
W15 grudnia 2005 r. w hotelu Hyatt pod hasłem
„Nowe wyzwania na rynku nieruchomości” odby-
ła się V Warszawska Konferencja Uczestników

Rynku Nieruchomości. Inicjatorem i organizatorem konferencji,
które zwykle odbywają się pod koniec roku, jest Warszawskie
Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
(WSPON). Spotkania te gromadzą pośredników, rzeczo-
znawców, zarządców, ale również prawników, ekonomistów,
przedstawicieli branży budowlanej i ubezpieczeniowej. 

Tematyka wykładów i paneli dyskusyjnych obejmuje naj-
ważniejsze i najbardziej aktualne problemy rynku nierucho-
mości. Sprzyja temu grudniowy termin, ponieważ z perspek-
tywy kończącego się roku wyraźnie wyłania się hierarchia
najbardziej ważkich zagadnień. Po podsumowaniu łatwiej
układać zadania na przyszłość. 

W ostatniej Konferencji wzięli udział m.in.: prof. Marek Bryx,
kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej
Handlowej, Peter Rees, wiceprezes odpowiedzialny za marke-
ting we wszystkich krajach członkowskich w Trader Classified
Media, Urszula Słowik, wykładowca Szkoły Głównej Handlo-
wej z Katedry Inwestycji i Nieruchomości, Krzysztof Litwiński,
prezes Coldwell Banker Polska Sp. z o.o., Ewa Stawicka, ad-
wokat, członkini Naczelnej Rady Adwokackiej, odpowiedzial-
na za kontakty międzynarodowe polskiej palestry, mec. Ewa
Lewszuk, Adam Siedlok, ekonomista, dyrektor AS KG, Janusz
Lisiecki i Marek Stelmaszak, prezydenci Polskiej Federacji Ryn-
ku Nieruchomości.

Uczestników Konferencji najbardziej zelektryzował temat
franczyzy na rynku nieruchomości. W związku z akcesją
Polski do Unii Europejskiej w naszym kraju pojawiły się firmy
obrotu nieruchomościami z Zachodu, które uznały, że jest to
doskonałe miejsce do robienia interesów. Rodzime firmy po-
czuły się zagrożone ze strony zachodnich konkurentów, ma-
jących nieporównywalnie większe doświadczenie w tej
branży, dysponujących kapitałem, wypracowanymi przez
lata procedurami działania, a także nowoczesną techniką. 

Wady i zalety współpracy franchisingowej omówiła Urszu-
la Słowik ze Szkoły Głównej Handlowej. Do zalet zaliczyła:
brak konieczności posiadania dużego kapitału, i doświadcze-
nia (nie dotyczy franchisingu konwersyjnego) oraz działalność
promocyjna i badawcza. Natomiast wady, to konieczność po-
noszenia opłat, kontrola ze strony franczyzodawcy, zależność
od jego pozycji finansowej i rynkowej oraz ograniczenia wy-
nikające z umowy (rozwiązanie, sprzedaż). W trakcie spotka-
nia prowadzący łączyli się telefonicznie z Vayne Vandenbur-
giem, przedstawicielem firmy franchisingowej, Prezesem Za-
rządu Coldwell Banker Europe i Pallem Ustrupem, ekspertem

Unii Europejskiej, dyrektorem wykonawczym DE (duńskiej or-
ganizacji zrzeszającej pośredników w obrocie nieruchomo-
ściami). Pytania zadawane przez uczestników spotkania doty-
czyły doświadczeń firm franchisingowych przy wchodzeniu
do nowego kraju. 

Krzysztof Litwiński, prezes Coldwell Banker Polska, szczegó-
łowo scharakteryzował sytuację i działalność firmy Coldwell
Banker na świecie, a także opowiedział, na jakim etapie w Pol-
sce jest jej tworzenie i aktywność. Uczestnicy mogli również
wysłuchać wypowiedzi swoich koleżanek i kolegów z terenu
całej Polski na temat tego, co sądzą franchisingu. Przeważało
przekonanie, że może jest to dobry sposób na biznes dla ko-
goś, kto właśnie zaczyna. Natomiast dla agencji pośrednic-
twa mającej już swoją nazwę, klientów, sprawdzone metody
działania, jest to forma trudna do zaakceptowania.

Na obecności firm franchisingowych w Polsce mogą zy-
skać przede wszystkim klienci, ponieważ średni poziom ob-
sługi z pewnością znacznie się poprawi. 

Konferencja to również doskonała okazja do uhonorowania
zasłużonych dla rynku nieruchomości. Obecny na spotkaniu wi-
ceminister Piotr Styczeń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Trans-
portu i Budownictwa, Pełnomocnik Rządu ds. Rządowego Pro-
gramu Budownictwa Mieszkaniowego, udekorował medalami
„Zasłużony dla Budownictwa i Rynku Nieruchomości”: Małgo-
rzatę Bar, Janinę Bułaj, Wojciecha Karpińskiego, Piotra Konkel,
Emila Leśniaka, Janusza Lisieckiego, Piotra Myślińskiego, Elżbie-
tę Pawlak, Ewę Pleśniarowicz, Bolesława Rusaka, Szymona Sę-
deka, Stanisława Starzyka, Barbarę Urbanowicz, Waldemara
Winiarskiego. 

Nagrody rozdała również Polska Federacja Rynku Nieru-
chomości. Otrzymali je dziennikarze: Marek Wielgo z „Ga-
zety Wyborczej”, Radek Górecki z „Pulsu biznesu”, Krysty-
na Milewska i Dorota Kaczyńska z „Rzeczpospolitej”. 
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