Zarządca nieruchomości realizatorem zadań postawionych przez
właścicieli .
Zarządca nieruchomości bez względu na to jaki stosunek prawny wiąże
go z właścicielami nieruchomości jest wykonawcą zadań postawionych mu
przez tych właścicieli. Jak szeroki to będzie zakres działań zależy od wielu
czynników, ale przede wszystkim od stopnia zaufania do osoby zarządcy,
jak również wcześniejszych doświadczeń właścicieli nieruchomości.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.
zarządzanie nieruchomością określa w następujący sposób: Art.185. punkt 1.
„ Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu
czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomicznofinansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i
właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania
nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania
nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do
uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”.
Cytowana ustawa jest również wykładnią zasad pracy zarządcy
nieruchomości , które określa jednoznacznie.
Ustawa zobowiązuje zarządcę nieruchomości do wykonywania obowiązków
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Jednocześnie nakłada na
zarządcę obowiązek wykonywania czynności ze szczególną starannością ,
z zachowaniem etyki i standardów zawodowych. Zarządca nieruchomości
zobowiązany został do kierowania się w swej pracy zasadą ochrony interesu
osób, na rzecz których wykonuje czynności zarządzania.(Art. 186. 1. ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997r.).
Ponadto obowiązują zarządcę wszystkie przepisy prawa związane z
nieruchomościami, a należą do nich między innymi :
- prawo budowlane,
- Kodeks cywilny,
- ustawa o własności lokali,
- ustawa o ochronie praw lokatorów,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Dokumentem szczegółowo określającym wzajemne relacje pomiędzy
właścicielem i zarządcą w zakresie praw i obowiązków jest umowa o
zarządzanie, która z uwagi na swój charakter pod rygorem nieważności musi
być zawarta w formie pisemnej. Sporządzenie umowy w sposób jasny i
szczegółowy leży w interesie każdej ze stron umowy. Przy wystąpieniu sytuacji
konfliktowych dotyczących wzajemnych zobowiązań i uprawnień to właśnie
umowa jest dokumentem, który może rozstrzygnąć spór.

Właściciele mają prawo postrzegać swoją nieruchomość w różny sposób.
Dla jednych będzie to obiekt, który zaspokaja potrzeby mieszkaniowe
właścicieli i ich rodzin, dla innych źródło uzyskiwania dochodów, czy
prowadzenia działalności gospodarczej. Sposób postrzegania nieruchomości
będzie warunkował oczekiwania właścicieli względem posiadanej
nieruchomości. Cele bardzo często ukierunkowane są na zwiększenie dochodów
z nieruchomości, na inwestowanie w nieruchomość podnoszące jej wartość.
W przypadku nieruchomości mieszkalnych cele lokalizują się w obszarze
polepszenia standardu i zmniejszenia kosztów utrzymania nieruchomości.
Niezależnie jednak od rodzaju oczekiwań właścicieli realizatorem ich celów i
zamierzeń w stosunku do nieruchomości zostaje zatrudniony przez nich
zarządca nieruchomości. Jakkolwiek zadania i priorytety ustalone przez
właścicieli nieruchomości są dla zarządcy najważniejsze, o tyle bezsporny
pozostaje fakt, że zarządca musi realizować zadania zgodnie z przepisami prawa
i nie może wykonywać czynności, które byłyby z nim sprzeczne lub w swej
wymowie stałyby się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Właściciele nieruchomości coraz częściej powierzają zadania związane z
zarządzaniem nieruchomością osobom profesjonalnie do tej pracy
przygotowanym. W przypadku nieruchomości o dużej liczbie lokali staje się to
niemal koniecznością, bowiem zadania związane z bieżącym utrzymaniem i
eksploatacją budynku mogą przekroczyć możliwości osób nieprzygotowanych
zawodowo do tego typu pracy. Niejednokrotnie nawet w małych wspólnotach
mieszkaniowych, by uniknąć sytuacji konfliktowych pomiędzy sąsiadami
realizację zadań związanych z nieruchomością zleca się licencjonowanemu
zarządcy nieruchomości.
Niewątpliwie jednak bez względu na to, czy zarządca jest umocowany
notarialnie (Art. 18. ustawy o własności lokali z 24.06.1994r.), i w istocie
sprawuje zarząd nad częścią wspólną nieruchomości czy też jedynie na mocy
umowy cywilno prawnej z właścicielami lub zarządem wspólnoty
mieszkaniowej wykonuje zadania zarządcy-administratora nieruchomości, w
nieruchomości najważniejsi zawsze pozostają właściciele.
Mając na uwadze umocowanie prawne zarządcy nieruchomości czynności
przez niego wykonywane postrzega się w różny sposób, choć zasadniczo są one
niemal identyczne. Zarządca, któremu powierza się zarząd częścią wspólną
nieruchomości zgodnie ze wspomnianym Art.18 ustawy zarządza częścią
wspólną nieruchomości w zakresie czynności zwykłego zarządu w pełnym
znaczeniu tego słowa. W przypadku, kiedy zarząd nad częścią wspólną
nieruchomości pełni zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub w przypadku małej
wspólnoty bezpośrednio współwłaściciele nieruchomości, to oni odpowiedzialni
są za realizację zadań związanych z prawidłowym zarządzaniem częścią
wspólną nieruchomości. Jeżeli chcą, by te zadania wykonywała osoba
profesjonalnie do tego przygotowana, to zatrudniony przez nich zarządca pełni
funkcję zarządcy - administratora nieruchomości.

Zarządca za realizację zadań wynikających z umowy zawartej z zarządem
wspólnoty mieszkaniowej odpowiada bezpośrednio przed zarządem. Zarząd
wspólnoty mieszkaniowej za realizację czynności zwykłego zarządu i czynności
ten zarząd przekraczających ( do wykonania takich czynności potrzebna jest
uchwała współwłaścicieli części wspólnej nieruchomości wraz z
pełnomocnictwem do jej wykonania(Art. 22 punkt 2. ustawy o własności lokali)
odpowiada przed właścicielami lokali. W przypadku małej wspólnoty
mieszkaniowej zarządca zatrudniony przez właścicieli lokali musi otrzymać
umocowanie prawne do wykonywania czynności zwykłego zarządu
potwierdzone przez większość właścicieli liczoną udziałami. Aby wykonać
czynność przekraczającą zarząd zwykły decyzję w tej sprawie muszą podjąć
wszyscy współwłaściciele.
Zarządca nieruchomości za realizację postawionych zadań w małej wspólnocie
odpowiada przed właścicielami lokali.
Podstawą prawidłowego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem
nieruchomością jest jej bieżące monitorowanie. Stała kontrola obiektu jest
gwarantem wystarczającej wiedzy o tym co się dzieje w nieruchomości i jakie
występują problemy. Właściciele niejednokrotnie skarżą się, że obecność
zarządcy w nieruchomości jest znikoma. Ujęcie w umowie o zarządzanie lub
administrowanie nieruchomością obowiązku cotygodniowej kontroli
nieruchomości przez zarządcę pozwoli egzekwować od zarządcy taki, a nie
inny styl pracy. Kiedy mówimy o kontroli obiektu niekoniecznie chodzi o
osobistą kontrolę wykonaną przez zarządcę. W przypadku firm zarządzających
dużą liczbą nieruchomości byłoby to niemożliwe. Niezależnie od tego kto
dokonywałby takiej kontroli odpowiedzialność za realizację tego zadania
spoczywa na zarządcy nieruchomości. Twierdzenie zarządcy, że nie ma
konieczności dokonywania tak częstych kontroli jest bez znaczenia, bowiem to
oczekiwania właścicieli w tym względzie powinny być wiążące dla zarządcy,
zwłaszcza, że tylko rzetelna wiedza o nieruchomości daje zarządcy gwarancję
podejmowania najlepszych decyzji i poczucie pewności, że wszystkie sprawy w
nieruchomości są na bieżąco załatwiane.
Każda nieruchomość jest inna, każdą wspólnotę mieszkaniową cechuje jej
odrębna specyfika. Prawo nie definiuje szczegółowo jak realizować zadania na
rzecz wspólnej własności. Wspólnota mieszkaniowa to zbiorowisko ludzi, z
których każdy może mieć własną wizję dotyczącą tej materii.
Niejednokrotnie problemy rozwiązywane są w atmosferze pełnej konfliktów i
nieporozumień. Jeżeli rozwiązania dotyczą spraw długoterminowych atmosfera
pełna napięć nie sprzyja przyjęciu najlepszych rozwiązań.
Brak zgody we wspólnocie mieszkaniowej może skutecznie zablokować
czynności zarządzania.
Dlatego warto opracować dokument, który
jednoznacznie określi wzajemne relacje właścicieli jak również ich relację z
osobą realizującą zadania z zakresu zarządzania nieruchomością.

Niezwykle cennym dokumentem usprawniającym pracę zarządcy jest
Regulamin Porządku Domowego, który reguluje sprawy codziennego życia
wspólnoty. Przyjęty przez właścicieli Regulamin ogranicza dowolność
zachowań członków wspólnoty i ich gości, wymuszając konkretne zachowania
dla utrzymania ładu i porządku w nieruchomości.
Określenie przez właścicieli kierunków działań dla nieruchomości jest
kolejnym istotnym elementem w relacjach między właścicielami i zarządcą.
Właściciele mają wtedy prawo wymagać, by zarządca podjął konkretne
działania zmierzające do realizacji ich oczekiwań związanych z nieruchomością.
Nie muszą oni wiedzieć jak zrealizować takie, czy inne zadania,
ale powinni mieć świadomość jakie cele chcą osiągnąć.
Zarządca, który zna oczekiwania właścicieli dotyczące
celów
wykraczających poza bieżące utrzymanie nieruchomości ma możliwość
opracowania wariantów postępowania umożliwiających realizację tych celów.
Takie warianty postępowania z nieruchomością przedstawia się
właścicielom, którzy dokonują wyporu takiego wariantu, który spełnia ich
oczekiwania.
Jeżeli tych wzajemnych uzgodnień nie ma, jeżeli zakłócona jest
komunikacja pomiędzy oczekiwaniami właścicieli w stosunku do zarządcy i
stylu pracy jaki chcieliby u niego obserwować właściciele sami skazują się na
czekanie na inwencję twórczą zarządcy i jego kreatywność. Niejednokrotnie
wtedy zdarza się, że są z pracy zarządcy niezadowoleni.
Dlatego warto jasno i konkretnie przedstawiać swoje wymagania w
stosunku do zarządcy i stylu jego pracy. Współpraca właścicieli i zarządcy
powinna odbywać się w atmosferze zrozumienia i szacunku z pełną
świadomością jednak, że właściciele zatrudnili zarządcę, po to, by jako osoba
profesjonalnie przygotowana do zarządzania nieruchomościami służyła im
swoją wiedzą i umiejętnościami w realizacji zadań, których oni z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji mogliby właściwie nie wykonać.
Nie można mieć wątpliwości co do tego, że to zarządca ma działać na
rzecz właścicieli nieruchomości, a nie odwrotnie.
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