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Święto było pracowite – podsumowanie Dnia Pośrednika 2014 
 
Prawie 200 biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wzięło udział w ogólnopolskiej 

akcji „IV Drzwi Otwarte w  biurach nieruchomości PFRN”, zorganizowanej 28 marca 2014 r. z 

okazji przypadającego 30 marca Dnia Pośrednika. Pracownicy nieruchomości udzielili 

zainteresowanym setek bezpłatnych porad i zapoznali klientów z zasadami profesjonalnego 

wykonywania zawodu. Edukacja w zakresie rzetelnego, etycznego świadczenia usług 

pośrednictwa była ważnym motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia, odbywającego 

się 3 miesiące po wejściu w życie deregulacji profesji pośrednika i zarządcy nieruchomości.  

 
Wiedza, spokój i pomyślność 

Zakres pytań otrzymywanych od klientów w tym roku był tradycyjnie bardzo szeroki, co 

świadczy o niezmiennie dużym zapotrzebowaniu Polaków na wiedzę o trudnym i 

dynamicznie zmieniającym się rynku nieruchomości. Udowadnia też, że w przypadku braku 

dostatecznych kompetencji w tym obszarze, obsługę majątku wartego średnio kilkaset 

tysięcy złotych warto powierzyć profesjonaliście – wytrawnemu praktykowi, który dysponuje 

bieżącymi informacjami związanymi np. z prawem, budowlanym, cywilnym, podatkowym, 

wyrokami sądu, rzeczoznawstwem i posiada znajomość lokalnych uwarunkowań. Asysta 

kompetentnego specjalisty, przeprowadzającego kilkanaście transakcji rocznie, zapewnia 

klientowi komfort spokoju i daje pewność pomyślnego załatwienia sprawy. Niemniej istotny 

jest również fakt, że pośrednik w obrocie nieruchomościami musi posiadać obowiązkowe 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co oznacza, że w razie niepowodzenia klient 

otrzyma wsparcie finansowe od ubezpieczyciela.  

 

Prawo, finanse i promocja 

Jakie pytania padały w tym roku najczęściej od osób zgłaszających się po porady w czasie „IV 

Drzwi Otwartych PFRN”? 

- Zapytania dotyczyły opłacalności zakupu małych mieszkań pod inwestycje, wysokości 

kwoty, którą można uzyskać przy najmie lokalu oraz czasu w jakim można sprzedać działki 

budowlane w okolicy Trójmiasta – mówi Danuta Noworyta, AVis Kancelaria nieruchomości z 

Gdyni. 

 

W czasie konsultacji nie zabrakło wskazówek dotyczących procedur i dokumentów 

niezbędnych do przeniesienia własności nieruchomości, sposobów zabezpieczenia transakcji 

czy możliwości finansowania zakupu.  
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- Klienci pytali także o zasady współpracy z moim biurem, sposób działania oraz o promocję 

ofert sprzedaży – podsumowuje Marzena Czyżewska z biura Czyżewska Nieruchomości w 

Tczewie, które w czasie akcji odwiedziło 18 osób. 

 

W jedności siła 

Wielu pośredników w obrocie nieruchomościami zwróciło uwagę, że tegoroczne „IV Drzwi 

Otwarte PFRN” przysłużyły się nie tylko konsumentom, ale były potrzebne również samej 

branży. Akcja stworzyła bowiem możliwość bezpośredniego dotarcia do konsumentów i 

promowania profesjonalnych usługa pośrednictwa, zgodnych z normami etycznymi, 

wysokimi standardami obsługi klienta. Wiadomości o tym, publikowane w kontekście 

uwolnienia zawodu pośrednika i zarządcy, zaaranżowane przez PFRN, ukazały się także w 

ponad 30 artykułach w prasie i w Internecie. Ponadto przedstawiciele Federacji udzielili 5 

wywiadów w stacjach telewizyjnych i radiowych. To była kolejna szansa na rozpropagowanie 

uruchomionego przez PFRN Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 

PFRN i Zarządców Nieruchomości PFRN, który gromadzi już niemal 4000 osób posiadających 

licencje zawodowe PFRN. 

- W obliczu deregulacji i związanej z nią trudności konsumentów w odróżnieniu 

profesjonalnych pracowników nieruchomości od osób, które nie powinny mieć nic 

wspólnego z tą profesją, kluczowe staje się wspólne działanie i przynależność do organizacji 

zawodowej, takiej jak PFRN, która buduje swoją ekspercką pozycję w kraju od 19 lat i jest 

gwarantem wiarygodności – podsumowuje Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji 

Rynku Nieruchomości. 

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę PFRN – www.pfrn.pl i stronę Centralnego 

Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN i Zarządców Nieruchomości PFRN 

– www.rejestr.pfrn.pl . 

 

 


