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Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu

BARTŁOMIEJ MARONA* 

NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNE 
JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUK 

O ZARZĄDZANIU1

Wprowadzenie

Problematyka nieruchomościowa jest podejmowana z perspektywy bardzo róż-
nych dziedzin naukowych. W przypadku dziedziny nauk ekonomicznych tematyka 
ta jest poruszana przez trzy dyscypliny naukowe, tj.: ekonomię, finanse oraz nauki 
o zarządzaniu. Należy zwrócić uwagę – zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji 
do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych [16] – że wszystkie trzy wymienione dyscy-
pliny rozwijają się dynamicznie, występują w nich różne podejścia i metody badaw-
cze, powstają nowe kierunki naukowe. Powoduje to, że niektóre obszary badań 
są trudne do jednoznacznego i wyraźnego rozgraniczenia. Dodatkowo bardzo czę-
sto, z punktu widzenia celów badawczych oraz specyfiki przedmiotu badania, jest 
konieczne poszerzenie perspektywy badawczej o inne dziedziny naukowe. Szcze-
gólnie jest to widoczne w kontekście problematyki nieruchomościowej, gdzie bada-
niom ekonomicznym towarzyszą bardzo często dociekania naukowe prowadzone 
z perspektywy dziedzin, takich jak: nauki humanistyczne, nauki techniczne, nauki 
o ziemi, nauki prawne czy też nauki społeczne.

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki nieruchomościowej jako inter- 
dyscyplinarnego obszaru badawczego w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, wska-
zanie zagadnień, które są podejmowane z perspektywy nauk o zarządzaniu, oraz iden-
tyfikacja głównych problemów, które z tym się wiążą. Ze względu na zainteresowania 
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1 Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Mię-
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badawczego w 2017 r.
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badawcze autora zakres badania ograniczono do nieruchomości publicznych, rozu-
mianych jako nieruchomości Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego oraz jed-
nostek przez nietworzonych (np.: jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, spółek prawa handlowego, instytucji kultury). Aby zrealizować cele 
badawcze, dokonano krytycznej analizy literatury2.

1.  Zarządzanie nieruchomościami w sektorze 
publicznym – przegląd literatury

Nieruchomości są przedmiotem badań ekonomicznych, zarówno z punktu widze-
nia dyscypliny ekonomii, finansów, jak i nauk o zarządzaniu. Wszystkie trzy dys-
cypliny z powodzeniem podejmują problem sektora publicznego, rozwijając wątki 
badawcze, takie jak: ekonomia sektora publicznego (dyscyplina ekonomia), finanse 
publiczne (dyscyplina finanse) oraz zarządzanie publiczne (dyscyplina nauki o zarzą-
dzaniu). Nieruchomości publiczne nie należą jednak do głównego nurtu badawczego 
w ramach badań ekonomicznych związanych z nieruchomościami; w tym bowiem 
obszarze tematycznym są podejmowane rozważania naukowe dotyczące w głównej 
mierze sektora prywatnego. Dowodzi tego między innymi analiza tematyki refe-
ratów wygłoszonych podczas corocznych konferencji European Real Estate Society 
(ERES), które stanowią największą w Europie i jedną z największych w świecie plat-
form do prezentacji wyników badań naukowych, głównie o charakterze ekonomicz-
nym, z szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej (zob. tabela 1). Warto w tym 
miejscu dodać, że większość referatów prezentowanych podczas międzynarodowych 
konferencji ERES jest przedmiotem późniejszych publikacji (często po kilku latach) 
w międzynarodowych czasopismach naukowych. Stąd też założenie poczynione 
przez autora badań, według którego wyniki analiz tematyki referatów konferencyj-
nych w dużym stopniu pokrywają się z wynikami analiz tematyki podejmowanej 
w światowym piśmiennictwie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że niecały 1% wszystkich referatów zgłoszo-
nych na konferencje ERES w latach 2010–2015 dotyczył problematyki nieruchomości 
publicznych i był podejmowany w szczególności przez badaczy z Polski, Niemiec oraz 
Holandii, a większość opracowań dotyczyła nieruchomości komunalnych. Ponadto 
należy zauważyć, że dyskusja naukowa jest głównie prowadzona z perspektywy 
dwóch poziomów zarządzania. W pierwszym przypadku występuje poziom opera-
cyjny, któremu odpowiada angielski termin property management (ewentualnie real 

2 Analiza literatury obejmowała blisko 60 pozycji naukowych. Ze względu na wymogi redakcyjne spis 
literatury ogranicza się do wybranych pozycji, na które bezpośrednio powołano się w tekście.
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estate management3), w drugim natomiast – strategiczny, utożsamiany najczęściej 
z asset management, który na podstawie przeprowadzonej analizy należy uznać za 
dominujący (np. [6, 20, 11, 22]). Pierwszy przypadek dotyczy rozwiązywania bieżą-
cych problemów związanych z utrzymaniem nieruchomości (najczęściej konkretnej 
lub kilku o podobnych parametrach funkcjonalnych) w określonym stanie. W tym 
wypadku chodzi głównie o nieruchomości służące realizacji podstawowych zadań 
jednostki publicznej (np.: budynki urzędu miasta, budynki szkoły, placówki ochrony 
zdrowia itp.). W drugim przypadku dominuje perspektywa długoterminowa i doty-
czy nieruchomości publicznych, które dana jednostka publiczna może np. wynająć, 
czy też wydzierżawić, z myślą o maksymalizacji dochodów oraz maksymalizacji war-
tości [10, s. 49–57].

Tabela 1.  Tematyka związana z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi podczas 
corocznych konferencji naukowych ERES

Konferencja Liczba referatów Liczba referatów tematycznych Afiliacja autorów

ERES 2015 (Stambuł) 235 2 Holandia, Estonia

ERES 2014 (Bukareszt) 216 1 Holandia

ERES 2013 (Wiedeń) 270 3 Estonia, Polska, Niemcy

ERES 2012 (Edynburg) 307 1 Polska

ERES 2011 (Eindhofen) 232 3 Holandia, Nowa Zelandia

ERES 2010 (Mediolan) 333 3 Niemcy, Włochy

Łącznie 1 593 13 –

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku badań podejmowanych przez krajowych badaczy należy zwrócić 
uwagę na inny nieco problem. Po pierwsze, w badaniach ekonomicznych dotyczących 
nieruchomości publicznych używa się kilu terminów odnoszących się do realizacji 
pewnych czynności, podejmowanych przez właścicieli, posiadaczy czy też zarządców 
nieruchomości. Chodzi tu w szczególności o dwa najczęściej występujące terminy, 
których w literaturze anglojęzycznej nie rozróżnia się, tj. gospodarowanie nierucho-
mościami (ewentualnie gospodarka nieruchomościami) [14, 13, 21, 17] oraz zarzą-
dzanie nieruchomościami. Terminy te są różnie definiowane i różnie ujmowane. 
Dla przykładu gospodarowanie nieruchomościami gminy ujmować w dwojaki spo-
sób [15]: 1) w znaczeniu węższym – ogranicza się wtedy do nieruchomości, które 
stanowią gminny zasób nieruchomości (ewentualnie dodatkowo te nieruchomo-
ści, które gmina oddała w użytkowanie wieczyste), oraz w ujęciu szerszym – 2) do 

3 Co nie oznacza, że pojęcia real estate management nie używa się w kontekście badań z obszaru zarzą-
dzania strategicznego, ukierunkowanego np. na problematykę zarządzania portfelem nieruchomościowym [1].
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nieruchomości, które stanowią zasób nieruchomości gminy, jak również innych nieru-
chomości zlokalizowanych na terenie danej gminy (tak więc również nieruchomości 
prywatnych). Dodatkowo powstaje problem rozróżniania terminu gospodarowania 
od zarządzania nieruchomościami publicznymi. Sam termin „zarządzanie nierucho-
mościami” jest definiowany w literaturze polskiej najczęściej zgodnie z obowiązują-
cymi do 2013 roku zapisami art. 185 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
[24]. Według tego, nieistniejącego już zapisu zarządzanie nieruchomościami polega 
na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególno-
ści: 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, 
2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, 
3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa 
energetycznego, 4) bieżące administrowanie nieruchomością, 5) utrzymanie nieru-
chomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, 6) uzasadnione 
inwestowanie w nieruchomość. Jednocześnie w piśmiennictwie krajowym dominuje 
podejście, wg którego zarządzanie jest elementem gospodarowania, czego przykła-
dem może być definicja zaproponowana przez badaczy reprezentujących Ośrodek 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [8]. Według tej definicji „gospodarowanie nie-
ruchomościami jest zorganizowanym procesem podejmowania czynności faktycz-
nych zmierzających do osiągnięcia możliwie najlepszego (optymalnego) pożytku 
z nieruchomości, realizacji przyjętych planów i programów, optymalnego zarządza-
nia ograniczonymi zasobami nieruchomości, wykonywania zadań szczegółowych 
związanych z bieżącymi potrzebami, w tym łagodzenia konfliktów przestrzennych, 
racjonalnego inwestowania w nieruchomości, stosowania odpowiednich narzędzi 
oceny i nadzorowania realizowanych czynności oraz podejmowania innych niezbęd-
nych działań dotyczących nieruchomości, których celem jest realizacja i wykonywa-
nie zadań wynikających z racjonalnych przesłanek” [8, s. 24]. Definicja ta jednak nie 
pomaga rozstrzygnąć, gdzie jest granica między zarządzaniem a gospodarowaniem 
nieruchomościami, tym bardziej, że sugeruje – jak się wydaje w błędny sposób – że 
niektóre czynności, jak np. „stosowanie odpowiednich narzędzi oceny i nadzoro-
wania realizowanych czynności” wykracza poza przedmiot zarządzania nierucho-
mościami. Stąd też wniosek, że użycie w artykule naukowym terminu „gospodarka 
nieruchomościami” lub „gospodarowanie nieruchomościami” nie wyklucza, że 
tematyka badawcza będzie podejmowana – przynajmniej w części – z perspek-
tywy dyscypliny nauk o zarządzaniu. Ta uwaga jest szczególnie ważna w kontekście 
przygotowania tabeli 2, w której zaprezentowano artykuły naukowe dotyczące pro-
blematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami publicznymi, publiko-
wane w latach 2010–2015 w dwóch uznanych polskich czasopismach naukowych4 

4 Wybrano dwa najwyżej punktowane polskie czasopisma podejmujące przedmiotową problematykę 
z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyboru dokonano na podstawie Komunikatu Ministra 
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o zasięgu międzynarodowym5, tj.: „Real Estate Management and Valuation”6 oraz 
„Świat Nieruchomości”.

Tabela 2.  Artykuły naukowe podejmujące problematykę gospodarowania 
i zarządzania nieruchomościami publicznymi, publikowane w latach 
2010–2015 w czasopismach „Real Estate Management and Valuation” oraz 
„Świat Nieruchomości”

Czasopismo/Rok Liczba artykułów Liczba artykułów tematycznych

„Świat Nieruchomości” 2015 35 1

„Świat Nieruchomości” 2014 40 2

„Świat Nieruchomości” 2013 35 0

„Świat Nieruchomości” 2012 37 3

„Świat Nieruchomości” 2011 38 1

„Świat Nieruchomości” 2010 34 0

Łącznie 219 7

“Real Estate Management and Valuation” 2015 39 2

“Real Estate Management and Valuation” 2014 41 2

“Real Estate Management and Valuation” 2013 41 3

„Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego 
Nieruchomości” 2012 86 7

„Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego 
Nieruchomości” 2011 66 10

„Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego 
Nieruchomości” 2010 44 9

Łącznie 317 33

RAZEM (oba czasopisma) 536 40

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że tematyka nieruchomości publicznych nie 
stanowi głównego przedmiotu dociekań również w Polsce; w analizowanym okre-
sie jedynie 7,5% artykułów w dwóch analizowanych czasopismach podejmowało 
ten problem. Zdecydowana większość badań miała wyraźnie charakter interdyscy-
plinarny z pogranicza dyscypliny ekonomii i nauk o zarządzaniu (znacznie rzadziej 
z finansów). Ze względu jednak na specyfikę wykorzystanych metod badawczych 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz 
z liczbą punktów przyznanych za publikację w tych czasopismach. Z komunikatu wynika, że czasopisma posia-
dają odpowiednio: „Real Estate Management and Valuation” 12 punktów, „Świat Nieruchomości” 10 punktów.

5 W obu czasopismach swoje badania publikują autorzy zagraniczni (w 2015 roku w „Świecie Nierucho-
mości” i „Real Estate Management and Valuation” było po 17% autorów z afiliacją zagraniczną). Ponadto oba 
czasopisma są indeksowane w zagranicznych bazach, takich jak: EBSCO, CEJSH czy też EconPapers-RePEc, 
a dodatkowo ”Real Estate Management and Valuation” w prestiżowym Elsevier – SCOPUS.

6 Do roku 2012 „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”.
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(metody statystyczne)7 oraz dużego stopnia uogólnień oraz formułowania prawidło-
wości dotyczących gospodarki nieruchomościami część artykułów (zob. [7, 18, 14, 
17, 21]) należy zakwalifikować do dyscypliny ekonomia. Część natomiast, ze względu 
na zaproponowane ujęcie metodyczne (np. studium przypadku jako dominująca 
metoda badawcza) oraz jednoczesne ukierunkowanie wnioskowania w kierunku 
postulatów praktycznych, które mogą być wykorzystane przez jednostki publiczne 
w procesie racjonalizowania i usprawniania procesu zarządzania nieruchomościami, 
należy zaliczyć do prac w ramach dyscypliny nauk o zarządzaniu (zob. [2, 3, 9, 23]). 
Dodatkowo część badań ma charakter interdyscyplinarny – w rozumieniu podej-
mowania wątków badawczych z równych dziedzin nauki, nie tylko ekonomicznych 
– w tym w szczególności z zakresu prawa oraz nauk technicznych (zob. [4, 12, 19].

Podsumowanie

Nauki o zarządzaniu obejmują zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie 
w organizacjach racjonalnych decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczyniając się 
do osiągnięcia ich celów [16]. W przypadku sfery publicznej nieruchomości są trak-
towane jako narzędzie do osiągania celów, które są związane z realizacją poszczegól-
nych zadań spoczywających na państwie, samorządzie terytorialnym oraz różnych 
jednostkach organizacyjnych przez nie tworzonych, a wynikających wprost z kon-
kretnych ustaw, uchwał czy też rozporządzeń. Stąd też w przypadku problematyki 
nieruchomości publicznych, w której przenikanie się ekonomii i nauk o zarządza-
niu jest szczególnie częste, pojawiają się nierzadko wątki natury prawnej. Jeśli chodzi 
o metody badawcze, to w analizowanym obszarze wykorzystuje się różne instrumen-
tarium, często uzależnione od konkretnego celu badań, jednak najczęściej sięga się 
do studium przypadku. Warto w tym miejscu podkreślić, że przeprowadzona analiza 
literatury upoważnia do zwrócenia uwagi, że często pewien niedosyt budzi warstwa 
metodyczna realizowanych badań z wykorzystaniem tej metody; wydaje się, że zbyt 
mało miejsca poświęca się na wyjaśnienie metody wyboru przypadków, metody gro-
madzenia danych (dominuje tu gromadzenie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrz-
nej organizacji, przy znacznie rzadszym wykorzystaniu metody obserwacji czy też 
wywiadu), czy też samego sposobu prowadzenia badań terenowych. Dbałość o te i inne 
etapy badania naukowego przy pomocy metody studium przypadku – tak powszech-
nie wykorzystywanej w bardzo różnych subdyscyplinach zarządzania – będzie służyć 

7 W toku realizacji celu zmierzającego do wskazania zagadnień z obszaru problematyki nieruchomo-
ściowej, które są podejmowane z perspektywy nauk o zarządzaniu, szczególnie przydatny był komunikat 
Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Nr 7/2010 [16].
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ograniczaniu ewentualnych zarzutów stawianych końcowym uogólnieniom badaw-
czym z zakresu zarządzania nieruchomościami publicznymi8.

Ponadto w toku realizacji badań zwrócono uwagę na dodatkowy problem meto-
dyczny, związany z definiowaniem podstawowych terminów – w tym prawidłowego 
rozróżnienia dwóch podstawowych terminów pojawiających się w krajowej literatu-
rze, takich jak zarządzanie nieruchomościami i gospodarowanie nieruchomościami 
– które nie w każdej sytuacji można ograniczać do ustawowego rozumienia tych pojęć, 
zwłaszcza w kontekście badań podejmowanych przez ekonomistów. Zdaniem autora 
temu wątkowi powinny być podporządkowane osobne studia literatury.
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NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ 
NAUK O ZARZĄDZANIU

Streszczenie

W artykule zaprezentowano problematykę nieruchomości publicznych jako interdyscypli-
narny obszar badawczy w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, wskazując zagadnienia, 
które są podejmowane z perspektywy nauk o zarządzaniu, oraz zidentyfikowano główne pro-
blemy, które z tym się wiążą. Badania są oparte na analizie literatury przedmiotu; przeanali-
zowano wystąpienia konferencyjne z lat 2010–2015 na największej tematycznej europejskiej 
konferencji naukowej European Real Estate Society, a także artykuły naukowe publikowane 
w latach 2010–2015 w dwóch krajowych kwartalnikach naukowych o zasięgu międzynaro-
dowym („Real Estate Management and Valuation” oraz „Świat Nieruchomości”). Przepro-
wadzone badania upoważniają do stwierdzenia, że nieruchomości publiczne nie należą do 
głównego nurtu badawczego w ramach badań ekonomicznych związanych z nieruchomo-
ściami (dominuje problematyka nieruchomości w sektorze prywatnym), a jeśli pojawiają się 
badania w tym obszarze, to najczęściej dotyczą nieruchomości komunalnych. Ponadto w arty-
kule wrócono uwagę na szereg problemów metodycznych w ramach realizowanych badań 
w przedmiotowym obszarze, głównie związanych z nazewnictwem – w tym prawidłowego 
rozróżnienia podstawowych pojęć, takich jak zarządzanie nieruchomościami i gospodaro-
wanie nieruchomościami – oraz przy realizacji badań empirycznych, głównie związanych 
z właściwym wykorzystaniem metody studium przypadku.

Słowa kluczowe: nieruchomościami, nieruchomości publiczne, 
zarządzanie, nauki o zarządzaniu, zarządzanie publiczne

PUBLIC REAL ESTATE AS A FIELD OF MANAGEMENT 
RESEARCH

Abstract

The aim of this paper is to present the problem of the real estate as an interdisciplinary area 
of   research within the field of economics and management. Because of the author's research 
interests, range of studies has been limited to public property (property of the State Treasury 
and local government). The article presents the literature review based on 40 papers published 
in two Polish real estate journals (“Real Estate Management and Valuation” and “World of 
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Real Estate Journal”) and 13 papers presented during European Real Estate Society confer-
ences from 2010 to 2015. According to this research we can conclude that public property 
management is a new and developing sub-discipline with separate methodological issues. 
The paper closes with suggestions for future research in this field.

Key words: real estate management, public real estate, 
management, management science, public management




