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Rys historyczny 
�  Geneza umowy pośrednictwa	
k.z. z 1933 r. przewidywał umowę pośrednictwa w okresie komunizmu widocznie ograniczony obrót 	
Lub brak zaufania spowodował, iż regulacji było brak i dawne orzeczenia określały, iż należy 	
Stosować przepisy o zleceniu.	
�  Uzasadnienie obowiązującej treści ustawy u.g.n.	
•  Przedsiębiorcy - z polisą OC, jako ograniczenie ryzyka przypadkowych osób, zajmujących się 

pośrednictwem, 	
Czy na pewno tak jest  ? 	
•  udostepnienie rejestrów i dostępu do dokumentów, jako uznanie, iż pośrednik powinien przedstawić 

klientowi pełną informację na temat oferowanej nieruchomości,	
	
Czy to jest uprawnienie czy obowiązek ?	



Definicja oraz charakterystyka umowy 
pośrednictwa 
�  Uwagi ogólne 

•  brak definicji „pośrednictwa” w k.c.  
•  podobieństwo do umowy agencji 
•  pośrednictwo sensu largo i sensu stricte 
•  pełnomocnictwo a pośrednictwo 
Definicja umowy pośrednictwa 
•  Od 1 września 2017 roku art. 179 a i  b u.g.n. 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do 
zawarcia przez inne osoby umów: 
1)  nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; 
2)  nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 
3)  najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części; 
4)  innych niż określone w pkt 1-3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części. 
Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z 
zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 



Charakterystyka umowy pośrednictwa 
� Wykonywanie czynności faktycznych a nie prawnych	

�  samodzielne działanie	
�  stworzenie warunków do zawarcia umowy przez strony	
�  celem nie jest wywołanie określonego skutku prawnego	
�  działanie za wynagrodzeniem, które co do zasady jest należne dopiero po 

zawarciu umowy przez skojarzonych klientów	
�  podobieństwo umowy pośrednictwa do umowy agencji z k.c.	
�  brak zastosowania przepisów o umowie zleceniu	



Strony umowy pośrednictwa 
� Przedsiębiorca – na podstawie art. 179 a u.g.n. pośrednikiem może być 

tylko przedsiębiorca	
� Definicja przedsiębiorcy – polskie prawo przewiduje definicję 

przedsiębiorcy w 23 aktach prawnych, najczęściej wykorzystywane to: 
art. 43 1 k.c. , art. 5 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze	

	
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 (czyli spółki KSH wspólnoty 
etc.), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową.	



Działalność gospodarcza 
�  Definicja działalności gospodarczej	
•  ustawa u.g.n. i k.c. nie definiują działalności gospodarczej 	
•  art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera definicję	
	
To zarobkowa, działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie, i 
wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.	
	
Rodzaje działalności – działalność usługowa	
•  Wg. rozporządzenia RM PKWiU z 2008 r., działalność pośredników należy zakwalifikować do wszelkich 

czynności świadczonych na rzecz ludności przeznaczone do celów konsumpcji indywidualnej , zbiorowej i 
ogólnospołecznej	

•  Wg. rozporządzenia RM PKD z 2007 r. działalność pośredników w obrocie nieruchomościami należy do klasy 
68.31.Z, przy czym nie obejmuje to klasy 69.10.Z tj. działalności prawniczej	

	
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej	
Trzy cechy: zarobkowość, zorganizowanie formalne oraz ciągłość. Nie musi być wykonywana osobiście.	



Strony umowy pośrednictwa 
�  Konsument	
�  Art. 4 ust. 1 pkt. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów	
�  Art. 22 1 k.c. 	
	
Konsument to osoba fizyczna znajdująca się w sytuacji prawnej polegającej na 
dokonywaniu czynności cywilnoprawnej mającej wywołać skutek prawny w jej 
relacji z przedsiębiorcą a ta czynność nie może być bezpośrednio związana z 
działalnością gospodarczą lub zawodową.	
	
! Takie elementy w powiązaniu z def. działalności gospodarczej można 
wykorzystać, jako linię obrony, że np. dana osoba nie jest konsumentem.	
	

	



Forma czynności prawnej 
� Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewidziała dwie formy w 

jakiej należy zawrzeć umowę pośrednictwa – pod rygorem nieważności	
�   forma pisemna	
�  forma elektroniczna, 	
Kodeks cywilny przewiduje różne formy czynności prawne	
-  zwykła forma pisemna	
-  pismo z datą pewną	
-  pismo  podpisem notarialnie poświadczonym	
-  akt notarialny	



Formy czynności prawnych c.d. 
�  Forma elektroniczna, traktowany jest na równi z formą elektroniczną – 

bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.	

� Zastępowalność form tzn. Forma wyżej kwalifikowana np. akt 
notarialny zastępuje niższą tj. np. formę pismeną pod rygorem 
nieważności	

�  ! Aktem notarialnym nie możemy zastąpić weksla	
�  Forma pisemna – złożenie własnoręcznych podpisów na dokumencie 

czyli jakimś materialnym nośniku, który umożliwia złożenie 
własnoręcznego podpisu, najczęściej będzie to oczywiście papier.	



Skutki niezachowania formy czynności 
prawnych 
Skutki braku odpowiedniej formy określa k.c. a nie u.g.n.	
	
Art. 73 § 1 k.c. 	
Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową 
albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest 
nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności	
	
Oznacza to, iż umowa pośrednictwa zawarta bez wymaganej formy jest 
nieważna, a wcześniejsze orzecznictwo Sądów powszechnych w tym zakresie 
zachowuje aktualność.	



Zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie od 
umowy a forma czynności prawnych 
Należy pamiętać , iż forma czynności prawnych wpływa na:	
-  Uzupełnienie umowy	
-  Zmianę umowy	
A zatem jeżeli ustawa lub strony przewidziały daną formę to zmiana 
umowy lub uzupełnienie też musi być w tej formie.	
Jeżeli strony zastrzegły, formę wyżej kwalifikowaną do zawarcia umowy, 
i nie określiły co ze zmianą lub uzupełnieniem, to co najmniej musi być 
spełniony warunek ustawowy czyli dla umowy pośrednictwa forma 
pisemna solenna lub forma elektroniczna.	
	
	



Forma wypowiedzenia lub odstąpienia 
�  Art. 77 §  3 k.c.  Określił inne zasady niż dla zmiany i uzupełnienia umowy w szczególności 

dla umów zawartych w formie zastrzeżonej pod rygorem nieważności	
	
Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron 
wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; 
natomiast odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem	
	
�  I CSK 95/08 - Postanowienie Sądu Najwyższego
W wypadku zawarcia w formie szczególnej przedwstępnej umowy sprzedaży 
nieruchomości, w tym w formie aktu notarialnego, rozwiązanie tej umowy za zgodą obu 
stron wymaga zachowania formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej 
zawarcia, natomiast takiej formy nie wymaga się tylko od odstąpienia od umowy albo 
jej wypowiedzenia; dokonanie tych dwóch czynności prawnych wymaga jedynie 
stwierdzenia pismem.	



Skutki nieważnej umowy pośrednictwa 
dla stron umowy 
�  Jest to najpoważniejsza z wadliwości rodząca najdalej idące 

konsekwencje	
Skutek nieważnej czynności prawnej jest taki jak gdyby czynność ta w 
ogóle nie istniała	
	
Co to oznacza dla pośrednika, gdyby się okazało, że umowa 
pośrednictwa jest nieważna:	
-  art. 497 k.c. w zw. z art. 496 k.c. i 410 § 2 k.c. oraz 405 k.c. zwrot 

wynagrodzenia,	
-  odprowadzony podatek vat może okazać się należny do SP	



Podstawy nieważności umowy 
pośrednictwa 
� Art. 58 k.c. – zasady współżycia społecznego 	
� Art. 84 k.c. – błąd np. co do stanu pr. Nieruchomość	
� Art. 388 k.c. - wyzysk – wygórowane wynagrodzenie	
	
Wszelkie sytuacje wprowadzenie w błąd, w szczególności konsumenta, 
wyzysku,  mogą być podstawą unieważnienia kontraktu umowy 
pośrednictwa	
Z uwagi na większą świadomość społeczną należy uważać na zakres 
zobowiązań oraz oświadczeń i deklaracji składanych klientom.	
	



Prawa i obowiązki stron umowy 
pośrednictwa 

Uwagi ogólne	
� Essentialia negotii umowy pośrednictwa należy wyeksplikować z u.g.n.	
�  czyli umowa wzajemna, odpłatna, w z-sie czynności zmierzających do 

zawarcia przez inne osoby umów określonych w art. 179 b u.g.n. ,  
	

� Pozostałe postanowienia wola stron -  dopuszczalne na podstawie:	
�  art. 353  1 k.c.	
� do konsumenta - w granicach 385 1 k.c. 385 4 k.c. – rejestr klauzul 

niedozwolonych	



Prawa i obowiązki pośrednika 
�  prowadzenia działalności gospodarczej	
�  dokonanie rejestracji we właściwych rejestrach CEDiG, KRS, (nowa ustawa Prawo 

przedsiębiorców kładzie na to nacisk).	
�  zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC i przekazanie kopii dokumentu drugiej 

stronie umowy, jak również informowanie  
o zmianach w tym zakresie – skutek prawo wypowiedzenia umowy przez klienta, 
utrata wynagrodzenia	

�  prawo do wynagrodzenia, gdy doszło wykonania czynności zmierzających do: tj. 
zawarcia umowy przez klienta, 	

( czy zatem można powiedzieć, że wynagrodzenie należy się nawet, gdy nie doszło do 
zawarcia umowy), jak przypatrzeć się na treść art. 179 b u.g.n. literalne brzmienie 
można by wyciągnąć taki wniosek,	
�  Prawo do zwrotu kosztów o ile koszty zostały określone w umowie  

i były znane z góry w stosunku do konsumentów oczywiście duże ryzyko	



Prawa i obowiązki pośrednika c.d. 
�  Uprawnienie do wglądu do dokumentów i rejestrów	
(powstaje pytanie czy jest to tylko uprawnienie czy też bardziej obowiązek 
pośrednika w szczególności do konsumenta)	
Określenie zakresu badania jest trudne, pośrednik to jednak nie architekt, ani 
prawnik, ani geodeta	
Jednak w stosunku do konsumenta powinno się wykazać większą pracą niż w 
relacji gdy stroną jest przedsiębiorca	
	
Wynagrodzenie pośrednika – jak mówi orzecznictwo	
To ryzyko pośrednika:  SO Gdańsk III Ca 539/11, SN I CK 270/04, V CK33/13	
	
	
	



Czynności zmierzające do … zawarcia 
umów 
�  dokonywanie ogłoszeń w internecie,	
�  dokonywanie ogłoszeń w prasie,	
�  kojarzenie ofert kupna od klientów chcących kupić,	
�  własne kontakty,	
�  oferty sprzedaży do firm np. deweloperskich,	
�  oferty kupna do firm posiadających banki ziemi,	
�  pobieranie dokumentów dot. nieruchomości, jak wypisy, wyrysy, 

zaświadczeń o zameldowaniu, etc.	
�  okazywanie nieruchomości,	
�  etc…… wszystko zależy ile obowiązków na siebie chcemy nałożyć, zawsze 

najlepiej jak najmniej, ale jak się nałoży to trzeba wykonać, bo później może w 
toku sporu będzie to obciążającą okolicznością.	



Prawa i obowiązki Zleceniodawcy 
� Prawo żądania polisy OC	
�  obowiązek zapłaty wynagrodzenia – umowa odpłatna, to bardzo dobry 

zapis	
� prawo uzyskania informacji o nieruchomości w szczególności 

określonymi w art. 181 a u.g.n.	
� Wydaje się, że brak prawa żądania informacji i analizy w zakresie 

samowoli budowlanych, możliwości przekształceń gruntów, podziałów 
gruntów - korzystne orzeczenia, gdyż to należy do innych specjalistów.	



Orzeczenia dot. praw i obowiązków  
�  SN IV CSK 10/14 in dubio contra proferentem – kto tworzy umowę ten 

ponosi negatywne skutki wykładni	
�  SN V CK 295/05 – prawo swobody ułożenia stosunku pomiędzy 

stronami	



Odpowiedzialność pośrednika 
�  Dualny system odpowiedzialności 	
�  odpowiedzialność kontraktowa 471 k.c. 	
�  odpowiedzialność deliktowa 415 k.c.	

�  Odpowiedzialność kontraktowa dotyczy tylko relacji objętej umową,	
�  Przesłanki odpowiedzialności: 	
�  szkoda, 	
�  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na skutek okoliczności, 

za które dłużnik z mocy umowy lub ustawy ponosi odpowiedzialność, 	
�  oraz związku przyczynowego między faktem nienależytego wykonania lub 

niewykonania zobowiązania a szkodą. 	
Ciężar dowodu w tym zakresie, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa na wierzycielu.	



Odpowiedzialność pośrednika cd… 
Art. 471 k.c.	
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie 
ponosi.	
	
ww. Przepis zawiera domniemanie, iż przesłanki wystąpiły, zatem dłużnik aby się 
zwolnić z odpowiedzialności obalić musi domniemanie i wykazać, że nienależyte 
wykonanie lub niewykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności za które 
nie ponosi odpowiedzialności bądź przy wykonaniu zobowiązania dołożył 
należytej staranności art. 472 k.c.	



PRZYKŁADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WNIOSKI ORAZ DYSKUSJA  
�  w umowie należy określić  na czym polega kontrakt: przepisać treść art. 179 b u.g.n.,  że jest 

to odpłatna umowa tj. za wynagrodzeniem polegająca na wykonaniu czynności 
zmierzających do (….), zakres czynności określić taki, aby go wykonać, i w przypadku sporu 
by wykazać, że się je wykonało,	

�  pośrednictwo jest to wykonywanie czynności zmierzających do kojarzenie stron,	
�  umowa starannego działania, a nie rezultatu, nie gwarantujemy znalezienia kontrahenta,	
�  doradztwo: pośrednictwo nie jest to doradztwo ani prawne, ani architektoniczne m.in.  

w zakresie samowoli budowlanej. Jak klient zapyta dlaczego nie doradzamy: a no dlatego, że 
nie mamy do tego uprawnień,	

�  dokonujemy czynności faktycznych, a nie prawnych. Jeżeli klient chce abyście byli 
pełnomocnikami, należy doprowadzić do sytuacji, że podpisujemy za klienta, ale nie 
dokonujemy żadnych ustaleń bez zgody klienta, więc akt notarialny treść ma zatwierdzić,  
e- mailem, podpisać projekt etc.	

�  klient powinien oświadczyć, że stan który podał jest prawdziwy i nie ma żadnych sporów, 
spraw sądowych, upadłości etc. 	

	



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


