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Łódź, dnia 18.07.2019 r. 

PU.832.21.2019 

Informacja 

z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących 

usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

oraz zarządzania nieruchomościami. 

 

 

Zgodnie z programem kontroli nr DIH-3.702.2.2019.MB z dnia 27.03.2019 r. Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2019 r. kontrole 

przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa  

w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Celem kontroli była ocena 

legalności, rzetelności oraz sprawdzenie posiadania przez przedsiębiorców obowiązkowego 

ubezpieczenia OC. 

Ogółem skontrolowano 7 jednostek.  

 

Nieprawidłowości w zakresie legalności i rzetelności działania stwierdzono u 3 przedsiębiorców.  

W 1 przypadku przedsiębiorca nie dokonał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie 

zarządzania nieruchomościami. Wobec osoby odpowiedzialnej za niedopełnienie obowiązku 

zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, na podstawie  

art. 41 Kodeksu Wykroczeń zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci 

pouczenia o obowiązku przestrzegania obligatoryjnych przepisów prawnych. 

Ustalono, że w 4 operatach szacunkowych przedsiębiorca podał nieaktualną polisę ubezpieczeniową. 

Przedsiębiorca wyjaśnił, że sporządzając operaty szacunkowe przez przeoczenie podał w nich 

nieaktualną polisę ubezpieczeniową. Ustalono, że przedsiębiorca miał polisę aktualną na czas 

sporządzania operatów szacunkowych. 

 

W przypadku 2 kontroli, na podstawie ustnych oświadczeń przedsiębiorców, ustalono,  

że nie dołączali do zawieranych umów kopii polis ubezpieczeniowych, czym naruszyli obowiązek 

określony w art. 181 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), który mówi: „kopia dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, 

aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy”. 

Inspektorzy poinformowali przedsiębiorców, iż zgodnie z ww. przepisem: „Pośrednik  

w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich 

zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, 

przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia”. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować 

wypowiedzenie umowy pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym. Przedsiębiorcy ustnie 

zobowiązali się dołączać do nowych umów kopie polis ubezpieczeniowych. 
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