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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na III Seminarium „Szacowanie nieruchomości metodą 
dyferencyjną”, z warsztatami dla rzeczoznawców majątkowych „Określanie 

zmniejszenia wartości nieruchomości metodą dyferencyjną w OOU lotnisk, 
dróg, linii kolejowych i zakładów przemysłowych” 

 Termin: 21 września 2021 r. (wtorek), godz. 9.00-16.00  

Forma Seminarium: stacjonarne (lub on-line w razie wystąpienia ograniczeń 
wprowadzonych w związku z epidemią COVID – 19) 

Miejsce Seminarium: ul. Rakowicka 27, Kraków (kampus Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, sala wykładowa).  
 
Liczba godzin wykładowych:     2,5 (1,25 pkt)  
Liczba godzin warsztatowych:   4,5 (2,25 pkt) 
 
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi: 
 
- dla członków Stowarzyszenia – 300,00 zł 
- dla osób sfederowanych w PFSRM – 300,00 zł 
- dla osób niesfederowanych – 500,00 zł  
 

Forma rejestracji na Seminarium:  

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza 
zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania 
przelewu za uczestnictwo w Seminarium na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 
wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział 
w Seminarium.   

Termin zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium: do 03.09.2021 r. (piątek). 

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane. 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę 
wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. 
(W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP). 
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Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział 
w seminarium w przypadku rezygnacji, braku obecności osób zgłoszonych lub 
z powodu zmiany przez organizatora formy zajęć tylko na wyłącznie zdalną 
z przypadku wystąpienia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią 
COVID - 19.  
Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego 
programu Seminarium.  

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w ramach Seminarium wraz z fakturami 
dla uczestników będących rzeczoznawcami majątkowymi zostaną wysłane pocztą 
mailową. 

Planowana liczba uczestników: do 30 osób. 
 
Informacja o seminarium: 
 
1. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki 

Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. W zakresie warsztatów 
współorganizatorem jest Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 
Majątkowych w Krakowie, które zajmuje się samodzielnie kompleksową obsługą 
zgłoszeń rzeczoznawców majątkowych uczestniczących w tym wydarzeniu 
w ramach doskonalenia zawodowego oraz współpracuje z Uniwersytetem 
przy merytorycznym przygotowaniu warsztatów. 

2. Cel seminarium i warsztatów: przedstawienie i dyskusja wyników badań 
naukowych opublikowanych w monografii Wartość nieruchomości w sąsiedztwie 
lotnisk – metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań, J. Konowalczuk, 
M. Habdas, I. Foryś, Ł. Drobiec, CH Beck, Warszawa 2021) oraz propagowanie 
dobrych praktyk wyceny na poziomie zrozumienia zasad prawnej identyfikacji 
szkody i krytycznej oceny tez dowodowych sądów formułowanych dla biegłych 
szacujących nieruchomości położne w OOU do celów odszkodowawczych. 
Ocena aktualnego stanu standaryzacji praktyki szacowania nieruchomości 
do celów odszkodowań w OOU oraz ustalenie potrzeb środowiska w tym zakresie. 
Przedstawienie na przykładach w trakcie warsztatów aktualnie dostępnego 
najlepszego poziomu dobrych praktyk zawodowych przy wycenach metodą 
dyferencyjną. Poprawa umiejętności sporządzania przez rzeczoznawców 
majątkowych ocen stanu budynków oraz własnych analiz rynku przez ustalaniu 
związków przyczyno-skutkowych do celów wyceny dotyczących ustalania 
odszkodowań w OOU.   

3. Opłaty i inne informacje: obsługę finansową wydarzenia, dla osób niebędących 
rzeczoznawcami majątkowymi, prowadzi Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Obsługę finansową wydarzenia, dla rzeczoznawców majątkowych 
prowadzi Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie. 

https://www.facebook.com/FundacjaUEK/
https://www.facebook.com/FundacjaUEK/
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Kalkulacja kosztów seminarium odbywa się w formule non for profit. 
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie pisemne i przesłanie jego skanu 
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty w terminie do 3 września 2021 r.  

4. Zgłoszenia zostaną potwierdzone mailowo do 6 września 2021 r. Liczba miejsc jest 
ograniczona i o przyjęciu decyduje kolejność wpłat. Opłata za udział obejmuje 
udział w Seminarium (wykładach i warsztatach) oraz serwis kawowy i lunch.  
 

 

Program Seminarium i warsztatów: 
 

8:20 - 8:50 Rejestracja uczestników 

8:50 - 9:00 

Powitanie: dr hab. Bartłomiej Marona, profesor UEK - Kierownik Katedry Ekonomiki 
Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Prezes Zarządu Małopolskiego 
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz  dr inż. Jan Konowalczuk, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierownik Projektu Sowa 2020  

9:00 – 10:30 

Sesja 1 warsztatowa (hybryda). Charakter, specyfika i znaczenie dowodu z opinii 
biegłego wykonywanej do celu ustalania odszkodowań w OOU tworzonych na 
podstawie przepisów prawa ochrony środowiska. Prowadzą: prof. dr hab. inż. Łukasz 
Drobiec (Politechnika Śląska) oraz przedstawiciel Małopolskiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Majątkowych 

9:00 - 9:20 

Warsztat 1.1. Biegły w procesie cywilnym - wyniki badań tez dowodowych sądów 
w sprawach o  odszkodowania w obszarach ograniczonego użytkowania lotnisk, mgr 
Katarzyna Kamińska, doktorantka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Marcin 
Tomecki, radca prawny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

9:20 - 9:40 

Warsztat 1.2.  Sposoby kompensacji szkody wyrządzonej przez działalność 
francuskich portów lotniczych, mgr Jakub Bryła, doktorant (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach) 

9:40 - 10:00 

Warsztat 1.3. Specyfika opinii i czynności biegłego przy określaniu zmniejszenia 
wartości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowej w OOU PL w Krakowie, 
dr inż. Robert Zygmunt, rzeczoznawca majątkowy (Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie)   

10:00 - 10:30 Pytania i dyskusja. 
10:30 - 11:00 Przerwa na kawę  

11:00 - 13:00 

Sesja 2 seminaryjna wspólna z konferencją naukową (hybryda).  
Wdrażanie do gospodarki wyników badań projektu „Ograniczenie negatywnych 
skutków immisji hałasu z portów lotniczych w Polsce (SOWA 2020)”. Prowadzi: dr hab. 
Iwona Foryś, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przedstawiciel 
Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 

11:00 - 11:30 

Wykład gościnny 2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza rzeczoznawcy 
majątkowego wykonującego czynności biegłego sądowego wobec stron 
postępowania – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego, dr hab. Mariusz 
Fras, profesor Uniwersytetu Śląskiego, adwokat  

11:30 - 11:50 
Wykład - wstąpienie gościnne  2.2. Skutki interwencji realizowanej z błędem 
systemowym zakresu kompensacji szkód na nieruchomościach dla funkcjonowania 
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lotniska regionalnego na przykładzie OOU Portu Lotniczego Poznań- Ławica,  
Mariusz Wiatrowski, Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań-
Ławica sp. z o.o. im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 

11:40 – 12:00 

Wykład 2.3.  Prawno-porównawcze uwagi na temat interwencji publicznej 
na obszarach wokół lotnisk ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego, 
dr hab. Magdalena Habdas, profesor Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca 
majątkowy, radca prawny 

12:00 – 12:20 

Wykład 2.4. Planowanie przestrzenne jako istotna determinanta rozwoju lotnisk 
oraz sąsiedztwa; dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG; dr inż. Aleksandra 
Koszarek-Cyra (Uniwersytet Gdański) 

12:20 – 12:40 
Wykład 2.5. Analiza ex-post inwestycji Portu Lotniczego Gdańsk zrealizowanych 
w okresie 2010-2015, dr Ewelina Nawrocka (Uniwersytet Gdański) 

12:40 – 13:00 

Referat 2.6. Pozytywny czy normatywny model wyceny nieruchomości w sąsiedztwie 
lotnisk do celu odszkodowań? dr inż. Jan Konowalczuk (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie) 

13:00 – 13:55 Przerwa na obiad (lunch) 
13:55 – 15:55 Sesja 3 warsztatowa (hybryda). Prowadzą: dr hab. Magdalena Habdas, profesor 

Uniwersytetu Śląskiego i przedstawiciel Małopolskiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Majątkowych 
Czynności biegłego dotyczące analiz rynku, opisu i oceny hałasu oraz stanu budynku 
mieszkalnego przy opiniach wykonywanych do celu ustalania odszkodowań 
wynikających z art. 129 ust. 3 i art. 136 ust. 3 prawa ochrony środowiska   

14:00 – 14:30 Warsztat 3.1. Przykład wykonania opisu i oceny zewnętrznych przegród budynku 
jednorodzinnego do celu ustalenia zakresu nakładów koniecznych do poniesienia 
przez właściciela dla wypełnienia wymagań technicznych określonych w uchwale 
tworzącej OOU,  prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec (Politechnika Śląska), 
rzeczoznawca budowlany 

14:30 – 15:00 Warsztat 3.2. Przykład wykonania analizy rynku budynków jednorodzinnych do celu 
ustalenia odszkodowania z powodu stygmatyzacji lokalnego rynku na przykładzie 
OOU lotniska Kraków-Balice, dr inż. Ewelina Wójciak,  rzeczoznawca majątkowy  

15:00 – 15:30 Warsztat 3.3. Przykład wykonania wyceny gruntu do celu ustalenia odszkodowania 
z powodu wprowadzonego zakazu zabudowy mieszkaniowej na przykładzie 
wybranego OOU, prowadzący w trakcie uzgadniania (zostanie podany 
w Komunikacie 2) 

15:30 – 15:55 Pytania i dyskusja. 
15:55 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium z warsztatami, 

dr inż. Jan Konowalczuk.  

Sesja 2 (od godz. 11:00 do 13:00) ma charakter wspólny z drugim dniem obrad merytorycznych konferencji naukowej pt. 
„Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami” i jest otwarta dla wszystkich uczestników konferencji 
i seminarium.  

 
Serdecznie zapraszamy! 


