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UWAGI DO PROJEKTU OBWIESZCZENIA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU  
W SPRAWIE STANDARDU ZAWODOWEGO RZECZOZNWACÓW MAJĄTKOWYCH NR 2 –  

WYCENA NIERUCHOMOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO 
 

Lp. 
Zgłaszają

cy uwagę 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu 

Propozycja zapisu Uzasadnienie 

1 MSRM 
PKT. 2.2. Skreślić następuję zdania: Co do zasady, 

podstawę wyceny stanowi rynek lokalny. W 

szczególnych przypadkach, podstawą 

wyceny może być rynek regionalny, 

krajowy lub zagraniczny. Przyjęcie innego 

rynku niż rynek lokalny wymaga 

uzasadnienia w operacie szacunkowym 

 
  

Nie ma definicji rynku lokalnego. Posługiwanie się tym pojęciem jest zatem nieprecyzyjne. Co 

to jest rynek lokalny w kontekście obszaru rynku? Nie ma takiego rozróżnienia „rynek 

lokalny”, które można sztywno zdefiniować. Dla stacji paliw może rynkiem właściwym 

(lokalnym) być rynek ogólnopolski, dla lokali mieszkalnych rynek osiedla mieszkaniowego, 

lub dzielnicy, lub całego miasta, dla lokali apartamentowych wybrane lokalizacje z dużego 

obszaru, dla gruntów rolnych typowych obszar gminy lub mniejszy niż gminy a podział 

administracyjny albo nie ma znaczenia albo jest co najwyżej obszarem umownym 

upraszczającym odniesienie, dla dużych gruntów rolnych obszar co najmniej jednego 

województwa lub kilku sąsiednich.  

Każda sztywna definicja rynku lokalnego będzie zawsze niewłaściwa dla jakieś grupy 

nieruchomości. Oznacza to, że rynku lokalnego nie da się poprawnie zdefiniować, bo rynek 

właściwy dla wyceny za każdym razem nie tylko może, ale wręcz musi być inny. 

2 MSRM 
PKT. 2.3. Skreślić: Podobieństwo społeczne  

 

Używanie nieostrych i niezdefiniowanych pojęć rodzi tylko sprzeczności polegające na 

różnym rozumieniu tego samego pojęcia przez każdą odrębną osobę. 

Wskazać należy, że cały punkt 2.3. w zawarty w projekcie jest sprzeczny z zapisami punktu 

2.2. w zakresie uregulowań związanych z „rynkiem lokalnym”. Po wykreśleniu z Puntu 2.2. 

całego akapitu zaczynającego się słowami „co do zasady…”  usuwa tę sprzeczność 

3 MSRM 
PKT 2.4.  

 

Skreślić cały punkt 1. Nieprecyzyjne i mogące budzić wiele wątpliwości sformułowania.  

 

- słowo „zbliżone” - nie jest to pojęcie zdefiniowane, na różnych segmentach oznacza co 

innego, np. wśród działek przeznaczonych pod domy nieruchomościami podobnymi są 

działki o pow.  400 i 1000m2 a w segmencie działek rolnych: 1ha – 5 ha, w segmencie 

zabudowy inwestycyjnej to 25 arów i 200 arów. Analogicznie na rynku lokali, budynków 

mieszkalnych, budynków magazynowych. Czy, np.: lokale mieszkalne o powierzchniach 

51m2, 60m2 i 69m2 spełniają kryterium zbliżonej powierzchni? 

- pojęcie „w miarę możliwości jednorodny” 
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Czy rynek jednorodny to taki kiedy będą spełnione wszystkie trzy podpunkty – a, b, c? 

 - pojęcie „renoma nieruchomości”.  

W jakich przypadkach nieruchomości mają zbliżoną renomę? 

        

2. Zawężenie warunków określenia rynku utrudni wycenę na rynkach o niskiej aktywności i 

dużej zmienności przedmiotów transakcji. 

 

3. Czy rynek nieruchomości, o którym mowa w punkcie 2.4. oznacza rynek nieruchomości 

mogących potencjalnie trafić do obrotu czy rynek nieruchomości, które faktycznie były 

przedmiotem obrotu?  

 

4. W postępowaniach administracyjnych i sądowych wielokrotnie będą podnoszone zarzuty 

dotyczące tych zapisów.  

Będzie to wydłużać postępowania, ponieważ biegli sądowi będą musieli wielokrotnie 

wyjaśniać i uzasadniać, że przyjęty do analizy rynek wypełnia wszystkie te punkty. A w razie 

wątpliwości, będą zlecane kolejne opinie.  

 

Należy dodać, że w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

istnieje definicja nieruchomości podobnej, która jest wystarczająca dla określenia rynku 

jednorodnego: 

„16) nieruchomości podobnej – należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest 

porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, 

stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.” 

5. Użycie, do oceny parametru wielkości, przymiotnika zbliżony, w przypadku ograniczeń w 

zakresie obszaru analizowanego rynku nieruchomości, wynikającego np.: z ustawy z dnia 8 

lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, niejednokrotnie będzie powodowało brak 

możliwości wykonania wyceny, gdyż często prawo do rekompensaty obejmuje 

wielkopowierzchniowe majątki, a wskazana ustawa ogranicza stosowanie porównywalnego 

rynku nieruchomości do konkretnych województw, a nawet mniejszych jednostek 

administracyjnych.   

Ponadto wymagania względem obszaru analizowanego rynku, wynikające z punktu 2.3. 

projektu Ministra, tak w zakresie czynników ekonomicznych i społecznych wpływających na 
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poziom cen nieruchomości jak i odejściu od kryterium podziału administracyjnego, są 

sprzeczne z art. 11.1 i 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r., oraz § 48.1 i 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego. 

6. Wręcz enumeratywne kryteria, z uwzględnieniem których należy określić rynek 

nieruchomości, jak: powierzchnie gruntów, lokali czy budynków, sugerują, iż są to 

podstawowe kryteria analizowanego rynku, podczas gdy mogą zaistnieć sytuacje, kiedy to 

powierzchnia gruntu czy też stan prawny nieruchomości będą miały niewielkie bądź nawet 

znikome znaczenie, wobec innych aspektów. 

Przykładem takiej sytuacji będzie wycena nieruchomości gruntowej (bez składników 

budowlanych) w centrum dużego miasta, np.: Krakowa. Wypełniając przesłanki ujęte w 

punkcie 2.4. należy analizować rynek nieruchomości pod względem: cech fizycznych – np.: 

wycenie podlega działka o powierzchni 0,5ha.; stanu prawnego – wycenie podlega prawo 

użytkowania wieczystego. 

Natomiast, stan faktyczny rynku nieruchomości pokazuje, że w centralnych częściach 

większych czy też mniejszych miast, ceny są kształtowane w zasadniczej mierze, poprzez 

samo położenie właśnie w centrum miasta, a cechy fizyczne mogą mieć znaczenie, ale 

drugorzędne.  

Zaproponowane w standardzie ujednorodnienie nieruchomości porównawczych w zakresie 

cech fizycznych nieruchomości jest niezrozumieniem art. 4 pkt 16 ustawy. Oznacza szukanie 

nieruchomości w rozumieniu potocznym prawie identycznych co jest zbędne, jednocześnie 

niemożliwe i nierealne do zastosowania i wręcz sprzeczne z zapisem ustawy oraz z procedurą 

porównywania 

4 MSRM PKT 2.5 
Skreślić cały punkt Wymienione w tym punkcie elementy (m.in. informacje o ofertach, preferencje nabywców) 

wskazane są jako przydatne, a nie obligatoryjne. Postulat wskazania ich w ramach analizy 
rynku nie znajduje uzasadnienia w przepisach. Należy tu zwrócić uwagę, że nie istnieje żadne 
sformalizowane,  systemowe źródło obiektywnych i weryfikowalnych danych w tym zakresie.  
Poza tym, dyspozycję sformułowano nielogicznie - o ile bowiem wykorzystano zwrot „w 
szczególności”, to nie można w jego wykonaniu wskazywać niezdefiniowanych „innych 
istotnych informacji”. 
Zapis „ – preferencje nabywców” jest szkodliwy i nieprzydatny ze względu na ogólnikowość 

pojęcia. Używanie zwrotu „preferencje nabywców” powszechnie obecnie służy do 

zaniechania badania i ustalania wpływu cech na ceny zastępując je intelektualnym 
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wymyślaniem cech i wymyślaniem natężenia (rozumianego jako wielkości) tych cech. 

Pozostawienie tego zwrotu pozwoli na zupełną dowolność w kształtowaniu wartości 

nieruchomości w oderwaniu od rynku przez autora operatu. 

5 MSRM PKT 2.6. 
Skreślić cały punkt 

 

Lub 

Proponowana treść 

 

Informacje o cenach transakcyjnych 

służących jako podstawa wyceny przyjmuje 

się na podstawie umów sprzedaży 

zawartych w formie aktu notarialnego. 

Informacje o czynszach i innych dochodach 

z nieruchomości pozyskuje się z 

dostępnych umów najmu i dzierżawy, 

materiałów gromadzonych w ewidencji 

gruntów i budynków, materiałów 

znajdujących się w posiadaniu zarządców i 

pośredników nieruchomości, ofert, 

wywiadu środowiskowego oraz wszelkich 

innych dostępnych metod. Sposób 

pozyskania danych musi być opisany w 

operacie szacunkowym.  

 

1. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zdanie nr 2 w tym punkcie jest niepoprawne 

językowo, ponieważ trudno dociec jego właściwego sensu. 

 

W ustawie o gospodarce nieruchomościami w art. 155 wymieniony jest katalog źródeł z 
których należy korzystać przy szacowaniu nieruchomości. Katalog źródeł danych jest 
otwarty, poprzez sformułowanie „w szczególności”, toteż nie jest wykluczony jako źródło 
informacji o cenach np. Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości, w którym odnotowywane są 
m.in. informacje wynikające z treści notarialnych umów kupna-sprzedaży.  
Proponowany zapis jest o tyle niefortunny, że może być interpretowany jako bezwzględny 
nakaz osobistego wglądu do treści aktów notarialnych przez rzeczoznawcę, celem analizy ich 
treści - czego ustawodawca przecież nie wymaga. Rzeczoznawca ma wykorzystywać dane z 
aktów notarialnych, a tego jakim sposobem je pozyska prawodawca nie uregulował – jest 
zatem w pełni legalne wykorzystanie danych wynikających wprost z treści aktów 
notarialnych, które to dane zdeponowano np. w stworzonych przez rzeczoznawców bazach 
danych, z ustawicznie i z mozołem zasilanych przez ich danymi. W bazach tych 
odnotowywane są także informacje pozwalające ocenić przydatność konkretnych danych do 
konkretnej wyceny. 
 

2. Treść zdania 2 (w tym punkcie) w postaci ustalonej przez Ministra musiałaby iść w 

parze z przyjęciem przepisu prawa nakazującego Spółdzielniom Mieszkaniowym 

udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym aktów notarialnych, dotyczących 

sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokalu. Powszechnie wiadomym jest, 

że od lat znikoma ilość Spółdzielni udostępnia rzeczoznawcom majątkowym treści aktów 

notarialnych. Większość Spółdzielni sprzedaje sporządzone przez pracownika Spółdzielni 

zestawienia zasłaniając się przepisami ochronie danych osobowych są też spółdzielnie, które 

pobierają wygórowane opłaty za udostępnianie aktów po to by zniechęcić rzeczoznawców 

(np. 100 zł za wgląd do jednego aktu.). 

 

Wprowadzenie zapisów zdania 2 w tym punkcie i jednoczesny brak nakazu prawnego 

nakładającego na Spółdzielnie Mieszkaniowe obowiązku udostępniania rzeczoznawcom 

majątkowym aktów notarialnych sparaliżuje wycenę ograniczonych praw rzeczowych w 

szczególności; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.  

Spowoduje to również całkowity paraliż takich wycen w postępowaniach sądowych.  
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Biegli będą musieli odmówić wykonania opinii w przypadku, kiedy nie uzyskają od 

Spółdzielni pełnych treści aktów notarialnych dotyczących sprzedaży spółdzielczych 

własnościowych praw do lokalu. 

 

3. Treść punktu niezgodna z pkt. 6.6. projektu standardu. Umowy najmu lub dzierżawy nie 

wymagają formy aktu notarialnego, a nawet nie wymagają formy pisemnej. 

 

4. Zapis dotyczący obowiązku osobistego analizowania treści aktów notarialnych przez 

rzeczoznawcę ogranicza możliwość pozyskiwania informacji o rynku nieruchomości z innych 

źródeł – np. wspólne bazy danych o cenach transakcyjnych tworzone przez 

rzeczoznawców na podstawie badania aktów notarialnych.  

 

5. Każdorazowe analizowanie wszystkich aktów notarialnych osobiście przez rzeczoznawcę 

majątkowego spowolni proces wyceny, wydłuży postępowania administracyjne i sądowe 

zwiększy koszty tych postępowań, zwiększy również obciążenie pracą pracowników 

Starostw. 

6 MSRM PKT 2.7. 
Skreślić cały punkt 

 

1. Treść punku budząca wiele wątpliwości.  

Dla jednego rodzaju nieruchomości możliwa jest wycena za pomocą różnych jednostek 
porównawczych z których należy wybrać jedną i konsekwentnie ją stosować. Wybór 
najczęściej wynika z analizy transakcji. Wprowadzanie zatem jakichkolwiek ograniczeń jest 
niecelowe i wręcz szkodliwe, gdyż nikt nie jest w stanie na etapie opracowywania standardu 
przewidzieć wszystkich możliwości. Jednostką porównawczą może zupełnie prawidłowo być 
nieruchomość a także inne jednostki odniesienia jakie używane są na rynku nieruchomości 
(jak na przykład PUM stosowany przez deweloperów – rzeczoznawca nie może nie stosować 
takich jednostek jakie pojawiły się na rynku lub pojawia się w przyszłości).  Rynek nie jest 
strukturą o niezmiennym charakterze, rynek ewoluuje a wprowadzanie ograniczonych 
enumeratywnie wymienionych jednostek odniesienia może powodować odspojenie wyceny 
od realiów zmieniającego się rynku. 
Sformułowanie z „uzasadnionych przypadkach” jest truizmem, gdyż zawsze wybór jednostki 

wynika zawsze z wewnętrznego przemyślenia (uzasadnienia) rzeczoznawcy. 

 

Z analizy aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Krakowie za 

ostatnie 2 lata wynika, że 50 % takich aktów notarialnych nie zawiera żadnych danych 

dotyczących powierzchni budynków albo są to jednostki niewspółmierne, czyli powierzchnie 

użytkowe lub powierzchnie zabudowy lub kubatury. 

 



Załącznik do pisma nr DGN-V.452.2.2018.EG.5 

 

 

 

Wprowadzenie tego punktu i jednoczesny brak nakazu prawnego nakładającego na 

notariuszy obowiązek podawania w aktach notarialnych powierzchni użytkowej 

budynków będzie w każdym przypadku powodowało konieczność uzasadniania przez 

rzeczoznawcę nieprzyjęcia powierzchniowej jednostki porównawczej oraz uzasadniania i 

udowadniania, że przyjęte do wyceny nieruchomości tworzą rynek jednorodny, co 

wydłuży postępowania zarówno administracyjne jak i sądowe. 

 

Kluczem do prawidłowych i sprawiedliwych wycen jest prawne zobligowanie notariuszy do 

opisywania nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży, poprzez usystematyzowanie i 

zestandaryzowanie informacji jakie mają być zawarte w aktach notarialnych. 

Ponadto ostatnie zdanie punktu jest nieprawidłowe względem zdania pierwszego.  

W miejscu:  

W uzasadnionych przypadkach jednostką porównawczą może być nieruchomość, 

powinno być: 

W uzasadnionych przypadkach jednostką porównawczą może być cena za nieruchomość. 

 

7 MSRM 
PKT2.8 

 

Skreślić cały punkt 

Lub 

Proponowana treść 

Cechy nieruchomości, które były 

przedmiotem sprzedaży na określonym dla 

potrzeb wyceny rynku nieruchomości 

ustala się wykorzystując wszelkie 

niezbędne i dostępne informacje zawarte w 

dokumentach i rejestrach zawierających 

dane o nieruchomościach. Na tej podstawie 

tworzy się zbiór nieruchomości podobnych 

stanowiący podstawę wyceny.  

Źródła informacji o cechach nieruchomości, 

które były przedmiotem sprzedaży należy 

wskazać w operacie szacunkowym. 

1. Treść punktu 2.8 w przedłożonym projekcie należy uznać za kuriozalną, a to przez 

bezwzględny nakaz dokonywania oględzin nieruchomości, które były przedmiotem 

sprzedaży na określonym dla potrzeb wyceny rynku.  

2. Praktyczna realizacja tego wymogu jest niemożliwa, ponieważ rzeczoznawcy majątkowi 

nie mają jakichkolwiek narzędzi do wyegzekwowania tego nakazu od podmiotów, które w 

dacie dokonywania czynności szacowania władają nieruchomościami zaistniałymi 

wcześniej w obrocie. Wejście na teren nieruchomości jako uprawnienie rzeczoznawcy 

uregulowano jedynie w ściśle określonych przypadkach (działania rzeczoznawcy na 

zlecenie organów administracji publicznej lub sądów), przy tym uprawnienie to dotyczy 

wyłącznie nieruchomości wycenianych (art. 155, ust. 4), a nie nieruchomości, które przed 

datą dokonywania wyceny były przedmiotem sprzedaży. 

3. Należy też wskazać, że bezpośrednie oględziny nieruchomości z opóźnieniem w stosunku 

do daty sprzedaży mogą być niecelowe również z tego względu, że stan nieruchomości 

mógł ulec znacznym zmianom po sprzedaży. 

4. W odniesieniu do proponowanego zapisu prosimy zwrócić uwagę na rzymską paremię 

prawniczą Impossibilium nulla obligatio est, znaną też w wersji Ad impossibilia nemo 

obligatur (nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych), która stała się podwaliną 

jednej z podstawowych zasad praworządności i koncepcji tzw. wewnętrznej moralności 
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 prawa, a która oznacza, iż dobre prawo nie wymaga rzeczy niemożliwych od jego 

adresata. Nie powinien istnieć konflikt między chęcią spełniania obowiązku postępowania 

zgodnie z normami prawnymi, a rzeczywistą niemożliwością jego realizacji  

5. Czynnością niemożliwą do wykonania co do zasady jest obejrzenie sprzedanych 

nieruchomości, choć zdarzają się wyjątki. 

 

6. W jaki sposób rzeczoznawcy mają dokonać oględzin lokali i budynków? 

 

7. Data sprzedaży może różnić się od daty wyceny nawet o 2 lata. W okresie tym 

nieruchomość zabudowana może zostać poddana remontowi generalnemu, przeciwnie 

ulec zniszczeniu lub jest stan może się pogorszyć. Działka niezabudowana może w tym 

okresie może zostać zabudowana, ogrodzona, utwardzona, itp. 

 

Kluczem do prawidłowych i sprawiedliwych wycen jest prawne zobligowanie notariuszy 

do opisywania stanu nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży w dacie 

sprzedaży, poprzez usystematyzowanie i zestandaryzowanie informacji jakie mają być 

zawarte w aktach notarialnych. 

8 MSRM 
PKT 2.9 

 

Skreślić cały punkt 

 

Lub 

 

Proponowana treść 

Podejście porównawcze stosuje się 
wykorzystując w miarę możliwości 
wszystkie transakcje podobne na przyjętym 
rynku nieruchomości. W przypadku dużej 
ilości można wybrać z nich nieruchomości 
reprezentatywne. Jednocześnie na ubogich 
rynkach wykonanie wyceny w oparciu o 
wszystkie istniejące i jednocześnie tylko 
dwie transakcje nie powinno być 
traktowane jako niedopuszczalne. 
 

 

1. Błędny zapis, powinno być „metodę porównywania parami” a nie podejście porównawcze. 

2. Obecna treść proponowanego standardu wręcz sugeruje, że wystarczą trzy transakcje 

nieruchomości do wyceny. Gdy na ubogim rynku wystąpią zaledwie trzy nieruchomości to 

jest to zasadne, gdyby wystąpiły dwie transakcje nieruchomości to też ma sens wykonać 

porównanie tylko do dwóch.   

3. Lecz zasadą powinno być zupełnie co innego: wykorzystanie całego przyjętego i 

określonego przez siebie rynku. Porównanie parami można przy obecnych możliwościach 

obliczeniowych zrobić tak samo na kilku jak i na kilkudziesięciu transakcjach. Oczywistym 

jest, że porównanie na większej zwraca większą dokładność.  

4. Wskazanie w projekcie standardu „co najmniej trzech nieruchomości podobnych”, 

oznacza, że wykonanie wyceny poprzez porównanie do trzech transakcji jest prawidłowe i 

wystarczające.  

5. Prowadzić to może do absurdu. Na przykład możliwe będzie oszacowanie wartości 

każdego lokalu mieszkalnego w dużym mieście przy pomocy trzech transakcji. I takie 

postępowanie będzie w pełni zgodne ze standardem, lecz co jest oczywiste nieprawidłowe 

co do oszacowanej wartości. 

6. Poza tym, jeżeli wystarczą tylko trzy transakcje to rzeczoznawca będzie mógł z dużego 

zbioru wybrać trzy najtańsze lub (najdroższe) co prowadzić będzie do kształtowania 



Załącznik do pisma nr DGN-V.452.2.2018.EG.5 

 

 

 

wyniku w oderwaniu od kształtowania się cen całego rynku nieruchomości. 

 

7. Niezrozumiałe zdanie 2 – czy dążenie do utworzenia większego zbioru nieruchomości 

podobnych należy rozumieć jako konieczność wykorzystania całego utworzonego zbioru 

w parach porównawczych czy dla potrzeb ustalenia zakresu cenowego?  

 

8. Treść punktu jest już uregulowana w akcie wyższego rzędu tj. Rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego§ 4 

pkt. 3, 4 i 5. 

9 MSRM 
PKT 2.10 

 

Proponowana treść 

 

W operacie szacunkowym zamieszcza się 

analizę zmienności cen w czasie 

uzasadniającą przyjęty wskaźnik zmiany 

cen. 

Treść punktu jest już uregulowana w akcie wyższego rzędu tj. Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami art. 153 ust. 1.  

Ponadto, co oznacza stwierdzenie: wyraźna zmiana poziomu cen oraz jakie kryteria należy 

zastosować, aby uznać, iż dane są wystarczające lub nie?  

Proponowany zapis wykracza poza uregulowania ustawy (art. 153, ust.1 UGN), w której 
przewidziano konieczność uwzględnienia zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu, a nie 
konieczność aktualizacji cen na datę określenia wartości.  
Aktualizacja cen może być jednym ze sposobów realizacji nakazu ustawowego, ale nie 
jedynym. Zbędna i wysoce niebezpieczna dla precyzji diagnozy w zakresie oddziaływania 
upływającego czasu na poziom cen, jest dyspozycja, aby stosownych analiz dokonywać co do 
zasady na bazie danych odnoszących się do nieruchomości podobnych ze zbioru 
stanowiącego podstawę wyceny. Dynamika rynku - wyrażana najczęściej trendami zmiany 
cen - winna być analizowana na bazie obszernych zestawów danych, ponieważ o trendach 
można mówić głównie w odniesieniu do zjawisk występujących często – wręcz masowych. 
Analiza dynamiki rynku, aby była wiarygodna, winna być dokonywana w skali makro, a nie w 
skali mikro, jak to się dzieje, kiedy wykorzystywane są ceny nieruchomości podobnych ze 
zbioru stanowiącego podstawę wyceny. Efekty tego rodzaju mikro analiz, mogą być istotnie 
zdeformowane (i często takie są), co wynika z faktu, że w większym stopniu na wynik tych 
analiz wpływa zróżnicowanie cech w niewielkiej puli danych, niż faktyczne zmiany cen 
wynikające z upływu czasu. W obszernych zestawach danych zróżnicowanie cech jest 
wprawdzie nie mniejsze, ale nieruchomości na przestrzeni analizowanego okresu są w tym 
względzie w znacznym stopniu wymieszane (zhomogenizowane) co pozwala w bardziej 
wiarygodny sposób wyekstrahować wpływa samego czasu na poziom cen. 

10 MSRM 
PKT 2.11 

 

Skreślić cały punkt 

lub 

Proponowana treść 

W operacie szacunkowym zamieszcza się 

1. Zapis budzi bardzo duże wątpliwości.  

Komu opisy powinny umożliwiać zrozumienie uwarunkowań dokonanych czynności, 

przyjętych rozwiązań i toku obliczeń?   

Komu opisy powinny umożliwiać weryfikację operatu szacunkowego pod względem 
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zbiór nieruchomości porównawczych, które 

opisuje się cechami istotnymi w 

kształtowaniu się cen. 

 

jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa?  

 

Kto ma oceniać, czy operat jest logiczny, zupełny, oraz wiarygodny i co to oznacza? 

Używanie takich pojęć dla oceny operatu będzie przysparzać wielu problemów. 

Czy operat aby był prawidłowy winien być równocześnie logiczny, zupełny oraz 

wiarygodny? 

Jeśli będzie logiczny i wiarygodny a nie będzie zupełny - to czy będzie uznany za 

nieprawidłowy? 

 

Jeśli strona w postępowaniu administracyjnym lub sądowym zarzuci biegłemu, że 

opisy nie umożliwiają jej zrozumienia uwarunkowań dokonanych czynności, 

przyjętych rozwiązań i toku obliczeń?  

W jaki sposób ma się obronić rzeczoznawca? 

Stronami w postępowaniach są często osoby nie znające podstawowych działań 

matematycznych oraz zasad logiki.  

 

Natomiast weryfikację pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa  

winien dokonywać  wyłącznie Sąd. 

 

W przypadku wprowadzenia tego punku uprzejmie prosimy Ministerstwo  

o przygotowanie załączników do Standardu przedstawiających wzór operatów 

szacunkowych (jeden sporządzony metodą porównywania parami a jeden metodą 

korygowania ceny średniej), które spełniają  wszystkie wymogi standardu oraz są 

logiczne, zupełne i wiarygodne. 

11 MSRM 
PKT 2.12 

 

Skreślić cały punkt 

 

1. Analiza i charakterystyka rynku ma przede wszystkim na celu ustalenie cech rynkowych 

i ich wpływu na kształtowanie się cen. Błędem merytorycznym jest ustalanie cech 

wyłącznie na podstawie trzech (co jest dopuszczone zapisami pkt. 2.9. oraz 3.3 standardu) 

nieruchomości porównawczych. Ponadto, jeżeli wybierze się te najbardziej podobne, a 

więc niczym się nie różniące od siebie i od przedmiotu wyceny, to nie będzie można 

zidentyfikować żadnych cech różnicujących. 

12 MSRM 
PKT 2.13. Proponowana treść 

Jeżeli przepis szczególny nakazuje 
uwzględnić w procesie wyceny określone 
cechy, to należy alternatywnie: 

1) uwzględnić tę cechę na etapie 

 
Jasne wymogi w tym względzie wyeliminują, lub co najmniej ograniczą wątpliwości w tym 
względzie.  
Analiza rynku to fundament każdej wyceny, a odszyfrowana przez rzeczoznawcę 
majątkowego w jej ramach zależność „zmienność cech contra zmienność cen” to istota 
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selekcji nieruchomości 
podobnych i do tego stopnia 
rygorystycznie, że wynikiem tej 
selekcji będą nieruchomości 
identyczne z nieruchomością 
wycenianą od względem 
obligatoryjnej cechy, lub 

2) należy w ramach analizy rynku 
ustalić czy i z jaką siłą 
zróżnicowanie w ramach cechy 
obligatoryjnej powoduje 
zmienność cen nieruchomości 
zakwalifikowanych jako podobne. 

wyceny dokonywanej w podejściu porównawczym. 
 
Podobieństwo na etapie doboru nieruchomości podobnych może być dogłębnie 

egzekwowane już na etapie selekcji danych transakcyjnych. Jeżeli selekcja „po cechach” 

nieruchomości była na tyle rygorystyczna, że poskutkowała wytypowaniem nieruchomości, 

które w zakresie jakiejś cechy są identyczne, to cecha ta winna być w toku dalszej analizy 

pominięta jako wpływająca na zmienność cen.  

13 MSRM 
PKT 2.14. Proponowana treść 

Dla każdej z przyjętych cech rynkowych 
należy określić i opisać ich stany według 
przyjętej skali ocen. Stany cech można 
przedstawić w sposób przymiotnikowy lub 
liczbowy 

Określenie „binarny” jest o tyle niewystarczające, że w jego zakresie może być opisywany 

stan danej cechy jedynie na 2 poziomach. Określenie „liniowy” wskazuje z kolei wyłącznie na 

możliwość poszukiwania zależności liniowych dla funkcji opisujących „zróżnicowanie cech vs 

zróżnicowanie cen”, kiedy w wielu przypadkach lepiej takie zależności opisują funkcje 

nieliniowe (przykładowo funkcja logarytmiczna opisująca zależność ceny jednostkowej 

gruntu od powierzchni działki). Określenie „liczbowy” jest o tyle uniwersalne, że w jego 

zakresie mieszczą się zależności binarne, jak też liniowe i nieliniowe. 

14 MSRM 
PKT 2.15. Skreślić cały punkt 

 

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest ustalić siłę oddziaływania poszczególnych cech 
rynkowych na ceny nieruchomości, co pozwala następnie: 

a) porównywać nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, 
kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego 
i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy 
tych nieruchomości (§4, ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości ...), 
lub 

b) dokonywać korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami 
korygującymi, uwzględniającymi różnicę w poszczególnych cechach tych 
nieruchomości (§4, ust. 4), 

jednak z żadnego przepisu prawa nie wynika konieczność wykorzystywania tzw. wag cech 
rynkowych.  
Nigdzie w przepisach tego rodzaju narzędzie nie jest wskazywane.  
Wielu rzeczoznawców od dawna wykorzystuje rozwiązania inne niż tzw. wagi cech do 

realizacji tego, co wynika z treści § 4 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego. Zapis o konieczności operowania tzw. wagami cech 

należy uznać za niczym nieuzasadnioną próbę narzucenia jedynie właściwych rozwiązań 

warsztatowych, co gorsza ułomnych. 
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14 MSRM 
PKT 2.16. 

 

Skreślić cały punkt 

Lub  

Skreślić ostatnie zdanie. 

1. Zbyt szczegółowo i jednostronnie uregulowano sprawy warsztatowe. 

 

2. Prawny wymóg zaokrąglania do 5% nie ma oparcia w żadnym znanym na świecie systemie 

wyceny i będzie budził wiele zastrzeżeń oraz może prowokować do manipulacji wynikiem 

wyceny. 

 

Przykładowo: jeżeli w wyniku wiarygodnego sposobu określenia wagi cechy rynkowej 

otrzymamy wartość tej wagi na poziomie 12,5 %, to mamy ją zaokrąglić do wysokości 10 % 

czy 15 %? 

 

15 MSRM 
PKT 3.1 
DO 3.4 

Skreślić cały punkt 
 

To nie są zasady ogólne, lecz zasady szczegółowe. 

Treści tego punktu są już uregulowane w akcie wyższego rzędu tj. Rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 

 

Ponadto, zapis punktu 3.1., w przypadku wykonywania wyceny na datę wsteczną, np.: dla 

aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w postępowaniu toczącym się w 

sądzie, wyklucza możliwość wykorzystania transakcji sprzedaży nieruchomości zawartej w 

dacie, na którą dokonuje się określenia wartości nieruchomości. 

 

Nie ma uzasadnienia ekonomicznego ograniczenie analizy rynku tylko do okresu 
poprzedzającego datę wyceny, za wyjątkiem wycen kontrolnych na zlecenie organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości, gdyż rynek zarówno tuż przed jak i po transakcji ma charakter 
ciągły i pełniej opisuje rzeczywiste ceny nieruchomości w dacie wyceny.  
Arbitralne ograniczenie do dwóch lat nie ma uzasadnienia ekonomicznego, skoro jest 

obowiązek aktualizacji cen, a ponadto obecnie Polska jest w okresie stabilnego rozwoju a 

rynki nieruchomości i rynek finansowy nie notują takich skokowych wahań jak w latach 90-

tych 20-60% rocznie.  

16 MSRM 
4 i 5 Skreślić rozdziały w całości Zaproponowany wzór jest niezgodny z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 

 

Ponadto treść w tych rozdziałach nie rozwiązuje podstawowego problemu metody 

porównywania parami  mianowicie jak prawidłowo ustalić deltę C w tej metodzie ?  

Czy delta C a w konsekwencji oceny cech i wagi cech rynkowych mają zwierać się w zakresie 

trzech transakcji czy mają wynikać z szerszej analizy rynku nieruchomości podobnych? 
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17  
pkt. 6.1. Skreślić cały punkt 1Nieprecyzyjne i mogące budzić wiele wątpliwości sformułowanie.  

Stosowanie operatorów metapredykatywnych, w tym przypadku określenia: znacznie, 

pozwoli na każdorazowe, arbitralne kwestionowanie przyjętego zakresu cen. 

Ponadto, od jakiego poziomu rozpiętość cen będzie przewyższać znacznie cenę minimalną? 

Gdy ΔC będzie przewyższać Cmin o 10%, 51% czy 99%? 

 

Czy stosując metodę porównywania nieruchomości parami rozpiętość cen może znacznie 

przewyższać cenę minimalną? Tak wynika z zapisów w punkcie 6. 

 

18 MSRM 
Pkt. 6.4 
 

Usunąć zdanie zaczynające się od słów: 

„Zaleca się … „ 
 

Takie zalecenie mogłoby być wskazówką w podręczniku do nauki wyceny nieruchomości, ale 

nie jest możliwe do zrealizowania 

19 MSRM 
PKT. 6.5 Proponowana treść 

Przy stosowaniu metody porównywania 

parami i metody korygowania ceny średniej 

można stosować dodatkowy współczynnik 

korekcyjny „K". Współczynnik ten może być 

uwzględniany wyłącznie w szczególnych, 

uzasadnionych przypadkach, np. gdy 

nieruchomość posiada szczególne wady lub 

zalety wykraczające poza cechy rynkowe, 

których wpływ na wartość można było 

ustalić w oparciu o dane dotyczące 

nieruchomości zakwalifikowanych jako 

podobne. Zastosowanie współczynnika 

korekcyjnego „K" wymaga uzasadnienia w 

operacie szacunkowym. 

O ile zastosowanie dodatkowego współczynnika korekcyjnego co do zasady ma sens, to już 

limitowanie jego krańcowych wielkości nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. W 

przypadkach, kiedy zasadne jest użycie tego rodzaju korekty, a jej wielkość można 

zobiektywizować (skalkulować w racjonalny i uzasadniony sposób), to limitowanie 

współczynnika nie powinno mieć miejsca. Precedensem i dowodem na to, że „zewnętrzna” 

korekta (tj. wywiedziona z innych danych, niż dane stanowiące podstawę wyceny) może 

przybierać wartości spoza sugerowanego przedziału, jest treść § 27 i §29 rozporządzenia, 

gdzie opisano możliwość wykorzystania współczynnika korygującego „Wk”, którego sens i 

istota działania jest identyczna jak w przypadku. 

20 MSRM 
Pkt. 6.6 
 

Po słowach „pozaczynszowych z 

nieruchomości”, dopisać: „i innych 

kategorii ekonomicznych w procesie 

wyceny np. stóp kapitalizacji, kosztów 

budowy przez dewelopera itp.” 

Pozostawić katalog otwarty możliwości zastosowania podejścia porównawczego. 
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21 MSRM 
PODUMOWANIE STNADADR W PROPONOWANEJ TREŚCI NIE POWINIEN BYĆ PRZYJĘTY. 

STANDARD WPROWADZA CHAOS, TREŚCI NIEOSTRE I BUDZĄCE WĄTPLIWOŚCI, ORAZ W 

WIELU PUNKTACH JEST NIESPÓJNY I NIELOGICZNY. 

W NIEKTÓRYCH PUNKTACH JEST NIEZGODNY Z PRZEPISAMI USTAWY O GOSPODARCE 

NIERUCHOMOŚCIAMI I ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO LUB OPISUJE TE PRZEPISY 

W SPOSÓB ZAWĘŻONY. 

 

STARNADRD WYDŁUŻY POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNE I SĄDOWE, ORAZ SPOWODUJE 

WZROST KOSZTÓW POSTĘPOWAŃ. 

WPROWADZENIE STANDARDU SPOWODUJE, ŻE WIELU BIEGŁYCH ZREZYGNUJE Z FUNKCJI 

LUB BĘDZIE MUSIAŁO ODMÓWIĆ WYKONANIA OPINII. 

 

W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANDARDU WINNY ZOSTAĆ PRZYGOTOWANE 

ZAŁĄCZNIKI DO STANDARDU PRZEDSTAWIAJĄCE WZORY OPERATÓW 

SZACUNKOWYCH (JEDEN SPORZĄDZONY METODĄ PORÓWNYWANIA PARAMI A DRUGI 

METODĄ KORYGOWANIA CENY ŚREDNIEJ), KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMOGI 

STANDARDU ORAZ SĄ LOGICZNE, ZUPEŁNE I WIARYGODNE. 

PONADTO NALEŻY NAŁOŻYĆ OBOWIĄZEK, TAK NA KOMISJE OPINIUJĄCE JAK I KOMISJĘ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ DO SZCZEGÓŁOWEGO UZASADNIANIA, DLACZEGO 

PRZYJĘTE W OPERACIE OPINIOWANEGO RZECZOZNAWCY ZAŁOŻENIA I DANE, UZNAŁA ZA 

NIEZBLIŻONE I ODBIEGAJĄCE OD PROPONOWANEJ DEFINICJI RYNKU JEDNORODNRGO. W 

PRZECIWNYM RAZIE KAŻDY OPERAT BĘDZIE MOŻNA A PRIORI UZNAĆ ZA 

NIEPRAWIDŁOWY I KAŻDEMU RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEMU ZARZUCIĆ BRAK 

SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI. 

 
 


