarza warunki do 
sprawnego funkcjonowania i rozwoju całej polskiej gospodarki. Po-
lepszenie kondycji warunków mieszkaniowych stanowi jeden z naj-
ważniejszych aspektów rozwoju społeczno-ekonomicznego naszego 
kraju (www.pzfd.pl. 2015). Słaby poziom mieszkalnictwa, niesie za 
sobą szereg negatywnych konsekwencji społecznych i gospodar-
czych. Działania mające na celu poprawienie tej sytuacji powinny 
odnosić się przede wszystkim do wzrostu budowy nowych mieszkań 
oraz do zmiany na lepsze warunków mieszkaniowych. Aby utrzymać 
wzrost gospodarczy, nadrzędnym celem powinna być likwidacja ba-
rier dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie prze-
pisów pozwalających na rozwój nowych rynków.

Rynek nieruchomości i jego specyfika 

Jedna z definicji rynku nieruchomości określa go jako ogół 
warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości 
oraz są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiąz-
ki, połączone z władaniem nieruchomości (Kucharska-Stasiak 1999). 
Stwierdzono, że rynek nieruchomości jest rynkiem specyficznym, na 
którym towarem są prawa do nieruchomości, sprzedaż nie dotyczy 
fizycznie samej nieruchomości, ale przeniesienia na kupującego pra-
wa władania tą nieruchomością. Specyfika tego rynku przejawia się 
również w takich cechach jak (Bielniak 2001): niedoskonałość, lokal-
ny charakter, mała elastyczność popytu i podaży, niska efektywność 
rynku oraz wymóg fachowej obsługi. Charakterystyczne są również 
transakcje rynkowe dotyczące nieruchomości, które cechuje (Śliwiń-
ski 2000): jednostkowy charakter (wysoka wartość transakcji wymu-
sza ich dokładne przygotowanie, zapewniające bezpieczeństwo obu 
stronom), wysokie koszty transakcji, brak równorzędnego dostępu 
obu stron do informacji dotyczącej przedmiotu transakcji (na nie-
korzyść kupującego), rozłożenie płatności w czasie (ze względu na 
wysoką wartość transakcji jest stosowana zasada natychmiastowej 
płatności) oraz złożoność, która wynika z wymogu objęcia transakcji 
umową.

Problem specyfiki rynków nieruchomościowych jest szeroko 
omawiany w literaturze. Najczęściej podkreśla się złożoność tego 
rynku i skalę jego powiazań, znaczenie ekonomiczne i społeczne 
oraz indywidualizm rozwiązań i ich ewolucję w czasie. Cechy te 
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ludności pod względem wieku, płci, zatrudnienia), specyficzne czyn-
niki naturalne (klimatyczno-atmosferyczne), preferencje nabywców 
(gust, upodobania, zwyczaje) oraz społeczno-polityczne (wpływają-
ce na kształtowanie się ryzyka rynkowego). Rynek nieruchomości 
odznacza się jednak własną specyfiką, związaną z jego immanent-
nymi cechami, w tym obejmującymi nieruchomość oferowanego 
produktu (jego ścisłe powiązanie z określoną lokalizacją – położe-
niem i otoczeniem), cechy fizyczne (jakość gruntów, powierzchnię 
i kubaturę zabudowy, technikę wykonania, sposób wykończenia), 
brak substytutów, wysoką kapitałochłonność i trwałość, indywi-
dualny charakter nieruchomości, poufność transakcji. Powoduje 
to, że mamy do czynienia z niespotykaną na innych rynkach różno-
rodnością podaży, niepowtarzalnością pojedynczych przedmiotów 
transakcji. Zróżnicowanej podaży towarzyszy równie zróżnicowany, 
„rozwarstwiony” popyt. Nieruchomości nie tylko mogą zaspokajać 
określone potrzeby konsumpcyjne, ale stanowią również relatywnie 
bezpieczną formę lokowania kapitału. Powoduje to, że rynek nieru-
chomości popytowo związany jest z rynkiem kapitałowym. Dlatego 
również w wypadku rynku nieruchomości mieszkaniowych (Bleniak 
2001) nieracjonalne jest prognozowanie cen tylko na podstawie od-
notowanych w przeszłości relacji.

W literaturze przedmiotu (Wegłowski 2006) za początek dy-
namicznego rozwoju rynku nieruchomości mieszkalnych w Polsce 
uznaje się datę wejścia w życie przepisów ustawy o własności lokali 
(Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali). W latach 
1990-2006 około 66% ogółu rynkowych transakcji nieruchomościa-
mi stanowiły transakcje mieszkaniowe, zaś około 37% z nich było 
transakcjami na tzw. rynku pierwotnym, czyli transakcjami dotyczą-
cymi nowych mieszkań. Wynika z tego, że na jedno nowo oddane 
mieszkanie przypadają na rynku trzy mieszkania używane. Rynek 
mieszkań wtórnych jest zatem trzy razy większy od rynku pierwot-
nego i to on pozwala w największym zakresie dostosować podaż do 
zmieniającego się popytu.

Zjawisko kaskady informacyjnej 
na rynku nieruchomości

Na rynku kapitałowym zjawisko kaskady informacyjnej jest 
znane od dawna, podlegało badaniom i było wyjaśniane w nurcie 
behawioralnym. Jednak samo pojęcie kaskady zostało zdefiniowa-
ne przez S. Bikhchandani (1992) i rozwijane w dalszych badaniach 
(Bikhchandani i inni 1998; Bikhchandani, Sharma 2000). Wcześniej 
rozpoznawane było jako zjawisko stada (Banerjee 1992), ponieważ 
kaskady informacyjne są elementem zachowań stadnych. 

W procesie decyzyjnym ważną rolę odgrywa informacja, jej 
źródła i zasób. Jeśli w procesie decyzyjnym informacje własne są 
ignorowane, a decyzje są podejmowane na podstawie obserwacji 
zachowań innych decydentów, to powstaje kaskada informacyjna 
prowadząca do zachowań stadnych. Kaskady są o tyle ciekawym 
zjawiskiem o ile agregują informacje rynkowe (Surowiecki 2010: 
97) oraz zachowania podmiotów (Easley, Kleinberg 2010: 483). Ka-
skada informacyjna tworzy się wtedy, gdy decyzje poszczególnych 
członków grupy podejmowane są jedna po drugiej, nie zaś wspólnie. 
Decydenci obserwują zachowania poprzedników i podejmują wła-
sne decyzje. Kaskady mogą dotyczyć różnych zjawisk, np. mody na 
określony produkt, ale również przeszacowania lub niedoszacowa-

potrzebowanie na towary i usługi, znajdujące potwierdzenie w sile 
nabywczej. Za rynek w ujęciu cybernetycznym uznaje się celowo 
określony zbiór elementów i relacji powstających między nimi, 
w wyniku czego zachodzą procesy sterowania. Między tymi elemen-
tami powstają określone relacje, które przyjmują formę stosunków 
umownych, negocjacji, ofert, zamówień, oddziaływań reklamowych 
itp. W wyniku tych relacji i uporządkowania (zorganizowania) nastę-
pują procesy sterowania przepływem dóbr i funduszy, stosownie do 
zapotrzebowania na określone środki (Mynarski 1993). Przenosząc 
powyższe rozważania na obszar nieruchomości, można zdefiniować 
rynek nieruchomości w następujący sposób (Kucharska-Stasiak 
2006):

• działania i interakcje między ludźmi zajmującymi się kup-
nem, sprzedażą, wymianą, użytkowaniem i rozwijaniem 
nieruchomości;

• termin abstrakcyjny obejmujący wszystkie transakcje nieru-
chomościami w kraju; 

• umowa, dzięki której kupujący i sprzedający spotykają się, 
aby ustalić cenę, za którą dojdzie do wymiany danej wła-
sności; 

• zbiór mechanizmów, za pomocą których przekazywane są 
prawa i udziały w nieruchomościach; 

• zestaw układów, w których nabywcy i sprzedawcy spotykają 
się poprzez mechanizm cenowy, czyli wzajemne oddziaływa-
nie osób, które wymieniają prawa własności nieruchomości 
na inne aktywa pieniądze. 

Rozpatrując rynek nieruchomości w ujęciu przestrzennym, mo-
żemy zdefiniować także rynek lokalny, regionalny, krajowy i między-
narodowy. Rynki nieruchomości wyróżniają się spośród innych ryn-
ków specyficznymi właściwościami. Wiąże się to przede wszystkim 
z faktem, że nieruchomości są nierozerwalnie związane z miejscem 
ich lokalizacji, a także są stosunkowo trwałe w czasie, w porównaniu 
z większością pozostałych dóbr ekonomicznych. Są one przeznaczo-
ne do wieloletniego użytkowania. Towarem na rynku nieruchomości 
są prawa. Inwestor nabywa różnorodne prawa przysługujące nieru-
chomościom, takie jak: prawo własności, użytkowania wieczystego, 
dzierżawy, najmu, a także ograniczone prawa rzeczowe, jak: służeb-
ność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu spółdzielczego 
i inne. Bez wątpienia najsilniejszym prawem do nieruchomości jest 
prawo własności. O specyfice rynku nieruchomości decydują ponad-
to cechy fizyczne i ekonomiczne nieruchomości (Kucharska-Stasiak 
2005). Rozwijający się w Polsce rynek nieruchomości przyczynił się 
także do powstania zupełnie nowych profesji takich jak: pośredni-
cy w obrocie nieruchomościami, zarządzający nieruchomościami, 
rzeczoznawcy majątkowi, doradcy finansowi i inwestycyjni, i inni.

W ogólnym ujęciu teoretycznym jednym z podstawowych in-
strumentów ekonomicznych rynku są ceny, które wiążą podaż z po-
pytem na poszczególne produkty. Na rynku działają, mające charak-
ter ciągły, procesy dostosowawcze. Przez korektę popytu i podaży 
rynki dążą do ukształtowania ceny równowagi rynkowej. Do podsta-
wowych czynników rynkowych kształtujących rynek nieruchomości 
mieszkaniowych należy zaliczyć: zmiany poziomu dochodów nabyw-
ców, zmiany cen innych towarów oraz oczekiwania nabywców co do 
zmian cen w przyszłości. Do istotnych czynników pozarynkowych 
wpływających na ten rynek należą: czynniki demograficzne (liczba 
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ekonomicznych, prawnych, demograficznych, zasobowych i lokal-
nych. Do najważniejszych ekonomicznych uwarunkowań zalicza 
się: poziom wzrostu gospodarczego i poziom zamożności społe-
czeństwa, poziom inflacji, oprocentowanie i dostępność kredytów, 
poziom oszczędzania, sytuacja i jakość rynku pracy, rozwój postępu 
technicznego, otwartość rynku oraz konkurencja innych opcji inwe-
stycyjnych.

Bezsprzecznie wpływ na rozwój sektora nieruchomości ma 
koniunktura gospodarcza. Jeżeli gospodarka jest w fazie wzrostu, 
skutkuje to ożywieniem na rynku nieruchomości, co przekłada się 
z kolei na rozwój rynku budowlanego. Rozwój gospodarki powo-
duje wzrost produkcji, zatrudnienia, wzrost dochodów ludności, 
co powoduje wzrost popytu, w tym rozwój rynku nieruchomości. 
Jeżeli rośnie popyt na rynku nieruchomości, jest to sygnał dla de-
weloperów do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli gospodarka jest w fazie 
wzrostu, skutkuje to ożywieniem na rynku nieruchomości, co prze-
kłada się z kolei na rozwój rynku budowlanego. Rozwój gospodarki 
powoduje wzrost zatrudnienia, produkcji, dochodów ludności, co 
powoduje wzrost popytu i w konsekwencji staje się sygnałem dla 
developerów do rozpoczęcia inwestycji. Niska inflacja i jej stabilny 
poziom sprzyja rozwojowi rynku nieruchomości, gdyż maleje opro-
centowanie kredytów, w tym także mieszkaniowych, i stają się one 
bardziej dostępne dla inwestorów. Z drugiej strony wysoka inflacja 
paradoksalnie również może wpływać na rozwój sektora nierucho-
mości, gdyż są wykorzystywane one jako długoterminowa, bezpiecz-
na lokata kapitału, chroniąca zasoby gotówki przed utratą wartości. 
Wysokość oszczędności w gospodarce wpływa na cenę pieniądza, 
co z kolei sprzyja nowym inwestycjom rzeczowym, więc zwiększeniu 
podaży nieruchomości. Wpływ na rozwój sektora nieruchomości ma 
konkurencyjność innych opcji inwestycyjnych np. lokat bankowych, 
obligacji, funduszy inwestycyjnych, ponieważ dla inwestora liczy się 
poziom ryzyka, oczekiwany zwrot z inwestycji i czas. Rozwój postępu 
technicznego i kreowanie przez niego substycyjności innych dóbr 
wobec nieruchomości może wpłynąć na obniżenie popytu na nie-
ruchomości. Oprócz jednak tendencji zmniejszających zapotrzebo-
wanie na określony typ nieruchomości, występują także zjawiska 
odwrotne powodujące np. systematyczny wzrost potrzeby popra-
wiania warunków mieszkaniowych. Ostatnim opisywanym czynni-
kiem ekonomicznym jest otwartość rynku. Ma on duży wpływ na 
skalę transakcji a dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej zwięk-
szyła się otwartość rynku. 

Do czynników prawnych mających ogromny wpływ na rozwój 
rynku nieruchomości należą przede wszystkim:

• długotrwałe procedury uzyskiwania zgody na budowę (dłu-
gie czekanie zniechęca część inwestorów do lokowania ka-
pitału w nieruchomości);

• interwencjonizm publiczny (nadmierna publiczna regulacja 
sektora mieszkaniowego może spowodować zakłócenia na 
rynku budowlanym i nieruchomości);

• opodatkowanie nieruchomości i poziom stawki podatku VAT;
• pokrycie miast planami zagospodarowana przestrzenne-

go (brak planów w większości gmin rodzi wiele utrudnień 
w procesie inwestycyjnym);

• czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej (długi czas 
oczekiwania w przeszłości  utrudniał sprawny obrót nieru-
chomościami);

nia wartości konkretnych aktywów i generować określone, bolesne 
skutki związane ze stratą kapitału. Kaskady implikujące negatywne 
skutki są dostrzegane szybciej niż te, które miały pozytywny skutek 
i pozostają niedostrzeżone w przestrzeni rynkowej. 

Występujące na rynku nieruchomości zjawisko kaskad infor-
macyjnych jest zjawiskiem relatywnie nowym. Zauważono uwarun-
kowania rynku nieruchomości, mechanizm kreacji kaskady infor-
macyjnej oraz skłonność do naśladownictwa i zachowań stadnych 
obserwowanych wśród podmiotów rynkowych (kupujący i sprzeda-
jący) tworzących wspólnie wiązkę czynników kaskadogennych. Rynki 
nieruchomości są rynkami specyficznymi: z jednej strony nierucho-
mość stanowi zabezpieczenie kapitału w ujęciu długoterminowym, 
z drugiej strony obserwacje stanu rynku w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat dostarczają dowodów, iż rynki te są szczególnie narażone 
w zaistnienie baniek spekulacyjnych, a tym samym również działań 
kaskadowych.

Analiza wybranych czynników wpływających
 na rozwój rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest w stanie perma-
nentnej nierównowagi, którą charakteryzuje okresowa nadwyżka 
popytu lub nadwyżka podaży. Na siłę i kierunek tych tendencji 
wpływ mają m.in.: uwarunkowania makroekonomiczne, poziom 
dostępności mieszkań, poziom zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych, rynek finansowania mieszkań, interwencjonizm państwowy. 
W znacznej mierze w zależności od stanu, w jakim znajduje się go-
spodarka, kształtuje się sytuacja na rynku nieruchomości. Wystę-
pujące zależności pomiędzy rynkiem nieruchomości mieszkanio-
wych a stanem gospodarki pozwalają sądzić, iż te dwie zmienne 
ekonomiczne cechują się dodatnią korelacją. Oznacza to, że jeśli 
pogarszają się parametry opisujące stan gospodarki, to również 
coraz gorsze są statystki dotyczące rynku nieruchomości. Jednym 
z głównych czynników ekonomicznych, wpływającym na możliwo-
ści zakupu nieruchomości mieszkaniowych, jest sytuacja na rynku 
pracy. W sytuacji wzrostu stopy bezrobocia chęć oraz możliwości 
zakupu nieruchomości mieszkaniowych w społeczeństwie zaczynają 
spadać, pogarszając jednocześnie sytuację panującą na rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych. Drugą zmienną jest przeciętny mie-
sięczny dochód brutto. Jest to jedyna z analizowanych zmiennych, 
która nie poddała się sile deprecjacyjnej, jaką niósł ze sobą globalny 
kryzys gospodarczy. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż Pol-
ska ma jedną z najniższych średnich płac wśród krajów wspólnoty 
europejskiej. Kolejną zmienną wpływającą na sytuację panującą na 
rynkach, w tym również na rynku nieruchomości mieszkaniowych, 
jest liczba przedsiębiorstw działających w gospodarce (Mach 2012).

Funkcjonowanie rynku nieruchomości jest ograniczone tymi 
samymi cechami, które ograniczają funkcjonowanie rynku w ogóle 
oraz cechami specyficznymi nieruchomości jako przedmiotu obrotu 
rynkowego. Podstawowym elementem prawidłowego funkcjono-
wania rynku jest prawo własności, które ma szczególne znacznie 
na ryku nieruchomości, ponieważ dotyczy transakcji o dużej warto-
ści. Przedmiot transakcji charakteryzuje się dużymi rozmiarami, nie 
może zostać ukryty, a upublicznienie transakcji dokonuje się poprzez 
zapis w księdze wieczystej i swobodny do niej dostęp. Uwarunko-
wania rozwoju sektora nieruchomości zależą od wielu czynników 
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Dynamiczne zmiany polskiej gospodarki przyczyniły się do tego, 
że rynek nieruchomości w Polsce od kilkunastu lat nieustannie się 
rozwija. Rośnie ilość nowoczesnych powierzchni handlowych, biu-
rowych, magazynowych czy hotelowych. Poprawia się także in-
frastruktura drogowa w Polsce, co pozytywnie wpływa na rozwój 
rynku nieruchomości komercyjnych. Dotychczasowy rozwój rynku 
nieruchomości w Polsce miał charakter żywiołowy. Odrodzenie się 
i ożywienie rynku nieruchomości w naszym kraju spowodowało 
zrozumiały wzrost zapotrzebowania na opracowania analizujące tę 
skomplikowaną problematykę. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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• koszty, bezpieczeństwo i szybkość transakcji (wysokie koszty 
powodują obniżenie popytu na nieruchomości).

Do czynników demograficznych wpływających na rozwój nie-
ruchomości należą: liczba ludności, liczba gospodarstw domowych, 
migracje zewnętrzne i wewnętrzne. Przyrost liczby gospodarstw do-
mowych oraz zmiana ich struktury ilościowej (wzrost gospodarstw 
jedno i dwuosobowych) powoduje wzrost zapotrzebowania na po-
wierzchnię lokalną. Napływ ludności na określony obszar przyczynia 
się do rozwoju rynku nieruchomości, z kolei odpływ np. z powodu 
likwidacji stanowisk pracy powoduje zahamowanie rozwoju rynku 
nieruchomości.

Podsumowanie

Głównym czynnikiem determinującym zmiany zachodzące na 
rynku nieruchomości jest sytuacja gospodarcza kraju, skłonność 
do oszczędzania lub zadłużania się oraz ogólnoświatowy kryzys. 
Po ogłoszeniu globalnego kryzysu spadła popularność inwestowa-
nia w nieruchomości jako źródło dochodów, kosztem wzrostu ich 
atrakcyjności jako miejsca do stałego zamieszkania. Przybierający 
na sile kryzys gospodarczy zmusił polskie banki do ograniczenia 
dostępności kredytów. Sytuacja ta dotyczyła zarówno osób zain-
teresowanych nabywaniem nieruchomości, jak i przedsiębiorstw 
odpowiedzialnych za ich budowę. Można było zaobserwować spo-
ry spadek zarówno popytu, jak i podaży. Z drugiej strony kiepska 
sytuacja gospodarcza, charakteryzująca się rosnącym bezrobo-
ciem i obawami o zatrudnienie i zlecenia, wywołująca niekorzyst-
ne warunki inwestycyjne, wiąże się ze spadkiem zainteresowania 
kredytami ze strony gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. 
Przywrócenie korzystniejszych proporcji pomiędzy płacami a cena-
mi mieszkań może zapewnić zdolność kredytową większej liczbie 
nabywców. Wyhamowanie rynku nieruchomości zdaje się być jed-
nak tylko tymczasowym skutkiem, gdyż według oficjalnych danych 
Polska wciąż cierpi na spory deficyt mieszkaniowy. 

Braki informacyjne, jakie występują na rynku nieruchomości 
stanowią przestrzeń do zaistnienia i rozwoju zjawiska kaskady in-
formacyjnej. Ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, przy 
jednoczesnym zaistnieniu innych czynników o charakterze behawio-
ralnym, pod wpływem grupy widoczne stają się skłonności podmio-
tów rynkowych do podążania śladem grupy. Może to prowadzić do 
niebezpiecznych zjawisk społecznych i gospodarczych w skali makro, 
ale także niesie ze sobą skutki dla systemu rynku nieruchomości 
w postaci anomalnych zjawisk, np. niekontrolowanych przez rynek 
wzrostów i spadków ceny.

Polski rynek nieruchomości, ze względu na swoją specyfikę, 
stosunkowo krótki okres rozwoju oraz jego niski poziom jest ryn-
kiem mało przewidywalnym, szczególnie w sytuacji nienajlepszej 
koniunktury gospodarczej w całym kraju. Rozwijający się rynek nie-
ruchomości wymaga sprawnego funkcjonowania podmiotów, które 
ten rynek obsługują. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunko-
wo nowym, lecz wzbudzającym szerokie zainteresowanie społeczne 
segmentem rynku. Nieruchomości – jako dobro ekonomiczne – do-
piero w warunkach gospodarki rynkowej i swobodnego gospodaro-
wania tymi dobrami zajęły odpowiednie miejsce w życiu społecznym 
i gospodarczym.
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Paulina Sudoł, Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu 

Wybrane aspekty dotyczące 
planu zagospodarowania przestrzennego
oraz wyceny nieruchomości

Selected aspects related to the zoning plan 
and property valuation

The article is dedicated to the problem of functioning the 
real estate market. The objective of the article was to present 
characterize the most important aspects of the investment plans. 
The author draws attention to the role of spatial development 
plan, which affects both the time and the place of starting under-
taken investments. It presents is a series of activities linked to the 
transformation of agricultural land to building plot. The second 
part of the article is focused around the valuation of real estate 
and the characteristics of the component properties that have in-
dividual influence on the valuation.

Keywords: real estate, valuation, spatial development plan.

Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania rynku nieru-
chomości. Celem artykułu jest scharakteryzowanie najbardziej 
istotnych aspektów dotyczących planów inwestycyjnych. Autorka 
zwraca uwagę na rolę planu zagospodarowania przestrzennego, 
mającą wpływ zarówno na czas, jak i miejsce rozpoczęcia podej-
mowanej inwestycji. Zaprezentowanych zostaje szereg działań 
związanych z przekształceniem gruntu rolnego na działkę budow-
laną. Część druga artykułu skupiona jest wokół sposobów wyceny 
nieruchomości oraz cech składowych nieruchomości, które mają 
indywidualny wpływ na określenie wartości.

Słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, plan zagospodarowania 
przestrzennego.
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Rynek jako kategoria ekonomiczna oznacza strefę wymiany to-
warowej, której cechą charakterystyczną jest wywieranie wzajem-
nego wpływu przez nabywców i sprzedawców w kierunku kształ-
towania się ogólnej podaży i popytu, wyznaczając jednocześnie 
poziom cen. Mechanizm kształtowania cen na rynku to podstawowy 
warunek dostarczania podmiotom gospodarczym prawidłowych in-
formacji i podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji. 

Istotne znaczenie mają także regulacje państwowe, nabierające 
szczególnego znaczenia w odniesieniu do tematyki nieruchomości. 
Decyzje inwestycyjne uzależnione są od rozporządzeń na szczeblu 
terytorialnym, w tym planów zagospodarowania przestrzennego 
gmin. Zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego wymagają stosownych uchwał. Warun-
kiem efektywnego funkcjonowania rynku jest wysoka jego przejrzy-
stość, w szczególności dotycząca cen transakcyjnych oraz warunków 
zawierania transakcji. Rynek nieruchomości charakteryzuje duża 
niejednolitość, stąd różnice cen między czasem podobnymi, lecz 
mało porównywalnymi obiektami. Autorka niniejszego tekstu pod-
jęła próbę scharakteryzowania najbardziej istotnych atrybutów 
kształtujących wartość nieruchomości. 

Plan zagospodarowania przestrzennego
 a odrolnienie działki

Osoby posiadające ziemię na własność, często o przeznacze-
niu rolniczym, pragną wykorzystać grunt pod budowę nieruchomo-
ści. Jednakże, by tego dokonać, należy najpierw doprowadzić do 

odrolnienia gruntu, co w rzeczywistości może stać się procesem 
trudnym do zrealizowania i czasochłonnym. Większość instytucji 
lokalnych posiada plany miejscowe, sporządzone dla obszarów po-
szczególnych gmin lub ich części (Tauszyński 2008). Podstawowym 
elementem określającym przeznaczenie terenu i zasady jego zago-
spodarowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. W celu ustalenia przeznaczenia danego gruntu, w tym dla 
inwestycji prywatnych lub z przeznaczeniem publicznym, zostaje 
określony sposobów zagospodarowania i zabudowy terenu. Sporzą-
dzone zostają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
będące aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie, 
wyznaczają warunki i zasady kształtowania zabudowy terenu, w tym 
zasady podziału gruntów na działki budowlane. Plan miejscowy jako 
dokładne opracowanie planistyczne musi zawierać wytyczne doty-
czące (Tauszyński 2008: 23):

• linii rozgraniczających tereny;
• układu infrastruktury komunikacyjnej;
• rozmieszczenia terenów użyteczności publicznej i ich granic;
• granic i zasad zagospodarowania terenów oraz obiektów 

podlegających ochronie.

W przypadku gminy ogólny zakres planistyczny regulują do-
kumenty pod nazwą Studium uwarunkowań oraz kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, natomiast szczegółowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, który dotyczy dokładnego ustalenia 
przeznaczenia terenu zwany jest planem miejscowym (Śleszyński 
i inni 2007: 19). Ponieważ miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego może określać celowość przeznaczenia terenów na po-
trzeby użyteczności publicznej, zmiana przeznaczenia gruntu wyma-
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ga od jego właściciela podjęcia kilku czynności. Przede wszystkim 
właściciel działki o przeznaczeniu rolnym powinien zdobyć informa-
cje na temat miejscowego planu zagospodarowania i sprawdzić, czy 
jego działka nie wchodzi w skład gruntów przeznaczonych celom 
publicznym. W świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami do 
gruntów o przeznaczeniu publicznym należą m.in. (Dz.U. z 1997 r. 
nr 115, poz. 741):

• wydzielone grunty pod drogi publiczne, drogi rowerowe 
i drogi wodne; 

• budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowla-
nych tych dróg; 

• budowa obiektów i urządzeń transportu publicznego, a tak-
że łączności publicznej i sygnalizacji;

• wydzielone grunty pod linie kolejowe oraz ich budowa 
i utrzymanie;

• wydzielone grunty pod lotniska, urządzenia i obiekty do ob-
sługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść oraz budowa 
i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;

• grunty pod budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystry-
bucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także in-
nych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 
przewodów i urządzeń;

• grunty pod budowę i utrzymywanie sieci transportowej 
dwutlenku węgla;

• grunty pod budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń 
służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 
przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz od-
zysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.

Chcąc przekwalifikować grunt oraz dokonać zmiany jego prze-
znaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, należy 
śledzić podejmowane przez radę gminy uchwały, które to podej-
mowane raz na kilka lat uwzględniają zmiany studiów uwarunko-
wania przestrzennego i kierunków rozwoju gminy. Oznacza to, że 
zarówno inwestor, który zakupił działkę rolną w celu przekształcenia 
na działkę budowlaną i kolejno odsprzedaży po wyższej cenie, jak 
i sam właściciel gruntu oczekujący na realizację planu budowy wła-
snego domu jednorodzinnego mogą wyczekiwać kilka lat na decy-
zję o możliwości zagospodarowania terenu w oczekiwany sposób. 
Zmiany dokonane w planie miejscowym, w wyniku którego zostają 
przekształcone grunty rolne i leśne na cele nierolnicze i nieleśne, 
sporządzane są wówczas dla całego obszaru wyznaczonego w stu-
dium. 

Zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego gminy wymagają zatem podjęcia od-
powiednich czynności i uchwał. Po rozpoznaniu sytuacji, właściciel 
gruntu zobowiązany jest złożyć wniosek skierowany do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta, dokładnie określający działkę oraz 
zmianę przeznaczenia terenu, o którą właściciel wnioskuje. Jeżeli 
grunt z przeznaczeniem do produkcji rolnej ma zostać przekształco-
ny na działkę budowlaną, wówczas należy wnieść o zmianę przezna-
czenia gruntu z rolnego na działkę pod budownictwo mieszkaniowe, 
z odpowiednim uzasadnieniem wniosku. W uzasadnieniu należy po-
dać powód, z jakiego właściciel chce odrolnić działkę, czyli zmienić 
jej przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny. Powodem może być m.in. deklaracja właściciela o zaprzestaniu 
uprawy danego gruntu, znikomość użyteczności rolnej bądź zakup 
nieruchomości z myślą wybudowania na niej budynku mieszkalne-
go. Krajobraz przestrzennego zagospodarowania w tym terenów 
użytków rolnych i leśnych przedstawiono na fotografii 1.

Fotografia 1. Zagospodarowanie przestrzenne – tereny użytków rolnych 
i leśnych

Źródło: http://www.rp.pl/Nieruchomosci/302119851-Odrolnienie-tan-
sze-i-latwiejsze.html#ap-1 [26.09.2016].

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na cele 
nierolnicze mogą zostać przeznaczone przede wszystkim grunty 
oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w sytuacji ich braku inne 
grunty o najniższej przydatności produkcyjnej (Dz.U. z 1995 r. nr 16, 
poz. 78: art. 6). Ochrona gruntów rolnych polega zatem na ogra-
niczeniu przeznaczenia terenów na cele nierolnicze lub nieleśne. 
Decyzję o zmianie przeznaczenia gruntów niższych klas podejmuje 
gmina w sposób samodzielny. Problem stanowią grunty użytków 
rolnych klas I-III, ponieważ decyzja o zmianie przeznaczenia terenów 
rolnych wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 
Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia określonego gruntu na-
stępuje na wniosek wójta, burmistrza miasta, nie zaś samego zainte-
resowanego. Jednakże procedura zmiany planu właścicieli użytków 
rolnych klas I-III jest skomplikowana i czasochłonna. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych, zgody na cele nierolnicze i nieleśne nie wymagają użytki rolne 
klasy I-III jeżeli spełniają poniższe warunki (Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 
78: art.7 ust. 2a):

• co najmniej połowa powierzchni gruntu znajduje się w ob-
szarze zwartej zabudowy;

• położenie gruntu znajduje się w odległości nie większej niż 
50 m od granicy najbliższej działki budowlanej;

• położenie gruntu znajduje się w odległości nie większej niż 
50 m od drogi publicznej;

• powierzchnia gruntu nie przekracza 0,5 ha, bez względu czy 
stanowi ona jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie, aby właściciel gruntu 
klasy I-III mógł uzyskać zgodę gminy na zagospodarowanie terenu 
pod działkę z przeznaczeniem budowlanym. 

W przypadku, gdy gmina wyda zgodę na odrolnienie terenu 
uwzględnionego we wniosku, kolejnym istotnym krokiem przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę jest wystąpienie do Wydzia-
łu Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami na szczeblu staro-
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stwa powiatowego o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Decyzja 
o zmianie przeznaczenia gruntu może wiązać ze sobą obowiązki 
związane z wyłączeniem określonych terenów spod produkcji rolnej, 
w tym opłaty, której wysokość zależy od klasy gruntu. Wyjątek sta-
nowią grunty z przeznaczeniem na cel budownictwa mieszkaniowe-
go do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 
ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego 
(Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 78: art. 12a).

Wycena nieruchomości

 Cena nieruchomości to wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych stanowiąca ekwiwalent nabywanej nieruchomości 
(Kaczor i inni 2008: 39). Wyceny nieruchomości z reguły opierają 
się na podobnych danych rynkowych. Całokształt czynności doty-
czących wyceny wymaga przeprowadzenia odpowiednich i szcze-
gółowych analiz z wyprowadzeniem rozsądnych wyników badań. 
Proces ten polega na rozpatrywaniu wszelkich danych rynkowych, 
trendów, porównywalnych składników mienia oraz pozyskiwaniu in-
nych istotnych informacji w celu określenia szczegółowej wartości 
nieruchomości. Istotną rolę odgrywa ilość danych rynkowych oraz 
dostępność informacji. Każda wycena uzależniona jest od oceny 
dokonanej podczas analizy rynku oraz charakteru przeznaczenia 
i wartości danego składnika mienia. Przepisy ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami definiują pojęcie wyceny nieruchomości jako 
(Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741: art. 151):

• określenie wartości rynkowej nieruchomości, czyli szacunkowej 
kwoty, jaką w dniu wyceny ustalono za nieruchomość w pro-
cesie transakcji sprzedaży, podejmując działania bez przymusu, 
z jednoczesnym rozeznaniem sytuacji i rozwagą, gdzie strony 
umowy wykazały stanowczy zamiar zawarcia umowy;

• określenie wartości odtworzonej nieruchomości, czyli war-
tość równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem 
stopnia zużycia;

• ustalenie wartości katastralnej, czyli wartości ustalonej 
okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, 
z uwzględnieniem różnic, jakie występują pomiędzy po-
szczególnymi nieruchomościami, ustalanej w celu określenia 
podstawy opodatkowania nieruchomości.

Pojęcie wartości rynkowej odmiennie definiują przepisy prawa 
finansowego, a szczególnie prawa podatkowego, gdzie według arty-
kułu 8 punkt 3 Ustawy z dnia 28 lipca 1993 roku o podatku od spad-
ków i darowizn wartość rynkowa rzeczy, w tym także nieruchomości, 
określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej 
miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku 
z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawa-
mi majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku 
podatkowego (Dz.U. z 1983 r. nr 45, poz. 207). W sposób zbliżony 
wartość rynkową określają przepisy zawarte w Ustawie z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w któ-
rej artykuł 19 ustęp 3 definiuje pojęcie: „wartość rynkową rzeczy 
lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych 
stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju 
i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz 
czasu i miejsca odpłatnego zbycia (Dz.U. z 1991 r. nr 80, poz. 350).

Nieruchomość, na tle innych dóbr i rzeczy, odznacza się znacz-
ną specyfiką, ponieważ posiada szereg odmiennych cech mających 
wpływ na proces wyceny. Są to cechy fizyczne, ekonomiczne oraz 
instytucjonalno-prawne, które często ze sobą powiązane decydują 
o odmienności nieruchomości. Każda nieruchomość odznacza się 
odmiennością, gdyż charakteryzowana jest jako złożoność wielu ele-
mentów składowych takich jak grunt, budynki, budowle, zadrzewie-
nia, krzewy i inne rośliny. Złożony charakter nieruchomości utrudnia 
możliwość wyceny, gdyż wymaga szczegółowej analizy poszczegól-
nych elementów składowych nieruchomości. Każda nieruchomość 
odznacza się zatem różnorodnością, zarówno budynków i innych 
budowli, a przede wszystkim względem położenia, kształtem i wiel-
kością. Są to cechy powodujące odmienność wśród nieruchomo-
ści, jednocześnie powodujące, że wycena nieruchomości wymaga 
bardzo głębokiej analizy i zachowania należytej ostrożności przy 
zastosowaniu metody porównania obiektów (Bobrus 2012: 49). 
Na specyfikę nieruchomości wśród cech ekonomicznych wpływa 
lokalizacja, deficytowość, duża kapitałochłonność nieruchomości 
związana z koniecznością ponoszenia nakładów finansowych prze-
znaczonych na modernizację lub likwidację skutków zużycia (Ku-
charska-Stasiak 2006) oraz współzależność interakcji sposobów jej 
użytkowania.

Wpływ na cenę nieruchomości, a w następstwie na jej wartość 
rynkową, mają cechy zarówno nieruchomości gruntowych (rolnych), 
jak również gruntowych zabudowanych lub przeznaczonych pod 
zabudowę. Przykładowe atrybuty nieruchomości mające wpływ na 
kształtowanie cen przedstawione zostały w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy kształtujące wartość nieruchomości

Atrybuty nieruchomości 
gruntowych (rolnych)

Atrybuty nieruchomości 
gruntowych zabudowanych lub 
przeznaczonych pod zabudowę

Lokalizacja Lokalizacja

Wymiary powierzchni Położenie

Kształt działki Różnorodność istniejącej zabudowy, 
w tym powierzchnia użytkowa

Ukształtowanie terenu (topografia) Funkcjonalność zabudowy

Klasyfikacja gleby Wyposażenie w sieci infrastruktury 
technicznej

Przeznaczenie w planie 
miejscowym

Przeznaczenie w planie 
miejscowym

Uzbrojenie Stan techniczny zabudowy

Źródło: Bończak-Kucharczyk 2013 oraz http://www2.wpia.uw.edu.pl/
files/_DOPIERALA/Nieruchomo%C5%9B%C4%87%20jako%20dobro%20eko-
nomiczne%202009%20Turkowki%20K.pdf?short [26.09.2016].

Większość z uwzględnionych cech rynkowych ma charakter 
umowny i można z nich wydzielić kilak elementów składowych o cha-
rakterze bardziej szczegółowym, np. lokalizację, mającą wpływ na: 
prestiż położenia, krajobraz otoczenia, sąsiedztwo czy dostępność 
komunikacyjną. Umowność i niejednoznaczność atrybutów wynikają 
z ich zbiorowego charakteru, zatem podkreślić należy, że zbiór po-
szczególnych właściwości tworzących dany atrybut różni się między 
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Tabela 2. Cena 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

2016 4 177 4 063 - -
2015 3 926 4 066 3 961 3 925

2014 4 129 4 141 3 880 3 984

2013 4 019 3 879 3 975 4 228

2012 4 130 4 103 3 915 3 837

2011 3 797 3 819 3 988 3 829

2010 4 372 4 433 4 657 3 979

2009 3 895 3 924 3 783 3 964

2008 2 970 3 186 3 478 3 631

2007 2 683 2 650 3 041 2 890

2006 2 560 2 445 2 557 2 619

2005 2 505 2 336 2 528 2 388

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-
-srodki-trwale/budownictwo/cena-1-m2-powierzchni-uzytkowej-budynku-
-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowania,8,1.html [26.09.2016].

W ustalaniu wskaźnika ceny 1 m² uwzględnione zostają nakłady 
poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych (wieloro-
dzinnych) przez inwestorów nienależących do grupy inwestorów 
indywidualnych np. zajmujących się budową mieszkania na własne 
potrzeby. Nakłady na budowę dotyczą sumy kosztów poniesionych 
podczas budowy od momentu jej rozpoczęcia, aż do momentu za-
kończenia i przekazania do użytku. W przypadku przekazania bu-
dynku do wykończenia mieszkania przez przyszłych użytkowników, 
wartość poniesionych kosztów wykazuje się do momentu przeka-
zania budynku.

Wskaźnik dynamiki przedstawiony w tabeli 3 określa, w jakiej 
zależności znalazły się poszczególne wartości w porównaniu do lat 
ubiegłych. Pozwala na określenie stosunku zmian zachodzących na 
przestrzeni lat objętych badaniem. Dynamika zmian kwartalnych 
w odniesieniu do roku poprzedzającego daje obraz wahań w po-
ziomie cen.

Tabela 3. Wskaźnik dynamiki średniej ceny 1 m² w latach 2006-2016

Przedział 
czasowy

Wskaźnik dynamiki
(w przybliżeniu do drugiego miejsca po przecinku)

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

2016/2015 1,06 1,00 - -

2015/2014 0,95 0,98 1,02 0,99

2014/2013 1,03 1,07 0,98 0,94

2013/2012 0,97 0,95 1,02 1,10

2012/2011 1,09 1,07 0,98 1,00

2011/2010 0,87 0,86 0,86 0,96

2010/2009 1,12 1,13 1,23 1,00

2009/2008 1,31 1,23 1,09 1,09

2008/2007 1,11 1,20 1,14 1,26

2007/2006 1,05 1,08 1,19 1,10

2006/2005 1,02 1,05 1,01 1,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://stat.gov.pl/obszary-
-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/cena-1-m-
2-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowa-
nia,8,1.html [26.09.2016].

sobą w zależności od oceny rzeczoznawcy majątkowego. W świetle 
różnych okoliczności i niejednoznaczności wartości poszczególnych 
cech nieruchomości, indywidualna wycena wymaga ostrożności i do-
kładnej analizy poszczególnych części składowych. Cechy obejmujące 
parametry prawne, fizyczne czy ekonomiczne związane z wykorzysta-
niem nieruchomości, odzwierciedlają warunki panujące na rynku. 
W każdym z trzech podejść do wyceny wszelkie różnice muszą zostać 
wychwycone i przeanalizowane w celu wprowadze nia poprawek.

Procedura wyceny nieruchomości jest uzależniona od przyję-
tych rodzajów czynników wpływających na jej wartość. Oszacowania 
wartości dokonuje się przy zastosowaniu podejścia: porównawczego, 
dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego ele-
menty podejść poprzednich. W każdej analizie danych porównaw-
czych, szczególnie istotne jest, by nieruchomości, których dane są 
zbierane, posiadały cechy podobne. W podejściu porównawczym 
dokonuje się zestawienia danych w taki sposób, by odzwierciedlały 
zarówno podobieństwa, jak i różnice pomiędzy wycenianą nierucho-
mością a każdą nieruchomością podobną. Podejście porównawcze 
stosowane jest wówczas, gdy znane są ceny i cechy nieruchomości 
podobnych do wycenianej.

Podejście dochodowe obejmuje finansowe dane porównawcze, 
do których należą: poziom czynszów, dochody z działalności, rentow-
ność lub cechy rynkowe nieruchomości przynoszące dochód, zatem 
nabywca uzależnia cenę nieruchomości od wartości przewidywa-
nego dochodu. Podejście kosztowe polega na określaniu wartości 
nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom 
jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomo-
ści. Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu 
i koszt odtworzenia jego części składowych (Dz.U. z 1997 r. nr 115, 
poz. 741: art. 153 ust. 3). Podejście kosztowe jest na ogół stosowane 
w przypadku braku porównywalnych nieruchomości. W takim przy-
padku koszt nabycia gruntu szacowany jest na podstawie cen trans-
akcyjnych, natomiast dla części składowych takich jak budynki i inne 
budowle oblicza się koszt ich odtworzenia, pomniejszony o wartość 
zużycia (Bończak-Kucharczyk 2013).

Zmiany wskaźnika cen 1 m² powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego 

Decyzja o kupnie gruntu pod zabudowę nie należy do łatwych. 
Dla niektórych wybór będzie oczywisty, a dla wielu okaże się wy-
borem trudnym, bo to decyzja wpływająca na całe życie. Wszystko 
zależy od indywidualnej preferencji, ponieważ zarówno koszty, jak 
i wizja wielu spraw urzędowych, czasu oczekiwania na ostateczną 
decyzję, a także czas trwania budowy mają wpływ na podejmowaną 
decyzję. Jedni wolą zgiełk miasta, inni preferują spokojne zacisze na 
jego obrzeżach. Tematyka nieruchomości wzbudziła zainteresowa-
nie autorki w odniesieniu do obecnych cen powierzchni użytkowych 
budynków mieszkalnych oraz zmian, jakie plasowały się na prze-
strzeni ostatniej dekady. 

W tabeli 2 został zaprezentowany wskaźnik ceny 1 m² po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytko-
wania, który został ustalony na podstawie nakładów poniesionych 
przez inwestorów na budowę budynków wielorodzinnych. Tabela 
2 przedstawia zmiany wartości cenowych w poszczególnych latach 
z podziałem na kwartały. 
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Dynamika zmian średniej ceny 1 m² w przeważającym stopniu 
przyjmuje wartość dodatnią (powyżej wartości 1), co charaktery-
zuje te okresy wzrostem cen 1 m² powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Z tabeli 3 wynika, że 
w latach 2006-2010 utrzymywała się tendencja rosnąca. Pierwszy 
przełom przyniósł rok 2011, w którym odnotowano spadek war-
tości wskaźnika dynamiki o 13% ceny z roku ubiegłego w kwarta-
le I, 14% w kwartale II i III oraz 4% w kwartale IV. Późniejsze lata 
charakteryzuje dynamika zmian wahadłowych, przyjmując warto-
ści zarówno malejące, jak i tendencje rosnące. W przeważającym 
stopniu rok 2015 charakteryzował spadek cen w porównaniu do 
roku poprzedniego. Jednakże w roku 2016 analiza dynamiki śred-
niej ceny 1 m² przyjmuje wartości rosnące. W pierwszym kwartale 
2016 roku wskaźnik cen powierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego oddanego do użytkowania w oparciu o nakłady poniesione 
przez inwestorów został ustalony na poziomie 4 177 zł (za m²), co 
oznacza stopień wzrostu ceny o 6% z roku ubiegłego, którego kwo-
ta w tym okresie wynosiła 3 926 zł. Zatem cena w I kwartale 2016 
roku wzrosła o 251 zł i to tylko na jednym m². Różnica cen między 
okresem 2015-2016 w kwartale II nie odwzorowuje się wyraźny-
mi wartościami. Biorąc jednak pod uwagę różnicę wyceny między 
I a II kwartałem 2016 roku odnotowano spadek ceny w przybliżeniu 
o 3%. Na dzień pisania artykułu nie ogłoszono jeszcze komunikatu 
w sprawie ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 
na III kwartał 2016 roku.

Podsumowanie

Nieruchomości uznawane są za jedno z podstawowych dóbr, 
którym szczególne zainteresowanie okazują inwestorzy, dewelo-
perzy, kredytodawcy czy nabywcy prywatni. Celem artykułu było 
ukazanie problematyki związanej z nabyciem gruntu oraz jego 
przekształceniem na działkę budowlaną z uwzględnieniem aspek-
tów prawnych. Problem przekwalifikowania gruntu często dotyczy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ro-
dzaju gruntu, którego dotyczy inwestycja. Dodatkowo w artykule 
została poruszona problematyka dotycząca wyceny nieruchomości 
jako zagadnienia ustalania wartości rynkowej w oparciu o atrybuty 
nadające jej szczególne znaczenie. Różnorodność badanych obiek-
tów w rzeczywistości powoduje jedynie potencjalny obraz wartości 
nieruchomości, gdyż na rynek nieruchomości również mają wpływ 
prawa podaży i popytu. W części trzeciej artykułu zaprezentowa-
no zmiany wskaźnika cen 1 m² powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych. Analizie dynamiki wartości powierzchni budynków 
mieszkalnych oddanych do użytku podlegały lata 2005-2016. Scha-
rakteryzowano tendencje zmian, jakie miały miejsce w ostatniej 
dekadzie.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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dalsze istnienie organizacji wraz z utrzymaniem jej samodzielności 
będzie możliwe tylko wtedy, gdy nieustannie będzie ona monito-
rować wszelkie żądania płynące ze swojego otoczenia i efektywnie 
wprowadzać modyfikację swoich działań (Penc 2001). Skupiono się 
więc na aspektach związanych z przyszłościowym podejściem do 
przedsiębiorstwa i traktowaniem jego rozwoju jako dynamiczne-
go i złożonego procesu. Takie podejście miało na celu zwiększenie 
szansy organizacji na funkcjonowanie na rynku w przyszłości oraz 
umożliwienie realizacji wyznaczonych przez nią zadań związanych 
z działalnością w danym obszarze (Janikowski 2010). Koncepcję 
zrównoważonego rozwoju zwykle kojarzy się ze skrótem 3xP (ang. 
planet-people-profit), tj. ziemia-ludzie-zysk (Latoszek 2016). To 
oznacza skupienie się na trzech istotnych z punktu widzenia idei 
aspektach: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, przy 
jednoczesnym zapewnieniu poprawy jakości życia. Analizując dzia-
łania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw można zauważyć, 
że spełnienie przez nie założeń zrównoważonego rozwoju jest do-
konywane poprzez tworzenie i wdrażanie praktyk społecznej od-
powiedzialności biznesu (Brzustewicz 2013). Propagowanie przez 
organizacje zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR 
– Corporate Social Responsibility) oznacza ich dobrowolne uwzględ-
nianie poza kwestiami finansowymi także aspektów środowisko-
wych oraz społecznych (Olejniczak 2013; Skowroński 2006). 

Zdaniem J. Korpus, autorki książki pt. Społeczna odpowiedzial-
ność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, 
społeczna odpowiedzialność biznesu ma realny wpływ na osiąga-
nie przez organizację większej efektywności (Korpus 2006). Dzieje 
się tak z uwagi na to, że poprzez prowadzenie działalności zgodnie 
z zasadami CSR możliwe jest podejmowanie działań zarówno dla 

Wstęp

Rozwój w odniesieniu do organizacji może być rozpatrywany 
z punktu widzenia wielu czynników. Jest on kojarzony z nieustan-
nym rozwojem pracowników, tworzeniem innowacyjnych techno-
logii, odpowiednio dobranym sposobem zarządzania, kierowania 
zasobami ludzkimi itp. (Kossowska, Sołtysińska 2002; Penc 2001). 
W zależności od obszaru gospodarczego można wymienić jeszcze 
wiele innych czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstwa. 
Istotne jest jednak zwrócenie uwagi na zapewnienie pomiędzy nimi 
odpowiedniej synergii i zdolności do kreowania wartości (Crozier 
1993). Sposobem na zarządzanie organizacją z zapewnieniem ba-
lansu pomiędzy głównymi aspektami działalności firmy, tj. społecz-
nym, ekonomicznym i środowiskowym, jest zastosowanie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie koncepcji zrów-
noważonego rozwoju przedsiębiorstwa, jej powiązania z ideą spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej wpływu na wzmocnienie 
pozycji przedsiębiorstw. W artykule posłużono się przykładami pły-
nącymi z branży transportowej. 

Zrównoważony rozwój 
i społeczna odpowiedzialność organizacji

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w obecnym otoczeniu go-
spodarczym doprowadziło do wielu zmian w ich strukturze i sposo-
bie działalności. Zmiany te dotyczyły głównie reakcji na stopniowo 
osłabianą pozycję lidera i zmniejszania wpływu na poziomie orga-
nizacja-otoczenie (Nizard 1998). Zaczęto wówczas zauważać, że 
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Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw 
transportowych poprzez 
społeczną odpowiedzialność biznesu

Sustainable development of transport companies
 by corporate social responsibility 

The work is dedicated to the development of an organization 
by providing an appropriate balance between social, economic and 
environmental aspects (i.e. sustainable development). The authors 
presented the concept of sustainable development, its relationship 
with the idea of corporate social responsibility and its impact on 
strengthening the position of enterprises. The article presents pro-
posals for the implementation of the principles of corporate social 
responsibility for enterprises on the transport market. The aim of 
the paper was to present the idea of sustainable development in 
transport organizations.

Keywords: sustainable development, corporate social responsi-
bility, transport, sustainable transport, transport market.

Artykuł poświęcony został tematyce rozwoju organizacji po-
przez zapewnienie odpowiedniego balansu pomiędzy aspektami 
społecznym, ekonomicznym i środowiskowym (tj. rozwoju w spo-
sób zrównoważony). Autorzy przedstawili koncepcję zrównoważo-
nego rozwoju, jej powiązania z ideą społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz jej wpływ na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw. 
W artykule przedstawiono propozycje wdrożeń zasad społecznej 
odpowiedzialności do działalności przedsiębiorstw na rynku trans-
portowym. Celem pracy było zaprezentowanie idei zrównoważo-
nego rozwoju w organizacjach transportowych. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność 
biznesu, transport, zrównoważony transport, rynek transportowy.
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trzeciego z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju czynnika – 
aspektu środowiskowego. Takie połączenie wskazuje na konieczność 
równoważenia wpływu transportu na środowisko i społeczeństwo 
z dążeniem do poprawy jakości życia i zapewnienia ekonomicznej 
efektywności (Kiba-Janiak, Witkowski 2014).

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw 
rynku usług transportowych

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej 
odpowiedzialności biznesu, możliwe jest wdrożenie w działalność 
przedsiębiorstw rynku usług transportowych praktyk, które sprzyjać 
będą uzyskaniu balansu pomiędzy aspektami społecznym, ekono-
micznym i środowiskowym. W dalszej części przedstawione zostały 
rozwiązania, które mogą być wdrażane w przedsiębiorstwach trans-
portowych, w celu realizowania polityki zrównoważonego rozwoju.

Kwestie społeczne mogą być realizowane poprzez odpowie-
dzialne dopasowywanie ofert usług transportowych, ich dostępno-
ści oraz taryfy, do potrzeb i żądań swoich klientów, przede wszyst-
kim pod kątem oczekiwań osób niepełnosprawnych, osób starszych, 
dzieci, rodziców podróżujących z dziećmi czy dużych rodzin. Zagad-
nienia konsumenckie powinny być przedstawione w taki sposób, 
aby ich zrozumienie było możliwe przez osoby reprezentujące różne 
grupy wiekowe. Inną z form realizacji założeń CSR w kontekście spo-
łecznym jest zaangażowanie organizacji w działania na rzecz spo-
łeczności lokalnych. Aspekty społeczne winny być także widoczne 
w organizowaniu wszelkiego rodzaju kampanii pro-konsumenckich, 
czyli wykorzystaniu marketingu społecznego oraz marketingu spo-
łecznie zaangażowanego. Tego rodzaju działania mogą wspierać 
kwestie związane z edukacją konsumencką, np. w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa podróży 
czy odpowiednich zachowań w komunikacji miejskiej (Turoń, Golba, 
Cieśla, Czech 2015).

Zagadnienia społeczne mogą być także realizowane poprzez 
szereg działań wpływających na poprawę warunków pracy jednych 
z podstawowych interesariuszy przedsiębiorstwa, którymi są pra-
cownicy. Wówczas, istotnym jest wprowadzanie etycznych zasad 
postępowania i rozwiązywania konfliktów. Zwykle kod postępo-
wania prezentowany jest w formie programów lub kodeksów etyki 
uwzględniających poszanowanie (Turoń, Cieśla, Czech 2015):

• klienta;
• współpracowników;
• społeczności;
• firmy. 

Tego typu zagadnienia są szczególnie ważne w przypadku 
współpracy wielokulturowej i kwestii zatrudnienia obcokrajowców, 
która w przypadku działalności na rynku transportowym jest ce-
chą charakterystyczną dla jego specyfiki. Istotne jest także zapew-
nienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
Kwestie te są szczególnie istotne w przypadku wszelkiego rodzaju 
magazynów i terminali, gdzie mamy do czynienia z coraz bardziej 
zaawansowaną automatyką magazynową. Ponadto, ważne jest nie 
tylko przeszkolenie, ale także ciągłe monitorowanie przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa podczas transportu, a szczególnie przewozu 
towarów niebezpiecznych, aby uchronić swoich pracowników przed 

dobra organizacji (ład korporacyjny, praktyki operacyjne przedsię-
biorstwa), ale także poprzez tworzenie wartości dla społeczeństwa 
(zwiększony nacisk na przestrzeganie praw człowieka, zagadnienia 
pro-konsumenckie, edukacja, rozwój społeczności lokalnych) i śro-
dowiska. Ponadto, wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności daje możliwość (Adamczyk 2001; Barczyński 2012; Jabłoński 
2013; Klimczak 1999):

• spełnienia etycznych oczekiwań interesariuszy;
• poprawy wizerunku publicznego;
• osiągnięcia stabilności polityki związanej z etyką i moralnością;
• ujednolicenia wewnętrznych standardów związanych z za-

rządzaniem zasobami ludzkimi i rozwiązywania konfliktów, 
poprzez kreowanie atmosfery wzajemnego zaufania.

Rynek usług transportowych

Rynek usług transportowych jest branżą bardzo wymagającą 
i wyróżniającą się na tle innych rynków. Pierwszą z cech charakte-
rystycznych dla rynku jest fakt tworzenia go przez usługodawców, 
a więc grupę podmiotów, które związane są z podażą. Podmioty 
te świadczą swoje usługi za pomocą różnych środków transportu, 
w odmiennych środowiskach. Specyfika potrzeb transportowych ich 
klientów jest więc zależna od otoczenia usługobiorców (Rucińska 
2015). Drugie z uwarunkowań charakterystycznych dla branży trans-
portowej jest związane z istotą samej usługi transportowej. To ona 
staje się głównym przedmiotem negocjacji rynkowych, a także do-
konania transakcji i ostatecznie wymiany. Usługa może mieć cechy 
logistyczne, spedycyjne lub transportowe, być świadczona za pomo-
cą różnych form transportu (gałęzi i środków), technologii przewozu 
osób lub rzeczy/ładunków (Rucińska 2015). Inną z cech rynku trans-
portowego jest miejsce działalności usługodawców, które w przy-
padku transportu może obejmować swoim obszarem zarówno rynki 
lokalne, międzynarodowe czy globalne (Rucińska 2015). Należy rów-
nież zaznaczyć, że działalność rynku transportowego jest odzwier-
ciedleniem związków pomiędzy popytem a podażą oraz ceną usług, 
a ze względu na swoją specyfikę wymaga ciągłego monitorowania 
zachowań usługobiorców oraz działalności komplementarnych ryn-
ków (Rucińska 2015). Możliwe jest zatem stwierdzenie, że specyfika 
rynku transportowego wynika z jego odmienności strukturalnej i or-
ganizacyjnej, a także technologiczno-technicznej (Rucińska 2015). 

Rynek usług transportowych to także obszar działalności kom-
plementarny do funkcjonowania innych rynków w otoczeniu go-
spodarczym według zasady sprzężeń zwrotnych (Tarski 1973). To 
również system wiążący ze sobą wiele podmiotów, m.in. władze 
państwa, władze samorządowe, przedsiębiorstwa i pasażerów in-
dywidualnych (Hebel 2015). Rynek transportowy to obszar mocno 
angażujący w swoją działalność otoczenie społeczno-gospodar-
cze, a zarazem intensyfikujący jego wzrost (Grzywacz, Burnewicz 
1989). Jego wpływ na gospodarkę umożliwia eliminowanie barier 
handlowych, poprawę działalności przedsiębiorstw korzystających 
z usług transportowych, zwiększenie dostępności do rynków pracy 
i nieruchomości umożliwiającej transfer technologii, innowacji oraz 
integrujący rynki globalne, a także regionalne (Pawłowska 2013). 
Ponadto poprzez działalność przewozową organizatorów transportu 
i wykorzystywane zaplecze motoryzacyjne, powszechnie uważany 
jest za generator problemów środowiskowych, co stanowi integrację 
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ewentualnymi konsekwencjami związanymi z błędnie podjętymi de-
cyzjami, jak również środowisko – unikając katastrof ekologicznych. 

Z punktu widzenia ekonomicznego, istotne jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu nadzoru korporacyjnego. Oznacza to 
monitorowanie przez organizację przestrzegania zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Ponadto, ważne jest także ciągłe doko-
nywanie audytu dostawców. Tego typu praktyka pozwala na współ-
pracę z przedsiębiorstwami, np. dostawcami paliw czy części eks-
ploatacyjnych, które w swoich działaniach przestrzegają zasad CSR, 
a więc ich funkcjonowanie oznacza transparentność organizacji. Ta-
kie inicjatywy zwiększają poziom wiarygodności, która w przypadku 
transportu jest cechą bardzo pożądaną. Rozpatrując zrównoważony 
rozwój transportu pod kątem proekologicznym można zwrócić uwa-
gę na wdrażanie do działalności organizacji wszelkich rozwiązań pły-
nących z logistyki zwrotnej czy logistyki odzysku, których celem jest 
odpowiednie zarządzanie transportowanymi opakowaniami oraz ich 
recyclingiem/up-cyclingiem. Kolejnym z aspektów jest dokonywanie 
społecznie odpowiedzialnych inwestycji poprzez modernizowanie 
floty pojazdów, spełniających coraz bardziej rygorystyczne wymaga-
nia związane z ich ekologicznością. Inwestowanie z punktu widzenia 
CSR może także opierać się na zakupie pojazdów z napędem alter-
natywnym, wpisującym się w aktualne trendy ekologiczne, tj. eko- 
i elektromobilności (Gis, Menes 2015). Praktyki w zakresie ekologii 
mogą także skupiać się w obrębie wykorzystywania pojazdów alter-
natywnych, np. rowerów towarowych do dostaw na terenie miast. 
Ponadto w grupę wszelkich działań pro-środowiskowych wpisują się 
także ekologiczne usługi zaplanowane w taki sposób, aby ograniczyć 
zużycie energii, odpowiednie planowanie tras przejazdu, w taki spo-
sób, aby uwzględnić zasady eco-drivingu czy redukcję tzw. „pustych 
przewozów” (Turoń, Golba, Cieśla, Czech 2015). 

Podsumowanie

Podsumowując, rynek usług transportowych poprzez swoją 
specyfikę silnie wpływa na otoczenie społeczno-gospodarcze. Jest 
zatem idealnym przedmiotem do wdrażania koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju i praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w celu 
poprawy jakości życia społeczeństwa, a także efektywności ekono-
micznej funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Organizacje rynku transportowego zmagają się z wymogami 
udowodnienia swojej dobrej reputacji oraz zdolności technicznej, 
technologicznej i ekonomicznej do wykonania usług transporto-
wych. Odpowiednie wdrożenie praktyk społecznej odpowiedzial-
ności biznesu jest zatem możliwością poprawy wiarygodności or-
ganizacji. Ponadto, ciągłe monitorowanie wpływu przedsiębiorstwa 
na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a następnie wyciąganie 
stosownych wniosków i wprowadzanie zmian w działalności firmy, 
świadczy o rozwoju organizacji. Natomiast rozwój w sposób zrów-
noważony to nie tylko szansa na przetrwanie na konkurencyjnym 
rynku, ale także na postrzeganie organizacji jako innowacyjnej i od-
powiadającej potrzebom rynkowym, co w dzisiejszych czasach jest 
jedną z determinant funkcjonowania przedsiębiorstw.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorów.
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Problemy planowania przestrzeni 
na poziomie lokalnym i regionalnym 
– zagadnienia prawne i społeczne

Problems connected with spatial planning
 at the local and regional level – legal and social issues

Spatial planning is a process based on the principles defined 
in the Spatial Planning and Management Act. The planning process 
suffers many restrictions at the local and regional level due to nu-
merous legal regulations and social factors. The need for public par-
ticipation in the planning process and the imperfections of planning 
acts are the cause of creating an imperfect space.

Keywords: spatial planning, Study of the Conditions and Direc-
tions of the Spatial Management of a Commune, local spatial ma-
negement plan, social participation.

Planowanie przestrzeni jest procesem opartym na zasadach 
określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Proces planistyczny doznaje wielu ograniczeń na pozio-
mie lokalnym i regionalnym ze względu na liczne regulacje prawne 
i czynniki społeczne. Potrzeba udziału społeczeństwa w planowa-
niu przestrzeni oraz niedoskonałości aktów planistycznych są przy-
czyną tworzenia niedoskonałej przestrzeni. 

Słowa kluczowe: planowanie przestrzeni, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, partycypacja społeczna.
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Tworzenie przestrzeni w sposób zrównoważony i zorganizowa-
ny jest jedną z fundamentalnych zasad ujętych w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm., dalej u.p.z.p.). Planowa-
nie przestrzeni oraz jej późniejsze zagospodarowanie wymaga do-
stosowania planowanych działań do wytycznych ustanowionych 
w artykule 2 u.p.z.p., tj. ładu przestrzennego, wymogów ochrony 
środowiska oraz ochrony zabytków, potrzeb społecznych czy potrzeb 
rozwoju infrastruktury (art. 2 u.p.z.p.). Wszystkie akty planowania 
przestrzennego tworzone zarówno na poziomie państwowym, 
jak i lokalnym powinny spełniać warunki określone w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Założenia ujęte 
w u.p.z.p. są jednak niewystarczające dla planowania przestrzeni 
w sposób kompleksowy, barierami w tym zakresie są m.in. postano-
wienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego nie mające obowiązującej mocy prawnej względem wła-
ścicieli nieruchomości, brak konieczności ustanawiania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, a także niewystarczający 
udział społeczności w planowaniu przestrzeni. 

Organami odpowiedzialnymi za tworzenie planów przestrzen-
nych są organy administracji rządowej oraz organy jednostek sa-
morządu terytorialnego na poziomach gminnych i wojewódzkich, 
a w mniejszym stopniu na poziomie powiatowym. Koncepcja Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała z dnia 13 grud-
nia 2011 roku nr 239/2011 Rady Ministrów (M.P. z 2012 r., poz. 252), 
dalej KPZK) jest planem, który kreuje przyszłą przestrzeń w sposób 
generalny na obszarze całego państwa, dopiero akty podejmowa-
ne przez organy jednostek samorządu terytorialnego dookreślają 

przestrzeń i pozwalają na jej realne wykorzystanie i dostosowanie 
do potrzeb społecznych i inwestycyjnych. Na poziomie gminy zosta-
ją podjęte studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, a także decyzje o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, które są wydawane przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego w razie braku planów miejscowych na 
wniosek zainteresowanego podmiotu. Na poziomie województwa 
uchwalany jest plan zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa. Wszystkie te akty planistyczne są uchwalane w celu zagospo-
darowania przestrzeni w sposób harmonijny i ukierunkowany na 
dalszy rozwój.

Akty planistyczne podejmowane
na poziomie lokalnym i regionalnym 

Organom gminy przysługuje władztwo planistyczne, a w jego 
zakresie zawiera się kompetencja do określania przeznaczenia grun-
tów położonych na obszarze przynależnym do gminy, a także decy-
dowanie o sposobie ich zagospodarowania. W tym procesie nie ma 
znaczenia jakiemu podmiotowi przysługują uprawnienia właściciel-
skie wobec gruntu (KPZK: 59). Władztwo planistyczne jest jednak 
ograniczone przez kilka czynników, są nimi: upoważnienia ustawo-
we dla organów gminy, środki nadzoru nad działalnością organów 
jednostek samorządu terytorialnego, a także nakładane na organy 
gminy zadania dotyczące tworzenia i obowiązywania zagospodaro-
wania planów miejscowych z zakresu administracji rządowej (KPZK: 
60). Uprawnienia organów gminy w zakresie planowania i zagospo-
darowania przestrzeni ograniczają także inne akty prawne o randze 
ustawowej m.in. ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity 
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jętej zasady fakultatywności uchwalania planu miejscowego, sama 
ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, a tak-
że przepisy odrębne określają sytuacje, w których konieczne jest 
uchwalenie tego planu (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jednolity Dz.U. z 2014 
r. poz. 1446 ze zm.), w artykule 16 ustęp 6 reguluje konieczność 
uchwalenia planu miejscowego dla obszarów parków kulturowych. 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga 
uchwalenia planów miejscowych dla inwestycji celu publicznego, 
nieuwzględnionych w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, istnieją jednak tereny zamknię-
te, dla których nie sporządza się planu miejscowego (art. 2 pkt 11 
u.p.z.p. w związku z art. 2 pkt. 9 Ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) – „tereny 
zamknięte” rozumiane są jako „tereny o charakterze zastrzeżonym 
ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone 
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych”. 
Istotną kwestią jest również objęcie planem miejscowym obszarów 
leśnych i o przeznaczeniu rolnym. Obszary te powinny być obejmo-
wane kolejnymi planami miejscowymi, co skutkować może dalszym 
rozwojem gminy (Niewiadomski 2016: 167). Organy gminy, pomimo 
ustalenia w studium obszarów, dla których konieczne jest uchwale-
nie planów miejscowych, nie mają określonego terminu, w którym 
powinny podjąć działania zmierzające do jego uchwalenia (Niewia-
domski 2016: 159). Natomiast w razie braku planu miejscowego to or-
gan wykonawczy gminy podejmuje na wniosek decyzję o warunkach 
zabudowy dla określonego obszaru (Plucińska-Filipowicz 2016: 75). 
Decyzje te traktuje się poniekąd jako surogat planów miejscowych 
(Leoński, Szewczyk, Kruś 2012: 57), co nadaje im zastępczy charakter.

Kolejnym poziomem aktów planowania jest plan zagospodaro-
wania przestrzennego województwa, traktowany jako etap plano-
wania regionalnego (Niewiadomski 2016: 379), przez co obejmujący 
zaplanowanie przestrzeni gminy. Planowanie wojewódzkie z jednej 
strony obejmuje czynności planistyczne podejmowane przez orga-
ny jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej łączy się z za-
daniami wyznaczanymi przez organy administracji rządowej. Plan 
województwa związany jest ze strategią rozwoju województwa, nie 
można jednak uznać go za akt prawny o charakterze powszechnie 
obowiązującym. Kompetencje w zakresie czynności planistycznych 
na poziomie województwa przysługują zarówno marszałkowi wo-
jewództwa, jak i sejmikowi województwa. Ponadto do ich zakresu 
działań należą akty planowania specjalistycznego. Plany sporządza-
ne są dla całego województwa lub dla jego poszczególnych części. 
Planowanie przestrzenne na poziomie województwa nie ogranicza 
się jedynie do uchwalenia planu miejscowego województwa, waż-
nym aspektem jest sprawowanie stałego nadzoru nad przekształce-
niami przestrzennymi i tworzenia planu województwa w sposób od-
powiadający aktualnym potrzebom występującym na jego obszarze 
(Niewiadomski 2016: 382). Ponadto należy podkreślić fakt, że plan 
ten uchwalany jest na czas nieokreślony, co wiąże się z konieczno-
ścią podejmowania czynności w celu jego aktualizacji i dostosowa-
nia do zmieniających się potrzeb społecznych oraz inwestycyjnych. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ze względu 
na szerszy zakres jego oddziaływania wiąże także organy gminy 
w sferze planowania przestrzennego. Pominięte wcześniej plano-
wanie na poziomie powiatowym istnieje, chociaż w ograniczonym 

Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) czy ustawa Prawo wodne (Ustawa 
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne tekst jednolity Dz.U. z 2015 
r., poz. 469 ze zm.). 

Pierwszym z etapów planowania przestrzeni jest podjęcie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze gminy. Organem posiadającym kompetencję do 
sporządzenia studium jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. 
Studium, w przeciwieństwie do miejscowych planów zagospodaro-
wania, jest aktem obejmującym cały obszar gminy w jej granicach 
administracyjnych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego może określać obszar, dla którego ko-
nieczne jest uchwalenie planu miejscowego. Studium nie jest aktem 
prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 u.p.z.p.), co ma skutek w niemoż-
liwości egzekwowania jego postanowień względem właścicieli nie-
ruchomości. Z powodu braku mocy powszechnie obowiązującej nie 
można stosować żadnych nakazów wobec podmiotów mających ty-
tuł prawny do gruntów ujętych w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, ze względu na możliwość 
ujęcia w planach miejscowych zapisów studium, podmioty zaintere-
sowane mogą jednak podejmować czynności mające na celu zmianę 
studium w obszarze ich praw. Postanowienia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych (Bielecki 2016: 4), nie kształtują 
jednak w sposób bezpośredni sytuacji podmiotów prywatnych (Bie-
lecki 2016: 6). Studium odnosi skutek jedynie na obszarze gminy, 
ze względu na zakwalifikowanie go do aktów wewnętrznych (Nie-
wiadomski 2016: 88). Celem studium jest dokonanie rozpoznania 
możliwych sposobów zagospodarowania oraz określenie polityki 
przestrzennej w taki sposób, aby na dalszych etapach planowania 
możliwe było rozmieszczenie nowych punktów rozwoju w sposób 
harmonizujący z istniejącą już infrastrukturą i zabudową, pozwala-
jący na osiągnięcie dalszego postępu obszaru gminy. Studium jako 
akt o charakterze najbardziej ogólnym ze wszystkich aktów plani-
stycznych podejmowanych na poziomie lokalnym wyznacza grani-
ce przeznaczania terenów i sposobów zagospodarowania (Bielecki 
2016: 5), co przekłada się na możliwości dalszego kreowania planów 
miejscowych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest kolej-
nym aktem planowania podejmowanym na obszarze gminy, jest 
jednak aktem prawa miejscowego, co oznacza, że postanowienia 
w nim zawarte są wiążące nie tylko dla organów gminy, lecz także 
dla innych podmiotów, jak np. inwestorów i właścicieli nieruchomo-
ści. Odpowiedzialnym za sporządzenie planu miejscowego jest or-
gan wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), w jego 
kompetencji leży także wprowadzanie zmian oraz ogłoszenie uchwa-
lonego już planu, natomiast rada gminy uchwala wcześniej przygo-
towany i zaopiniowany plan miejscowy. Przed przystąpieniem do 
sporządzania miejscowego planu konieczne jest dokonanie badań 
sprawdzających zgodność studium z zapisami mającymi się znaleźć 
w projekcie planu, a także podjęcie koniecznych czynności technicz-
nych tj. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia 
planu miejscowego (Niewiadomski 2016: 165). Ustawodawca nie 
nakłada obowiązku uchwalania miejscowych planów zagospoda-
rowania, które uznaje za akty o charakterze fakultatywnym (art. 9 
u.p.z.p.), ponadto zakres obowiązywania planów miejscowych nie 
musi obejmować całego terytorium gminy. Pomimo ogólnie przy-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 3(24)/2017                                                                                                    

98

na późniejszy poziom zagospodarowania przestrzeni (Popielewski 
2012: 259). Czasowe współdziałanie organów jednostek samorządu 
terytorialnego z podmiotami projektującymi przestrzeń, wybranymi 
w przetargach, często jest niewystarczające dla stworzenia odpo-
wiednich warunków przestrzennych funkcjonowania gminy. Brak 
odpowiedniej kadry o uprawnieniach urbanistycznych i konieczność 
ogłaszania przetargu dla podjęcia każdego przedsięwzięcia plani-
stycznego również tworzy swoisty nieład przestrzeni, gdyż podmioty 
wybierane w poszczególnych przetargach opierają się na własnych 
przekonaniach, a ograniczają je jedynie ogólne idee wyznaczone 
przez organy gminy.

Kolejnym zagadnieniem mającym negatywny wpływ na kształ-
towanie przestrzeni przez administrację na poziomie lokalnym jest 
swoboda jej działalności. Ustawodawca przyznaje duży zakres swo-
body działań dotyczących tworzenia instrumentów przestrzennych. 
Organy gminy nie są zobligowane do uchwalania planów miejsco-
wych czy podejmowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, nie mają także obowiązku uwzględniać w całości 
postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzeni. Podejmowanie przez gminę planów miejscowych ma 
charakter fakultatywny i to w obrębie jej władztwa zależy czy plan 
taki zostanie uchwalony, jaka ich liczba zostanie uchwalona i jaki te-
ren będą one obejmować (Małysa-Sulińska 2015: 15). Brak uchwa-
lonego planu miejscowego rodzi bowiem dalsze konsekwencje dla 
podmiotów planujących podjąć działania urbanistyczne na terenie 
gminy czy województwa. By uzyskać zgodę na zagospodarowanie 
obszaru nieobjętego planem miejscowym, konieczne jest wystąpie-
nie z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu. Wydanie tej decyzji jest także uwarunkowane 
istnieniem odpowiednich przesłanek, których przyjęcie leży w sferze 
uznania administracyjnego. Także brak konkretnego określenia ram 
czasowych dla czynności planistycznych powoduje utrudnienia (Jać, 
Jać 2012: 305), przez brak określenia wiążących terminów postę-
powanie planistyczne rozciąga się w czasie, a idee postawione na 
początku tracą swoją aktualność. Przewlekłość działania organów 
administracji skutkuje niedostosowaniem przestrzeni do potrzeb 
społeczności, a przecież głównym zadaniem jednostek samorządu 
wybranych właśnie przez społeczeństwo jest zaspokajanie tych po-
trzeb. 

Problemem, z którym borykają się organy na poziomie lokal-
nym jest także wystąpienie konieczności zmiany całości lub poszcze-
gólnych postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania terenu, zmiana planów miejscowych oraz stwierdzanie 
nieważności tych aktów (Bielecki 2016: 4). Ze względu na obligato-
ryjność ustanowienia studium przez każdą z gmin i brak obowiązku 
uchwalenia planu miejscowego, należy postawić granicę pomiędzy 
postanowieniami, które muszą być respektowane przez podmioty 
o zamierzeniach inwestycyjnych i postanowieniami, których gmina 
nie ma prawa egzekwować. Jeśli gmina uchwali jedynie w studium 
zakaz budowy na określonym obszarze i nie podejmie dalszych czyn-
ności w postaci uchwalenia planu miejscowego dla tego obszaru, nie 
ma podstawy prawnej dla wydania decyzji odmownej dla inwestora 
chcącego rozpocząć w tym miejscu proces inwestycyjno-budowlany. 
Uchwalanie jasnych i precyzyjnie regulujących przeznaczenie tere-
nów planów miejscowych pozwala uniknąć dalszych komplikacji, 
tj. wniesienia przez podmioty prywatne czy inwestorów skargi do 

zakresie. Organy powiatu mają ograniczoną rolę w planowaniu 
przestrzeni, u.p.z.p. nie przyznaje bezpośrednio władzom powiatu 
kompetencji do planowania przestrzeni, jednak wyjątkiem na tej 
płaszczyźnie jest wydawanie opinii przez starostę, dotyczących roz-
wiązań ujętych w projektach studium oraz planów miejscowych (art. 
11 pkt 6 u.p.zp.). 

Problemy z planowaniem przestrzennym przejawiają się na po-
lach różnych nauk, co tworzy trudności związane z aspektem praw-
nym, społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i gospodarczym, 
a podmiotami odczuwającymi skutki są zarówno członkowie wspól-
not samorządowych, inwestorzy, jak i organy na poziomie krajowym 
i samorządowym. 

Ograniczenia organów administracji publicznej 
w określaniu przeznaczenia terenu

Podejmowanie przez organy administracji publicznej aktów 
o charakterze planistycznym tworzy liczne problemy na różnych 
etapach ich tworzenia, poczynając od tworzenia projektów, po akty 
właściwe i ich wprowadzanie do rzeczywistości urbanistycznej oraz 
społecznej. Organy administracji w obrębie swojego umocowania 
do podejmowania czynności planistycznych są ograniczone przez 
liczne przepisy zawarte zarówno w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, jak i w innych ustawach mających za 
przedmiot swojego zainteresowania przestrzeń. Organy lokalnych 
jednostek samorządu terytorialnego są ograniczone w sferze przy-
sługującego im władztwa planistycznego także poprzez uchwalanie 
aktów planistycznych, które regulują tworzenie przestrzeni na ob-
szarze krajowym czy regionalnym. Nie bez znaczenia jest również 
fakt stosunku zależności występującej w administracji, konieczność 
uwzględniania postanowień rozstrzygnięć wydanych przez inne 
organy administracji publicznej, podlegania nadzorowi przez nie 
sprawowanemu utrudnia podejmowanie czynności planistycznych 
oraz znacznie przedłuża proces planistyczny. Ustawodawca główną 
rolę w działaniach planistycznych przyznał gminie, władza organów 
powiatu i województwa została ograniczona do minimum (Rokicka 
2015: 22). Przeniesienie większości zadań mających za przedmiot 
przestrzeń na organy gminy powoduje ich niewydolność. Nie jest 
możliwe dostosowanie w sposób efektywny planów poszczególnych 
gmin do ogólnego zagospodarowania przestrzennego kraju, jeżeli 
na organach gminy w tym zakresie ciąży nadmiar zadań oraz często 
brak fachowego przygotowania. Mnogość uchwał i innych decyzji 
podejmowanych przez organy gminy w procedurze planistycznej 
piętrzy ilość problemów natury formalnej, co ma swoje odbicie 
w przestrzeni poszczególnych obszarów gminnych. Inną kwestią jest 
konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza specjalistyczne-
go wśród osób zajmujących się aktami planistycznymi, urzędnicy 
powołani do tworzenia i uchwalania planów miejscowych powin-
ni posiadać ustawowo określone umiejętności oraz kompetencje, 
nie każda jednostka zatrudnia pracowników posiadających wiedzę 
w tym zakresie. Jednostki nieposiadające własnej kadry urbanistycz-
nej są zmuszone do jej zapewnienia w trybie zamówień publicz-
nych. Konieczność wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przyszłe 
rozwiązania urbanistyczne także przedłuża proces planistyczny, 
ponadto oczywistym kryterium stosowanym w przetargach nie jest 
jakość, a zaproponowana najniższa cena, która często przekłada się 
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ośrodków inwestycyjnych, gospodarczych i rozwojowych. Kontrola 
społeczna jest czynnikiem zdecydowanie utrudniającym planowanie 
i zagospodarowanie przestrzeni, jednak należy ją uznać za swoisty 
gwarant bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Założeniem party-
cypacji społecznej jest tworzenie okoliczności sprzyjających podję-
ciu efektywnego dialogu władz z czynnikiem społecznym, jednak 
idea współpracy władzy ze społeczeństwem w wielu sytuacjach 
prowadzi raczej do konfliktu interesów. Rozwiązania planistyczne 
nieodpowiadające wyobrażeniu ludności skutkuje podejmowaniem 
przez społeczeństwo działań zmierzających do korekty istniejących 
instrumentów planistycznych. Mimo negatywnych skutków takich 
działań – przewlekłość procesu planistycznego oraz zwiększanie 
kosztów planowania przestrzeni – często postulaty społeczne przy-
noszą dobre rezultaty, obywatele chętniej korzystają z przestrzeni 
i chcą dalej uczestniczyć w procesie jej tworzenia, a także jako pod-
mioty zlokalizowane najbliżej terenu, z którego korzystają posiada-
ją najlepszą wiedzę o przystosowaniu przestrzeni do istniejącego 
już ładu i porządku. Komplikacją dotyczącą planowania przestrzeni 
połączoną z czynnikiem społecznym jest kwestia uszczuplania praw 
właścicieli nieruchomości. Organy gmin poprzez uchwalanie planów 
miejscowych, często ingerują w prawo własności nieruchomości, 
w takiej sytuacji ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym przewiduje zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 
organów administracji wobec podmiotów, których prawa zostały 
naruszone bądź ograniczone poprzez wprowadzenie w życie posta-
nowień miejscowych planów. Właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości ma prawo wyboru jednego z trzech roszczeń okre-
ślonych w ustawie, może żądać bądź to wypłaty odszkodowania od 
gminy za naruszenie jego praw, bądź wykupu nieruchomości lub jej 
części, czy też zawrzeć umowę zamiany nieruchomości z gminą (art. 
36 ust. 1 i 2 u.p.z.p.).

Podsumowanie

Zagospodarowanie przestrzeni w sposób spójny, całościowy, 
terminowy i odpowiadający interesom poszczególnych podmiotów 
jest zagadnieniem tworzącym wiele problemów. Niedoskonałości 
rozwiązań prawnych, brak konkretyzacji poszczególnych czynności 
podejmowanych przez kompetentne organy, ogólność wytycznych 
dla działań poszczególnych organów jednostek samorządu teryto-
rialnego skutkuje prowadzeniem procesu planistycznego w sposób 
przewlekły i nieuporządkowany. Proces projektowania, tworzenia 
oraz uchwalania instrumentów planistycznych ma wpływ na społe-
czeństwo. Planowanie przestrzeni przez jednostki samorządu z jed-
nej strony jest swobodne w obszarze ich uprawnień, a z drugiej do-
znaje licznych ograniczeń powodujących brak jednolitości rozwiązań 
urbanistycznych na poszczególnych terenach. Dysonans pomiędzy 
terenami objętymi miejscowymi planami a obszarami, dla których 
została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu jest przyczyną wielu interwencji ze strony społeczeństwa. 
Uwagi społeczne nie są jednak wiążące dla organów posiadają-
cych władztwo planistyczne, a brak respektu dla społecznej opinii 
rodzi dalsze konsekwencje w postaci niezadowolenia społecznego, 
skutkującego wyborem innych organów. Polityka przestrzenna pro-
wadzona przez samorządowe organy jednostek samorządu teryto-
rialnego często skupia się nie na przyszłościowych rozwiązaniach, 

sądu na postanowienia miejscowego planu czy decyzje podejmo-
wane przez organy administracji publicznej o niezbędność dalszych 
prac mających na celu zmianę instrumentów wypracowanych przez 
organy w procedurze planistycznej. 

Współudział społeczeństwa 
w planowaniu przestrzeni

Proces planowania przestrzennego oparty jest na wielu warto-
ściach, obejmujących aspekty prawne, ekonomiczne, gospodarcze, 
środowiskowe, kulturalne i estetyczne. Uwzględnienie wszystkich 
tych dyspozycji w planowaniu przestrzennym jest niezbędne, by 
osiągnąć podstawowy cel zagospodarowania przestrzeni, jakim 
jest zapewnienie warunków bytowych (Chojnicki 1990: 26) o od-
powiednim standardzie dla społeczeństwa zamieszkującego teren 
objęty instrumentami planistycznymi. Pomimo braku obowiązko-
wego udziału obywateli w tworzeniu przestrzeni (Barańska 2012: 
65), partycypacja społeczna jest ważnym elementem tworzenia 
aktów planowania, gdyż to właśnie obywatele są użytkownikami 
(Siemiński 2015: 49) przestrzeni i to społeczeństwo odczuwa bez-
pośrednie skutki postanowień i decyzji dotyczących przestrzeni. 
Społeczeństwo ma niewielki zakres praw przyznanych w zakresie 
kształtowania przestrzeni, ustawodawca przyznając obywatelom 
prawo do ingerencji nie traktuje ich jako podmiotu mającego więk-
szy wpływ na przestrzeń. Takie stanowisko jest błędne, ponieważ 
mieszkańcy poszczególnych obszarów zazwyczaj przejawiają wy-
soki stopień zainteresowania zmianami otaczającej ich przestrzeni 
i nie zawsze zgadzają się na proponowane przez władze kierunki 
jej rozwoju. Mimo wszystko, udział społeczeństwa w kreowaniu 
przestrzeni w państwach demokratycznych odgrywa znaczącą rolę. 
W zakresie uprawnień dla społeczeństwa znajduje się możliwość 
składania wniosków i uwag, prawo zaskarżenia uchwały rady gminy 
o przyjęciu miejscowego planu do sądu administracyjnego, jeśli nie 
czyni on zadość przesłankom określonym w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzeni, a także prawo do udziału w dyskusji 
publicznej, której przeprowadzenie jest dla jednostek samorządu 
obligatoryjne (Bielecki 2009: 30). Na etapie podjęcia studium organy 
gminy przeprowadzają konsultacje społeczne, w celu przedstawienia 
mieszkańcom planowanych inwestycji, zaproponowania im nowych 
rozwiązań oraz poznania opinii społecznej i jej wniosków w zakresie 
tworzenia przestrzeni publicznej. Stosowanie modelu udziału spo-
łeczeństwa w planowaniu przysparza wiele trudności w uchwala-
niu planów odpowiadających większości obywateli. Nie zawsze jest 
możliwe stosowanie instrumentów planistycznych zarówno w spo-
sób efektywny dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Osoby 
przedstawiające swoje wymogi zazwyczaj nie posiadają specjali-
stycznej wiedzy niezbędnej do ukształtowania przestrzeni w sposób 
korzystny dla organów, inwestorów i mieszkańców. Z tego względu 
jednostki samorządu często pomijają przedłożone wnioski, lekce-
ważąc potrzeby bytowe lokalnej społeczności. Ponadto istotne jest 
także uwzględnianie wartości i potrzeb hierarchicznie wyższych niż 
postulaty społeczne (Pawłowska 2014: 23). 

Konieczność łączenia różnych form zabudowy, tworzenia ko-
munikacji, ośrodków społecznych i punktów usługowych nie zawsze 
jest możliwe ze względu na inwestycje planowane przez władzę, któ-
rych głównym priorytetem jest rozwój terenu poprzez tworzenie 
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których kontynuacja wiązałaby się z dalszym rozwojem terenu, lecz 
na bieżących pomysłach, które są po pierwsze realizowane w sposób 
przewlekły, a po drugie w perspektywie przyszłych potrzeb mogą 
okazać się zbędne. Partycypacja społeczeństwa w planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzeni ma dwa aspekty – prywatny, który do-
tyczy właścicieli gruntów oraz ogółu społeczeństwa i jego potrzeb 
bytowych, a także aspekt publiczny w postaci inwestorów, który 
chcą tworzyć przestrzeń w sposób dla nich opłacalny i w dalszej 
perspektywie rozwojowy. Organy jednostek samorządu terytorial-
nego postawione pomiędzy potrzebami społecznymi, a możliwością 
ekspansji gminy, działają na korzyść dużych przedsięwzięć infra-
strukturalnych. Skutkiem takich decyzji jest tworzenie przestrzeni 
niedostosowanej do potrzeb lokalnych oraz charakteryzującej się 
niespójnością zabudowy i brakiem jej ładu, a z drugiej nieperspek-
tywicznej dla inwestorów. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Problemy planowania i zagospodarowania
przestrzennego na przykładzie miasta Radomia 
– perspektywy na przyszłość

Problems of planning and spatial planning
on the example of the city of Radom – future perspectives

Spatial planning and development is one of the most impor-
tant tasks of the public administration of the modern state, which 
has become a subject of interest in many scientific disciplines. It is 
also the subject of intense interest in practice. Planning and spatial 
planning issues are regulated in the Polish legal system, primarily 
the Act of 27 March 2003 on planning and spatial development. 
The aim of this article is to bring closer the problematic issues of 
planning and spatial planning institutions and procedures to the 
problems of the city of Radom and to identify certain solutions 
that can contribute to improving the quality of planning and spatial 
planning.

Keywords: spatial planning, spatial development law.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to jedno z waż-
niejszych zadań administracji publicznej współczesnego państwa, 
które stało się przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin na-
ukowych. Jest również przedmiotem ożywionego zainteresowania 
praktyki. Kwestie dotyczące planowania i zagospodarowania prze-
strzennego uregulowane są w polskim systemie prawnym przede 
wszystkim Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Celem artykułu jest przybliżenie 
zagadnień problemowych instytucji oraz procedur planowania i za-
gospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta Radomia 
oraz wskazanie pewnych rozwiązań, które mogą doprowadzić do 
poprawy jakości planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, prawo zagospodaro-
wania przestrzeni.
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Prawo zagospodarowania przestrzeni jest gałęzią prawa obej-
mującą uregulowania prawne, których istotą jest publicznoprawna 
ingerencja w prawo własności, jak również inne prawa do nierucho-
mości. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej u.p.z.p.) 
jest jednym z trzech podstawowych aktów – oprócz Prawa budow-
lanego i ustawy o gospodarce nieruchomościami – których unor-
mowania, przede wszystkim o charakterze materialnoprawnym oraz 
proceduralnym, tworzą gałąź prawa określaną terminem prawa za-
gospodarowania przestrzeni. W tej ustawie zostały uregulowane 
procedury ustalania przeznaczania terenów na określone cele, jak 
również sposoby zagospodarowania tych terenów oraz warunki ich 
zabudowy (Kruś, Leoński, Szewski 2012).

Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego daje 
możliwość realizacji konkretnej inwestycji, jak również kształtuje 
treść oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości 
gruntowych. W doktrynie od dawna formułowane są postulaty, by 
jak najwięcej obszarów objąć miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego. Brak takich planów utrudnia przebieg zarówno 
procesu inwestycyjno-budowlanego, jak również realizację innych 
zadań administracji publicznej, przede wszystkim polityki zrówno-
ważonego rozwoju. Na obszarach pozbawionych miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego (dalej m.p.z.p.) możliwość 
wykonywania prawa zabudowy oraz sposób wykonywania prawa 
własności jest wynikiem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podejmowanie 
powyższych decyzji stanowi proces stosowania prawa, jednakże 
tworzenie i uchwalanie m.p.z.p. jest procesem tworzenia prawa 
(Szwajdler 2013).

Niniejszy artykuł zawiera analizę wybranych problemów pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta 
Radomia. W pracy przedstawiano dualizm w kontekście planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego oraz jego wpływ na praw-
ną sytuację właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. 
Przedstawiono również aktualne kierunki reform planowania i za-
gospodarowania przestrzennego dotyczące w szczególności procesu 
inwestycyjno-budowlanego oraz wskazano pomysły rozwiązań, któ-
re mogą doprowadzić do poprawy jakości planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego.

Problemy planowania 
i zagospodarowania przestrzennego

Obecny system planowania i zagospodarowania przestrzenne-
go rodzi wiele problemów, zarówno w zakresie prawa materialne-
go, jak również obwiązujących procedur. Niniejszy rozdział stanowi 
przedstawienie najbardziej istotnych, zdaniem autora, problemów 
planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest brak wy-
ważenia pomiędzy ochroną własności (interesy prywatne) a władz-
twem planistycznym gminy (interesy publiczne). W zakresie tym 
często dochodzi do konfliktów między właścicielami (użytkownikami 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 3(24)/2017                                                                                                    

102

sąsiedniej przemawia zarówno ochrona prawa własności, jak też 
deklarowana w artykule 6 ustęp 2 punkt 1 u.p.z.p. zasada wolno-
ści zagospodarowania terenu. W ocenie sądu przez pojęcie działki 
sąsiedniej nie można rozumieć wyłącznie działki graniczącej, ale 
należy odnieść to pojęcie do nieruchomości, terenów położonych 
w okolicy, tworzących pewną urbanistyczną całość. Z kolei w wyroku 
z dnia 27 kwietnia 2010 roku, II OSK 648/09, LEX nr 597750, NSA 
stwierdził, iż na pojęcie inwestycji celu publicznego składają się dwa 
elementy, których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym 
takiego rodzaju inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie 
przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja celu publicznego wska-
zanego w artykule 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (dalej u.n.g.) a drugi element stanowi przy-
pisanie inwestycji znaczenia lokalnego lub ponadlokalnego. Z treści 
artykułu 2 punkt 5 u.p.z.p. wynika, iż warunkiem przyporządkowa-
nia inwestycji do tej kategorii jest jej lokalne lub ponadlokalne zna-
czenie, niezależnie od tego, czy powinien być to cel, o jakim mowa 
w artykule 6 u.n.g. (Izdebski, Zachariasz 2013). W konsekwencji brak 
ścisłej i normatywnej definicji powyższych terminów sprawia, że są 
one interpretowane ad casum dla potrzeb danej sprawy. Takie roz-
wiązanie wpływa na elastyczne stosowanie obowiązujących przepi-
sów, jednakże w skali kraju może doprowadzić do pewnego chaosu 
pojęciowego, co nie sprzyja pewności obrotu prawnego w kwestiach 
tak zasadniczych, jak możliwość zagospodarowania nieruchomości 
(Szwajdler 2013).

Kolejnym podnoszonym zarzutem jest niska ranga studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. W sytuacji 
braku planu miejscowego, studium, nie będąc przepisem prawa 
miejscowego, nie daje gwarancji realizacji określonych w nim kie-
runków zagospodarowania – nie służy koordynacji przestrzennej 
oraz nie chroni obszarów przed zagospodarowaniem w inny spo-
sób, niż to zostało w nim określone. Znaczącą słabością studium 
jest brak obligatoryjnego powiązania postanowień studium z pro-
gnozowaniem infrastrukturalnych nakładów, niezbędnych dla wy-
konania jego ustaleń. Z powodu braku takiej zależności brak jest 
zgodności w zakresie wykonania inwestycji z polityką przestrzenną 
gminy (Brzeziński 2013).

Bardzo duże zastrzeżenia budzi brak systemowego finanso-
wania planowania i zagospodarowania przestrzennego. Planowa-
nie przestrzenne to proces decyzyjny, w którym miejscowy plan 
nie jest planem mającym zapewnione finansowanie. Stanowi 
jednak swoistą deklarację dążeń gminy i uważany jest jako przy-
rzeczenie publiczne, z którego wynikają określone konsekwen-
cje finansowe. Otwieranie nowych kierunków inwestycyjnych  
w uchwalanych planach miejscowych powinno zostać uzasadnio-
ne i rzeczywiste pod względem ekonomicznym, tzn. powinny być 
brane pod uwagę skale kosztów powiązanych z uchwaleniem pla-
nu, a także ich rozkład w czasie i sposoby ich pokrycia, zwłaszcza  
w kontekście możliwości finansowych gminy i wszystkich planowa-
nych wydatków. Konieczność dokonywania gruntownych prognoz 
skutków finansowych uchwalania planów miejscowych oraz sumo-
wania tych skutków, jak również rezerwowania środków na zaspo-
kojenie regulacji nie jest w gminach w pełni realizowana (https://
mib.gov.pl 2017). Bardzo istotnym elementem, który uniemożli-
wia rozważne zagospodarowanie terenów oraz zachowanie ładu 
przestrzennego jest istniejąca tzw. rozdrobniona „porolna” forma 

wieczystymi) nieruchomości, dążącymi do zabudowy terenu w spo-
sób nieograniczony, a organami gminy dążącymi do wprowadzenia 
pewnych koncepcji zagospodarowania terenu i zagwarantowania 
ładu przestrzennego. Z reguły konflikty te rozstrzygane są w spo-
sób arbitralny przez sądy administracyjne, gdyż rzadko dochodzi 
do porozumienia pomiędzy stronami sporu. W tym kontekście na 
szczególną uwagę zasługuje kwestia dopuszczalności skargi do sądu 
administracyjnego na studium w świetle artykułu 101 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Z pro-
blematyką zaskarżalności uchwał związana jest kwestia zakresu ich 
zaskarżenia. Nie jest do końca oczywiste, czy w sytuacji, gdy zaskar-
żona została wcześniej część uchwały, dopuszczalne jest ponowne 
zaskarżenie innej części tej samej uchwały, co ściśle wiąże się z kwe-
stią zakresu związania prawomocnym wyrokiem sądu administracyj-
nego (Szwajdler 2013).

Ważną kwestią, wywołującą praktyczne problemy, jest nieuza-
sadniona i szeroka odpowiedzialność odszkodowawcza organów 
władzy publicznej. Związana jest ona z rozstrzygnięciami planistycz-
nymi dokonywanymi w aktach prawa miejscowego, która wynika 
z regulacji prawnych i błędnej praktyki orzeczniczej sądów. Stosują 
one zasadę wolności budowlanej jako dyrektywę interpretacyjną na 
etapie planistycznym, a nie budowlanym, co jest niezgodne z założe-
niami jej ustanowienia. Ponadto mamy do czynienia z nadmiernym 
automatyzmem mechanizmów odszkodowawczych w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który funkcjonuje w oderwa-
niu od celów i literalnego brzmienia przepisów zawartych w u.p.z.p. 
W świetle obecnie obowiązującego brzmienia przepisu artykułu 36 
u.p.z.p. właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomo-
ści przysługuje roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczy-
wistą szkodę lub wykupienie nieruchomości albo jej części, jeżeli 
w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, 
korzystanie z nieruchomości albo jej części w dotychczasowy spo-
sób stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone (https://mib.gov.
pl 2017). Odszkodowanie, o którym mowa w artykule 36 ustęp 1 
punkt 1 u.p.z.p., przysługuje za poniesioną rzeczywistą szkodę. Sąd 
Najwyższy przyjął w wyroku z dnia 12 października 2007 roku, V CSK 
230/07, LEX nr 485903, iż w tym przypadku chodzi o szkodę, która 
polega na obniżeniu się wartości nieruchomości bądź która pozosta-
je w bezpośrednim związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomo-
ści. Roszczenia, o których mowa w artykule 36 ustępy 1-3 u.p.z.p., 
mają charakter cywilnoprawny. W wyroku z dnia 30 czerwca 2010 
roku, V CSK 452/09, LEX nr 852597 Sąd Najwyższy zauważył, że przy 
wspólnej podstawie faktycznej roszczeń określonych w przepisach 
artykułu 36 ustępy 1-3, jaką jest uchwalenie lub zmiana planu miej-
scowego, dla każdego z tych roszczeń różne są pozostałe przesłanki 
warunkujące ich powstanie. W przypadku ustępów 1 i 2 przesłankę 
stanowi, będąca następstwem uchwalenia lub zmiany planu miej-
scowego, niemożność korzystania z nieruchomości lub jej części 
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przezna-
czeniem, natomiast powstanie roszczeń określonych w ustępie 3 za-
leżne jest nie tylko od obniżenia wartości nieruchomości, ale także 
od dokonania jej sprzedaży (Izdebski, Zachariasz 2013). 

Kolejnym mankamentem jest problem definicyjny pojęć działki 
sąsiedniej oraz inwestycji celu publicznego. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2011 roku, II OSK 62/10, LEX 
nr 953082 stwierdził, że za szerokim rozmienieniem pojęcia działki 
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ności dotyczącym należytej legislacji, realizacji i ochrony interesu 
jednostki oraz decyzyjnej i finansowej autonomii organów samo-
rządu terytorialnego, przyczyniałyby się do skutecznej ochrony 
uzasadnionego i precyzyjnie zdefiniowanego interesu publicznego, 
byłyby zgodne z międzynarodowymi i unijnymi zobowiązaniami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zawierałyby uregulowania uwzględnia-
jące wszystkie istotne postulaty zgłaszane przez zainteresowane 
środowiska, a nadto odzwierciedlałyby aktualny stan wiedzy oraz 
uwzględniały wiodące osiągnięcia teoretyczne w zakresie plano-
wania przestrzennego i gospodarki przestrzennej (Jać 2012). Uwa-
gi niniejsze są jedynie próbą naszkicowania podstawowych aspek-
tów postulowanych zmian w obowiązujących przepisach.

Podstawowym zarzutem, który można postawić dotychczaso-
wym próbom nowelizacji prawa zagospodarowania przestrzenne-
go, jest brak rzetelnej i kompleksowej analizy stanu istniejącego, 
która uwzględniałaby doświadczenia i praktykę stosowania obec-
nych rozwiązań oraz dostrzeżone problemy i błędy (Szlachetko 
2017). Konsekwencją przeprowadzonej analizy istniejącego stanu 
powinno być przyjęcie konstrukcji nowej ustawy, gwarantującej 
skuteczne i jednoznaczne egzekwowanie zawartych w niej wymo-
gów, według schematu uwzględniającego: kompletny słownik uży-
tych pojęć, zasady ogólne, tryb wykonywania dyspozycji poszcze-
gólnych norm, regulacje szczegółowe – nakazy i zakazy, podmioty 
właściwe do wykonania tych dyspozycji, podmioty właściwe do 
egzekwowania działalności wyżej wymienionych adresatów i nad-
zoru nad nimi, tryb egzekwowania powyższych regulacji, skutki 
naruszeń prawa (Zachariasz 2012).

Wydaje się, że podstawą wszelkich prac nad regulacjami 
w aspekcie planowania przestrzennego powinno być wyprzedza-
jące zdefiniowanie i prawne określenie granic (Jać 2012):

• regulacji proceduralnych a regulacji merytorycznych – pro-
blem ten zauważany jest szczególnie w rozstrzygnięciach 
nadzorczych wojewodów i w orzecznictwie sądów admi-
nistracyjnych;

• interesu publicznego a interesu prywatnego – granice są tu 
szczególnie nieostre przy stosowaniu uproszczonych pro-
cedur lokalizacyjnych;

• partycypacji społecznej a samodzielności polityki gmin – 
istnieje zapotrzebowanie nadania właściwej rangi dialogo-
wi pomiędzy organami gminy a lokalną społecznością, jak 
również ustawowego upodmiotowienia tej społeczności; 

• władztwa planistycznego gminy a prawa własności nieru-
chomości – w pewnym zakresie granice zostały wytyczone 
w orzecznictwie sądów administracyjnych, jednak wymaga 
to odpowiedniego usankcjonowania w przepisach ustawy;

• konkretnych obowiązków ustawowych a ogólnych kompe-
tencji gminy – samodzielność gminy w tym zakresie nie 
powinna być nadmiernie ograniczana, skoro dbanie o ład 
przestrzenny i kreowanie przestrzeni gminnej jest zada-
niem własnym samorządu gminnego.

Do bezpośrednich instrumentów (narzędzi) planistycznych 
zalicza się przede wszystkim: koncepcję przestrzennego zago-
spodarowania kraju, plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa, ramowe studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, 

własności gruntów. Plan miejscowy przyjmuje najprostszą możliwą 
strukturę – pozbawiony jest instrumentu scaleń i podziałów, bo-
wiem stosowanie ich tworzy zobowiązania i teoretycznie narusza 
interesy wielu osób. Pojawiają się w związku z tym problemy związa-
ne w szczególności z kształtowaniem estetyki oraz jakości wizualnej 
przestrzeni na obszarach wyznaczonych w planie jako wymagających 
scalenia i podziału (m.in. specyfika struktury własnościowej gruntów 
rolnych nie pozwala na zabudowę mieszkaniową). Słabo funkcjonu-
jące regulacje w zakresie scaleń i podziałów ujawniają także szerszy 
problem słabego zespolenia u.p.z.p. z u.n.g. Autorzy projektu obo-
wiązującej ustawy widzieli te deficyty, wskazując ich ujednolicenie 
jako jeden z głównych celów regulacji. Aktualnie można stwierdzić, 
że cel ten nie został osiągnięty (https://mib.gov.pl 2017).

Pewne, choć nie aż tak znaczące gatunkowo, problemy związa-
ne są z instytucją renty planistycznej. W tym aspekcie wątpliwości 
sprowadzają się do braku precyzyjnego określenia terminu zbycia 
nieruchomości, a także kwestii dopuszczalności wprowadzenia 
stawki 0% w m.p.z.p. dla określenia wysokości wymierzanej opłaty. 
Powyższe kwestie dość często były przedmiotem rozstrzygnięć są-
dów administracyjnych, co nie jest zjawiskiem pożądanym wobec 
daninowego charakteru powyższej instytucji, albowiem właściciele 
(użytkownicy wieczyści) zbywanych nieruchomości powinni mieć 
pewność, w jakich sytuacjach oraz w jakiej wysokości ponoszą da-
ninę publiczną (Szwajdler 2013).  

Kierunki reform planowania
i zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące w Polsce prawo planowania i zagospodarowania 
przestrzennego jest niewątpliwie źródłem patologii w gospodarowa-
niu przestrzenią, dlatego wymaga gruntownej reformy. Głównym 
celem tej reformy powinno być wzmocnienie ochrony praw podmio-
towych w procesie planowania przestrzennego, jak również upo-
rządkowanie prawa materialnego, tak aby można było uspołecznić 
gospodarowanie przestrzenią, a także stworzyć gwarancje ochrony 
interesu publicznego w jej zagospodarowaniu oraz uzyskać spójność 
przestrzenną i czasową przedsięwzięć wykonywanych przez poszcze-
gólne podmioty prywatne, czy szczeble administracji (Zachariasz 
2012).

Złożoność problematyki planowania i zagospodarowania prze-
strzennego, wynikająca z tego rozległość regulacji obejmujących tę 
problematykę, a także wielość podmiotów zainteresowanych kształ-
towaniem określonego modelu planowania przestrzennego, posia-
dających różne, nierzadko skrajnie przeciwstawne interesy i ocze-
kiwania, nie ułatwia prac nad nowymi regulacjami. Dodatkową, 
zasadniczą trudność w stworzeniu modelu planowania przestrzen-
nego, który nie tylko zrównywałby gminy w zakresie nakładanych na 
nie obowiązków w dziedzinie planowania przestrzennego, ale także 
uwzględniał rzeczywiste możliwości samorządów (m.in. organizacyj-
ne, kadrowe i finansowe) oraz ich olbrzymie zróżnicowanie (z jednej 
strony typowo wiejskie, kilkutysięczne gminy, a na przeciwległym 
biegunie kilkusettysięczne miasta), tworzy ustawowe przypisanie im 
roli gospodarza terenu (Jać 2012).

W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości, że niezwykle trud-
nym zadaniem jest wypracowanie rozwiązań prawnych, które jed-
nocześnie czyniłyby zadość wymogom konstytucyjnym, w szczegól-
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Powyższe rozwiązania powinny przyczynić się do poprawy ładu 
przestrzennego, jak również stworzyć spójny system aktów plano-
wania i zagospodarowania, albowiem zdarzają się sytuacje, w któ-
rych wydawane decyzje lokalizacyjne są sprzeczne z zapisami stu-
dium. Takie przypadki w praktyce podważają władztwo planistyczne 
oraz ograniczają rolę m.p.z.p.

Ocena funkcjonowania systemu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie 

miasta Radomia. Perspektywy na przyszłość

Struktura zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia 
determinowana jest przez wiele różnych czynników. Składają się 
na nie uwarunkowania zewnętrzne (np. ukształtowanie terenu, 
położenie geograficzne, polityka zagospodarowania przestrzenne-
go na szczeblu krajowym i wojewódzkim) oraz wewnętrzne (poli-
tyka lokalnych władz, preferencje mieszkańców). Do elementów 
składających się na strukturę zagospodarowania przestrzennego 
zaliczymy: śródmiejską zabudowę mieszkaniowo-usługową, zwarte 
osiedla zabudowy jednorodzinnej, zwarte osiedla oraz zespoły za-
budowy wielorodzinnej, zespoły zabudowy techniczno-przemysło-
wej, tereny komunikacyjne (m.in. komunikacja drogowa, kolejowa, 
a także lotnicza), obszary dolin rzecznych, tereny leśne, znaczące 
powierzchnie użytkowane rolniczo. Planując zmiany w strukturze 
zagospodarowania przestrzennego miasta należy brać pod uwagę 
również tereny chronione prawem – są to użytki ekologiczne, które 
zajmują powierzchnię prawie 7 ha. Ponadto duży wpływ na struktu-
rę przestrzenną Radomia wywiera przebieg tras tranzytowych dróg 
krajowych nr 7 i nr 12. Wokół nich skoncentrowane są w szczegól-
ności tereny przemysłowe, usługowe i produkcyjne (http://www.
radom.pl 2017).

Poważnym problemem dla dynamicznego rozwoju Radomia 
jest bardzo niewielki zasób gruntów będących własnością miasta. 
Wielkości te nie pozwalają na prowadzenie intensywnej polityki 
gospodarowania gruntami. Taka sytuacja niezwykle utrudnia m.in. 
planowanie inwestycji drogowych, czy chociażby pozyskiwanie 
nowych inwestorów. Z tego powodu władze miasta powinny być 
zainteresowane nawiązywaniem i rozwijaniem ścisłej współpra-
cy z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto 
do problemów radomskiego rynku nieruchomości zaliczymy: zbyt 
wielkie rozproszenie kapitału w stosunku do powierzchni miasta, 
zbyt dużą ilość terenu rolnego w pobliżu centralnych części miasta 
oraz liczby zakładów przemysłowych znajdujących się w centralnych 
częściach miasta, większą intensywność zabudowy na peryferiach 
miasta niż w częściach centralnych, małą dostępność terenów pod 
usługi, które wymagają większych działek, zbyt słabe instytucje  
i instrumenty zajmujące się finansowaniem rozwoju przestrzennego 
miasta, mały potencjał rozwojowy, który wynika z braku gruntów 
komunalnych oraz braku zróżnicowanych cenowo i przestrzennie 
terenów pod budownictwo, zbyt niskie dochody ludności, które 
sprawiają, iż popyt na nieruchomości jest niski, jak również mała 
atrakcyjność ofert podaży, spowodowana niską jakością istniejących 
zasobów mieszkaniowych (http://www.radom.pl 2017).

Proponowane zmiany, które wpłynęłyby na osiągnięcie rozwoju 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to m.in. wpro-
wadzenie zakazu budowy na terenach pozbawionych miejscowych 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, m.p.z.p. oraz decyzje lokalizacyjne (Szla-
chetko 2017). Jak podkreśla W. Szwajdler, synteza proble-
mów stosowania tych instytucji sprawia, że należy krytycznie 
ocenić zaniechanie prac legislacyjnych nad planowaniem  
i zagospodarowaniem przestrzennym. Kontynuacja prac nad refor-
mą Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane w związku 
z powyższym nie wydaje się trafna, bowiem proces inwestycyj-
no-budowlany trzeba rozpatrywać jako pewną całość, a zaczyna-
nie reformy od końca, czyli od Prawa budowlanego, nie rozwiąże 
podstawowych problemów związanych z brakiem jednoznacznej 
korelacji między instytucjami planowania a pozwoleniem na budo-
wę. W szczególności chodzi tu o sytuacje, w których decyzja o wa-
runkach zabudowy jest wydawana, chociaż nie będzie możliwe 
wydanie pozwolenia na budowę (np. ze względu na niezgodność 
z przepisami techniczno-budowlanymi – instytucja odstępstwa 
od przepisów techniczno-budowlanych nie załatwi wszystkiego, 
albowiem dopuszczalna jest w przypadkach szczególnie uzasad-
nionych) (Szwajdler 2013). 

Podobne problemy występują w przypadku m.p.z.p. – niekie-
dy na etapie wydawania pozwolenia na budowę, kiedy właściwy 
organ (najczęściej starosta) bada zgodność projektu budowla-
nego z ustaleniami m.p.z.p., organ ten powinien w zasadzie do-
konać wykładni zapisów m.p.z.p. wobec braku precyzji zapisów 
planu, co jest prawnie niedopuszczalne. Z powyższych wzglę-
dów reformę tę trzeba przeprowadzić w sposób kompleksowy, 
a jeśli miałaby zostać wprowadzana etapowo, należałoby najpierw 
rozpocząć od kwestii związanych z planowaniem przestrzennym, 
nie zaś od Prawa budowlanego, które stanowi finalny etap procesu 
inwestycyjnego (Szwajdler 2013).

Warto wskazać również na postulat przeniesienia instytucji 
decyzji wydawanej w przypadku zmiany zagospodarowania terenu 
bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy do Prawa budow-
lanego. Wydanie tej decyzji powinno należeć do kompetencji or-
ganów nadzoru budowlanego, bowiem nie jest ona instrumentem 
planistycznym, ale ma usuwać niezgodności w zagospodarowaniu 
terenu (Szwajdler 2013). Rozważenia wymaga także możliwość 
dopuszczenia stawki renty planistycznej w wysokości 0% bądź 
ewentualnie likwidacja lub fakultatywność tej instytucji. Takie 
rozwiązanie dawałoby bowiem gminie możliwość pobudzenia in-
westycji na obszarach objętych m.p.z.p. Nie mielibyśmy już wtedy 
do czynienia efektem „zamrożenia” obrotu nieruchomościami na 
okres pięcioletni, a zmiany mogłyby spowodować spadek cen dzia-
łek. Starannego przemyślenia wymagają rozwiązania odnoszące się 
do finansowania planów miejscowych przez podmioty prywatne. 
Wydaje się, że taka procedura mogłaby być słusznym rozwiąza-
niem, przy czym wymagałaby wprowadzenia dodatkowych mecha-
nizmów ochronnych dla właścicieli nieruchomości sąsiednich (np. 
zawiadomienie na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia planu). 
Zdarzają się bowiem sytuacje, w których inwestor wyrażający wolę 
sfinansowania uchwalenia lub zmiany m.p.z.p. w sposób zgodny 
z oczekiwaniami gminy zawartymi w studium, nie może w wyraźny 
sposób przekazać środków na pokrycie często kosztownego pro-
cesu przygotowania projektu m.p.z.p. Gmina, popierając plany 
inwestora, nie posiada stosownych środków na przeprowadzenie 
procedury planistycznej (Kruś, Leoński, Szewczyk 2012).
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planów, a tym samym likwidacja decyzji o warunkach zabudowy, 
co niewątpliwie zmniejszyłoby korupcjogenność w systemie plano-
wania przestrzennego, likwidacja pięcioletniego poboru opłat pla-
nistycznych przez gminę oraz wprowadzenie obowiązku uwzględ-
niania finansowych skutków planu miejscowego w wieloletnim 
planie inwestycyjnym i finansowym gminy. Należałoby również 
wprowadzić obowiązek wnoszenia przez właścicieli gruntów jed-
norazowej opłaty z tytułu renty planistycznej. Powstaje ona w wy-
niku przekształcenia terenów rolnych na budowlane. Pozwoliłoby 
to na zwiększenie wartości terenów nawet kilkudziesięciokrotnie, 
co ważniejsze następuje ona bez jakiegokolwiek wkładu pracy lub 
kapitału właściciela gruntu rolnego. Ponadto dobrą zmianą byłoby 
zwiększenie ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie miast, 
wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego standardów 
urbanistycznych, a także zwiększenie faktycznego wpływu i kontroli 
społecznej w procesie planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego (Brzeziński 2013).  

Podsumowanie

Na system planowania i zagospodarowania przestrzennego 
składa się wiele instytucji i rozwiązań prawnych. Wynikają one nie 
tylko z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale 
również z wielu innych ustaw o charakterze szczegółowym. W pol-
skiej rzeczywistości działalność zmierzająca do ochrony ładu prze-
strzennego należy do jednych z najważniejszych zadań i obowiązków 
władzy publicznej. Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni ma 
istotne znaczenie społeczne, bowiem określa warunki życia, przy-
czynia się do integracji oraz inkluzji społecznej, a także przeciwdziała 
patologiom. W warstwie gospodarczej wysoki standard przestrzeni 
przyczynia się do ograniczania kosztów urbanizacji, ułatwia prowa-
dzenie działalności gospodarczej, likwiduje problemy komunikacyj-
ne i transportowe, sprzyja inwestycjom oraz ułatwia powstawanie 
więzi ekonomicznych. Ład przestrzenny jest również wyrazem starań 
o określony kształt życia przyszłych pokoleń – chroni walory śro-
dowiska naturalnego, przyczynia się do racjonalnego kształtowania 
sieci osadniczej (Jać 2012).

Na przykładzie miasta Radomia możemy dostrzec liczne skutki 
prowadzonej od dłuższego czasu nieracjonalnej polityki przestrzen-
nej. Jej przejawem są w szczególności: chaotyczna urbanizacja, roz-
praszanie zabudowy, przypadkowe inwestycje, brak infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, jak również rozproszenie kapitału 
w stosunku do powierzchni miasta, zbyt duża ilość terenu rolne-
go w pobliżu centralnych części miasta oraz liczby zakładów prze-
mysłowych znajdujących się w centralnych częściach miasta, zbyt 
niskie dochody ludności, mała atrakcyjność ofert podaży. Wiele 
z powyższych zjawisk jest bezpośrednim skutkiem niedoskonałości 
przepisów, zwłaszcza przepisów regulujących problematykę zago-
spodarowania przestrzennego. Przybliżenie wybranych zagadnień 
problemowych instytucji oraz procedur planowania i zagospo-
darowania przestrzennego na przykładzie miasta Radomia oraz 
wskazanie przykładowych rozwiązań powinno w pewnym stopniu 
doprowadzić do poprawy jakości planowania i zagospodarowania 
przestrzennego.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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Wyzwania współczesnego rynku usług
i konsumpcji na tle rozważań marketingowych

The challenges of the modern market of services
and consumption on the basis of marketing deliberations

The modern word is a market, which orients towards finding 
buyers for manufactured goods and services. Therefore, the vast 
range of marketing efforts focus on meeting clients requirements 
in terms of choosing proper products of certain brand, which would 
suit those requirements best. The analysis of trading skills leads to 
obtaining the highest number of customers by selling them attrac-
tive deals, using advertising, promotions and other marketing tools 
to improve buyers lives on one hand, and achieving set sales goals. 
Marketing gives answers how to break the barriers of demand and 
competition in getting to the consumer, to learn his preferences and 
tastes. The image of consumption is shaped by hundreds of choices, 
therefore companies struggle to create the strong brand assiociation, 
which guarantees higher revenue and improves company’s compet-
itiveness on the market. In exchange, buyers get a product of higher 
quality, which in turn generates prestige improvement.

Keywords: marketing, market of goods and services, customer, 
brand, advertising.

Współczesny świat jest rynkiem nastawionym na pozyski-
wanie nabywców wytworzonych dóbr i usług. W związku z tym 
działania marketingowe zmierzają do sprostania wymogom klien-
tów w wyborze właściwych produktów o określonej marce, któ-
re spełnią ich oczekiwania. Analiza umiejętności sprzedażowych 
zmierza więc do zdobycia jak największej ilości nabywców poprzez 
atrakcyjne oferty przy pomocy reklamy, promocji i innych narzędzi 
marketingowych, by ulepszyć ich życie i osiągnąć zamierzone cele. 
Marketing odpowiada na pytania, jak przełamać bariery popytu 
i konkurencji w dotarciu do konsumenta, żeby poznać jego prefe-
rencje i gusta. Setki wyborów kształtują obraz konsumpcji, a firmy 
dążą do kreowania swojego wizerunku marki, która daje gwaran-
cję wyższego zysku i pozwala konkurować na rynku. W zamian za 
to konsumenci otrzymują produkt wysokiej jakości, co generuje 
podniesienie prestiżu.

Słowa kluczowe: marketing, rynek dóbr i usług, klient, marka, re-
klama.
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Współczesny rynek postrzegany jest jako obszar wielu możli-
wości ze względu na szeroki dostęp do usług i środków konsumpcji. 
Cały świat jest rynkiem nastawionym na pozyskiwanie potencjal-
nych nabywców w celu zaspokojenia ich potrzeb z jak największym 
zyskiem. W tym zakresie firmy muszą umiejętnie wykorzystywać 
zasoby do produkcji określonych dóbr i usług. Temu służy analiza 
rynku skoncentrowana na potrzeby odbiorców. W obliczu ciągłych 
zmian na rynku produktów najważniejszą rzeczą jest umiejętność 
sprostania wymogom klientów, oferując im najlepszej jakości usłu-
gi i dobra. W kontekście potrzeb rynkowych bada się zachowania 
konsumentów i odbiorców. Stanowi to wstęp do wyboru rynków 
docelowych, biorąc pod uwagę cechy demograficzne, preferencje 
klientów, trendy na rynku produktu oraz wpływ czynników społecz-
nych i osobistych na zakupy z podziałem na grupy, subkultury.

Celem artykułu jest ukazanie działania marketingu nakiero-
wanego na określenie możliwości sprzedaży wytworzonych dóbr 
z uwzględnieniem istniejących potrzeb nabywców. Ich grono jest 
potencjalnie nieokreślone ze względu na szeroki zakres oddziaływań 
marketingowych, co należy do pola badań rynku opierających się na 
analizie popytu w sferze usług określonego rodzaju, możliwości dys-
trybucji, planowania produkcji oraz wpływu reklamy w określonym 
okresie badawczym. Ukazanie, że marka, która stanowi o jakości 
produktów i usług, jest wyznacznikiem sukcesu firm i satysfakcji 
klientów.

Rozpatrując wymagania rynkowe jest on szerokim polem dzia-
łania, poczynając od zasięgu lokalnego, kończąc na globalnym. Za-
tem związany jest z nowoczesnymi wyzwaniami i koncepcjami dzia-
łania, jakie mają miejsce we współczesnym świecie. Rynek dóbr 
i usług jest powiązany mechanizmem funkcjonowania, opartym 
na równości popytu i podaży, za pomocą cen równowagi, za które 
nabywcy są gotowi kupować produkty, sprzedawcy – sprzedawać. 
Rynek dóbr i usług, jak wskazano w tabeli 1, dzieli się na: 

Tabela 1. Podział rynku dóbr i usług

Rynek dóbr i usług 
konsumpcyjnych

Rynek dóbr
 i usług produkcyjnych

Rynek dóbr nietrwałych Rynek surowców i materiałów

Rynek dóbr trwałego użytku Rynek dóbr inwestycyjnych

Rynek usług konsumpcyjnych:
indywidualnych, zbiorowych,

ogólnospołecznych
Rynek usług produkcyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowacka, Nowacki 2004: 29.

Dobro jest materialne i służy zaspokojeniu potrzeb człowieka, 
jest trwałe, dostępne, rozdzielne, tzn. można oddzielić od wykonaw-
cy oraz nabyć z prawem własności, zaś usługa jest niematerialną, 
niewymierną, subiektywną korzyścią oferowaną do sprzedaży przez 
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wykonawcę, który jest z nią nie rozdzielany, nie można na nią posia-
dać tytułu własności, tylko dostęp do jej świadczenia.

Rynek tworzą ludzie-klienci, którzy konsumują wytworzone do-
bra i usługi i znajdują się w centrum uwagi działań marketingowych 
określonych w planie marketingowym. Skuteczność pozyskiwania 
dobrego klienta leży w kwestii działań marketingowych nastawio-
nych na markę, wiarygodność, korzystny wizerunek. Powodzeniem 
planu są powiązania, czyli relacje wewnętrzne i zewnętrzne. Budo-
wa tych relacji jest ważnym wyzwaniem w świecie zglobalizowanej 
konkurencji, w którym stawia się na zysk, a klient jest potęgą z moż-
liwościami wyboru. Definicja marketingu według American Marke-
ting Association brzmi: „Marketing to funkcja organizacji i zbiór 
procesów sprowadzających się do wytwarzania wartości dla klienta, 
informowania o niej i jej dostarczania oraz do zarządzania relacjami 
z klientem z korzyścią dla organizacji i interesariuszy” (Burk, Wood 
2007: 13). W celu podjęcia rozważań marketingowych ważnym 
aspektem jest zapoznanie się z pojęciem samego słowa marketing 
w kilku płaszczyznach badawczych. Słowo marketing sprowadza się 
do wszystkiego, co jest znakomite, użyteczne i zaspakaja potrzeby 
człowieka. Podłoże jego kształtowania jako zjawiska w biznesie 
z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań społecznych zwią-
zanych ze sferą usług i konsumpcji, staje się nowym wyzwaniem. 

Marketing – ujęcie teoretyczne i przedmiotowe

Marketing (ang. market – rynek) można zdefiniować stricte jako 
dziedzinę ściśle związaną z działalnością rynkową przedsiębiorstw, po-
wstałą na gruncie wielu problemów na rynku w związku z produkcją 
masową i trudnościami z jej zbytem. W ujęciu wielu teoretyków: „(…) 
Marketing to podejmowanie działań biznesowych odnoszących się do 
przepływu dóbr i usług od producenta do konsumenta i użytkownika. 
Marketing jest procesem planowania i wdrażania koncepcji idei, dóbr, 
usług, ich cen, promocji i dystrybucji, mającym na celu wywołanie wy-
miany, która umożliwi zrealizowanie celów indywidualnych i organiza-
cyjnych” (Garbarski 2011: 20; Hacley 2009: 32;  https://cytaty.mfiles.
pl/index.php/book/1316/0/Marketing; Kotler, Armstrong, Saunders, 
Wong 2002: 40). „Marketing to działania, zespół instytucji i procesów 
służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie pro-
duktów, które mają wartość dla klientów, partnerów i społeczeństwa” 
(AMA – American Marketing Association – Amerykańskie Stowarzy-
szenie Marketingu 2013; http://www.sales-man.pl/lexikon/marketing 
2016; www.ama.org 2016).

Po raz pierwszy znaczenia słowa marketing w ujęciu defini-
tywnym zaczęto używać dopiero około 1910 roku (Sznajder 1995). 
Z krótkiej jego historii można wysnuć wnioski co do kształtowania 
się jego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicz-
nego celem wyjścia naprzeciw wymogom konkurencyjnym na ryn-
kach zagranicznych. Konkurencja jako proces realizacji interesów 
wszystkich uczestników na jego arenie, kupujących i sprzedających, 
dotyczy ukształtowania takiej oferty cenowej, jakościowej, która po-
zwalałaby rywalizować między kupującymi o ograniczoną ilość dóbr 
znajdujących się na rynku. Inną kwestię stanowi walka sprzedają-
cych o pieniądze klientów, wydatkowane na dane dobra lub usługi 
o podobnych cechach jakościowych pod względem stylu, marki, 
serwisu. Współcześnie mamy bardzo duży wybór oferowanych pro-
duktów, dlatego konkurencja nabiera coraz większego znaczenia, 

a ważnym narzędziem jej kształtowania są różne środki promo-
cyjne i reklamowe. Doskonały rynek konkurencji określa ceny, zaś 
sprzedawcy, jak i nabywcy potrafią się do niego dostosować (Cyrson 
2000). Uczciwa konkurencja zawsze powinna iść w parze z zasadami 
etyki (Tomanek 1937). Skłania to do wywierania wpływu na etycz-
no-moralną świadomość uczestników obrotu handlowego poprzez 
normy etyczne kształtujące zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną 
kulturę firmy (Berent 2015: 29). Cały proces działań marketingo-
wych nastawiony jest na otoczenie rynkowe, które ma wpływ na 
postępowanie konsumenta. Analiza otoczenia zewnętrznego wy-
maga zatem badania czynników demograficzno-ekonomicznych, 
socjologiczno-kulturowych (rysunek 1). Pierwsze koncentrują się na 
życiu społecznym człowieka, drugie na: płci, wieku, wykształceniu, 
miejscu zamieszkania. Nie bez znaczenia będzie strategia marketin-
g-mix, nastawiona na produkt, cenę, dystrybucję, promocję (No-
wacka, Nowacki 2004). 

Rysunek 1. Czynniki kształtujące postawy konsumenta na rynku

 

Źródło: http://slideplayer.pl/slide/411865/ [10.11.2016].

Ważnym aspektem analizy środowiska zewnętrznego jest 
diagnoza szans i zagrożeń, które trzeba uwzględniać przy podej-
mowaniu decyzji marketingowych. W związku z tym wskazane jest 
opracowywanie strategii dla zmiennych potrzeb rynku poszczegól-
nych produktów i usług oraz swoistych oddziaływań na ten rynek 
w znaczeniu czynników go kształtujących. Temu służą odpowiednie 
instrumenty marketingowe pod nazwą „4P” (ang. product – pro-
dukt, price – cena, place – miejsce, promotion – promocja, które są 
wzajemnie ze sobą powiązane i stanowią tzw. marketing-mix (tabe-
la 2) oraz oddziałują na wyodrębniony segment rynku konkretnych 
produktów i usług.

Tabela 2. Strategia marketing-mix

Product Price Place Promotion

- marka
- opakowanie
- jakość
- cechy
- rozmiar
- zmienność
- gwarancja
- rękojmia

- cena   
  katalogowa
- upusty
- marża
- terminowość
- warunki 
  kredytowania

- kanały
  dystrybucji
- zasięg 
  terytorialny
- oferowany 
  asortyment
- zapasy
- transport

- promocja   
  sprzedaży
- reklama
- odpowiedzial-
ność personelu 
za sprzedaż
- public 
  relations
- marketing 
  bezpośredni

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://encyklopedia.pwn.
pl/haslo/public-relations;3964318.html [10.11.2016].
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Produkt (product) – to, co firma oferuje na rynek. Cena (price) 
– to wartość nadana produktowi, wyrażona w ekwiwalencie pienięż-
nym, kreuje wizerunek produktu w oczach nabywcy. Dystrybucja 
(place) – to dostępność produktu dla nabywców, to miejsce dostęp-
ności odpowiednich ilości, racjonalne magazynowanie, uzasadniony 
koszt transportu. Promocja (promotion) – informowanie o produk-
tach, proces komunikacji firmy z rynkiem docelowym, informowanie 
wzajemne w relacji kupna – sprzedaży.

Działania marketingu-mix można zobrazować w sposób poka-
zany na rysunku 2.

Rysunek 2. Działanie marketingu-mix

Źródło: https://6krokow.pl/zbadaj-rynek-konkurencje-oraz-okresl-ce-
ne-i-kanaly-dystrybucji/ [10.11.2016].

Instrumenty te uległy poszerzeniu o kolejne trzy o nazwie: pe-
ople – ludzie, physical evidence – świadectwo materialne, proces 
– proces, które ukształtowały nową koncepcję, w której czterem 
„P” oferenta odpowiadają 4C konsumenta o nazwie „4C”– custo-
mer value – wartość dla klienta, cost – koszt, convenience – wygoda 
nabycia, communication – komunikacja. Między instrumentami ist-
nieją ścisłe powiązania, wskazane w tabeli 3. 

Tabela 3. Marketing 4P i 4C – powiązania

PRODUCT
produkt

CUSTOMER VALUE
wartość dla nabywcy

PRICE
cena

COST
koszt

PLACE
dystrybucja

CONVENIENCE
wygoda nabycia

PROMOTION
promocja

COMMUNTCATION
komunikacja

Źródło: http://cyfroteka.pl/ebooki/Marketing-zagadnienia_podstawo-
we-ebook/p2483i4664 [10.11.2016].

Daje to obraz potrzeb i pragnień konsumenta (ang. consumer 
needs and wants), kosztu, który musi ponieść przy zakupie towarów 
i usług (ang. cost to the consumer), informacji wzajemnej (ang. com-
munication), wygody zakupu (ang. convenience) (Michalski 2004).

Rynek ogólnego i szczególnego produktu

Marketing uchodzi za proces społeczny, w którym jednostki 
i grupy otrzymują to, czego potrzebują, a jednocześnie kształtuje 
formy, w jakich przejawia się wyjście tym potrzebom naprzeciw 
poprzez wytworzenie, oferowanie, wymianę produktów i usług 
o określonej wartości. Według Ph. Kotlera definicja marketingu 
brzmi: „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk” (Kotler, Keller 2011: 5). 

Za innymi badaczami tego zjawiska można pójść nieco dalej i za naj-
lepsze narzędzie uznać dobrze przygotowaną strategię działań do-
stosowujących się do docelowych odbiorców, opartą na wiedzy, do-
świadczeniu ekspertów i badaniach prowadzonych w perspektywie 
współczesnego rynku usług i konsumpcji (Waniowski, Sobotkiewicz, 
Daszkiewicz 2014: 9). Badając ten rynek ocenie podlegają zweryfi-
kowane potrzeby człowieka jako odbiorcy rynkowego w aspekcie 
ich zaspokojenia oraz na podstawie tej oceny opracowanie produk-
tu i jego możliwości dystrybucyjnej przy założeniu korzystnej ceny, 
utrzymując ciągłą komunikację z rynkiem w postaci kształtowania 
realnych wizji na przyszłość (Kłeczek, Kowal, Waniowski, Woźnicz-
ka 1992: 31). Wyzwaniem współczesnego rynku konsumpcji i usług 
jest szeroko prowadzona orientacja na klienta, integracja działań 
marketingowych w celu osiągnięcia zysku. Taka strategia segmen-
tująca rynek nabywców określa rynek docelowy w postaci oferty 
marketingowej, w celu wyróżnienia tej uznawanej za korzystną pod 
względem wyszukanej cechy, która da przewagę wizerunkową na 
tle konkurencji. Polega to na kształtowaniu wizerunku produktu, 
marki, firmy, kreowaniu swoistego wyróżnika wśród nabywców na 
tle marek konkurencyjnych. Złotą zasadą będzie umiejętność zapre-
zentowania oferty, by była lepiej postrzegana od innych (Waniowski, 
Sobotkiewicz, Daszkiewicz 2014: 99, 318-320; Szyfter 2006: 116-
122). Z perspektywy strategii marketingowej nie można zapomnieć 
o celach, jakie musi osiągnąć przedsiębiorstwo przy odpowiednim 
zarządzaniu i wykorzystaniu umiejętności oraz zasobów na rynku 
(McDonald 2007: 56). M. McDonald zaproponował model strategii 
planowania marketingowego który przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Fazy strategii planowania strategicznego wg modelu McDonalda

Ustalenie 
celów

Przegląd 
sytuacji

Formułowanie 
strategii

Alokacja 
zasobów 

i monitoring

1. Misja
2. Cele firmy

1. Audyt
2. Przegląd 
     rynku
3. Analiza SWOT

1. Założenia
2. Cele strategii
3. Oszacowanie  
    rezultatów 
4. Alternatywne 
    plany

1. Budżet
2. Program 
    wdrożeniowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie McDonald 2007: 49.

Rynek ogólny produktu tworzą nabywcy z podobnymi upodo-
baniami i potrzebami oraz sprzedawcy z różnymi metodami za-
spakajania tych potrzeb. Oddziałuje się na konsumenta za pomo-
cą strategii promocji ukazując produkt jako najlepszy ze względu 
na unikatowe cechy, niepowtarzalne, w atrakcyjnym opakowaniu, 
wzbudzający zainteresowanie. Elementy rynku docelowego są skła-
dowymi marketingu-mix (rysunek 3). 

Rysunek 3. Ogólny rynek docelowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Michalski 2004: 80.

Producent Marke�ng mix

- Produkt
- Dystrybucja
- Promocja
- Ceny

Rynek docelowy
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Rynek szczególny tworzą nabywcy z podobnymi potrzebami 
oraz sprzedawcy z ofertą zbliżoną i zastosowalną w sposobie za-
spokajania tych potrzeb. Rynek segmentuje kategorie potrzeb za-
kupowych. Do czynników wpływających na wybór rynku docelowe-
go należą potrzeby i preferencje ostatecznych nabywców, rozmiar 
i struktura rynku, zasoby i zdolności wytwórcze producenta, konku-
rencja. Strategia marketingowa ma zatem na celu wzrost sprzedaży 
poprzez oddziaływania na rynek nabywców odpowiednią promocją 
z osiągnięciem akceptacji. Rozszerzenie ekspozycji produktu w sieci 
dystrybucji wymaga udoskonalania logistyki, jak i oferowania roz-
wiązań kredytowych na tym polu działania. Na bazie podejmowa-
nych przedsięwzięć związanych ze sprzedażą ważne jest dążenie do 
zwrotu kosztów projektowania i rozwoju produktu oraz obniżenia 
ceny. To sprawia ograniczenie i wyeliminowanie konkurencji, bo-
wiem wzrost zysków ze sprzedaży rodzi silną konkurencję, zaś niższe 
ceny ją spowalniają. Ważnym aspektem w polityce sprzedażowej 
jest podejście skierowane na doskonalenie jakości, nowe odmiany 
produktów, rozszerzenie sieci dystrybucji, promocję, obniżenie cen 
(Michalski 2004: 197).

We współczesnym świecie nastawionym na konsumpcjonizm 
wzrasta znaczenie dobrej marki, najlepszej jakości usług i środków 
konsumpcji. Temu służy segmentacja rynku na jednorodne grupy 
nabywców, z których każda charakteryzuje się odmiennymi potrze-
bami, cechami, zachowaniami oraz reakcją na stosowane przez 
firmę instrumenty marketingowe (Pindakiewicz 1997). Marketing 
domaga się spełnienia w tym aspekcie wieku kryteriów: geograficz-
nych, demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych 
(Nowacka, Nowacki 2004: 46).

Marka jako wzory konsumpcji
 – oczekiwania konsumentów

Marketing stawia wysokie wymagania handlowcom i producen-
tom. Wiąże się to przede wszystkim z marką, która daje gwarancję 
wyższego zysku i pozwala konkurować na rynku. W zamian za to 
konsumenci otrzymują produkt wysokiej jakości, co generuje pod-
niesienie prestiżu. Według AMA marka to „nazwa, termin, symbol, 
wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub 
usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konku-
rencji” (Kotler 1994: 410). To kombinacja samego produktu, jego 
nazwy, logo, opakowania oraz towarzyszących im działań marke-
tingowych. Daje to konsumentowi poczucie wyjątkowości danego 
produktu i odróżnienia wśród konkurujących przedsiębiorstw (Kall 
2001: 12). W oczach klienta marka będzie „etykietą, która odróżnia 
produkt jednego producenta od produktów konkurencyjnych. To 
złożony symbol reprezentujący różnorodne idee, wartości i atrybuty. 
Marka przemawia do nabywcy nie tylko poprzez brzmienie czy do-
słowne znaczenie swej nazwy, ale przede wszystkim poprzez zestaw 
skojarzeń zbudowanych wokół niej na przestrzeni czasu” (Gardner, 
Levy 1955:35).

Konsumenci oczekują jakości, dlatego firmy wybierają jedno-
rodny rynek konsumentów, do którego kierują produkty jakościowe. 
Odpowiednia promocja i przekaz reklamowy podnoszą wizerunek 
i rangę firmy, co procentuje w przyszłości. W zmieniających się 
realiach rynku pod względem zapotrzebowania na dany produkt 
przykłada się uwagę do kreowania wartości usługi czy produktu 

przy pomocy jego marki, która w ocenie otoczenia jest sprawdzo-
na. Czasami klient żyje w niewiedzy istotnych zmian, związanych 
z przekształceniem strukturalnym (np. Wedel był swego czasu w po-
siadaniu koncernów Pepsi-Cola, następnie Cadbury). Nie można 
nie zauważyć zmienności modeli „przemykających przez rynek”, co 
opcjonalnie doprowadza do podniesienia rangi marki korporacyjnej 
w zglobalizowanym świecie. Zarządzanie marką w handlu sprowa-
dza się do budowania lepszego wizerunku firmy poprzez kolejny 
ulepszony model produktu (Tkaczyk 2016). Według utartego sloga-
nu, że biedny może kupić droższy produkt, który zaspokoi potrzeby 
klienta na dłużej, marka nabiera szczególnego znaczenia przy de-
cyzji nabycia danego dobra. Unia Europejska wytworzyła strategię 
markowania pod nazwą eurobranding, która pozwala na tworzenie 
i eksponowanie marek dla europejskich konsumentów. Są to eu-
romarki, będące wynikiem odzwierciedlenia określonych wzorów 
konsumpcji, co przyczyniło się do sympatii i częstszej skłonności do 
zakupu określonych grup produktów wytwarzanych przez producen-
tów np. Nivea, Tuborg, Persil, Renault, a także sieci dystrybucji, jak 
E. Leclerc, Makro Cash &Carry. Na tym polu działania pozycjonują 
się także wielkie domy wysyłkowe, jak C&A, Lafayette, Quelle.

Marka jest ważną cechą produktu, a jako znak towarowy za-
pewnia ochronę przed nieuczciwymi praktykami jej podrabiania. 
Stanowi obiekt transakcji, dlatego spełnia wymagania marketingo-
we producentów nastawionych na zysk (Nowacka, Nowacki 2004). 
Posiadanie silnej marki daje możliwości utrzymania wyższej ceny, 
gdyż jakość, niezawodność i luksus wpisany jest do umysłu kon-
sumenta, którego w tym wypadku cena nie przestraszy. Najwięk-
szym liderem w świecie biznesu okazuje się Apple (według Forbesa 
najsilniejsza marka na świecie – 154,1 mld dolarów). Silna marka 
i potężny kapitał, przoduje w projektowaniu i produkcji elektroni-
ki użytkowej, oprogramowania systemów operacyjnych itp. (Apple 
2016). W rankingu 10 największych marek w 2016 roku znajdują 
się także Google – Alphabet (82,5 mld dolarów), Microsoft (75,2 
mld dolarów), Coca-Cola (58,5 mld dolarów), Facebook (52,6 mld 
dolarów), Toyota (42,1 mld dolarów), IBM –jeden z najstarszych 
koncernów informatycznych (41,4 mld dolarów), Disney (39,5 mld 
dolarów), McDonald (39,1 mld dolarów), GE (36,7 mld dolarów) 
(http://www.forbes.pl/najcenniejsze-marki-na-swiecie-ranking,ar-
tykuly,204700,1,1,11.html 2016). 

Na świecie w rankingu BrandZ Top 100 największych marek 
w 2016 roku znajduje się dwadzieścia branż (tabela 5). 

Według D. Rotha, prezesa The Store WPP, na region EMEA 
i Azji: „Marki takie dokonują rewolucji w innych kategoriach, ponie-
waż stosują innowacje wykraczające poza wprowadzanie nowych 
produktów czy technologii. Zmieniają sposób dostarczania usług, 
dając konsumentom coraz lepsze doznania lub zmieniając formaty. 
Dotychczasowa siła tych marek w połączeniu z dużym potencjałem 
wykorzystywanych przez nie platform pozwala im szybko i sprawnie 
przechodzić do coraz to nowych sektorów”. Siła marek tkwi w po-
tencjale firm, w wiedzy i kwalifikacjach wysoko wykształconej kadry 
ekspertów w dziedzinie technologii. W ciągu 11 lat istnienia rankin-
gu BrandZ Top 100 stale zwiększa się innowacyjność a zwiększenie 
wartości ma duże znaczenie sprzedażowe. Konsumenci oczekują, 
by im wyraźnie komunikować, co zachodzi w świecie branż i inno-
wacyjności, czemu służy brand experience, idea promocji marek. 
Polega na podkreśleniu unikalności sposobu działania produktu, 
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jego funkcjonalności, czyli walorów świadczących o jego wyjątkowo-
ści. Zwłaszcza przekaz reklamowy musi być nasycony emocjonalnie 
na zasadzie interakcji, by konsument poczuł wyjątkowość prezen-
towanej marki. W konkluzji, ludzie kierują się emocjami w wyborze 
tego, co chcą nabyć, a założenia Rich Brand Experience zmierzają 
do przekonania konsumenta o zaletach produktu przed zakupem. 
To kreacja doświadczeń związanych z marką w sposób świadomy, 
czerpanie inspiracji z wiedzy o marketingu w wydaniu tzw. neu-
romarketingu, psychologii reklamy, wspomagana przekazem mul-
timedialnym i technologicznym. Takie działania potrafią wpłynąć 
podświadomie na konsumenta, który racjonalnie rozważy potrzebę 
wydania pieniędzy na reklamowany zakup (http://blog.mediovski.
pl/2009/03/rich-brand-experience 2016). 

Świat usług a rynek usług

Świat usług jest bardzo zróżnicowany i obejmuje usługi kon-
sumpcyjne oraz produkcyjne i inwestycyjne. Te pierwsze świadczone 
są dla ludności, druga kategoria dotyczy instytucji i podmiotów go-
spodarczych. Jesteśmy zatem biorcami usług od sektora rządowego 
(sądy, szpitale, poczta, szkoły) oraz sektora prywatnego (muzea, 
kościoły, uczelnie, fundacje), a także sektora biznesowego (linie lot-
nicze, banki, hotele, itp.). Usługi świadczą również wydzieleni z sek-
tora produkcyjnego np. kierownicy budów, architekci, informatycy, 
prawnicy, księgowi. Do świata usług należą produkty przedsiębior-
stwa, na które składają się czyste dobra materialne w znaczeniu 
produktu – oferty, produktu z usługami towarzyszącymi (sprzedaż 
nieruchomości, salony wystaw, dostawa, program użytkowy), hybry-
dy – towar i usługa w jednym (restauracje, inwestorstwo zastępcze), 
usługi podstawowej i towarzyszącej (pasażerowie linii lotniczych), 

czy czystej usługi bez towarzyszenia (opiekunka, psychoterapia, 
masaż). Usługa jest w tym znaczeniu niematerialna, nierozłączna, 
różnorodna, konsumowana na miejscu, zaspakajająca potrzeby osób 
fizycznych, firm. 

Specyfika produktu usługowego determinuje charakter strategii 
marketingowych stosowanych w tym sektorze, bowiem wychodząc 
naprzeciw wymaganiom odbiorców w szerokim zakresie wyko-
rzystuje się segmentację rynku i planuje się lokalizację placówek 
usługowych jako miejsc wytwarzania i dystrybucji usług, a sprzedaż 
osobistą traktuje się jako główną formę promocji (Altkorn 2004: 31-
32; Kotler 2005: 445-452; Styś 2001: 22-32). Korzystając z koncep-
cji klasyfikacji dóbr, jaki zaproponowali P. Nelson, M.R. Darby oraz        
E. Karni, usługi zaliczyć można do produktów doświadczanych (ang. 
experience goods) i produktów na zaufanie (ang. credence goods) 
(Darby, Karni 1973: 69-88; Nelson 1970). Jakość tych pierwszych 
może być określona podczas zakupu i konsumpcji. Inaczej jest z pro-
duktami na zaufanie – nabywcy tych produktów nie mogą ocenić ich 
jakości nawet po zakupie. Ocena jakości w trakcie lub po nabyciu, 
która da się określić dotyczy usług: dystrybucyjnych, telekomuni-
kacyjnych, finansowych, turystycznych, budowlanych, hotelarskich, 
pocztowych, transportu. Trudność w ocenie jakości nawet po naby-
ciu usługi dotyczy usług: edukacyjnych, świadczonych przez lekarzy, 
prawniczych, doradztwa (Mongiało 2007).

Strategia świadczenia usługi musi pomagać zakładom usłu-
gowym w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Jakość usługi jest 
siłą sprawczą nabycia jej zgodnie z oczekiwaniami nabywcy. Ważne 
są społeczne rekomendacje w środowisku bliskim otoczenia usłu-
gowego. Jakość jest kluczowa, a składa się na nią atrakcyjna cena, 
postawa personelu, wystrój wnętrza, czystość i perfekcja wykona-
nia (Michalski 2004). W sferze skuteczności konkurowania cenami, 
obniżenie ceny może wpływać na uznanie usługi za gorszej jakości 
i doprowadzić do utraty pozycji na rynku (Mongiało 2000). Dlatego 
rywalizacja na rynku usług przybiera w zasadzie formę pozacenową 
polegającą na tym, że usługodawcy w celu uatrakcyjnienia swojego 
produktu ulepszają i udoskonalają jego pierwotną wersję dodając 
nowe elementy, które przynoszą dodatkowe korzyści konsumentom. 
Dodatkowe atuty, czasami gratisowe wkomponowanie pewnych 
dodatków będzie zachęcało do dalszego korzystania z usługi, któ-
ra w konkretny sposób zaspokoi potrzebę (np. oferta turystyczna). 
Z uwagi na specyficzny charakter usług, usługobiorca ma trudno-
ści przy próbie ich porównania, gdyż istnieją tylko w momencie ich 
świadczenia i konsumpcji (Mongiało 2007).

W sferze usług działania marketingowe wykorzystują tę samą 
strategię, jak w sferze nabywania dóbr i produktów. Jest to marke-
ting-mix usług, stworzony przez E. J. McCarthy’ego jako 4P oraz two-
rzące jako 8P instrumenty marketingowe: produkt (ang. product, 
elements) – usługa jako kreator wartości dla klienta; miejsce i czas 
(ang. place and time) – menedżerskie podejście (gdzie, jak); proces 
(ang. process) – organizacja, etapy świadczenia usługi; wydajność 
i jakość (ang. productivity and quality) – stopień i sprawność świad-
czenia, satysfakcja klienta, zaspokojenie jego potrzeb; ludzie (ang. 
people) – personel, klienci; promocja i edukacja (ang. promotion 
i education) – komunikacja i budowanie preferencji i postaw konsu-
mentów wobec usług i usługodawcy; świadectwa materialne (ang. 
physical evidence) – wyposażenie, wygląd wnętrza, meble, personel, 
dokumenty świadczące o jakości usługi; cena i inne koszty (ang. 

Tabela 5. Najpotężniejsze 20 marek na świecie w roku 2016 według 
BrandZ Top 100

Źródło: http://www.bimmertoday.de/2016/06/10/brandz-top-
-100-2016-markenwert-ranking-bmw-toyota-mercedes/brandz-top-
-100-2016-markenwert-ranking-03/; http://www.egospodarka.pl/art/gale-
ria/133143,Najcenniejsze-marki-swiata-2016,2,39,1.html [10.11.2016].
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Inną kwestię stanowi w dzisiejszych czasach marketing nasta-
wiony na zaspokojenie potrzeb ludzkich, a nie nastawiony na zysk. 
Z tej gamy świadczeń korzysta dużo nabywców nieodpłatnie. Świad-
czeniodawcami są w tym wypadku pojedyncze osoby, instytucje, 
organizacje i stowarzyszenia, organizacje charytatywne nastawione 
na służbę ubogim, niepełnosprawnym. Jedynie zasób wiedzy i od-
powiednie metody są siłą realizacji misji organizacji bez profitów. 
W badaniach marketingowych zorientowanych na usługobiorców 
określa się preferencje ludności w kategoriach oferowania usługi 
za opłatą lub bezpłatnie. Organizacja nie nastawiona na zysk nie 
może występować bez rejestracji, co poddane jest kontroli w imię 
przestrzegania prawa wbrew ekstrawagancji i rozrzutności. Mottem 
przewodnim takiej organizacji jest służenie bliźniemu, przedkłada-
jąc dobro społeczne nad koszty i dochody z jej działalności. Rodzi 
się pytanie, jaką zatem cenę ma „usługa służebna” w myśl zasady 
marketingu? Cenę mierzy się przez pryzmat wydatkowanego czasu 
i poświęcenia na poczet ofiarowanej pomocy w kłopotliwej oraz 
poważnej sytuacji graniczącej z unicestwieniem (Michalski 2004: 
537-540).

Klient – nasz pan

Peter Drucker, jeden z najwybitniejszych swego czasu postaci 
biznesu wyraził stanowisko, że celem biznesu nie jest zarabianie pie-
niędzy, ale tworzenie i utrzymanie klientów (Drucker 1993). Jaka jest 
najlepsza metoda marketingu bezpośredniego nastawionego na na-
bywcę, widać w każdym działaniu reklamowym, które tworzy rela-
cję firma-potencjalny klient. Bogato ilustrowane ulotki zapraszające 
wręcz do barów, restauracji, klubów, czy informujące kartki wiesza-
ne na witrynach sklepowych o wyprzedażach wartościowych rzeczy, 
ogłoszenia i reklamy w prasie czy w Internecie. Skorzystać z nich 
może każdy zainteresowany klient, dla którego rynek stoi otwo-
rem z całym arsenałem produktów i usług (Bird 1982). Na przykład 
w branży finansowej niemal codziennie można natknąć się na ulotki 
o tematyce bankowej, odnośnie kart płatniczych, rozłożone w róż-
nych punktach usługowych, na których widnieje kontakt ułatwia-
jący załatwienie sprawy bez konieczności odwiedzin w banku. Jest 
to coraz powszechniejsza forma lansowania usług bankowych także 
w Polsce, czego doświadczają klienci dwadzieścia cztery godziny na 
dobę (dostęp internetowy jest uzupełnieniem działania placówek). 
Przekaz katalogowy jest formą lansowaną w świecie biur podróży, 
oferując wakacje jako last minute (np. firma Expedia, Priceline).

Marketing bezpośredni jest łowcą klientów w każdej sferze ży-
cia. Przez bezpośredni kontakt z klientem, zyska on lepszą jakość 
obsługi, w myśl zasady, że „klient nasz pan”. Zgodnie z zasadami 
etyki i kultury klient musi mieć zapewniony dostęp do usług warto-
ściowych, dobrej jakości, solidnie wykonanych i dających poczucie 
bezpieczeństwa w użytkowaniu i korzystaniu zgodnie ze standarda-
mi ogólnonarodowymi i międzynarodowymi. W dziedzinie konkuro-
wania na rynku usług uczciwa konkurencja nie może prowadzić do 
nieuczciwych praktyk handlowych (szpiegostwo, zatrudnianie kon-
kurencji, ujawniania informacji) (Berent 2004). Sprzedaż, promocja 
i dystrybucja to sfery działania marketingu, w których wyelimino-
wuje się nacisk, manipulację, podstępność, przymus, a stosuje się 
środki łagodnego „zdobywania, utrzymywania i rozwijania klienta 
poprzez tworzenie, dawanie i komunikowanie mu wartości, które 

price and other costs of service) – minimalizowanie wydatków. 
W świecie usług potrzeba innowacji nastawionej na usługi pionier-
skie, które jednak trudno opatentować ze względu na kopiowanie 
nowatorskich pomysłów, co doprowadza do krótkiego cyklu życia in-
nowacji przez konkurencyjność innych firm. Wiele możliwości w sfe-
rze usług daje poczucie komfortu w życiu codziennym. Innowacją 
w tej dziedzinie okazuje się postać materialna kart kredytowych czy 
bankomatowych, które w swej istocie obsługują klienta jako poten-
cjalnego klienta banku. W dzisiejszych czasach idea usług nabiera 
znaczenia w każdej dziedzinie, dlatego w kierunku ulepszania tej 
sfery zaspakajania potrzeb cele nakierowane są na różne kategorie 
innowacji (tabela 6) (Heany 1983).

Tabela 6. Kategorie innowacji usług

1. Kategoria innowacji 
    usług idea wprowadzenia innowacji

2. Innowacje główne nowości dla rynku jeszcze niezmierzonego, coś, 
co owocuje z przeszłości jako pierwsze

3. Nowy biznes

nowości dotyczące rynku obsługiwanego przez 
taki sam produkt, zaspakajający ten sam rodzaj 
potrzeb, np. promocja zdrowia przez powstanie 
biznesu związanego z dbaniem o zdrowie

4. Nowe produkty dla 
    rynku obecnego

nowość produktu nieistniejącego dotychczas 
na tym rynku, w tym miejscu, np. usługa ubez-
pieczeniowa jako działalność banku, restauracja 
w muzeum, itp. 

5. Rozwój linii 
    produktów

nowość linii produktów wyróżniających się na 
tle innych, np. sposób oferowania nowego menu 
w restauracji, nowość w obsłudze linii lotniczych, 
pasażerskich, obsługi na stacjach benzynowych, 
itp. 

6. Udoskonalanie 
    produktu 

nowość w zmianie cech produktu z nastawie-
niem na obsługę konta klienta banku, automaty-
ka w obsłudze transakcji, stanu salda, itp.

7. Zmiany stylu
nowość w zewnętrznym wizerunku pracownika 
banku – nowe stroje w jednym kolorze, zmiana 
w blankiecie czeku bankowego, itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Styś 2003.

Zadaniem marketingu-mix w zakresie usług jest pozyskanie 
klientów i ich zatrzymanie poprzez formę zachęt do odwiedzin, in-
formowania o nowych inicjatywach i składanie często pisemnych 
podziękowań za skorzystanie z usługi. Kuszenie rabatem lub usłu-
gą gratisową ma niemniej ważne znaczenie, jest chwytem marke-
tingowym ułatwiającym przyciągnięcia klienta. W tym celu miłym 
elementem będzie usprawnianie procesu obsługi i wychodzenia 
naprzeciw potrzebom nabywców. Pośrednictwo to realizacja usłu-
gi dla wygody nabywców (np. oddziały banków w dużych centrach 
handlowych wydające karty kredytowe). Bankomat czy wpłatomat 
zastępuje obsługę transakcyjną. Zachętą do korzystania z rozbudo-
wanej sieci usług jest kształtowanie pozytywnego wizerunku zakładu 
usługowego nastawionego na zysk. Temu służy promocja przez wy-
szkolonych w tym celu pracowników rozpowszechniających kupony, 
przeprowadzających konkursy, rozdających bezpłatne próbki dóbr 
materialnych. Najistotniejsze jest poczucie marki i statusu zakładu 
jako cech świadczących o wyjątkowym wizerunku i jakości usług. 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 3(24)/2017                                                                                                    

112

w dostępny sposób można się dowiedzieć o ofercie nowości kre-
dytowych, edukacyjnych, biur podróży, itp. Nie są one obarczone 
dużymi kosztami wydruku i są popularnym rozwiązaniem dotarcia 
do szerokiego kręgu odbiorców. Ma to rację bytu w społecznościach 
lokalnych, zainteresowanych promowanym produktem czy usługą. 
Powszechną formą przekazu informacji o nowościach są banery, 
billboardy, telebimy – nieco droższe, lecz skutecznie docierające do 
większej liczby odbiorców. Przekaz tego typu stosują firmy o dość 
mocnej pozycji na rynku. Niemniej praktyczny charakter posiadają 
reklamy w postaci drukowanych gadżetów typu: notesy, kalenda-
rze, kubki, długopisy, zakładki i inne, które utrwalają nazwę marki 
ze względu na codzienne korzystanie z tego rodzaju przedmiotów. 
Reklama w swej istocie kreuje potrzeby, kształtuje pozytywne wy-
obrażenie o firmie, ukazuje i przypomina o walorach produktu. 
Marketing reklamowy zakłada jak najlepiej, najszybciej, najtaniej 
przekonywać odbiorcę, że to właśnie tej firmie i marce należy za-
ufać, skorzystać z jej usług (http://www.templatka.pl/reklama-dzwi-
gnia-handlu.html 2016). Konsumenci szukają tego, co wartościowe 
i co przyciąga uwagę. Większość reklam telewizyjnych wciąż narzuca 
nowe treści, a przez wadliwy przekaz informacji w reklamie telewi-
zyjnej (przeplatanie obrazami przemocy i agresji) ulega zakłóceniu 
obraz konkretnego produktu. Bardziej pozytywne nastawienie na 
odbiór danego produktu wykaże konsument będący w otoczeniu 
wolnym od treści eksponujących przemoc. Skuteczność reklamy za-
leży od metody przekazu wizji reklamowanego produktu oraz prawa 
budowania reklamy (tabela 7).

Tabela 7. Zasady przekazu reklamowanego

Zasada mimikry Zasada mimozji Zasada kontrastu

Produktowi przypisuje 
się takie same cechy 
lub lepsze niż posiada 
produkt konkurencyj-
ny. Twórcy reklamy 
wykorzystują podob-
ne przesłanie z innej 
reklamy budując 
swoją (Popularna En-
cyklopedia Powszech-
na 1995)

Produkt nie może 
odbiegać od wyobraże-
nia odbiorcy. Reklama 
musi wzbudzać zain-
teresowanie, mieścić 
się w ramach ludzkich 
przyzwyczajeń i wzbu-
dzać zaufanie do firm 
promujących produkt 
lub usługę (Kopaliński 
1978)

Produkt bardziej 
atrakcyjny poprzez 
interesującą kam-
panię reklamową, 
wydobycie cech nie 
posiadanych przez 
konkurencję, atrybu-
cja cech połączona 
z interesującym spo-
sobem prezentacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strużycki, Heryszek 2007: 43.

Nadawca reklamy nie powinien atakować wartości i norm, 
a opierać się na powszechnej teorii motywacji Maslowa i wychodzić 
naprzeciw potrzebom. Według ostatnich badań nurtów marketingu, 
osiągnięciem naukowym jest tzw. neuromarketing, którego pierwszy 
ośrodek powstał w 1998 roku na Uniwersytecie Harvarda. Ta no-
woczesna metoda polega na badaniu adekwatnych metafor nasta-
wienia konsumenta do konkretnego produktu, marki, zwana ZMET 
(ang. Zaltman Metaphor Elicitation Technique – od nazwiska autora 
metody G. Zaltmana) rezonansem magnetycznym. Każda przemiana 
konsumenta w kogoś, kim chciałby być oraz cecha produktu speł-
niająca marzenie obrazują komunikat, który zostanie zauważony 
przez odbiorcę (Strużycki, Heryszek 2007). We współczesnym świe-
cie oprócz telewizji, radia, prasy, ogłoszeń na tablicach zrodziły się 
formy przekazu internetowego, a także zewnętrznego w postaci 
billboardów (wolnostojące, zawieszane), citylightów (na ścianach, 

mają dla niego największe znaczenie” (Kotler 1999: 200).
Dzisiejszy klient szuka oferty jak najkorzystniejszej dla siebie 

i w dostępnej cenie. Skłania to do obserwacji konkurentów, wy-
dobywania z nich wartości i budowaniu mocy z ich siły. Na kan-
wie tych spostrzeżeń sprawdza się slogan „bądź podobny, ale nie 
identyczny”. Zbytnia odmienność spycha poza główny nurt rynku 
(Bird 1982: 119). Ważnym środkiem zdobywania opinii i obserwacji 
potrzeb zakupowych klientów okazują się sondy uliczne oraz prze-
prowadzanie dyskusji grupowych. Zrozumienie pragnień i potrzeb 
klientów pozwoli wykreować kierunek skutecznego sprzedawania 
produktów. „Proponując klientowi transakcję, należy pamiętać, 
że jeśli będzie on zadowolony z obsługi, chętnie wróci do nas po 
raz kolejny. Dlatego warto poświęcić mu uwagę i swój czas (Berent 
2000: 1, 17). Obsługiwanie to rzecz dostosowana do indywidual-
ności klienta i wkraczanie w jego sferę emocjonalną wypracowaną 
przez psychologię behawioralną oraz przez lingwistykę, gdyż czasami 
o wiele łatwiej zaspokoić ukryte, nieuświadomione potrzeby (Be-
rent 2000). Klient kupuje bowiem „oczami i dotykiem”, a Internet 
posiada moc wizualizacji i dokonania zakupu w sposób szybki i efek-
tywny (Berent 2015: 222). Na uwagę zasługuje odmiana techniki 
sprzedażowej o nazwie merchandising (ang. Merchandise – towary, 
sprzedawać, handlować w sieci sklepów samoobsługowych – USA 
XX wiek) (Chwałek 1992: 93). To rozwiązanie okazało się skutecz-
ne, pozwalało na rozwijanie asortymentu i generowania zakupów 
impulsywnych (ekspozycja i generowanie bodźców zmysłowych). 
Merchandising to w konkluzji zbiór technik tworzenia środowiska 
punktu sprzedaży mający zapewnić optymalizację efektywności 
wykorzystania zasobów materialnych przedsiębiorstwa, co ozna-
cza uzyskanie możliwie najwyższych obrotów z danej powierzchni 
(Sławińska 2008). Klient wymaga obsługi na najwyższym poziomie 
kultury osobistej przez powołanych do tego pracowników, którzy 
poznają potrzeby i oczekiwania osoby zainteresowanej. Uprzejmość 
jest sposobem na tworzenie kapitału wzajemnego zaufania. Pewny 
klient to taki, który zawsze powróci i zapewni w ten sposób prestiż 
i wartość marki, którą się kieruje przy zakupie. Tacy klienci bardzo 
często są postrzegani jako żywa reklama potwierdzająca wierność 
wizerunkowi firmy (Podolecka 2012).

Skuteczna reklama dźwignią handlu 
– metody i skutki

Reklama stanowi swoiste źródło przekazu informacji do klienta 
odnośnie nowych produktów i usług. Odpowiedź na reklamę może 
przybierać różną reakcję. Reklama pokazuje możliwości zaspakajania 
potrzeb, kreując je w taki sposób, by przekonać klienta do skorzysta-
nia z nowej oferty, często ulepszonej, zmodyfikowanej, wręcz hybry-
dowej. Reklama podtrzymuje działalność firm usługowych i handlo-
wych, ale zawiera w sobie element ryzyka. Są to koszty przeliczane 
na każdy pojedynczy produkt, by osiągnąć zamierzony zysk. Nowe 
marki swą rację bytu przepłacają nadwyrężeniem budżetu, więc 
z góry muszą ocenić sytuację (Bartnik 2007). Koszt reklamy zależy 
od metody jej prezentacji, konkurencyjności, kręgu odbiorców. Aby 
zachęcić konsumentów do skorzystania z oferty danej firmy ważny 
jest sposób jej pokazania. Forma graficzna musi być przemyślana 
i docierać z treścią do umysłów konsumentów w sposób przejrzy-
sty i zrozumiały. Obecnie do klienta wychodzi się z ulotką, z której 
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wzrost dochodu konsumenta utrzyma się na odpowiednim poziomie 
przez dłuższy okres i wzrośnie użyteczność, konsumpcja zwiększy 
się miarodajnie. Analiza rynku dokonuje weryfikacji zadowolenia, 
pozwala uzyskać informacje o wyrobach i usługach, które spełniają 
oczekiwania, by dostosować się do klienta. Marketing odpowiada na 
pytania, jak przełamać bariery popytu i konkurencji w dotarciu do 
konsumenta, żeby poznać jego preferencje i gusta. Czyni to poprzez 
promocję, reklamę i w sposób zachęcający do zawarcia transakcji, 
zaś przedsiębiorca wykorzystuje różne środki marketingowe, by go 
utrzymać. Kluczem do sukcesu jest osiągnięcie satysfakcji klienta 
na zasadzie wymiany wartości materialnych i niematerialnych oraz 
emocji z powodu wyboru marki w akcie zakupu. Pozwala to na 
wprowadzanie priorytetów i tworzeniu mocnych stron wizerunku 
(Ratajski 2005: 63, 65). A. Mcleod powszechnie znany i szanowany 
coach rozwijający idee coachingu również za pomocą mentoringu 
e-mailowego i fundacji The Coaching stwierdził: „Na tym musi wła-
śnie polegać cały twój marketing: na wytłumaczeniu potencjalnym 
nabywcom, w jaki sposób możesz uczynić lepszym ich własne życie. 
Do tego się wszystko sprowadza. Zawsze!” (Dworniczak 2010).

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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przystankach autobusowych, tramwajowych), diapazonów (na be-
tonowych cokołach), sandwichesów (na słupach oświetleniowych), 
reklam w środkach transportu, mobile: słupy reklamowe, balony 
reklamowe, malowidła na budynkach, plakaty, szyldy itp. Rekla-
ma door-to-door coraz powszechniej dociera do klienta pod drzwi 
w postaci magazynów, czasopism. Ma ona wiele zalet, jest tańsza 
od reklamy pocztowej i coraz bardziej spopularyzowana (Bird 1982). 
Inserty też są pożyteczne ze względu na wiarygodność i oferują nie-
zliczone możliwości testowania. Pozwalają otrzymać próbkę produk-
tu lub powąchać nowe perfumy (Pilawski 2016). Wielu marketerów 
wykorzystuje inserty jako swoje podstawowe medium do pozyski-
wania klientów i nabycia przez nich danego oferowanego produktu. 
Forma ta łączy w sobie cechy door-to-door z uwagi umieszczanie 
próbek w roznoszonych magazynach. Telewizja pozostaje medium 
dość drogim, lecz służy generowaniu zapytań i jest skierowana do 
bardzo dużej liczby widzów, w przeliczeniu na pojedynczego odbior-
cę koszty reklamy będą w tym medium najniższe – nawet tylko oko-
ło 0,10 złotych. Ważna jest w tym przekazie pora nadania z uwagi 
na oglądalność programów (Bird 1982). Spoty reklamowe emito-
wane w blokach reklamowych (30 sekundowe) wyzwalają emocje 
widzów poprzez obraz, dźwięk, i słowa. Wadliwością reklam w tym 
medium jest ich natłok, ulotność, długość, co rodzi przemęczenie 
ich oglądaniem. Więcej korzyści przyniesie telefon, który w istocie 
jest medium interaktywnym, tzn. potencjalny klient może wyrazić 
swe zastrzeżenie, zaś telemarketer poznaje osobę i jej odczucia, co 
ułatwia dostosowanie reklamy telefonicznej do oczekiwań klienta. 
Jest to na tyle fajna opcja zakupowa ze względu na fakt powszech-
nego i lubianego korzystania z telefonów, jak też z poczty elektro-
nicznej. Dzięki rozmowom telefonicznym można uzyskać większą 
sprzedaż niż przy opcji kanału pocztowego. Co ważne telefon dzia-
ła w odwrotna stronę. Powszechnie uznane zalety Internetu dają 
korzyści dla przedsiębiorstw handlowych, do których zaliczają się: 
promocje, nowe kanały sprzedaży, terminowość, obsługa klienta, 
budowanie wizerunku firmy, relacji z otoczeniem, uczenie nowych 
technologii. Klient ma styczność z wirtualnym produktem, którego 
nie kupuje bezpośrednio, ale otrzymuje usługę związaną z jego do-
starczeniem. Sklepy internetowe są współczesnym wyzwaniem mar-
ketingowym ze względu na rozwój technologii i elektroniki w tym 
zakresie i przedstawiania oferty sprzedaży lub zakupu określonych 
towarów i usług za pomocą stron www (Gregor, Stawiszyński 2002: 
129). Internet jest siecią ogólnodostępną, dość tanim i atrakcyjnym 
medium. Wiąże się z możliwością wykorzystania nowoczesnych 
technik multimedialnych z połączeniem tekstu, animacji, grafiki, 
fotografii, przekazu audio i video. Witryny internetowe przekazują 
wiedzę o producencie, firmie, marce, osiągnięciach, asortymentach. 
Umożliwiają dostęp do materiałów reklamowych (bannery, pop-up 
windows, interstitials – treść reklamowa pozwala przechodzić z jed-
nej witryny na drugą) (Nowacka, Nowacki 2004). 

Podsumowanie

Konsumpcja w przekonaniu społecznym decyduje o poziomie 
i stylu życia społeczeństwa. Kształtuje ludzkie potrzeby i realizuje 
je w sposobie zdobywania rzeczy do ich zaspokojenia. Marketing 
w swej istocie nastawia się na klienta jako potencjalnego konsu-
menta, nabywcę dóbr i usług. W zmieniających się realiach, gdy 
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tu późniejszych rozważań, portali społecznościowych (Facebook, 
Instagram, YouTube). Kolejną część stanowić będzie analiza badań 
empirycznych przeprowadzonych wśród użytkowników mediów spo-
łecznościowych. Na ich podstawie autorka przedstawi najważniejsze 
korzyści z zastosowania portali społecznościowych w komunikacji, 
preferencje użytkowników oraz oceni świadomość ankietowanych 
na temat biznesowej roli omawianego narzędzia. 

Media społecznościowe – definicja i charakterystyka

Terminem media społecznościowe określamy najczęściej zbiór 
narzędzi opierających się na mediach internetowych oraz techno-
logiach mobilnych, które umożliwiają wymianę informacji w for-
mie interaktywnego dialogu pomiędzy użytkownikami, pomijając 
przy tym ograniczenia związane m.in. z miejscem zamieszkania.                                
A. M. Kaplan i M. Haenlein definiują media społecznościowe jako 
„grupę aplikacji, opartych w sposób technologiczny oraz ideolo-
gicznych na założeniach Web 2.0 i umożliwiających tworzenie i wy-
mianę treści, które są generowane przez użytkowników” (Haenlein, 
Kaplan 2010: 60). D. Kaznowski zaprezentował rozszerzoną wersję 
definicji social media, zgodnie z którą są to „środki przekazu pod-
legające społecznej kontroli, które mogą być wykorzystywane na 
dowolną skalę, zawierając zarówno treść przekazu, jak i możliwe 
punkty widzenia odnoszące się do informacji” (Kaznowski 2015: 77). 
Analizując różne definicje tego pojęcia należy zwrócić szczególną 
uwagę na rolę, która przypisywana jest ich użytkownikom. Media 
społecznościowe poza swoimi naturalnymi funkcjami – jakimi są 

Wstęp

Elastyczność w działaniu to jedna z ważniejszych cech współ-
czesnego przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócili już na nią 
w latach 80. XX wieku twórcy reengineeringu – amerykańscy teore-
tycy M. Hammer i J. Champy. W wynikach swoich badań, prowadzo-
nych nad amerykańskim przedsiębiorstwami stwierdzili, że jednym 
z czynników zapewniających sukces działalności, jest umiejętność 
szybkiego dostosowywania procesów w firmach do zmian zacho-
dzących w ich otoczeniu oraz zdolność do implementacji nowych 
rozwiązań. O elastyczności można również mówić w kontekście 
prowadzenia działań marketingowych. Egzystowanie w turbulent-
nej rzeczywistości, powszechny chaos informacyjny oraz zmienność 
oczekiwań nabywców sprawiają, że firmy muszą nie tylko udosko-
nalać swoje produkty, ale również ciągle dostosowywać, ulepszać 
kanały komunikacji z klientem. 

Niezaprzeczalnie, jednym z momentów przełomowych w pro-
wadzeniu działań marketingowych przedsiębiorstw było wykorzy-
stanie w przekazie Internetu. Obecny rozwój technologii oraz po-
wstawanie nowych nowych mediów, wymusza na firmach zmiany 
w strategiach komunikacyjnych. Jednym z narzędzi, które umożliwia 
przedsiębiorstwom dotarcie do nowych klientów oraz zdobycie zna-
czącej przewagi konkurencyjnej są media społecznościowe (z ang. 
social media). To właśnie na ich wpływie na rozwój działalności mar-
ketingowej przedsiębiorstw, autorka skupi się w niniejszym artykule. 
W części teoretycznej tekstu przedstawione zostaną: definicja po-
jęcia, podział oraz charakterystyka trzech najważniejszych, z punk-

Karolina Wicińska, Politechnika Rzeszowska

Media społecznościowe jako narzędzie
rozwijające działania marketingowe przedsiębiorstw

Social media as a tool 
developing enterprises marketing activities 

The area of enterprises marketing activities is still changing. 
Together with the development of technologies, especially the 
Internet, are appearing other tools, which enable finding new 
clients. One of them are social media. The main purpose of this 
article is to show the benefits of using social media in the com-
munication of enterprises. The first, theoretical part of the pa-
per presents the definition, types and characteristics of chosen 
social media. The second part is an analysis of the empirical study 
conducted among social media users. Besides of the results pres-
entation, the Author identifies benefits of using social media and 
outlines the rules which ensure the enterprises communication 
success. 

Keywords: social media, e-marketing, development, enterprises.

Obszar działań marketingowych przedsiębiorstw ulega cią-
głym zmianom. Wraz z rozwojem technologii, a w szczególności 
Internetu, pojawiają się kolejne narzędzia, które umożliwiają 
pozyskiwanie nowych klientów. Jednym z nich są media społecz-
nościowe (ang. social media). Celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie korzyści wynikających z włączenia portali spo-
łecznościowych w działania komunikacyjne firm. W pierwszej, 
teoretycznej części tekstu, autorka przedstawia definicję mediów 
społecznościowych, ich podział oraz charakterystykę wybranych 
portali. Drugą część artykułu stanowi analiza badania empirycz-
nego, przeprowadzonego wśród użytkowników mediów społecz-
nościowych. Oprócz prezentacji wyników, autorka identyfikuje 
korzyści z użycia portali oraz nakreśla zasady gwarantujące sukces 
komunikacyjny przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, marketing internetowy, 
rozwój, przedsiębiorstwa.
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umożliwianie wymiany informacji, poglądów, ciekawych treści oraz 
tworzenie społeczności – z powodzeniem mogą być wykorzysty-
wane w działaniach marketingowych jednostek. Jak stwierdza E. 
Qualman, social media mają niezwykły potencjał ekonomiczny, co 
widoczne jest szczególnie w redukowaniu przez portale nieefektyw-
nego marketingu oraz pośredników (Qualman 2009). Pojawienie 
się mediów społecznościowych doprowadziło do demokratyzacji 
treści oraz przesunięcia roli ludzi, którzy już nie tylko zapoznają się 
z informacją (komunikat jednostronny), ale mogą również ją udo-
stępniać, komentować czy modyfikować (komunikat dwustronny) 
(Breakenridge, Solis 2009). Na szczególną rolę odbiorców w tym ty-
pie mediów zwraca również uwagę A. Miotk zauważając, że media 
społecznościowe dają widzom większą partycypację w przekazie niż 
media tradycyjne (Miotk 2016). D. Kaznowski przekonuje, że najod-
powiedniejsza klasyfikacja mediów społecznościowych to podział 
social media ze względu na ich funkcje (Kaznowski 2015): 

• media społeczne służące prezentacji opinii i poglądów np. 
blogi;

• media społeczne służące współdzieleniu zasobów np. 
YouTube, Slidshare;

• media społeczne nastawione na budowanie i podtrzymywa-
nie relacji np. Facebook;

• media społeczne nastawione na komunikację i dyskusję np. 
fora internetowe;

• media społeczne nastawione na bieżące wydarzenia np. 
mikroblogi;

• media społeczne nastawione na współtworzenie lub koope-
rację np. gry MMO (ang. Massive Multiplayer Online Game).

W dalszej części artykułu autorka skupi się na wybranych me-
diach społecznościowych, które zgodnie z podziałem Kazowskiego 
umożliwiają współdzielenie zasobów i/lub budowanie i podtrzymy-
wanie relacji. 

Facebook 

Facebook to najbardziej znana platforma społecznościowa 
na całym świecie. Produkt M. Zuckerberga (założony w 2004 pod 
nazwą TheFacebook, obecnie Facebook) ma już w Polsce 14 mi-
lionów użytkowników i liczba ta ciągle rośnie (http://www.chip.
pl/news/wydarzenia/trendy/2016/03/z-facebooka-korzysta-juz-
-14-milionow-polakow 2017). Medium to jest jednym z najchętniej 
wykorzystywanych w działaniach marketingowych przedsiębiorstw 
narzędziem z zakresu mediów społecznościowych. Wynika to nie 
tylko z szerokiego spectrum możliwości promocyjnych, ale również 
z oferowanego sposobu komunikacji – dialogu opartego na różne-
go rodzaju interakcjach pomiędzy firmą a klientem – polubieniach, 
emocjach, komentowaniu, udostępnianiu itp. Ponadto social me-
dia, w tym Facebook, są realną odpowiedzią na potrzeby współ-
czesnych klientów, którzy nie są już tylko nabywcami, ale chcą 
uczestniczyć w życiu marki – nastawieni są na dialog, wymianę 
swoich opinii oraz przeżyć w związku z danym produktem/marką. 
Jedną z najważniejszych możliwości promocyjnych jaką daje Face-
book (dalej FB) jest założenie spersonalizowanego profilu firmy, 
wokół którego można budować wierną grupę odbiorców. Profil na 
FB pełni z jednej strony funkcję informatora – umożliwia przekazy-

wanie ogólnych informacji o przedsiębiorstwie (oferta firmy, godzi-
ny otwarcia, powstanie nowych oddziałów itp.), z drugiej zaś en-
tertainerem – dostarcza odbiorcom rozrywkę w postaci filmików, 
zdjęć czy ciekawostek. Ponadto profil na FB pełni również funkcję 
promotora (prezentowanie nowych produktów/usług, oferty spe-
cjalne, promocje, wyprzedaże). Należy zwrócić szczególną uwagę 
na fakt, że funkcje platformy łączą się ze sobą np. funkcja promo-
tora powiązana jest często z funkcją informacyjną oraz edukacyjną. 
Doskonałym przykładem na wykorzystanie wszystkich powyższych 
funkcji może być działanie w ramach kampanii promocyjnej nowego 
produktu z branży spożywczej na Facebook’u. W jej efekcie może 
powstać krótki filmik będący tutorialem jak przygotować zdrowy 
i pożywny posiłek wykorzystując nowy produkt firmy. Sam filmik – 
opatrzony w niebanalną formę prezentacji oraz w postaci znanych 
kucharzy będzie entertainerem, zaś wykorzystanie nowego pro-
duktu do przygotowania potrawy to zarówno informacja, jak i jego 
promocja. Ponadto w treści multimedium mogą pojawić się również 
informacje o wpływie jednego ze składników na zdrowie – edukacja. 

Profil na FB daje obserwatorom poczucie bycia częścią marki, 
partycypację w jej codziennym funkcjonowaniu, dając wgląd w to, 
co do tej pory było dla nich niedostępne np. zdjęcia zza kulis orga-
nizowanego przez firmę wydarzenia czy zdjęcia z codziennej pracy. 
Tworząc i publikując treści należy jednak pamiętać, by były one 
nie tylko oryginalne i ciekawe graficznie, ale również by stanowiły 
odpowiedź na realne potrzeby odbiorców. W ramach profilu na Fa-
cebook’u warto również zwrócić szczególną uwagę na organizowa-
nie konkursów czy promowanie organizowanych wydarzeń poprzez 
zwiększanie zasięgu informacji o nich i aktywizowanie społeczności 
chętnej do udziału (dzięki funkcji tworzenia wydarzeń). Dodatko-
wą formą promocji są również kampanie reklamowe docierające 
do wybranej przez twórcę reklamy grupy docelowej, które można 
umieszczać w czterech miejscach m.in. w formie postu sponsoro-
wanego w NewsFedzie użytkownika (https://sprawnymarketing.
pl/kampania-na-facebooku/ 2017). 

Żyjemy w kulturze obrazowej – o wiele bardziej zapadają nam 
w pamięć komunikaty przedstawione w formie zdjęć czy filmików 
niż konkluzje z długich materiałów tekstowych. Na tym założeniu 
opiera się kolejny prezentowany w artykule portal społecznościo-
wy – Instagram.

Instagram 

Instagram to aplikacja oraz platforma społecznościowa umoż-
liwiająca dzielenie się fotografami oraz filmikami z życia codzien-
nego. Pojawił się na rynku w październiku 2010 roku jako produkt 
autorstwa M. Kriegera i K. Systorma (Scholl 2015). Zdominowany 
przez selfie, zdjęcia słodkich zwierzątek czy jedzenia, stanowi do-
skonałe miejsce do podjęcia działań reklamowych. Od Facebook’a, 
który od 2012 roku jest właścicielem Instagrama, odróżnia go 
szczególne zaangażowanie użytkowników w publikowane treści. 
O potencjale marketingowym platformy świadczy fakt, że trzech 
na czterech użytkowników Instagrama obserwuje już na nim pro-
file marek (Daniłoś 2016). Podstawowym sposobem komunikacji 
z innymi użytkownikami są znane z Twittera hashtagi – pojedyncze 
słowa lub zwroty rozpoczynające się od znaku #, umożliwiające 
użytkownikom szybkie odnalezienie interesujących ich treści. Dzięki 
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zastosowaniu hashtagów, przedsiębiorstwo nie tylko charakteryzuje 
własną działalność, ale również przyporządkowuje się do określo-
nej grupy tematycznej, co zwiększa szansę dotarcia do założonego 
grupy docelowej. Obecnie pod jednym zdjęciem można umieścić 
maksymalnie 30 hashtagów (Scholl 2015). Najlepiej jednak ogra-
niczyć się do 11-15 słów i/lub zwrotów, które jak najszczegółowiej 
opisują dany produkt lub markę (https://sprawnymarketing.pl/
hashtagi-instagram/ 2017). Potencjał hashtagów warto również 
wykorzystać poprzez stworzenie spersonalizowanego hashtagu 
opisującego markę, produkt, konkurs czy wydarzenie. Używanie go 
pozwoli na nadanie marce charakteru i wyróżnienie jej na tle wielu 
firm działających w branży i promujących się na Instagramie. Profile 
na tym portalu społecznościowym rozwijają już prężnie m.in. firmy 
z branży spożywczej, gastronomicznej, odzieżowej oraz blogerzy. 
Stworzenie profilu na Instagramie daje przedsiębiorstwu nie tylko 
szansę na publikowanie zdjęć nowego asortymentu, ale również na 
dzielenie się z klientami inspiracjami czy ciekawostkami o danym 
produkcie. Zanim jednak przedsiębiorstwo rozpocznie działania na 
Instagramie, powinno dokładnie przyjrzeć się preferencjom swojej 
grupy docelowej – zdjęciom jakie wstawiają, lajkują, komentują 
oraz profilom jakie chętnie śledzą. Do analizy poprzedzającej roz-
poczęcie działań warto również włączyć analizę konkurencji. Two-
rząc strategię komunikacyjną na tym portalu należy pamiętać, że 
z jednej strony na profilu powinny być zamieszczane zdjęcia, które 
mają silną siłę przebicia i stanowią obiekt zainteresowań grupy do-
celowej (Scholl 2015), z drugiej zaś fotografie z „życia codziennego 
firmy”, zza kulis różnych wydarzeń, które spowodują, że obserwa-
torzy poczują się częścią marki. 

Komunikacja na Instagramie oparta jest na zdjęciach oraz krót-
kich materiałach wideo, które mogą być wstawiane na głównym 
profilu (można je później samemu usunąć) lub umieszczane na In-
stagram Stories – funkcji inspirowanej My Story ze Snapchata (zni-
kają same po 24 godzinach od ich wstawienia). Ponieważ wcześniej 
wymienione formy multimedialne to główne formy przekazu, warto 
zadbać o ich szczególną estetykę oraz oryginalność – podstawami 
są ciekawe kadrowanie, używanie udostępnionych przez twórców 
filtrów lub dedykowanych aplikacji do wcześniej obróbki zdjęć typu 
Pixlr Express. Promowanie marki poprzez zdjęcia odbywa się nie 
tylko na jej profilu, ale również na profilach jej obserwatorów. Dzię-
ki możliwości oznaczania przez użytkowników zdjęć oficjalnym pro-
filem marki, firmy otrzymują szansę dotarcia do nowych klientów. 

Instagram, podobnie jak inne portale społecznościowe, cią-
gle ewoluuje. Jednym z przykładów tej ewolucji jest już wcześniej 
wspomniana funkcja Instagram Stories, która została zainspirowa-
na działaniami ze Snapchata, umożliwiająca dodawanie zdjęć lub 
filmików, które znikną po 24 godzinach od ich publikacji. Opcja ta 
może zostać doskonale wykorzystana np. przy promocji eventów 
organizowanych przez przedsiębiorstwo np. launch produktu lub 
wydarzeń, w których firma bierze udział. Pokazanie materiałów zza 
kulis, które do tej pory nie były powszechnie dostępne, nie tylko 
zwiększy zainteresowanie marką czy wydarzeniem, ale również 
zbuduje przywiązanie obserwatorów, którzy poczują się docenieni, 
będą mieli przeświadczenie, że są częścią drużyny tworzącej dany 
brand. Więź z marką można również zwiększyć udostępniając zdję-
cia użytkowników, którzy pokazują oferowany przez firmę produkt, 
w końcu to oni grają główną rolę w komunikacji. 

Dużą rolę w promocji na Instagramie (podobnie jak na YouTu-
bie) może odgrywać współpraca z influencerami. W zależności od 
branży można podjąć współpracę z blogerami oraz vlogerami, którzy 
również tutaj promują swoje działania (branża odzieżowa, lifestyle, 
kosmetyki, biżuteria), pasjonatami sportu i zdrowego trybu życia 
(suplementy, zdrowa żywność, odzież i gadżety sportowe) czy mło-
dymi mamami określanymi również przez społeczność Instagrama 
jako Insta-Matki (ubranka i akcesoria dziecięce, zabawki). Wybór 
osoby, której firma zaproponuje współpracę powinien być poprze-
dzony skrupulatną oceną grupy docelowej obejmującą m.in. anali-
zę: zainteresowań, osób postrzeganych przez przedstawicieli targetu 
za mające na nich największy wpływ czy kanałów komunikacji oraz 
form przekazu, które do danej grupy najbardziej trafiają. Ponadto 
Instagram umożliwia również zamieszczanie płatnych reklam, któ-
re są tworzone przy pomocy tych samych narzędzi co na Facebo-
ok’u (https://pl-pl.facebook.com/business/help/976240832426180 
2017). Posty sponsorowane wyświetlane są użytkownikom wśród 
zdjęć udostępnianych przez innych użytkowników, których obser-
wują.

Analizując Instagram jako obszar promocji, należy przedsta-
wić kilka firm, które dostrzegły jego potencjał i prowadzą opar-
te na dokładnie przemyślanej strategii działania marketingowe. 
Kawiarnia Starbucks na swoim profilu przedstawia swój kultowy 
produkt – kawę jako nieodłącznego towarzysza życia każdego czło-
wieka: w trakcie nauki, spaceru, w przerwie od pracy czy podczas 
odpoczynku przy kominku (https://www.instagram.com/starbucks/ 
2017). Producent akcesoriów, odzieży i kosmetyków – firma H&M 
pokazuje, jak skompletować codzienne zestawy ubrań złożone tylko 
z jej produktów (https://www.instagram.com/hm/ 2017). Zaś Tik-
kurila – producent farb do wnętrz i elewacji, prezentuje na swoim 
profilu przykłady aranżacji wnętrz (https://www.instagram.com/tik-
kurilapotegakolorow/ 2017) oraz organizuje angażujące społeczność 
obserwatorów konkursy, zwiększając zasięg komunikatów o firmie 
(https://www.instagram.com/p/BMZfnnDAyaB/?taken-by=tikkuri-
lapotegakolorow 2017). 

YouTube 

YoutTube to portal społecznościowy, który umożliwia współ-
dzielenie treści – filmików. Został założony w 2015 roku w listo-
padzie przez trzech były pracowników firmy, która była odpowie-
dzialna za stworzenie systemu internetowych płatności PayPal tj. 
J. Karim, C. Hurley i S. Chena (Daniłoś 2016). YouTube, podobnie 
jak wcześniej przedstawione platformy, niesie ze sobą duży ekwi-
walent działań marketingowych. Wśród nich należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na możliwość tworzenia spersonalizowanego kanału 
marki lub produktu. Już podczas jego zakładania należy pomyśleć 
o nadaniu kanałowi nazwy jak najbardziej zbliżonej do promowa-
nego podmiotu, by użytkownicy nie mieli problemów z jego odna-
lezieniem bądź skojarzeniem, że to właśnie o niego chodzi. Należy 
również zadbać o szatę graficzną kanału – channel art i channel 
icon, pamiętając o zachowaniu jednolitej identyfikacji wizualnej. 
Warta uwagi jest również zakładka Informacje, umożliwiająca do-
danie podstawowych faktów o marce lub powitania użytkowników 
na kanale oraz linków do oficjalnej strony internetowej czy innych 
platform społecznościowych. Działania komunikacyjne przy użyciu 
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platformy YouTube oparte są na przekazie wideo. Film w kontekście 
tej platformy społecznościowej jest nie tylko wyrazem rozrywki, ale 
przede wszystkim promuje, informuje, a w wielu przypadkach rów-
nież edukuje. Jedną z zalet YT w kontekście prowadzenia działań 
marketingowych jest różnorodność form wideo, które mogą zostać 
umieszczone na kanale. Najchętniej wykorzystywane przez polskie 
przedsiębiorstwa typy przekazu zostały przedstawione na rysunku 1. 

Rysunek 1. Najczęściej wykorzystywane typy wideo w działaniach pro-
mocyjnych w serwisie YouTube

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy 20 najpopularniej-
szych kanałów prowadzonych przez polskie firmy na YouTube. 

Analizując różnorodność form prezentacji materiałów wideo na 
YT, warto zwrócić szczególną uwagę na kanał ŠKODA Polska. Oprócz 
reklam, które pojawiły się również w telewizji, na profilu udostępniane 
są materiały konkursowe, testy, wypowiedzi ekspertów oraz krótkie se-
riale z samochodami marki w roli głównej. Najnowszym mini-serialem 
firmy, była produkcja „Zakręcone” z udziałem A. Więdłochy, K. Bujakie-
wiczy i M. Różczki (https://www.youtube.com/watch?v=G1qaBjM6PSI 
2017). Samochody marki ŠKODA zostały przedstawione w niej jako co-
dzienny towarzysz życia bohaterek oraz miejsce ich spotkań, rozmów. 

Podobnie jak na Instagramie, również na YouTubie firmy mogą 
promować swoje produkty w sposób pośredni poprzez podejmo-
wanie współprac z vlogerami. Podjęcie współpracy w tym wypadku 
również powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą wpływu 
influencera na target produktu. Często z tej opcji korzystają m.in. 
firmy kosmetyczne, produkujące dekoracje czy gadżety technolo-
giczne i zdrową żywność. Vlogerzy posiadają niezwykłą moc oddzia-
ływania na swoich obserwatorów. Ponieważ dzielą się oni ze swoją 
widownią swoimi emocjami, spostrzeżeniami, najważniejszymi wy-
darzeniami z życia, są przez wielu traktowani jako osoby bliskie lub 
eksperci. Zatem polecenie produktu przez vlogera niesie ze sobą 
pewien aspekt psychologiczny – polecenie to traktujemy jak referen-
cję otrzymaną od bliskiej osoby. Dodatkowo, jak pokazuje badanie 
przeprowadzone przez Agencję IQS, dla nabywców najważniejszym 
aspektem przy podejmowaniu decyzji zakupowych jest fakt, co z da-
nym produktem stanie się po jego zakupie (http://yt360.pl/celebry-
ta-czy-znajomy-decyzje-zakupowe-polakow-badanie-iqs/ 2017). Na 
pytania czy produkt jest wydajny, spełnia swoje zadania, nie uczu-
la itp. klienci znajdą dokładną odpowiedź właśnie dzięki vlogerom. 
YouTube, podobnie jak inne media społecznościowe, oferuje rów-
nież możliwość tworzenia płatnych reklam produktów, marek, usług. 

Cele, metodologia i omówienie wyników badań

Zaprezentowane w artykule badanie zostało przeprowadzo-
ne w pierwszym kwartale 2017 roku, wśród 162 użytkowników 
trzech najpopularniejszych portali społecznościowych: Facebook, 
Instagram i YouTube. Badanie objęło po 54 użytkowników każ-
dego z wyżej wymienionych portali, z zachowaniem założenia, 
że dany portal stanowi podstawę komunikacyjną ankietowane-
go w mediach społecznościowych. Celem badania było poznanie 
najchętniej wybieranych przez użytkowników portali społeczno-
ściowych, charakterystyki ich zachowań wobec śledzonych profili 
firm oraz ich opinii wobec znaczenia działań w mediach społecz-
nościowych jako elementu promocji firmy. Przekazana badanym 
ankieta składała się z 14 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru i była podzielona na trzy części. Pierwsza część badania 
dotyczyła charakterystyki użytkownika profili w mediach społecz-
nościowych. Druga związana była bezpośrednio ze śledzonymi 
profilami firm. Trzecia zaś nawiązywała do zachowań ankietowa-
nego jako potencjonalnego właściciela firmy. 

Z pierwszej części ankiety wyłania się charakterystyka użyt-
kowników portali społecznościowych. Obejmuje ona: platformy, 
z których ankietowani korzystają, ich zachowania i interakcje na 
profilach obserwowanych przedsiębiorstw oraz miejscach, z któ-
rych najchętniej czerpią opinie o firmach. Pierwsze pytanie w tej 
części ankiety dotyczyło posiadanych kont na portalach społecz-
nościowych. Badani mogli wybrać dowolną liczbę opcji z przed-
stawionych w odpowiedziach ośmiu najpopularniejszych serwi-
sów (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, Pinterest, 
GoldenLine, LinkedIn). Najwięcej osób, bo aż 158 posiada profil 
na Facebook’u. Na drugim miejscu pod względem użytkowników 
znalazł się YouTube – z tego portalu korzysta 142 użytkowników 
(a 120 ma na nim konto). Kolejne miejsca przypadły portalom 
nastawionym na komunikację przy pomocy obrazów – Instagram 
(70 użytkowników) oraz Snapchat (58 użytkowników). Co cieka-
we bardzo małą popularnością cieszyły się portale służące do 
budowania wizerunku biznesowego LinkedIn (30 użytkowników) 
oraz GoldenLine (12 użytkowników). Niewielki udział tych portali 
może wynikać z wieku ankietowanych oraz zbyt małej interak-
tywności owych platform – brak rozrywkowego aspektu użyt-
kowania. Najchętniej wybierane przez ankietowanych portale 
społecznościowe zostały przedstawione na wykresie 1.

Wykres 1. Użytkowanie portali społecznościowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Kolejne pytanie dotyczyło źródła, z jakiego ankietowani czerpią 
najczęściej informacje o interesujących ich firmach. Badani spośród 
6 opcji (fora internetowe, opinie w Google, strony z opiniami o fir-
mach, media społecznościowe, opinie rodziny/znajomych, strony 
www firm) mogli wybrać maksymalnie dwie najczęściej używane. 
Jak pokazało badanie, ankietowanie najczęściej szukali opinii o fir-
mach u rodziny i znajomych oraz w mediach społecznościowych. 
Wybór pierwszej opcji nie jest przypadkowy – rodzina i znajomi są 
to bardzo bliskie nam osoby. Czasami wybieramy również to, co inni 
nasi najbliżsi, by dostosować się do nich. Media społecznościowe 
zostały wybrane, bo osoby ankietowane najczęściej z nich korzystają 
i wiedzą, gdzie trzeba szukać potrzebnych informacji. Dodatkowo 
media społecznościowe to także brak anonimowości. Śledząc portal 
społecznościowy możemy również prześledzić sposób komunikowa-
nia się z klientem – obsługa klienta to ważny aspekt – pokazuje, czy 
przedsiębiorstwo otwarte jest na współpracę z klientem, czy ma do 
niego podejście oraz jak radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Dla 
najmniejszej liczby osób priorytet w poszukiwaniu opinii stanowi 
forum. Wynika to między innymi z faktu, że tytuły niektórych wąt-
ków bywają mylące, a potrzebne informacje mogą być trudne do 
odnalezienia. Ograniczeniem z forów jest również anonimowość – 
użytkownicy coraz częściej boją się, że dana opinia może być prze-
kłamana. Źródła poszukiwania opinii o firmach zostały przedstawio-
ne na wykresie 2.

Wykres 2. Źródła poszukiwania opinii o firmach

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 3. Czy śledzisz profile firm w mediach społecznościowych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ostatnie dwa pytania w tej części związane były ze śledzeniem 
profili firm na portalach społecznościowych. Spośród 162 przeba-

danych osób, aż 136 śledziło profile przedsiębiorstw na różnych 
platformach (wykres 3).

Analizując rozkład portali, na których użytkownicy śledzą 
firmy (wykres 4), największą popularnością cieszył się Facebook 
– każda z osób, która odpowiedziała Tak w poprzednim pytaniu 
śledziła na nim jakiś profil. Drugie miejsce zajął Instagram (86 
osób), a najmniejszą popularnością cieszyły się Twitter (15 osób) 
i Snapchat (8 osób). Widoczne różnice wynikają nie tylko z prefe-
rencji użytkowników, ale również z aktywności firm na tych por-
talach. Przedsiębiorcy realizując działania z zakresu e-marketingu, 
wybierają najczęściej portal Facebook ze względu na jego najwięk-
szą popularność oraz interaktywność dialogu z klientem. O wiele 
rzadziej korzystają ze Snapchata (narzędzia używanego głównie 
przez młode osoby w przedziale wiekowym 15-25) mimo posiada-
nia przez ten portal dużego potencjału komunikacyjnego. Należy 
jednak pamiętać, że działania komunikacyjne na portalach spo-
łecznościowych wynikają ze ściśle ustalonej strategii obejmującej 
m.in.: założone do osiągnięcia cele, charakterystykę i preferencje 
grupy docelowej oraz pozycjonowanie produktu, marki, przedsię-
biorstwa. 

Wykres 4. Portale, na których użytkownicy śledzą profile firm

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Druga część ankiety dotyczyła zachowań użytkowników wzglę-
dem obserwowanych profili. Ankietowani wskazywali w niej, z ja-
kich najpopularniejszych branż obserwują profile przedsiębiorstw, 
określali jakich informacji poszukują na profilach oraz przedsta-
wiali swoje zaangażowanie w interakcje z profilem. Pierwsze 
pytanie w tej części dotyczyło najchętniej śledzonych branż na 
portalach społecznościowych (wykres 5). Każdy z ankietowanych 
mógł wybrać maksymalnie cztery najchętniej śledzone obszary 
z proponowanych ośmiu (odzież i obuwie, gastronomia, kosmety-
ki, farmacja, budownictwo, nieruchomości, usługi doradcze, arty-
kuły spożywcze). Badani wskazywali, że najchętniej śledzą profile 
z branży odzieżowej i obuwniczej (136 osób), kosmetycznej (134 
osoby) oraz gastronomicznej (131 osób). Profile firm z tych branż 
są najczęściej nastawione na bardzo dużą interaktywność z użyt-
kownikami oraz interesująco prowadzone (zdjęcia, filmiki, liczne 
ciekawostki np. związane ze zdrowym żywieniem). Są to również 
obszary, które dotyczą każdego z użytkowników. Najmniejszą po-
pularnością cieszyły się branże profilowane: usługi doradcze (15 
użytkowników), budownictwo (12 użytkowników) oraz nierucho-
mości (8 użytkowników). Niewielka liczba osób bardzo chętnie 
śledzących profile z tych branż mogła wynikać z wieku grupy ba-
dawczej oraz z często niewykorzystanego potencjału tych branż.

 

12

20

22

22

118

126

0 20 40 60 80 100 120 140

Fora internetowe

Strony www firm

Opinie w Google

Strony z opiniami o firmach

Media społecznościowe

Opinie rodziny/znajomych

Liczba ankietowanych

 

84%

16%

TAK

NIE

 

8

15

66

73

136

Snapchat

Twi�er

Instagram

YouTube

Facebook

Liczba użytkowników



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 3(24)/2017                                                                                                    

120

Wykres 5. Najczęściej obserwowane branże na portalach społeczno-
ściowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Kolejne pytanie dotyczyło oczekiwań użytkowników wo-
bec prezentowanych na profilach treści (wykres 6). Spośród 
dziewięciu opcji każdy mógł wybrać maksymalnie cztery naj-
bardziej istotne z jego perspektywy. Najczęściej przez ankie-
towanych wskazywana była część informacyjna. Użytkownicy 
oczekują przede wszystkim informacji o promocjach i okazjach 
(130 osób). Ważne są dla nich również godziny otwarcia (123 
osoby) oraz informacje o nowych produktach (118 osób). 
Wśród ankietowanej grupy rzadziej jako najistotniejsza wymie-
niana była część rozrywkowo-wizualna, w tym: żarty i memy, 
fakty z życia firmy i treści aktywizujące. Analizując powyższe 
dane należy jednak wziąć szczególnie pod uwagę, że ankie-
towani zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie czterech 
dla nich najważniejszych obszarów. Oznacza to, że prowadząc 
profile w mediach społecznościowych nie wolno pomijać żad-
nego z aspektów informacyjno-rozrywkowych. Przekazywanie 
w atrakcyjny graficznie sposób informacji np. o promocjach, 
ciekawostek, infografik i tutoriali – zwiększa liczbę reakcji użyt-
kowników, w związku z czym zwiększa się możliwość dotarcia 
do potencjalnych nowych klientów. 

Wykres 6. Treści oczekiwane przez użytkowników na profilach firm

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Kolejne pytanie dotyczyło udzielania się użytkowników na 
profilach przedsiębiorstw. Choć 136 osób zadeklarowało, że ob-
serwuje profile firm, większość z nich, bo aż 63% to bierni obser-
watorzy zapoznający się z treścią, natomiast nie podejmujący akcji 
– lajkowania, komentowania, udostępniania (wykres 7).

Wykres 7. Czy lajkujesz, komentujesz, udostępniasz treści na obserwo-
wanych profilach?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ostatnie pytanie w tej części dotyczyło wpływu atrakcyjności 
i oryginalności prowadzenia profilu na decyzje zakupowe. Choć an-
kietowani określili, że dla większości z nich ważniejsze są informacje 
od części wizualnej, to jednak aż 82% ankietowanych stwierdziło, 
że atrakcyjnie prowadzony profil zachęciłby ich do kupna produktu 
(wykres 8).

Wykres 8. Czy oryginalnie i atrakcyjnie prowadzony profil zachęciłby 
Cię do kupna produktu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 9. Czy firma, w której pracujesz lub odbywasz staż/praktykę 
posiada profile w mediach społecznościowych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Trzecia, a zarazem ostatnia część ankiety została poświęcona 
zachowaniu ankietowanego jako potencjonalnego właściciela firmy. 
W części tej pojawiły się trzy pytania. Pierwsze z nich brzmiało: Czy 
firma, w której pracujesz, odbywasz staż/praktykę posiada profi-
le w mediach społecznościowych? W wypadku, gdy ankietowany 
wybrał opcję „nie” lub „nie wiem”, musiał udzielić odpowiedzi na 
pytanie drugie: Czy na miejscu właściciela firmy zadecydowałbyś 

8

12

15

28

101

131

134

136

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Nieruchomości

Budownictwo

Usługi doradcze

Farmacja

Artykuły spożywcze

Gastronomia

Kosmetyki

Odzież i obuwie

Liczba użytkowników

3

3

5

5

7

9

118

128

130

0 20 40 60 80 100 120 140

Śmieszne treści

Fakty z życia firmy

Konkursy z nagrodami

Treści aktywizujące

Filmiki

Zdjęcia

Informacje o nowych produktach

Informacje o działalności

Informacje o promocjach, okazjach

37%

63%

TAK

NIE

 

82%

18%

TAK

NIE

 

72%
28%

TAK

NIE



Karolina Wicińska – Media społecznościowe jako...

121

chcą mieć realny wpływ na jej rozwój. Identyfikację z ulubionym 
brandem mogą umożliwić im portale społecznościowe. 

Aby ich wykorzystanie przyczyniło się do rozwoju działań marke-
tingowych, należy pamiętać o kilku aspektach. Po pierwsze – dobór 
środków komunikacji powinien wynikać z dokładnej analizy grupy doce-
lowej uwzględniającej m.in. jej preferencje, zachowania konsumenckie 
i sposób reagowania na komunikaty. Przeprowadzona wcześniej analiza 
pozwoli już na starcie uniknąć wielu popełnianych błędów np. niedo-
stosowanie treści i języka komunikacji do preferencji targetu. Po dru-
gie – prowadząc profil na portalu społecznościowym należy pamiętać, 
że nawet w obrębie jednej grupy docelowej występują osoby o róż-
nych cechach psychosocjologicznych i o różnym sposobie interakcji. 
W związku z powyższym profil na portalu społecznościowym powinien 
spełniać kilka funkcji. Do najważniejszych z nich należy rola informatora 
i enterteinatora – profil powinien scalać odbiorców wokół marki i być 
jednocześnie dodatkowym kanałem informacyjnym. Po trzecie – media 
społecznościowe to przede wszystkim interakcja. Komunikacja w social 
media powinna opierać się o dialog obu stron – wzajemne budowanie 
marki, dzielenie się opiniami tworzącymi wartość dodaną. Reasumu-
jąc, media społecznościowe są bardzo silnym narzędziem rozwijającym 
działania marketingowe przedsiębiorstw. Jednak, by właściwie spełniały 
swoją rolę, wymagają zastosowania kompleksowych działań, opartych 
na wcześniej przeprowadzonej analizie grupy docelowej, konkurencji 
oraz celi krótko- i długoterminowych, jakie firma chce osiągnąć, dzięki 
zastosowaniu kolejnego kanału komunikacyjnego. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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o dołączeniu mediów społecznościowych do działań firmy? Ostatnie 
pytanie zaś brzmiało: Czy gdybyś posiadał/-a własną firmę, założył-
byś/-łabyś jej profile w mediach społecznościowych?

Odpowiedzi udzielone na pierwsze pytanie w tej części ankiety 
wskazują, że przedsiębiorstwa coraz chętniej implementują w swoje 
strategie promocyjne social media. Aż 72% respondentów udzieliło 
przy tym pytaniu pozytywnej odpowiedzi (wykres 9).

Odpowiedzi na drugie pytanie w tej części udzielały tylko osoby, 
które w poprzednim pytaniu udzieliły odpowiedzi „nie”. Ankietowani 
musieli zdecydować, czy gdyby byli właścicielami firm, w których pra-
cują lub odbywają staż/praktykę, włączyliby komunikację w mediach 
społecznościowych do działań marketingowych. 43% ankietowanych 
z chęcią stworzyłaby profile w social media firmie, 17% było przeciw-
ne promocji w mediach społecznościowych, a aż 40% nie potrafiło 
określić swojego stanowiska. Zawahanie w sprawie włączenia mediów 
społecznościowych do działań promocyjnych mogło wynikać ze spe-
cyfiki branży i niedostrzeżenia przez ankietowanych jej nisz promo-
cyjnych lub związane było z nieznajomością pozycjonowania i działań 
z zakresu promocji firmy, w której działają (wykres 10).

Wykres 10. Czy gdybyś był/-a właścicielem/-ką firmy, w której pracujesz 
lub odbywasz staż/praktykę, czy włączyłbyś/-łabyś media społecznościowe 
do jej działań promocyjnych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ostatnie pytanie w ankiecie związane było z osobistym podej-
ściem ankietowanych do prowadzenia działań promocyjnych w so-
cial media. Respondenci musieli zastanowić się, czy sami będąc 
właścicielami firm zdecydowaliby się na ich promocję w mediach 
społecznościowych. Wszyscy ankietowani (100%) jako aktywni użyt-
kownicy portali społecznościowych, świadomi ich wpływu na swoje 
życie codzienne, byli w zgodni i uznali, że z chęcią wprowadziliby 
media społecznościowe do promocji swojej firmy.

Podsumowanie

Media społecznościowe, odpowiednio zaimplementowane 
w strategię komunikacyjną marki, mogą stanowić nie tylko narzę-
dzie uzupełniające działania marketingowe, ale nawet być ich trzo-
nem. Coraz częstsze wykorzystanie portali skupiających społeczności 
w działaniach promocyjnych firm, wynika z turbulentności rzeczy-
wistości, w której egzystujemy. Turbulentność ta wyraża się nie tyl-
ko poprzez pojawiające się nowinki technologiczne, ale w aspekcie 
marketingowym widoczna jest głównie w zmianie sposobu komu-
nikacji na linii przedsiębiorstwo – klient. Nabywcy nie chcą być już 
tylko biernymi obserwatorami – pragną dialogu ze swoją marką, 
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Ewelina Kalinka, Społeczna Akademia Nauk w Tarnobrzegu

Coaching – nowoczesna metoda rozwoju 
kapitału ludzkiego w organizacji

Coaching – modern method of developing
 human capital in organization 

The article presents the definition of coaching, the origins 
of rise and explains its growing phenomenon. In the article we 
will also find answers to the questions why coaching appeared in 
organizations, how it supports the development of the company 
and human capital and the benefits what it brings. The second 
part of the article shows the importance of improving and mod-
ernization in the aspect of coaching. This section also presents 
the perspectives of coaching development and its importance in 
example work related with real estate market.

Keywords: coaching, human capital, real estate market.

Artykuł przedstawia definicję i genezę coachingu oraz wyja-
śnia jego rosnący fenomen w życiu codziennym, w organizacji, czy 
też na rynku. W artykule znajdziemy także odpowiedzi na pyta-
nia, dlaczego coaching pojawił się w organizacjach, w jaki sposób 
wspiera rozwój firmy i kapitału ludzkiego oraz jakie niesie ze sobą 
korzyści. Druga część artykułu przedstawia znaczenie doskonalenia 
się i modernizacji w aspekcie coachingu. W tej części zaprezento-
wane zostały także perspektywy rozwoju coachingu i jego znacze-
nie na przykładzie pracy związanej z rynkiem nieruchomości.

Słowa kluczowe: coaching, kapitał ludzki, rynek nieruchomości.
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Do powstania coachingu w dużej mierze przyczynił się ruch 
potencjału ludzkiego, który w późnych latach 60., w Kalifornii, 
rozwinął się z różnych form terapii. Jego założeniem była teza, 
że człowiek jest „nieskończenie twórczy”, a także powodowany 
ciągłym dążeniem do rozwoju. Koncepcją tego ruchu było rów-
nież to, że człowiek jest istotą odpowiedzialną, mogącą wyko-
rzystywać swój potencjał bez wykorzystywania innych osób, czy 
też manipulowania nimi (Sidor-Rządkowska 2009: 13). Dzisiej-
sze rozumienie słowa „coaching” nadał tenisista T. Gallwey w la-
tach 80. w swojej książce pt. Tenis – wewnętrzna gra. Stwierdził 
on, że najlepszym sposobem pomocy w osiągnięciu sukcesu 
nie jest udzielanie rad, lecz zadawanie pytań, które mają pomóc  
w korzystaniu z własnego doświadczenia. Coaching wtedy też ozna-
czał usługę będącą w ofercie specjalistów z zewnątrz w dziedzi-
nie terapii, psychologii czy szkoleń osobom z wyższych stanowisk 
w hierarchii organizacji. Coaching osiągnął tak ogromny sukces, że 
przedsiębiorstwa zaczęły zatrudniać, a następnie szkolić coachów 
wewnątrz organizacji. Gdy taki system okazał się równie efektywny 
i przynoszący korzyści, nie było wątpliwości, że coaching jest dosko-
nałą metodą zarządzania i rozwoju na każdym szczeblu przedsiębior-
stwa (Sidor-Rządkowska 2009: 15).

Czym jest coaching?

Coaching to wyjątkowy proces, który wzmacnia indywidualny, 
kompleksowy i stały rozwój wszelkich kompetencji człowieka. Jego 
mechanizm i efekty jakie ze sobą niesie są nie tylko inspiracją dla 
człowieka w budowaniu wartościowych postaw, czy też w korzysta-
niu z własnego potencjału i możliwości, ale także pomaga w bu-
dowie wartościowych postaw, rozwoju nowych strategii zachowań 

oraz przyczynia się do osiągania wyznaczonych celów. Coaching 
powoduje, że dana osoba wykorzystuje swoje umiejętności lepiej 
oraz zyskuje lepszą motywację i większą kreatywność (Zubrzycka-
-Nowak 2010: 66). W ciągu ostatnich lat zauważyć można wzrost 
zainteresowania coachingiem na całym świecie – powody są mie-
rzalne, bowiem badania przeprowadzone przez Chartered Institute 
for Professional Development wykazały, że:

• 99% ankietowanych przyznało, że coaching może przynieść 
korzyści przedsiębiorstwom;

• 67% respondentów ocenia go jako skuteczny bądź bardzo 
skuteczny (Law, Ireland, Hussain 2010: 73). 

Wartości te wynikają z faktu efektywności coachingu. Jest on 
pomocny nie tylko indywidualnym osobom, ale także całym organi-
zacjom pozwala osiągać optymalne tempo rozwoju i świetne efekty 
działania.

Coaching przynosi efekty w głównej mierze z powodu rela-
cji między coachem a osobą coachowaną, opartej na wsparciu, 
a także dzięki sposobom i stylowi używanej komunikacji. Osoba, 
która jest coachowana dowiaduje się wielu rzeczy, jednak nie od 
samego coacha, lecz od samej siebie, dzięki stosowanym przez 
niego działaniom stymulującym. I to jest właśnie zasadniczą ce-
chą coachingu – zachęca on coachowanego do wzięcia za siebie 
odpowiedzialności, do poczucia, że ma on wpływ na własne życie, 
do ciągłego rozwoju i nauki, do poszukiwania kreatywnych roz-
wiązań problemów, a także do podejmowania decyzji i wykorzy-
stywania swego potencjału (Jarvis, Lane, Fillery-Travis 2004: 27.3). 
W czasie relacji coachingowej osoba pogłębia swoją świadomość  
o wartościach decydujących o jej życiowych wyborach i na tym kon-
centruje swoje myśli, słowa oraz działania (Bennewicz 2005: 15). 
Dzięki coachowi klient sam odkrywa rzeczy, które mogą prowadzić 
do znalezienia większej liczby możliwości i nieoczywistych rozwiązań. 
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Szkolenie pracowników jako czynnik determinujący 
rozwój przedsiębiorstwa

Nie tylko ekstremalne zmiany są wyzwaniem. Każde przedsię-
biorstwo modernizuje się, doskonali i próbuje odnieść sukces. Do 
wszelkich zmian w organizacji motywuje przede wszystkim chęć 
uzyskania przewagi nad konkurencją, podnoszenia jakości pro-
dukowanych wyrobów bądź świadczonych usług, zaoszczędzenia 
pieniędzy, czy też maksymalizacji zysku. Wszystkie firmy muszą 
pogodzić się z faktem, że do utrzymania klienta niezbędne jest 
ciągłe doskonalenie. Gdy konieczne zmiany zostaną wdrożone, 
znów należy podjąć kroki w celu ulepszenia czegoś innego. Czę-
sto bywa tak, że konkurencja kopiuje stosowane przez daną firmę 
rozwiązanie – gdy dysponuje ona wyjątkową usługą bądź pro-
duktem, szybko staje się on standardem w danej branży (Rogers 
2015: 39). Oszacowano, że od chwili, gdy jedno przedsiębiorstwo 
wprowadza na rynek innowacyjną usługę bądź produkt, do mo-
mentu, gdy staje się to standardem w branży, mija mniej niż rok. 
Jest to zaskakujące tempo, za którym firmy, które chcą pozostać na 
ugruntowanej pozycji, muszą nadążać (Trzeciak 2015: 81). Podob-
nie sytuacja wygląda w pracy na rynku nieruchomości. Zarządza-
nie nieruchomościami nie jest łatwym procesem, gdyż rynek ten 
także się rozwija i znajduje się na nim wiele konkurencyjnych firm. 
Zarządzający musi wiedzieć jak zarządzać, by było to efektywne,  
a realizacja celów przynosiła określone korzyści. Należy wiedzieć, 
jak i czym można przyciągnąć klienta, co także nie jest łatwe, bo 
tak jak ceny czy sytuacja na rynku nieruchomości, tak zmieniają 
się gusta i preferencje klientów. Także w tej branży należy nadążać 
za zmianami, uaktualniać swoją wiedzę, rozwijać i doskonalić nie-
zbędne umiejętności. Trzeba wiedzieć, jak radzić sobie ze stresem  
i napięciem w sytuacjach konfliktowych oraz jak rozmawiać z ludź-
mi, by ich nie wywoływać. Wszystkie powyżej wymienione aspekty 
można zdobywać oraz doskonalić za pomocą szkoleń, kursów czy też 
sesji, bowiem to one determinują rozwój całego przedsiębiorstwa.

Zarządy firm bez przerwy obserwują informacje dotyczące 
wdrażanych udoskonaleń, rządy powołują ekspertów sprawdzają-
cych skuteczność stosowanych strategii w relacji do zmieniających 
się warunków w otoczeniu czy na rynku. Szybkość, z jaką ewoluuje 
rynek, rosnąca złożoność środowiska, rola nowo powstających tech-
nologii oraz wzrastające oczekiwania oznaczają, że trwanie w bez-
ruchu nie jest dobrą odpowiedzią na zachodzące zmiany. Aby prze-
trwać, przedsiębiorstwo musi się ciągle uczyć (Rogers 2015: 105). 
Tempo zmian oznacza, że i pracownicy nie powinni zwalniać kroku.

Proces efektywnego uczenia się człowieka nie jest tak prosty, 
jak mogłoby się wydawać. Z badań wynika, że odbiorca informacji 
(Law, Ireland, Hussain 2010: 94):

• słuchając zapamiętuje około 30% informacji; 
• widząc zapamiętuje 40% informacji;
• z wypowiadanych przez samego siebie informacji zapamię-

tuje 50%;
• doświadczają wiedzy, którą zdobywa zapamiętuje 60%;
• widząc, słysząc i doświadczając zapamiętuje około 90%. 

Należy także dodać, że osoba, która jest pewna siebie i wie-
rzy, że jest w stanie osiągnąć pożądany rezultat, cechuje się wyższą 
skutecznością działań oraz większą efektywnością w zdobywaniu 

wiedzy, umiejętności, rozwiązań pomagających w pokonywaniu na-
potykanych trudności. Te właśnie cechy wydobywa coaching, a co 
za tym idzie, proces uczenia staje się bardziej efektywny, a moty-
wacja rośnie. Otrzymujemy zatem pracownika zmotywowanego, 
gotowego do działania i dysponującego większym potencjałem 
wiedzy i umiejętności. Można więc śmiało stwierdzić, że coaching 
jest świetną metodą przyczyniającą się do efektywnego rozwoju 
kapitału ludzkiego. 

Znaczenie coachingu dla pojedynczej jednostki 
i dla całej organizacji

Fenomen coachingu polega na jego nowatorskim podejściu – 
coaching skierowany jest na osiągnięcie konkretnego celu, który to 
w biznesie przekłada się na pieniądz. Skuteczny i efektywny coaching 
przynosi zysk albo ogranicza straty. Ponadto coaching jest konty-
nuacją długiej tradycji doskonalenia się sposobem jeden na jeden, 
która to od bardzo dawna uważana jest za najskuteczniejszą formę 
uczenia się. Z badań PricewaterhouseCoopers dotyczących zwrotu  
z inwestycji w proces coachingowy, przeprowadzonych w 2009 roku 
wynika, iż:

• 86% deklaruje osiągnięty zwrot z inwestycji; 
• niemalże co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwe-

stycji; 
• firmy zanotowały średnio 7-krotny zwrot z inwestycji.

Wyniki z przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na 
to, że jest to inwestycja opłacalna dla organizacji, a przede wszyst-
kim przynosząca z niej zwrot.

Coaching uwalnia potencjał ludzki maksymalizowania własnej 
produktywności i efektywności. Korzyści, jakie z niego płyną są licz-
ne. Coachowany osiąga nie tylko osobisty zysk wydobywając z siebie 
to, co najlepsze, ale zyskuje na tym cała organizacja. Dzięki coachin-
gowi poprawia się wydajność i produktywność – jest to zaleta, która 
musi znaleźć się na pierwszym miejscu. Cechy te są jak najbardziej 
pożądane w środowisku pracy, wpływają na osiągane rezultaty orga-
nizacji, pomagają odnieść sukces zarówno zawodowy, jak i prywatny 
(Waldroop, Butler 2009: 27). Dzięki coachingowi sprawniejszy staje 
się proces uczenia się. Dzieje się tak, ponieważ umacnia on moty-
wację w zdobywaniu wiedzy i zapamiętywanie przyswojonych in-
formacji. Szkolenia stają się więc bardziej efektywne, a wiedza pod-
czas nich zdobyta utrzymuje się dłużej. Ponadto dzięki tej metodzie 
poprawia się jakość życia jednostek – dzięki lepszym relacjom oraz 
sukcesowi, który będzie obecny w coachingu, atmosfera w pracy 
zmieni się na lepsze. Kierownik zyskuje więcej czasu, coachowany 
pracownik staje się bardziej odpowiedzialny, przez co nie jest po-
naglany w realizowaniu swoich zadań, gdyż swoje obowiązki wyko-
nuje lepiej, szybciej i dokładniej, a kierownik może zająć się swoimi 
właściwymi obowiązkami. Zaczynają powstawać coraz bardziej kre-
atywne pomysły oraz twórcze rozwiązania zaistniałych problemów, 
dzięki czemu zaplecze dostępnych rozwiązań nie jest ograniczone. 
W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych, reakcja jest szyb-
sza i bardziej efektywna (Parsloe 2000: 46-47). Ważna jest też więk-
sza elastyczność i podatność na zmiany. 

Jak zostało wspomniane wcześniej, firma musi się ciągle rozwi-
jać, by utrzymać się na rynku. Wraz z rozwojem konieczne są zmia-
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ny, do których trzeba się przystosowywać. Dzięki coachingowi rośnie 
motywacja oraz samomotywacja, pracownik staje się bardziej wy-
trwały, odporny i nastawiony na cel, dąży do niego nie zrażając się 
przeciwnościami (Wilczyńska, Nowak, Kućka, Sawicka, Sztajerwald 
2013: 40). Jest to ważne, bowiem w dzisiejszych czasach człowiek 
coraz częściej reaguje jedynie na materialne bodźce motywacyjne, 
nastawia się na dodatkowe wynagrodzenie, premie i inne bonifikaty, 
jeśli wymaga się od niego czegoś więcej lub gdy powierzone zadanie 
wymaga od niego większego wysiłku. 

Coaching jest w chwili obecnej procesem najbardziej satysfak-
cjonującym dla ludzi, którzy chcą połączyć pełnię życia z osiąganiem 
sukcesów w sferze biznesu. Według badań przeprowadzonych przez 
Chartered Institute for Professional Development (http://projekt-
-leverage.pl/newsroom/8-badania-skutecznosci-coachingu 2017) 
respondenci określili korzyści płynące z coachingu, którymi są 
(Whitmore 2011: 114): 

• 68% – rosnąca samoświadomość;
• 62% – wyznaczanie celów staje się skuteczniejsze;
• 61% – życie staje się bardziej zrównoważone;
• 57% – zredukowany zostaje poziom stresu;
• 53% – następuje odkrywanie samego siebie;
• 52% – wzrasta pewność siebie;
• 43% – poprawia się jakość życia;
• 40% – poprawiają się kompetencje komunikacyjne;
• 36% – wzrasta kończenie projektów z większą efektywnością.

Badania przeprowadzone zaś przez Pricewaterhouse Coopers 
na zlecenie International Coach Federation w 2008 roku (http://
projekt-leverage.pl/newsroom/8-badania-skutecznosci-coachingu 
2017), w których wzięło udział 2 165 osób poddanych coachingowi 
z 64 krajów, wykazały poprawę w następujących obszarach:

• 80% – pewność siebie;
• 73% – związki;
• 72% – kompetencje komunikacyjne;
• 71% – kompetencje interpersonalne;
• 70% – wydajność w pracy;
• 67% – równowaga życia zawodowego i osobistego;
• 63% – zdrowie, dobre samopoczucie;
• 62% – rozwój życia zawodowego;
• 61% – organizacja życia osobistego;
• 61% – zarządzanie firmą;
• 57% – zarządzanie czasem;
• 51% – efektywność zespołów.

Na uwagę zasługuje także fakt, że 96% badanych skorzystało-
by z coachingu ponownie, z powodu jego wysokiej skuteczności. 
Jeśli chodzi o typowe korzyści dla organizacji, zostały one ujęte  
w badaniach firmy A Better Perspective zrealizowanych w 2009 roku 
(http://projekt-leverage.pl/newsroom/8-badania-skutecznosci-co-
achingu 2017) wśród grupy 339 osób, które skorzystały z coachingu. 
Według tych badań korzyściami były:

• 79% – pełne wykorzystanie potencjału osoby;
• 69% – wzmocnienie osobistego zaangażowania we własny 

rozwój;
• 69% – wzrost wydajności organizacji;
• 63% – podniesienie zdolności uczenia się oraz wiedzy;

• 57% – wzrost rzeczywistej motywacji pracowników;
• 39% – ułatwienie akceptacji i przyswajania nowych stylów 

zarządzania i kultury w organizacji;
• 35% – wzmocnienie relacji między ludźmi i oddziałami.

Obok coachingu indywidualnego wykształcił się także co-
aching zespołowy, który jest idealną ścieżką trwałego rozwoju 
organizacji poprzez dynamiczne wsparcie członków zespołów pro-
jektowych oraz zarządzających. Zadaniem coachingu zespołowego 
jest wydobycie drzemiącego w zespole potencjału i ukierunko-
waniu go na określone cele oraz pomoc w znalezieniu trudności  
i sposobów ich przezwyciężania. W odróżnieniu od coachingu in-
dywidualnego, korzyści czerpie cały zespół, a praktycy, którzy zaj-
mują się tym rodzajem coachingu twierdzą, że jest to najbardziej 
wymagająca metoda w zakresie wspierania rozwoju. Korzyści, ja-
kie odnosi zespół to między innymi: umocnienie relacji pomiędzy 
osobami w coachowanym zespole, poprawienie ich komunikacji, 
zrozumienie wzajemnych zależności, rozwój otwartości w zakresie 
doskonalenia się, wzrost kreatywności i efektywności zarówno jed-
nostki, jak i całego zespołu, podejmowanie bardziej trafnych decyzji, 
wzrost zaangażowania, aktywności i motywacji. Coaching zespołu 
jest narzędziem, które umożliwia ustalenie wspólnych celów, a także 
podziały zadań związanych z podnoszeniem jakości i efektywności 
współpracy oraz komunikacji (Rogers 2015: 103).

Perspektywy rozwoju coachingu w Polsce

Coaching na polskim rynku znajduje się dopiero w fazie wdra-
żenia i uspołeczniania. Taka sytuacja stwarza więc możliwość bazo-
wania na doświadczeniach innych krajów, wśród których uważany 
jest on za realną wartość i metodę bardzo efektywną. Docenianie 
efektów, jakie on niesie za sobą, a także rosnące zapotrzebowanie 
na niego w Polsce wzmaga się w ostatnich latach – a co za tym idzie 
wzrasta popyt na osoby świadczące usługi coachingowe. Rynek ten 
ciągle się kształtuje (Sidor-Rządkowska 2009: 32). Rok 2017 będzie 
kolejnym rokiem, który będzie weryfikował zawód coacha w Polsce. 

Coaching coraz częściej znajduje zastosowanie w biznesie, 
coraz więcej firm zaczęło wdrażać kulturę coachingową do swoich 
organizacji. Kultura coachingowa jest swojego rodzaju kulturą or-
ganizacyjną, w której podnosi się zaangażowanie oraz kompeten-
cje pracowników poprzez stawianie na rozwój, tworzenie otwartej 
komunikacji i atmosfery pełnej zaufania (Sidor-Rządkowska 2009: 
36). To wszystko sprawia, że realizowanie celów organizacji staje się 
łatwiejsze i bardziej efektywne. Przykładem przydatności coachingu 
może być analiza obszarów pracy na rynku nieruchomości. Rynek 
nieruchomości jest rynkiem prężnie rozwijającym się, a co za tym 
idzie wymagającym nieustannego doskonalenia umiejętności i od 
nowa łączenia ich w nowe kombinacje. Jednym z najpopularniej-
szych zawodów w tym obszarze jest zawód agenta nieruchomości. 
Powinien on posiadać pewne cechy, które pozwolą mu realizować 
swoje zadania i prezentować wartości, które go wyróżnią. Prócz wie-
dzy z zakresu jego obszaru pracy powinien być na bieżąco z aktualną 
sytuacją na rynku, powinien wykazywać chęci w doskonaleniu się, 
rozwijaniu i dokształcaniu – sytuacja na rynku ciągle się zmienia, 
więc należy za nią nieustannie podążać. Postawa agenta powinna 
być zawsze skierowana na realizację celów i zapobieganie ewentual-
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nym niepowodzeniom. Agent nieruchomości powinien być asertyw-
ny, ale też proaktywny i powinien posiadać umiejętności społeczne. 
Jego praca opiera się na kontaktach z ludźmi, zatem powinien znać 
zasady efektywnej komunikacji i techniki negocjacyjne. Wszystkie 
wymienione cechy wspiera i rozwija coaching. Jest to dowód na to, 
że coaching nie zamyka się na określoną grupę branż, w których 
może być zastosowany – jest on elastyczną metodą w doskonaleniu 
i rozwoju, mającą szerokie spektrum działań. 

Według Coaching Center polski rynek coachingowy szacuje 
się na prawie 40 mln zł. Mimo iż suma ta wydaje się ogromna, co-
aching wciąż nie jest rozpowszechniony, jest zjawiskiem nowym, 
wciąż nieznanym i walczącym o rozpoznawalność. Obecnie prawie 
15% firm w Polsce deklaruje zainteresowanie coachingiem – są to 
dane pochodzące z raportu Szkoła dla Coacha, zaś połowa polskich 
coachów to osoby młode, poniżej 30 roku życia, z kolei 40% znajdu-
je się w przedziale wiekowym od 40 do 50 lat. Coachnig wywodzi 
się z Wielkiej Brytanii. Porównując nasz kraj z krajem macierzystym 
coachingu, otrzymujemy obraz rynku we wczesnej fazie rozwoju, 
zatem rezerwy będące w tej dziedzinie są bardzo duże (Wilczyńska, 
Nowak, Kućka, Sawicka, Sztajerwald 2013: 212). 

Podsumowanie

Tworzenie kultury coachingowej to całościowe podejście w za-
kresie sposobu prowadzenia przez firmę interesów. Wszystko za-
czyna się od stworzenia zależności między coachingiem a ogólną 
strategią, a następnie opracowania polityki coachingowej, która 
będzie częścią planu realizacji strategii. Coaching odgrywa istotną 
rolę w angażowaniu ludzi w sprawy przedsiębiorstwa oraz na etapie 
oceny – przy rekrutacji pracowników. Bazowe staje się założenie, że 
dzięki temu organizacja będzie sprawnie funkcjonować – z zaskaku-
jącym zwrotem z inwestycji oraz pozytywnym wpływem na wyniki 
finansowe (Rogers 2010: 88). 

Coaching przynosi efekty, gdyż wyrasta z bardzo głęboko zako-
rzenionych ludzkich potrzeb bycia niezależnym, kompetencji współ-
życia z innymi. Dzięki niemu pracownicy będą bardziej zaangażowani 
w swoją pracę. Osoby, które dysponują większą motywacją, mają 
ciekawsze pomysły, ciężej pracują, a sama organizacja działa na 
maksymalnie wysokim poziomie (Law, Ireland, Hussain 2010: 286). 

Coaching to coś więcej niż narzędzie, metoda czy technika – to 
innowacyjny sposób widzenia świata zakładający, że każdy człowiek 
ma nieograniczone zasoby wewnętrzne. Służy on wydobywaniu 
wrodzonych zdolności, a co za tym idzie – wydobywania z ludzi tego, 
co najlepsze. Ci, którzy poddali się coachingowi chwalą jego zale-
ty i pozytywny wpływ na życie osobiste i służbowe (Trzeciak 2015: 
219). Jednego należy być pewnym – w najbliższym czasie spodzie-
wać się można coraz to większego zainteresowania tą metodą do-
skonalenia się, gdyż dążenie do bycia najlepszym jest teraz w cenie.

Źródłem finansowania badań i artykułu są środki własne autorki.
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którzy mając coraz szersze spektrum narzędzi i możliwości wydawa-
nia opinii o danym podmiocie, wpływając w znaczący sposób na jego 
wizerunek, zmuszają tym samym dewelopera do interakcji. 

Interesującym dla autorki jest zaangażowanie społeczne dewelo-
perów działających na Opolszczyźnie. Opierając się m.in. na rankingu 
deweloperów przygotowanym przez Rynek Pierwotny – Portal Nowych 
Nieruchomości (https://rynekpierwotny.pl/deweloperzy/ 2017), stronach 
internetowych poszczególnych deweloperów, ich profilach na portalach 
społecznościowych oraz informacjach zamieszczonych w sieci przygoto-
wane zostało zestawienie deweloperów działających na lokalnym rynku 
nieruchomości. Przeanalizowane zostały czynniki, które mają wpływ na 
kształtowanie wizerunku dewelopera, utrzymywanie relacji z interesariu-
szami, wykorzystywanie narzędzi internetowych służących m.in. dialogo-
wi, a przynajmniej komunikacji z klientem. Wzięto pod uwagę aktywność 
dewelopera w obszarze pozycjonowania informacji, posiadanych profili 
na portalach społecznościowych prowadzących z głównej strony inter-
netowej, opisane działania związane z marketingiem zaangażowanym 
społecznie, wykorzystywane narzędzia wspierające CRM, posiadanie 
wdrożonej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu lub deklaro-
wanie działań CSR skierowanych do wybranych grup interesariuszy.

Spośród 5 288 deweloperów z całej Polski, którzy zamieścili swo-
je dane na portalu Rynek Pierwotny – Portal Nowych Nieruchomości 
(https://rynekpierwotny.pl/deweloperzy/ 2017) dwudziestu sześciu 
deweloperów realizuje inwestycje na terenie Opolszczyzny. Dziewięt-
nastu deweloperów pochodzi z Opolszczyzny, natomiast siedmiu de-
weloperów deklaruje siedzibę w województwach ościennych. Anali-
zowane firmy prowadzą działalność od roku do prawie trzech dekad.

Niewielka liczba deweloperów, która deklaruje na tym portalu reali-
zację inwestycji m.in. na terenie Opolszczyzny, dba o zamieszczenie opi-
su firmy, deklarowanej ilości prowadzonych aktualnie inwestycji, zdjęć, 
linków do strony czy poprawnych danych teleadresowych. Informacje 
te służyć powinny kształtowaniu opinii o deweloperze. Spośród analizo-
wanych w okresie tworzenia niniejszego tekstu podmiotów marketing 
zaangażowany społecznie jako narzędzie budowania więzi z klientem 
wykorzystuje dwóch deweloperów realizujących swoje inwestycje na 
Opolszczyźnie – firma Struxi Sp. z o.o. oraz Atlantis Deweloper Sp. z o.o.

Tylko jeden deweloper – wspomniana już firma Struxi Sp. z o.o. 
– posiada na stronie internetowej zadeklarowaną i opisaną strategię 
społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniającą wszystkie aspek-
ty normy ISO 26000. Opisane na stronie internetowej firmy działania, 
podejmowane w myśl tej strategii, są faktycznie realizowane wobec 
najważniejszych grup Interesariuszy. Wśród nich wymienić można m.in.: 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizowanie kampanii spo-
łecznej na rzecz lokalnej społeczności pod nazwą „Dzień Klonu”, eduko-
wanie młodych pokoleń poprzez organizowanie wykładów i konkursów 
w przedszkolach i szkołach, promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
współorganizowanie biegu przełajowego „Wzgórzowa 13” i „Podbiegów 
rodzinnych” w partnerstwie z młodzieżą szkolną, aktywne uczestnictwo 
w innych imprezach sportowych, akcjach oddawania krwi, budowaniu 
więzi z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.  

Co znamienne, włączenie do strategii działań z obszaru spo-
łecznego zaangażowania oraz zintegrowane podejście do działań 
marketingowych poskutkowało szybkim wzrostem rozpoznawalno-
ści marki, zaufania wobec firmy i sprzedaży.

Pełna analiza zostanie przedstawiona w jednym z numerów 
czasopisma w 2018 roku.

Zaangażowanie społeczne deweloperów 
na Opolszczyźnie – tylko CRM czy już CSR? 

Monika Kościów

Żyjemy w erze cyfrowej. Ostatnia dekada wprowadziła wiele 
znaczących zmian w zachowaniach konsumenckich. Coraz częściej 
nie tylko jesteśmy ich świadkami, ale przeistaczamy się w aktywnych 
uczestników, wpływających na cykl życia produktu, kształtowanie wize-
runku podmiotów, realizowane przez firmy strategie. Ważne są również 
trendy pojawiające się na innych rynkach, które kształtują postrzeganie 
klientów i budzą w nich określone oczekiwania. Wymusza to zmianę 
podejścia firm do interesariuszy ukierunkowując ich działania poziomo, 
nie pionowo – w tym informację, integrację, współpracę, komunikację, 
zaufanie, tworzone relacje, itp. (Kotler 2017: 25-27). Ponieważ w coraz 
większym stopniu liczy się wartość dostarczana klientom, a podsta-
wowym celem firm jest wypracowywanie zysku, firmy skupiają się na 
działaniach skutkujących pozyskaniem zainteresowania klienta, które 
można przeobrazić w długotrwałą relację a nawet więź. Dobrze służą 
tym celom marketing zaangażowany społecznie (ang. couse related 
marketing – CRM) oraz strategia społecznej odpowiedzialności biznesu 
(ang. corporate social responsibility – CSR). Obie koncepcje przyczynia-
ją się do budowania wizerunku marki i wiarygodności firm na każdym 
rynku i w każdej branży, również w branży nieruchomości. 

Rynek nieruchomości stanowi ważny obszar, na którym pojawia się 
wiele interakcji o aspektach społecznych. Deweloperzy, zarówno w spo-
sób pośredni, jak i bezpośredni mają wpływ na kształt i obszar otoczenia, 
na którym realizują swoje inwestycje. Klienci decydują, gdzie i jak chcą 
mieszkać. Kierując się wyborem lokum mają swoje preferencje, z których 
zazwyczaj najważniejszym jest cena. Jednak w obszarze produktów o po-
dobnych cenach można już dopatrywać się innych cech, które wpływają 
na wybór klienta. Chociaż zakup mieszkania czy domu jest jeszcze często 
traktowany w Polsce jako decyzja na całe życie, co częściowo związane 
jest z obciążeniem finansowym, jakim jest wieloletni kredyt hipoteczny 
oraz mniejszą mobilnością całych rodzin, to w coraz większym stopniu 
mają znaczenie takie aspekty jak miejsce inwestycji, rodzaj wykończenia 
lokum, obsługa czy wiarygodność dewelopera. 

Według danych GUS wskaźniki ogólnego klimatu w budownic-
twie oraz wskaźniki wyprzedzające koniunkturę od początku 2017 
roku mają tendencję wzrostową. Według danych BIK tendencję wzro-
stową ma również liczba i wartość udzielonych kredytów mieszkanio-
wych w tym okresie. Można uznać, że deweloperzy nie muszą anga-
żować się w tworzenie relacji z potencjalnym klientem, gdy produkt 
„sprzedaje się sam”, bowiem popyt przewyższa podaż. Takie formu-
łowanie strategii jest jednak krótkowzroczne, zwłaszcza w perspekty-
wie kończących się programów pomocowych. Firmy, które w sposób 
długofalowy podchodzą do swojego rozwoju powinny kształtować wi-
zerunek zgodnie z wytyczonymi celami i oczekiwaniami interesariuszy.

Wizerunek dewelopera kształtowany jest przez wiele czynników. 
Na wiele z nich wpływ mają sami deweloperzy, jednak coraz częściej 
kształtowanie wizerunku jest również weryfikowane przez klientów, 

Zapowiedź
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stawą treści umowy deweloperskiej. Każdy deweloper musi 
przygotować prospekt informacyjny. Uwaga: należy odróżnić 
od prospektu informacyjnego różne materiały reklamowe 
typu katalogi, broszury, wizualizacje, ofertę na stronie in-
ternetowej itd. 

3. Tylko inwestycje z rachunkiem powierniczym – upewnij się, 
że pieniądze, które będziesz wpłacać deweloperowi, znajdą 
się na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Informację 
o rodzaju rachunku powierniczego stosowanego przez de-
welopera znajdziesz w prospekcie informacyjnym. Uwaga: 
sprawdź dokładnie w prospekcie lub w umowie dewelo-
perskiej przed jej podpisaniem czy konto, na które będziesz 
wpłacać pieniądze, to mieszkaniowy rachunek powierniczy. 
Powinno być to wyraźnie zaznaczone. 

4. Umowa tylko w formie aktu notarialnego – umowa dewe-
loperska koniecznie musi zostać zawarta w formie aktu no-
tarialnego. Od tej zasady nie ma wyjątków. Zawarcie umowy 
przed notariuszem w formie aktu notarialnego lepiej chroni 
interesy nabywcy. Pamiętajmy, że jeśli w umowie jest coś 
dla nas niejasnego, odbiegającego od wcześniejszych usta-
leń albo podejrzanego – zapytajmy o to notariusza. Ma on 
obowiązek nam to wytłumaczyć w sposób maksymalnie 
zrozumiały. Notariusz dba o zgodność z prawem i zabezpie-
czenie interesów nabywcy m.in. kontroluje czy treść umowy 
zawiera wszystkie elementy wymagane przez ustawę dewe-
loperską, wyjaśnia skutki zawarcia umowy oraz zamieszcza 
na końcu aktu notarialnego wniosek o wpis do księgi wie-
czystej nieruchomości roszczenia nabywcy o zawarcie umo-
wy przenoszącej własność (umowy przyrzeczonej).

5. Ważne są nazwa umowy i zobowiązanie do przeniesienia 
własności – umowa deweloperska powinna nazywać się 
właśnie tak: deweloperska. Prócz nazwy jednak ważniej-
szy jest w umowie element treści, na który warto zwrócić 
uwagę. Umowa powinna zawierać zobowiązanie dewelope-
ra do wybudowania określonego budynku i przeniesienia 
prawa własności lokalu w nim się znajdującego. 

6. Dokładne opisanie nieruchomości i stanu wykończenia 
mieszkania albo domu – z punktu widzenia nabywcy 
ważne jest, aby w umowie dokładnie została opisana nie-
ruchomość (położenie, powierzchnia, stan prawny) oraz 
standard wykończenia mieszkania albo domu. Należy opi-
sać, ile pomieszczeń i o jakiej powierzchni będzie w lokalu 
albo domu, jakie będą miały funkcje (kuchnia, łazienka, 
toaleta, pokój, sypialnia itd.), co może być istotne przy 
planowaniu instalacji. Do umowy najlepiej załączyć rysu-
nek (rzut) obrazujący położenie lokalu albo domu wzglę-
dem stron świata, w strukturze budynku, rozplanowanie 
pomieszczeń, usytuowanie okien oraz balkonu. Standard 
wykończenia należy scharakteryzować w prospekcie infor-
macyjnym, który stanowi załącznik do umowy deweloper-
skiej poprzez określenie klasy albo standardu, ewentualnie 
marki (nazwy) materiałów wykończeniowych oraz stopnia 
wykończenia wnętrza. Opis należy sprecyzować na tyle, 
na ile to rozsądne. Nabywca musi być świadomy, że to on 
płaci konkretną kwotę i ma prawo wymagać również kon-
kretnego standardu wykończenia. 

Wywiad

Anna Gogolok
prawnik, specjalista ds. nieruchomości

Podstawowe wskazówki, które mogą być pomocne
 przed podpisaniem umowy deweloperskiej

Zakup mieszkania, to często życiowa decyzja, która wymaga do-
kładnego przemyślenia i rozważenia wielu różnych aspektów: od wy-
boru lokalizacji, poprzez sposób finansowania zakupu, aż po decyzję 
o wykończeniu lokalu. Warto podejść do tego z należytą rozwagą 
a przede wszystkim odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. 
Od 2012 roku kwestie zakupu nowego mieszkania od dewelopera 
reguluje specjalna ustawa – ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloper-
ska). Ustawa jest niezwykle ważna i potrzebna, ponieważ przed jej 
wejściem w życie kwestie stosunków między deweloperem i nabyw-
cą mieszkania nie były uregulowane. Na co zwrócić uwagę i czego 
oczekiwać od dewelopera, żeby nie zostać wpuszczonym w przysło-
wiowe maliny? Oto kilka rad, które warto wziąć pod uwagę. 

1. Poszukaj informacji o deweloperze – warto poszukać infor-
macji o samym deweloperze: od kiedy prowadzi działalność, 
co wcześniej wybudował, jaka jest opinia mieszkańców tych 
inwestycji o jakości budynków i współpracy z nim. Informa-
cję o ostatnich 3 zakończonych inwestycjach znajdziesz 
w prospekcie informacyjnym.

2. Prospekt informacyjny – warto dokładnie przeczytać zanim 
podpiszesz umowę z deweloperem, by warto zasięgnąć in-
formacji o inwestycji. Prospekt informacyjny zawiera infor-
macje wymagane przez ustawę deweloperską, które mają 
pomóc potencjalnemu klientowi zorientować się w szczegó-
łach. Informacje zawarte w tym dokumencie stają się pod-
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Wizyta u notariusza

Dla większości osób wizyta u notariusza jest przeżyciem dość 
wyjątkowym. Jak wygląda wizyta u notariusza, czego się po niej spo-
dziewać i na co się przygotować w takiej sytuacji?

Podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza przebiega bar-
dzo podobnie do innych czynności dokonywanych w formie aktu 
notarialnego, jak np. zawarcie umowy sprzedaży albo dokonanie 
darowizny nieruchomości. 

Zacznijmy od początku, który ma miejsce jeszcze przed samym 
podpisaniem umowy u notariusza. Nabywca, jeżeli jest zdecydo-
wany na podpisanie umowy dotyczącej konkretnego mieszkania 
albo domu, przed podpisaniem umowy deweloperskiej powinien 
otrzymać od dewelopera prospekt informacyjny z załączonym do 
niego wzorem umowy deweloperskiej, która później zostanie za-
warta. Zatem jeszcze na długo przed podpisaniem umowy nabywca 
ma szansę zapoznać się z jej treścią, zadać pytania lub rozwiać nie-
jasności i wprowadzić ewentualne zmiany. 

Następnym krokiem będzie ustalenie pomiędzy deweloperem 
i nabywcą miejsca oraz terminu zawarcia umowy deweloperskiej. 
Zazwyczaj to deweloper proponuje notariusza, aczkolwiek jego wy-
bór jest kwestią ustalenia pomiędzy deweloperem i nabywcą. Z tego 
względu również deweloper konsultuje termin z notariuszem. Pod-
pisanie umowy odbywa się w kancelarii notarialnej wybranego no-
tariusza. Przed zawarciem umowy deweloperskiej notariusz (często 
za pośrednictwem dewelopera) prosi o podanie danych osobowych 
nabywców, aby wpisać je do projektu umowy.

 
Jakie jest zadanie notariusza?

Notariusz przede wszystkim dba o formalną stronę transakcji 
pomiędzy deweloperem i nabywcą, sprawdza treść umowy pod ką-
tem zgodności z prawem, weryfikuje zgodność przedstawionego 
w umowie stanu prawnego nieruchomości z wpisami w księdze 
wieczystej. Wszystko po to, aby umowa była ważna i prawidłowo 
zawarta, a także nie odbiegała od wymagań prawnych – również 
w zakresie poszanowania interesów nabywcy i dewelopera.

Sama wizyta u notariusza zaczyna się sprawdzeniem tożsamo-
ści osób zawierających umowę w oparciu o dokumenty tożsamości 
(dowód osobisty, paszport), dlatego ważne jest, aby zabrać je ze 
sobą. Następnie pyta, w szczególności nabywców, czy zapoznali się 
z treścią wzoru umowy deweloperskiej i czy mają w związku z tym 
jakieś wątpliwości. Notariusz krótko wyjaśnia także czym jest umo-
wa deweloperska i jakie powoduje obowiązki dla obu jej stron. Dalej 
notariusz potwierdza, że obie strony zgadzają się na ustaloną treść 
umowy. Gdy potwierdzenie takie otrzyma, notariusz przystępuje 
do odczytania pełnej treści umowy deweloperskiej. Ta część za-
zwyczaj zajmuje najwięcej czasu. Po odczytaniu aktu notarialnego, 
strony umowy składają na jego końcu swoje podpisy, a następnie 
podpisuje się na nim także notariusz. W tym momencie umowa zo-
stała zawarta.

 
Opłaty notarialne

Zawarcie umowy deweloperskiej wiąże się z koniecznością uisz-
czenia notariuszowi opłaty, której część stanowi jego wynagrodze-

nie, a reszta – podatki i opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej. 
Każda ze stron płaci połowę sumarycznej opłaty za zawarcie umo-
wy deweloperskiej. 

 
Wypisy aktu notarialnego

Zarówno deweloper, jak i nabywca otrzymują przynajmniej po 
jednym wypisie aktu notarialnego zawierającego umowę dewelo-
perską. Wypis jest – mówiąc w uproszczeniu – „kopią” oryginalne-
go aktu notarialnego (umowy deweloperskiej) z tym, że podpisaną 
jedynie przez notariusza. Oryginalny akt, na którym podpisały się 
strony oraz notariusz przy zawarciu umowy, pozostaje u notariusza. 
Stronom notariusz wydaje jedynie wypisy, które jednak mają moc 
prawną oryginału. Liczba wypisów, którą można otrzymać, zależy od 
woli stron. Notariusz wydaje wypisy zaraz po zawarciu umowy. Prze-
ciętny czas trwania czynności notarialnej, jaką jest zawarcie umowy 
deweloperskiej, wynosi około 1,5 godziny.

Po zawarciu umowy deweloperskiej notariusz przesyła jej wypis 
do sądu prowadzącego księgę wieczystą dla nieruchomości objętej 
umową wraz z wnioskiem o wpis roszczenia nabywcy o zawarcie 
umowy przenoszącej własność do tej księgi wieczystej. Czynności 
tej dokonuje notariusz bez konieczności zaangażowania ze strony 
nabywcy.

Przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej) przewidu-
ją bezwzględny wymóg zawarcia umowy deweloperskiej w formie 
aktu notarialnego. W gruncie rzeczy w sposób podobny do opisa-
nego wyżej wygląda zawarcie późniejszej umowy przenoszącej wła-
sność nieruchomości na nabywcę.

W razie wątpliwości albo chęci poznania dalszych szczegółów 
warto skontaktować się z kancelarią notarialną przed zawarciem 
umowy i poprosić o wyjaśnienia.

Anna Gogolok 
 STRUXI Sp. z o.o.



okładka wewnętrzna
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