MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

KWARTALNIK
INFORMACYJNY MSRM
NR 1/2022 (1)
STYCZEŃ - MARZEC 2022

AKTUALNE BRANŻOWE INFORMACJE, DOSTARCZANE PROSTO DO TWOJEJ SKRZYNKI ODBIORCZEJ

W TYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI:
Przygotowania do obchodów 30-lecia MSRM
Subskrypcja Wolters Kluwer
Nieuczciwa konkurencja cenowa
Zmiany podatkowe planowane przez resort finansów
Pomoc Ukrainie
Szkolenia planowane w roku 2022
Informacje dotyczące aktualnych działań Zarządu MSRM
Odznaczenia honorowe dla członków Stowarzyszenia
Propozycja współpracy z Zarządem Stowarzyszenia
Korespondencja branżowa - GUS, Minister Sprawiedliwości
Sprawozdanie ze spotkania Komisji Arbitrażowej i Komisji
Opiniujących
Istotne zmiany prawne I kwartał 2022 r.
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SŁOWO WSTĘPNE

Koleżanki i koledzy,
Wiem, że dla nas wszystkich współczesny czas
jest bardzo trudny z uwagi na toczącą się wojnę i
nieprzewidywalne zmiany jakie nas dosięgają. Coraz
mniej czasu pozostaje na integrację i rozmowy.
Chcąc przekazać informacje o pracach i inicjatywach
Zarządu oraz najważniejszych działaniach jakie
podejmujemy w ramach naszego Stowarzyszenia i
Federacji przekazujemy do waszych rąk Biuletyn nr
1/2022.
Biuletyny będziemy przekazywać elektronicznie w
układzie kwartalnym.
Bardzo zależy nam na Waszym wsparciu i wszelkich
uwagach, aby nasze działania były efektywne i celowe.

Z życzeniami przyjemnej lektury
Prezes Zarządu MSRM
Katarzyna Ruppert-Grembowska
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PRZYGOTOWANIE DO
OBCHODÓW 30-LECIA
WŁĄCZ SIĘ W ORGANIZACJĘ JUBILEUSZU!
W związku z planowanymi w 2 kwartale roku 2023
obchodami
30-lecia
działalności
Małopolskiego
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, zapraszamy
członków do wsparcia działań organizacyjnych. Tych z
Państwa, którzy posiadają pomysły, energię i propozycje
konkretnych działań umożliwiających uczczenie tego
wspaniałego jubileuszu, prosimy o kontakt z Sekretariatem
Stowarzyszenia. Zbieramy wszelkie materiały archiwalne,
zdjęcia, pamiątki, wspomnienia, dokumentujące naszą
stowarzyszeniową historię.
Zarząd MSRM podczas ostatnich posiedzeń dokonał analizy
zestawienia obejmującego firmy eventowe przygotowanego
przez Sekretarz Katarzynę Dębicką, w zakresie formy oraz
kosztów organizacji jubileuszu.

kontakt:
MSRM
e-mail: msrm@msrm.org.pl
tel. 799 083 581
ul. Królewska 1,
30-045 Kraków

SUBSKRYBCJA
WOLTERS KLUWER
ZMIANY W DOSTĘPIE DO E-BISTYP
Na przełomie stycznia i lutego 2022 r. rozpoczęły się prace
modernizacyjne platformy Wolters Kluwer, do której
Stowarzyszenie od szeregu lat wykupuje dostęp.
Platforma zapewnia możliwość śledzenia aktualizowanych
informacji prawnych i branżowych, związanych z rynkiem
nieruchomości.
Nasi członkowie po zalogowaniu do platformy mają dostęp do
informacji w dziale LEX (kafelek po lewej stronie), którego
częścią składową jest dział pn. "Budownictwo Premium oraz eBistyp Complex". Aby skorzystać z szeregu informacji
obejmujących publikacje dotyczące rynku nieruchomości,
zmian prawnych, komentarzy branżowych oraz uzyskać dostęp
do cenników e-Bistyp (aktualnych i archiwalnych), należy
wybrać (nacisnąć) kafelek LEX oraz w kolejnym kroku wybrać
interesujące zagadnienie czy informację. Dostęp do cenników
znajduje się w dolnej części strony w zakładce pn. "Nowe wzory
i narzędzia/E-Bistyp". Po wybraniu odpowiedniego cennika,
należy wybrać zakładkę "wersje" i odpowiedni kwartał cennika.

adres portalu WOLTERS
KLUWER:
https://borg.wolterskluwer.pl
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NIEUCZCIWA
KONKURENCJA
CENOWA
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Porozumienia podmiotów gospodarczych
polegające na ustalaniu cen towarów lub
usług to jedne z najcięższych naruszeń
prawa konkurencji. Nie mogą robić tego
także
związki
przedsiębiorców,
np.
stowarzyszenia,
izby
branżowe
czy
samorządy zawodowe. Niedozwolone są
zarówno porozumienia cenowe pomiędzy
nimi, jak i wszelkie uchwały bądź inne
dokumenty, w których zamieszczone są
minimalne lub sztywne stawki za usługi
świadczone przez członków konkretnego
zrzeszenia.

STRONA 4

Przyczyn dużej rozpiętości
cenowej za usługi jest wiele,
czasami jest to brak
prowadzenia konsekwentnej
polityki cenowej, czasem
próby wejścia na rynek za
wszelką cenę, ale często brak
znajomości podstawowych
zasad rynku.
Chcielibyśmy

powrócić

świadomej
kalkulacji

i
cen

do

odpowiedzialnej
naszych

Przygotowaliśmy
zestawienie

kosztów

majątkowego

tematu
usług.

szacunkowe
rzeczoznawcy
prowadzącego

jednoosobową

działalność

gospodarczą w Krakowie.

W gospodarce rynkowej uczestnicy rynku
powinni samodzielnie ustalać pobierane
stawki za usługi lub towary na podstawie
własnego rachunku ekonomicznego.
Jak
każdy
inny
biznes,
także
nasza
działalność
jest
nakierowana
na
generowanie obrotu i zysku. Skoro tak, to
należy
przyjąć,
iż
poza
wyjątkowymi
sytuacjami, sprzedaż usług poniżej kosztów
danego przedsiębiorcy nie jest zachowaniem
uczciwym.

Przedstawiamy poniżej zestawienie szacunkowych kosztów działalności rzeczoznawcy
majątkowego w skali miesiąca, która prowadzona jest w Krakowie.
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SZACUNKOWE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
W KRAKOWIE (W SKALI MIESIĄCA)

1.

Najem pomieszczeń biurowych
(czynsz + media)

2.

ZUS osoby prowadzącej działalność
gospodarczą

3.

Koszty prowadzenia ewidencji księgowej

2 000,00 zł

1 500,00 zł

150,00 zł

4.

Koszty rozmów telefonicznych
(fax + telefon kom.)

100,00 zł

5.

Zakup materiałów biurowych (papier, tusz do
drukarki, inne materiały biurowe)

200,00 zł

6.

Składki za przynależność do Stowarzyszeń,
koszty ustawicznego szkolenia (aktualnie
obowiązkowe)

100,00 zł

7.

Zakup materiałów do wyceny - zakup
literatury fachowej i periodyków

8.

Koszty związane z prowadzeniem bazy
transakcji do wyceny (przeglądanie zmian
bazie danych aktów notarialnych,
prowadzenie i utrzymanie i opłata za
program do bazy danych)

150,00 zł

9.

Koszty przejazdów środkiem transportu
(paliwo, przeglądy techniczne, konserwacje
i naprawy)

500,00 zł

10.

Amortyzacja środków trwałych, leasing,
w tym:
- wyposażenie biura
- środek transportu

11.

Inne koszty nie ujęte w kalkulacji – 5 % sumy
kosztów

KOSZTY MIESIĘCZNIE W ZAOKRĄGLENIU
ŚREDNIO KOSZTY MIESIĘCZNIE W PRZELICZENIU NA 160 R-G

20,00 zł

1 100,00 zł
100,00 zł
1 000,00 zł

291,00 zł

6 000,00 ZŁ
37,50 ZŁ
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ZMIANY PODATKOWE PLANOWANE
PRZEZ RESORT FINANSÓW
Z końcem marca bieżącego roku, opinia publiczna została poinformowana o planowanych,
kolejnych zmianach w systemie podatkowym.
W związku z szerokim społecznym niezadowoleniem w odniesieniu do wprowadzonego przez
rząd „Polskiego Ładu” i chaosem jaki ten system spowodował, a także wobec wzrostu inflacji i
trwającej obecnie wojny w Ukrainie, Premier Mateusz Morawiecki przedstawił zmiany
podatkowe, których wprowadzenie zaplanowano na początek lipca bieżącego roku.
Wśród zmian zaplanowano między innymi:
obniżkę PIT z 17% do 12%
likwidację ulgi dla klasy średniej
zmiany dotyczące składki zdrowotnej
powrót do możliwości preferencyjnego
wychowujących dzieci

rozliczenia

podatku

dla

osób

samotnie

Obniżenie stawki podatku wynika między innymi z likwidacji ulgi dla klasy średniej, której
konstrukcja nie zakładała wszystkich możliwych aspektów i sytuacji, w związku z powyższym
część podatników zmuszona była do zapłaty wyższych podatków, w odniesieniu do podatków
przed obowiązywaniem ulgi.
Wprowadzone przez „Polski Ład” zmiany dotyczące kwoty wolnej w wysokości 30 tyś. zł oraz
wyższego progu podatkowego na poziomie 12.000 zł, pozostają bez zmian.
W odniesieniu do zmian dotyczących składki zdrowotnej, zaplanowano wyłączenie jej z
podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
natomiast dla samotnych rodziców w miejsce ulgi w wysokości 1,5 tyś. zł, ponownie umożliwiono
wspólne rozliczenie z dzieckiem.

POMOC DLA UKRAINY
Wyrażając nasze wsparcie dla Ukrainy w związku z toczącą się
wojną
i
wywołanym
kryzysem
humanitarnym,
nasze
Stowarzyszenie przekazało środki w formie darowizny w wysokości
500 zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej – pomoc Ukrainie.
Zarząd PFSRM włączył się również w pomoc dla Ukrainy i przekazał
na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża darowiznę w wysokości
10.000 zł, oraz przekazał trzem ukraińskim organizacjom
zawodowym rzeczoznawców majątkowych wyrazy wsparcia i
solidarności w obliczu rosyjskiej agresji.

U DAZ C
I EY
Ń J2N
0 2Y0 M
• NSURMM
ER 9
1 / 2 0 2 2 ( 1 ) K W A R T A L N I K I N F OGRR M
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PLANOWANE W ROKU 2022 SZKOLENIA
Prezentujemy poniżej zestawienie planowanych w pierwszym półroczu 2022 r.szkoleń
organizowanych przez Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

1.

12 stycznia 2022 r.

"Teoria gier, a wycena
nieruchomości”

mgr inż. Barbara
Majewska

2.

28 stycznia 2022 r.

"Polski Ład- rewolucja
podatkowa”

Samir Kayyali

3.

11 marca 2022 r.

"Wykorzystanie modeli
hedonicznych w
wycenie
nieruchomości”

4.

31 marca 2022 r.

"Prawo upadłościowe i
prawo
restrukturyzacji"

22 kwietnia 2022 r.

"Efekty sąsiedztwa,
a ceny nieruchomości"

28 kwietnia 2022 r.

5.

6

7.

8.

9.

on-line

odbyło się

on-line

odbyło się

on-line

odbyło się

Zbigniew Stańczyk
radca prawny

stacjonarne

odbyło się

prof. Michał Głuszak

on-line

planowane

„Opłata planistyczna w
prognozie finansowej
oraz studium
przypadków wyceny
dla określenia opłaty
planistycznej po
uchwaleniu planu”.

inż. arch. Maria Noworól
dr inż. Ewelina Wójciak

on-line

planowane

"Ocena rentowności
inwestycji"

Prof. Bartłomiej Marona

on-line

planowane

27-28 maja 2022 r.

Rozwinięcie tematu
"Geoportal i inne
portale przestrzenne
.........”

dr inż. Ludmiła Pietrzak

stacjonarnewyjazdowe

planowane

3 czerwca 2022 r.

"Analiza rynku
z wykorzystaniem
modeli przestrzennych"

dr Mateusz Tomal

on-line

planowane

20 maja 2022 r.

prof. Michał Głuszak
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INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH
DZIAŁAŃ ZARZĄDU MSRM
ANKIETA - PREFEROWANE TEMATY SZKOLEŃ, FORMY, CENY, CZAS TRWANIA
Wobec zmieniających się realiów rynkowych i obowiązujących przepisów prawnych,
istnieje konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w środowisku
rzeczoznawców majątkowych.
Jednocześnie Rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
przez rzeczoznawców majątkowych w sposób jednoznaczny określa liczbę godzin
szkoleniowych, które rzeczoznawca w okresie roku powinien odbyć. Nie bez znaczenia
jest zatem nie tylko ilość zrealizowanych szkoleń, ale przede wszystkim ich zakres
tematyczny, najbardziej zbliżony do oczekiwań ze strony rzeczoznawców, ale także ich
forma, czas trwania czy koszty udziału w szkoleniu.
Podczas Posiedzeń Zarządu MSRM opracowany został szablon ankiety z pytaniami do
członków w zakresie ich preferencji związanych ze szkoleniami.
W firmie świadczącej usługi informatyczne, rozeznano poziom kosztów zamieszczenia
takiej ankiety na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Efektem powyższych prac będzie dystrybuowana w miesiącu kwietniu 2022 r.
korespondencja mailowa skierowana do członków, z prośbą o udział w anonimowej
ankiecie dotyczącej szkoleń. Ankieta zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH
DZIAŁAŃ ZARZĄDU MSRM
ZMIANA DOTYCZĄCA USŁUG HOSTINGOWYCH ŚWIADCZONYCH
DLA STOWARZYSZENIA
Mając na uwadze rosnące koszty usług hostingowych oraz warunki dostępu, a także
poziom świadczonych usług, Zarząd MSRM dokonał rozeznania rynkowego w zakresie
wyboru nowego usługodawcy.
Porównane zostały warunki i koszty usług oraz ostatecznie dokonano wyboru nowej
firmy świadczącej usługi hostingowe. Nowy usługodawca zapewnia wyższy poziom
usług, przy znacznie niższej cenie, a także umożliwia dostęp do dodatkowych usług,
które w razie potrzeb mogą zostać wdrożone przez Stowarzyszenie.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PRAWNĄ W ZAKRESIE RODO
Wprowadzone przez ustawodawcę przepisy w zakresie ochrony danych osobowych,
zwanych popularnie RODO, nakładają na podmioty szereg obowiązków, niezbędnych
do stosowania podczas ich działalności.Konieczne staje się zatem uporządkowanie i
dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów, wszelkiej dokumentacji
związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Wobec powyższego po rozeznaniu
rynku dokonano wyboru kancelarii prawnej, która zajmie się uporządkowaniem
istniejącej i stworzeniem nowej dokumentacji w tym zakresie.
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NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY
Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM
"SPOTKANIA
Z AKADEMIKIEM"

NOWY CYKL SZKOLEŃ

Potrzeba

wymiany

środowiskiem

wiedzy

pomiędzy

akademickim,

a

środowiskiem praktyków rzeczoznawstwa
majątkowego
rozpoczęcia

stała

się

rozmów

i

kanwą

w

do

konsekwencji

współpracy Zarządu MSRM z profesorami
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Efektem

zorganizowanego

w

lutym

bieżącego roku spotkania jest cykl szkoleń
pn.

"Spotkania

prowadzonych

z
przez

Akademikiem",
wykładowców

krakowskiej uczelni.

W

ramach

pierwszej

przewidziano

edycji

4

szkolenia

obejmujące

ciekawy

tematyczny,

który

uczestnikom

cyklu
zakres

pozwoli

szkolenia

pogłębienie posiadanej wiedzy oraz
spojrzenie na omawiane zagadnienia
z innej perspektywy.
Poniżej przedstawiamy zestawienie
tematów szkoleń przewidzianych w
ramach

cyklu

pn.

"Spotkania

Akademikiem".

CYKL SZKOLEŃ PN. "SPOTKANIA Z AKADEMIKIEM"

11 marca 2022

"Wykorzystanie
modeli hedonicznych
w wycenia
nieruchomości

prof. Michał Głuszak

on-line

2.

22 kwietnia 2022

"Efekty sąsiedztwa,
a ceny
nieruchomości"

prof. Michał Głuszak

on-line

3.

20 maja 2022

"Ocena rentowności
inwestycji"

prof. Bartłomiej Marona

on-line

3 czerwca 2022

"Analiza rynku
z wykorzystaniem
modeli
przestrzennych"

dr Mateusz Tomal

on-line

1.

4.

na

z
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ODZNACZENIA HONOROWE
DLA CZŁONKÓW
MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

W marcu bieżącego roku Zarząd Stowarzyszenia podjął Uchwałę dotyczącą
uhonorowania członków, którzy w sposób szczególny wyróżniają się działalnością
społeczną na rzecz Stowarzyszenia i środowiska rzeczoznawców majątkowych.
Wśród nominowanych do odznaczeń PFSRM znalazły się następujące osoby:
Witold Szmukier, Katarzyna Dębicka, Dorota Włodarczyk Agnieszka Małecka,
Magdalena Biel, Małgorzata Uhruska.
Stowarzyszenie nominowało także do najwyższego odznaczenia medalem "Amicus de
Rebus Peritorum Polonorum" Panią Marię Bogdani.
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PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
Z ZARZĄDEM STOWARZYSZENIA
Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza członków do
współtworzenia Kwartalnika Informacyjnego MSRM.
Proponujemy, aby współpraca dotyczyła zamieszczenia artykułu o tematyce rzeczoznawstwa
majątkowego (artykuły merytoryczne) lub dotyczącego problematyki, zagadnień związanych z
funkcjonowaniem na rynku podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
Dla osób które zdecydują się na współpracę związaną z zamieszczeniem artykułu w Kwartalniku,
Stowarzyszenie zapewnia udział w bezpłatnym, wybranym przez rzeczoznawcę szkoleniu,
organizowanym przez MSRM w Krakowie (stacjonarnie lub on-line), w danym roku
kalendarzowym.
Zachęcamy także do wsparcia Stowarzyszenia w pozyskaniu sponsorów organizacji jubileuszu
30-lecia MSRM. Dla osób które zdecydują się na współpracę w powyższym zakresie,
Stowarzyszenie zapewnia udział w bezpłatnym, wybranym przez rzeczoznawcę szkoleniu,
organizowanym przez MSRM w Krakowie (stacjonarnie lub on-line), w roku organizacji
jubileuszu.

STAN PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Weryfikacja wpłaconych składek członkowskich zgodnie ze stanem na 31.03.2022 r. wykazała
następujący poziom płatności:
35% członków zalega z płatnością składek (93 osoby zalegające, w tym 86 osób nie uiściło
żadnej składki od początku roku 2022; w roku 2021 wskaźnik osób na koniec marca 2021 bez
jakiejkolwiek składki wynosił 99 osób)
Składkę na bieżąco opłaca 65% członków (wskaźnik ten zawiera także odsetek osób które
opłaciły składkę do końca roku)
Składkę do końca roku opłaciło ogółem 12% członków
Serdecznie dziękujemy członkom, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki członkowskie,
natomiast szczególne podziękowania nalezą się osobom, które uregulowały składkę za cały rok
z góry.
Poniżej przedstawiamy zestawienie płatności składek, zgodnie ze stanem na 31.03.2022 r.

Informacja:
od
kilkunastu
lat
wysokość
składek
członkowskich
pozostaje
na
niezmienionym
poziomie.
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Nasze zasoby:
LICZBA NOWYCH
PRZYJĘTYCH
CZŁONKÓW

8
LICZBA SKREŚLONYCH
CZŁONKÓW

3
LICZBA CZŁONKÓW
ZAWIESZONYCH

3

STRONA 13

SPOTKANIE
DLA NOWYCH CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
Dnia 9 lutego 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia
przy ul. Królewskiej 1 odbyło się spotkanie z
przyjętymi w roku 2021 i 2022 członkami naszego
Stowarzyszenia.
Zaproszono ogółem 18 osób, z których na
spotkanie przybyły 4 osoby.
Omawiane
były
zagadnienia
związane
z
możliwościami wsparcia wchodzących na rynek
rzeczoznawstwa osób, zapewnienia im pomocy
merytorycznej, mając na uwadze troskę o
interesy nowych członków i ich potrzeby
podczas
aktywizacji
w
środowisku
rzeczoznawców majątkowych, a także dalszego
funkcjonowania na rynku rzeczoznawstwa.
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STRONA 14

ODPOWIEDŹ GUSWYDZIELENIE PKD DLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ
Z RZECZOZNAWSTWEM MAJĄTKOWYM
W odpowiedzi na zgłoszony przez PFSRM wniosek dotyczący wyodrębnienia w PKD
działalności związanej z wyceną nieruchomości, otrzymano w tej sprawie pismo dyrektora
Departamentu Standardów i Rejestrów GUS.
Zgodnie z obecnie obowiązującą klasyfikacją PKD wprowadzoną rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.), stanowiącą
odpowiednik europejskiej klasyfikacji działalności NACE Rev.2, doradztwo i szacowanie
wartości nieruchomości związane z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą mieści się w
zakresie klasy NACE/PKD 86.31, podklasy PKD 68.31.Z- Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami.
Od roku 2018 trwają prace nad zmianami w europejskiej klasyfikacji działalności NACE Rev.2,
jednak wniosek o wydzielenie odrębnej klasy dla wyceny nieruchomości został odrzucony z
uwagi na małe znaczenie tego typu działalności na poziomie Unii Europejskiej.
W ramach wprowadzanych zmian, możliwe jest jednak uszczegółowienie w tym zakresie w
notach wyjaśniających przy poszczególnych rodzajach klasyfikacji NACE, a w ramach nowej
wersji krajowej klasyfikacji PKD, której wprowadzenie zaplanowano na styczeń 2025 r.,
wydzielenie odrębnego grupowania dla działalności wyceny nieruchomości.
Jest zatem nadzieja, że wniosek Federacji zgłoszony w powyższej materii do GUS, najpierw w
roku 2014 i ponownie w roku 2021, finalnie przyniesie pożądany rezultat w postaci podklasy
dla rzeczoznawstwa majątkowego w nowoprzyjętej klasyfikacji PKD.
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STRONA 15

ODPOWIEDŹ DEPARTAMENTU LEGISLACYJNEGO
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCIWYNAGRODZENIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH
KOMENTARZ: MAGDALENA BIEL
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez PFSRM do Departamentu Legislacyjnego
Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakresie podjęcia działań, których skutkiem będzie
zwiększenie wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzenie opinii, zastępca dyrektora
Departamentu jednoznacznie wskazał, iż prace legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości w
tym zakresie nie są prowadzone, a zmiana obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia
biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla
wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 989), nie jest przewidywana.
Należy jednak zaznaczyć, iż jak wskazano w piśmie z ministerstwa, trwają prace legislacyjne
nad zmianą projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.
Przywołując treść pisma, wskazano, iż zmiany te (dotyczy zmian w ustawie KPC)
wprowadzają „(…) w istocie szereg rozwiązań, które mogą przyczynić się do większego
zainteresowania biegłych współpracą z sądami. Zmiany te w szczególności zakładają
wprowadzenie w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych możliwości zlecenia
biegłemu sporządzenia opinii bez konieczności uzyskania zgody obu stron na
wynagrodzenie lub zwrot wydatków w innej wysokości niż początkowo przewidywana, jeżeli
jedna ze stron wpłaci wymaganą zaliczkę. Projektowane rozwiązanie ma zwiększyć
możliwość negocjacyjnego ustalenia wynagrodzenia biegłego, gdy wolę współpracy wyraża
choćby jedna ze stron (dając temu wyraz poprzez uiszczenie zaliczki w stosownej kwocie), a
nie narusza to uzasadnionych interesów drugiej strony. Projekt jest w chwili obecnej na
końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych”[1].
Z przykrością i rozczarowaniem przyjmujemy argumentację zawartą w piśmie Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuacją ekonomiczną w Polsce, w szczególności galopującą
inflację oraz rosnące koszty działalności gospodarczej, nie jesteśmy w stanie odnieść się ze
zrozumieniem dla argumentacji zawartej w piśmie Ministerstwa. Jako biegli sądowi
reprezentujący grupę zawodową rzeczoznawców majątkowych uważamy, że brak
jakiegokolwiek urealnienia wynagrodzeń biegłych powinien spotkać się ze zdecydowaną
reakcją naszego środowiska. Należy podkreślić, że kwota bazowa, na której opiera się
wynagrodzenie biegłych sądowych w ostatnich 10 latach wzrosła jedynie ok. 1,2% ! Natomiast
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w okresie ostatnich 10 lat wzrosło około
66,4%. Aktualna stawka godzinowa biegłego sądowego wynosi od 22,90 zł do 32,39 zł brutto!
Trzeba również zaznaczyć, że powyższa sytuacja niestety nie wpływa pozytywnie na
współpracę pomiędzy biegłymi a sądami oraz na szacunek dla naszego zawodu.
[1] Pismo znak DLPK-IV.464.4.2021 z dnia 03.02.2022 r.- Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa
Cywilnego
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STRONA 16

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI
ARBITRAŻOWYCH
OPRACOWANIE: MAGDALENA BIEL

W dniu 25.03.2022 roku odbyło się on-linowe spotkanie członków Komisji Arbitrażowej
i Opiniujących przy regionalnych Stowarzyszeniach. Spotkanie zostało zorganizowane
z uwagi na występujące w niektórych przypadkach wątpliwości dotyczące treści
wydawanych opinii przez Komisję Arbitrażową PFSRM w zakresie oceny
prawidłowości operatów szacunkowych.
W zasadzie całe spotkanie dotyczyło jednego przepisu tj. art. 157 ust.1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami.
Na początku spotkania głos zabrał Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych Tomasz Ciodyk.
Pan Prezydent podkreślił, że działania Komisji Arbitrażowych i Opiniujących wiążą się
z poważnymi konsekwencjami zarówno dla podmiotów będących odbiorcami
operatów szacunkowych jak i dla ich autorów, dlatego Zarząd Federacji może i
powinien podejmować pewne działania regulacyjne w odniesieniu do Komisji
Arbitrażowej. Zaznaczył również, że na działania komisji opiniujących w
stowarzyszeniach Federacja wpływu nie ma, bowiem każde stowarzyszenie ma
własny regulamin działania komisji. Stowarzyszenia we własnym zakresie ustalają
zakres i formę opinii oraz zasady wynagradzania członków komisji.
Pan Prezydent w swoim wystąpieniu wskazał również na problem związany z
niemożnością podjęcia długofalowej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i
Technologii wynikający z nieustających zmian na stanowiskach, jakie mają miejsce w
tym Ministerstwie.
Pierwszym prelegentem spotkania był Pan Adwokat dr Adam Górski z Krakowa, który
omówił temat związany z ryzykiem i odpowiedzialnością zawodową członków komisji.
Pan adwokat przypomniał, że członkowie komisji podlegają tym samym przepisom
zarówno karnym jak i cywilnym co rzeczoznawcy majątkowi. Istotą jego prezentacji
było jednak zwrócenie uwagi na fakt, że do obrony przed nierzetelną opinią komisji
autor ocenianego operatu szacunkowego może dodatkowo wykorzystać tzw. dobra
osobiste. Członkowie komisji mogą więc dodatkowo podlegać procesowi o naruszenie
dóbr osobistych bądź zniesławienie. Dlatego bardzo istotną kwestią jest odnoszenie
się przez członków komisji wyłącznie do treści i zawartości operatu natomiast w
żadnym przypadku do osoby autora operatu.
Drugim prelegentem spotkania była dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska, w latach
1994-2001 współorganizatorka komisji Arbitrażowej PFSRM i jej przewodnicząca w
latach 1994-2001. Motto przewodnie wystąpienia Pani Profesor brzmiało „Krytycznie
wobec problemu, życzliwie wobec człowieka – rozważania na temat działalności
komisji opiniujących”.
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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI
ARBITRAŻOWYCH-CIĄG DALSZY
OPRACOWANIE: MAGDALENA BIEL

Pani Zdzisława Ledzion – Trojanowska przedstawiła kilka ciekawych statystyk
związanych z działalnością KA, dotyczących podmiotów zamawiających opinie, czy
tematyki analizowanych operatów. Poniżej zaprezentowano wybrane statystyki.

Uwaga: 90% opinii zawiera
negatywną ocenę operatuwg analizowanych opinii w KA
PFSRM w roku 2020 i 2021

Opinie analizowane w KA
PFSRM w 2020 i 2021 r.

Źródło: Na podstawie wykładu i prezentacji dr inż. Zdzisławy Ledzion-Trojanowskiej

NAJCZĘSTSZA TEMATYKA OPINII:

aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
odszkodowania za wywłaszczenie
odszkodowania z tytułu ograniczonego użytkowania (hałas)

Pani dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska w swoim wystąpieniu wskazała również
na potrzebę ujednolicenia zasad organizacyjnych i zasad opiniowania w
sfederowanych stowarzyszeniach oraz na potrzebę ujednolicenia kryteriów wyboru
arbitrów oraz zasad kalkulacji wynagrodzeń za wydawane opinie. Padło również
pytanie czy nie powinno powstać forum wymiany doświadczeń w zakresie obrony
przed zarzutami Zamawiająego, takimi np. jak: opinia jest fałszywa ?
Następnie szczegółowo omówione zostały cechy dobrego arbitra/członka komisji
opiniującej, które wg Pani dr inż. Zdzisławy Ledzion-Trojanowskiej winny kształtować
się następująco:
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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI
ARBITRAŻOWYCH-CIĄG DALSZY
OPRACOWANIE: MAGDALENA BIEL
CECHY ARBITRA KOMISJI OPINIUJĄCEJ:

obiektywizm
bezstronność
wiarygodność wynikajaca z wiedzy merytorycznej i doświadczenia
odpowiedzialność
dostrzeganie ważnych kwestii i pomijanie nieistotnych
empatia dla autora opiniowanego operatu
aktywne słuchanie
umiejętnośc formułowania zarzutów z poszanowaniem uczuć odbiorcy
nieformułowanie przedwczesnych ocen
nieschematyczność myślenia
Źródło: Na podstawie wykładu i prezentacji dr inż. Zdzisławy Ledzion-Trojanowskiej

W końcowej części wystąpienia Pani Prelegentka zaprezentowała następujące
wnioski:
1. Istnieje pilna potrzeba szczegółowej dyskusji nad systemem opiniowania
operatów.
2. Dyskusja taka powinna być koordynowana przez PFSRM, a jej liderami powinny
być osoby doświadczone w pracy komisji opiniujących.
3. Materiałem wyjściowym do podjęcia tej dyskusji może być wystąpienie Marka
Saręgi zaprezentowane na konferencji w dniu 24.11.2020 r., a także wnioski z
ankiety opracowanej przez Zespół pod kierunkiem Zenona Marczuka, dotyczącej
problematyki oceny operatów szacunkowych oraz materiały z dzisiejszego
spotkania.
4. Potrzebne są szkolenia arbitrów z zakresu tzw. umiejętności miękkich (warsztaty).
5. Dyskusja nad kryteriami oceny prawidłowości operatów wiąże się bezpośrednio z
"jakością" przepisów prawa i treścią standardów zawodowych.
6. Rezygnacja ustawodawcy z opracowania standardów zawodowych jest szansa
dla PFSRM i naszego środowiska do przyśpieszenia prac nad rozwojem
Standardów Zawodowych PFSRM.
7. Brak aktywności środowiska na obszarze poprawy zasad opiniowania operatów i
formułowania standardów zawodowych może doprowadzić do przejęcia
inicjatywy przez ustawodawcę i uregulowanie tych zasad w przepisach prawa.
8. Bądźmy aktywni! To jest nasz dorobek i w sposób odpowiedzialny kreujmy
zmiany w dobrym kierunku.
9. Nie zapominajmy o mediacjach jako alternatywnej formie do opiniowania
operatów.
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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI
ARBITRAŻOWYCH-CIĄG DALSZY
OPRACOWANIE: MAGDALENA BIEL

W podsumowaniu spotkania Pan Prezydent podziękował prelegentom i zaznaczył, że
być może Zarząd PFSRM powoła specjalny zespół do zmiany regulaminu działania
Komisji Arbitrażowej. Wskazał również na potrzebę koordynacji działań PFSRM i
poszczególnych Stowarzyszeń odnośnie działalności Komisji Opiniujących.
Na zakończenie Pan Prezydent przekazał treść uchwały Zarządu Federacji, z której
wynika, że Zarząd PFSRM wyraził stanowisko i zarekomendował Przedwodniczącemu
Komisji Arbitrażowej zapewnienie uwzględniania w działalności zespołów
oceniajacych niżej wymienionych zasad:
- stwierdzone w opinii nieprawidłowości powinny być odpowiednio uzasadnione, z
powołaniem się na przepis prawa lub treść standardu zawodowego,

- formułując opinie w kwestii poprawności operatów szacunkowych zespoły
oceniające nie powinny kierować się własnymi poglądami czy przyzwyczajeniami
odnośnie procedur wyceny, jeśli nie wynikają one z określonych podstaw
normatywnych regulujących pracę rzeczoznawcy majątkowego,
- opinia negatywna powinna być sformułowana jedynie w sytuacjach, gdy
stwierdzone i udowodnione nieprawidłowości mają wpływ na wynik wyceny.
Uchybienia mniejszej wagi, nie wpływające na poziom określanej wartości, powinny
być wskazane, jednak nie mogą mieć charakteru przesądzającego w zakresie czy
dany operat sporządzono prawidłowo czy nie,
- zespoły oceniające powinny powstrzymywać się od stosowania w treści opinii
formuły że dana nieprawidłowość „mogła mieć wpływ” na wynik wyceny (wartość),
ponieważ stwierdzenie takie nie ma charakteru przesądzającego o faktycznym
zaistnieniu takiej okoliczności,
- autorzy ocenianych operatów szacunkowych powinni mieć w procedurach
opiniowania operatu zapewnioną możliwość złożenia stosownych wyjaśnień w tych
istotnych kwestiach budzących wątpliwości zespołów, które mogą stanowić podstawę
wydania negatywnej opinii.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz głosy płynące również z naszego lokalnego
środowiska i od autorów ocenianych operatów, Zarząd MSRM podejmie działania
zmierzające do przygotowania rekomendacji i regulacji działania Komisji Opiniującej
przy MSRM w Krakowie.
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PRZYBLIŻENIE WYBRANYCH ZMIAN PRAWNYCH
WPROWADZONYCH W I KWARTALE 2022 R.
WYBORU DOKONAŁA: KATARZYNA RUPPERT-GREMBOWSKA
1.
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. z 13 stycznia 2022 r. poz. 84).
Uchwalona w grudniu ubiegłego roku przez Sejm, po odrzuceniu poprawek Senatu
ustawa, dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o
zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń dotyczących ochrony siedlisk leśnych oraz
gatunków roślin i zwierząt.
Właściciele lasów będą stosować wymagania tzw. dobrej praktyki dotyczącej gospodarki
leśnej. Stosowanie dobrych praktyk będzie przeciwdziałać występowaniu potencjalnych
kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, wymagania związane z gospodarką leśną zapewnią ochronę gatunkom
wskazanym w załączniku IV tzw. dyrektywy siedliskowej UE oraz ptakom w oparciu o tzw.
dyrektywę ptasią UE.
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. z 18 stycznia 2022 r. poz. 111).
Regulacje mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych, tym samym
nie zawierają szczegółów technologicznych i materiałowych, jak miało to miejsce
dotychczas. Zaproponowane procedury budowy dróg będą zdecydowanie bardziej proste
i elastyczne. To projektant ma zdecydować o parametrach chodnika czy ścieżki
rowerowej. Będą miały zastosowanie nowe standardy projektowania, wskazano
preferowane rozwiązania np. ronda turbinowe w miejsce wielopasmowych. Zwiększona
więc będzie samodzielność, ale też odpowiedzialność projektantów. Przepisy mają być
elastyczne, biurokracja przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, ich procedury
zminimalizowane. Jak oszacowano, czas uzyskiwania decyzji realizacyjnych będzie
skrócony o około 4 miesiące. Jak to komentują eksperci - dotychczasowe przepisy
techniczno-budowlane
otrzymają
charakter
ogólnych
wymagań
funkcjonalnotechnicznych.
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