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Dzisiaj rano niespodzianie
zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem
przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte
palto posadziłem vis a vis
Zapachniało zajaśniało
wiosna ach to ty....
Marek Grechuta

Leżę na łące,
Nikogo nie ma: ja i słońce.
Ciszą nabrzmiałą i wezbraną
Napływa myśl:
- To pachnie siano.
Wiatr ciągnie po trawach
z szelestem, A u góry
Siostry moje, białe chmury,
Wędrują na wschód.
Kazimierz Wierzyński

W TYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI:
Z prac Zarządu PFSRM - Ustawa o gospodarce
nieruchomościami - projekt zmian ustawy
Standardy zawodowe rzeczoznawców - propozycje zmian
Podsumowanie szkoleń I kwartał 2022 r./wstępny
harmonogram szkoleń jesień 2022 r.
Najważniejsze zagadnienia z Posiedzenia Rady Krajowejczerwiec 2022 r.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków
Wyniki ankiet dotyczące preferencji w zakresie szkoleń
organizowanych PRZEZ MSRM

Zapraszamy
do lektury!

2/2022 (2) KWARTALNIK INFORMACYJNY MSRM

Z PRAC ZARZĄDU PFSRM

USTAWA O GOSPODARCE
NIERUCHOMOŚCIAMI -

PROJEKT ZMIAN
opracowała: Katarzyna Ruppert-Grembowska

STRONA 2

„Przy ustalaniu wysokości odszkodowania na
potrzeby wywłaszczenia nie uwzględnia się
ustaleń

aktu

określającego

nieruchomości

na

szczególności

publiczny,

miejscowego

zagospodarowania
decyzji

cel

przeznaczenie
planu

przestrzennego

administracyjnej”,

wprowadzeniem

bonusów

w

w
albo
oraz

wysokości

maksymalnie od 10% do 20% liczonych od
wartości rynkowej i do niej dodanych celem
rekompensaty m.in. kosztów przeprowadzki,
strat wywołanych przestojem w działalności,

W marcu 2022 r. Zarząd PFSRM spotkał się z
przedstawicielami Departamentu Gospodarki
Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i
Technologii, na którym omówiono propozycje
Ministerstwa dotyczące wprowadzenia do
projektu ustawy o zmianie ustawy o
gospodarce nieruchomościami oraz niektórych
innych ustaw zmian w zakresie przeznaczenia
nieruchomości, które są uwzględnianie przy
wycenie
na
potrzeby
wywłaszczeń
nieruchomości.
Dotyczy to usunięcia tzw. „zasady korzyści”
poprzez wprowadzenie brzmienia art. 134:

Zmiany w zakresie
przeznaczenia
nieruchomości, które są
uwzględniane przy
wycenie na potrzeby
wywłaszczeń
nieruchomości

kosztami czynności formalnych związanych z
nabyciem nowej nieruchomości, itp.
Zmiany

te

zainicjowane

zostały

przez

Pełnomocnika Rządu do Spraw Centralnego
Portu Komunikacyjnego w październiku 2021 r.
W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji
(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352801/
katalog/12824595#12824595)
Rządowy

Proces

w

Legislacyjny,

serwisie
został

udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy
o

gospodarce

nieruchomościami

niektórych innych ustaw.

oraz
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Z PRAC ZARZĄDU PFSRM

STANDARDY ZAWODOWE PFSRM
opracowała: Katarzyna Ruppert-Grembowska
W dniu 14 grudnia 2021 roku Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych
przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując tym samym dotychczasową nazwę tj. „Powszechne
Krajowe Zasady Wyceny”.
W odpowiedzi na wniosek Prezydenta PFSRM, Komisja Standardów pracując w poniższych
zespołach dokonała przeglądu obowiązujących standardów oraz stanu prac nad nowymi
standardami prowadzonych w ramach Komisji Standardów.

L.p.

Problematyka dla zespołu

Członkowie zespołu

1.

Standardy Wyceny Podstawowe

M.Skąpska, W.Pawłowska-Żółkiewicz, M.Kosińska,
M.Malmon, B.Majewska

2.

Wyceny dla innych celów publicznych

W.Pawłowska-Żółkiewicz, H.Stankowska

3.

Wycena dróg

J.Korejwo, M.Czarnecki

4.

Wycena dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich

M.Czarnecki, M.Ślusarczyk

5.

Wycena dla potrzeb naliczenia opłat planistycznych

B.Hermann, M. Czarnecki, J.Zawadzka

6.

Wycena dla potrzeb służebności przesyłu

J.Korejwo, A.Kozuń, W.Pastwa

7.

Wycena lasów

R.Zygmunt, W.Pastwa

8.

Wycena gruntów rolnych

M.Czarnecki, W.Pastwa

9.

Wycena w podejściu kosztowym

M.Skąpska, M.Kosińska

10.

Wycena w podejściu porównawczym

B.Majewska, A. Bitner-Fiałkowska, A.Kozuń

11.

Wycena w podejściu dochodowym

M.Malmon, A. Hryniewiecka-Jachowicz,
M.Kosińska, B.Majewska

12.

Analiza rynku

A. Hryniewiecka-Jachowicz, B.Herman, M. Malmon
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Z PRAC ZARZĄDU PFSRM

STANDARDY ZAWODOWE PFSRM - CIĄG DALSZY
W pierwszej kolejności wskazano do nowelizacji następujące opracowania:
1) WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI – obecny standard powinien
zostać utrzymany jako Standard PFSRM po wygaśnięciu ważności obowiązującego
OBWIESZCZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA.
2) KSWP - OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA – nowelizacja powinna dotyczyć uzupełnienia
treści o określenie pojęcia procesu wyceny oraz zakres wyceny.
3) KSWP - INNE RODZAJE WARTOŚCI – nowelizacja projektu standardu powinna dotyczyć
zdefiniowania min. wartości odtworzeniowej, wartości godziwej, wartości indywidualnej
4) KSWS - OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU I WYNAGRODZENIA ZA JEJ
USTANOWIENIE
ORAZ
WYNAGRODZENIA
ZA
BEZUMOWNE
KORZYSTANIE
Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PRZESYŁOWYCH – nowelizację należy
przeprowadzić z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz w oparciu o aktualne
opracowanie dotyczące problematyki służebności przesyłu przygotowane przez Jerzego Dąbka,
który wyraził zgodę na współpracę z Komisją Standardów w tym zakresie.
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SZKOLENIE - PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I RESTRUKTURYZACYJNE
31 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się szkolenie
pn. "Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne". szkolenie
przeprowadził Pan Zbigniew Stańczyk – radca prawny i doradca
restrukturyzacyjny. Prowadzący przedstawił m.in. statystyki
dotyczące
upadłości
firm,
restrukturyzacji
i
upadłości
konsumenckiej oraz omówił przepisy, które bezpośrednio dotyczą
biegłych.

Poniższe informacje w postaci kilku informacji zamieszczamy jako zachętę do szkolenia z tego
tematu, które tym razem odbędzie się w formule on-line, jesienią bieżącego roku.
Szkolenie spotkało się z niezwykle pozytywną oceną przez uczestników pierwszej edycji, dlatego
Stowarzyszenie podjęło decyzję o powrocie do prezentowanej tematyki.

Zgodnie ze statystykami z roku 2021:
• Upadłość firm – 404 (34 na miesiąc w skali kraju).
• Restrukturyzacja –1888 (157 na miesiąc w skali kraju).
• Upadłość konsumencka – 18207 (1517 na miesiąc w skali kraju).
Na podstawie statystyk można wskazać, że potocznie nazywana „upadłość konsumencka”, będzie
istotnym elementem portfela zamówień rzeczoznawcy majątkowego i zapotrzebowania na
operaty szacunkowe.
W 2021 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 18207 osób.
dane te wynikają z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to wzrost o 39%
w stosunku do 2020 roku.

Upadłość
konsumencka
w 2021 roku garść statystyk

Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w roku 2021,
to najmłodsza osoba miała 12 lat, a najstarsza 94. Średnia wieku to 49 lat,
czyli podobnie jak w latach poprzednich. Najwięcej upadłości dotyczy osób w
wieku 40-49 lat-26,18% i 30-39 lat-22,58%.

Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 26,62% wszystkich upadłości
konsumenckich.
Źródło: Prezentacja omawiana podczas wykładu szkoleniowego, prezentowanego przez radcę prawnego Zbigniewa Stańczyka
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SZKOLENIE - PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I RESTRUKTURYZACYJNE CIĄG DALSZY
Innym istotnym obszarem naszego działania jest obszar PRE-PAK –
przygotowana likwidacja.

Przygotowana likwidacja jako narzędzie inwestycji i restrukturyzacji

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest ważnym instrumentem w polskim systemie prawnym,
który umożliwia szybka sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach
postępowania upadłościowego bez prowadzenia przetargu. Dzięki temu pre-pack pozwala na
zachowanie ciągłości funkcjonowania biznesu upadłego i skorzystanie przez inwestora z
dobrodziejstw skutków sprzedaży egzekucyjnej, czyli nabycia mienia upadłego w stanie wolnym
od zobowiązań i obciążeń.

Dlaczego ważna jest wycena?
Niezbędnym elementem procedury przygotowanej likwidacji jest przygotowanie opisu i
oszacowania przedmiotu pre-packu, które sporządza osoba wpisana na listę biegłych sądowych
(osoba fizyczna). Jest to forma zabezpieczenia przed ryzykiem sprzedaży przedsiębiorstwa za
ułamek ceny, jednocześnie zabezpiecza interesy wierzycieli, którzy w ustaleniach pre-packu nie
brali udziału.
W praktyce przyjęło się, iż do wniosku o pre-packu należy dołączyć nie tylko opis i oszacowanie
składnika objętego wnioskiem, sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sadowych, ale
także dowód zawarcia przez nią umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie suma
gwarancyjna jest nie mniejsza, niż różnica między sumą zobowiązań dłużnika, a suma
wynikającą z oszacowania.
W 2021 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 18.207 osób.
biegłego
sadowego
daneWymóg
te wynikajązaangażowania
z analiz przeprowadzonych
przez Centralny
Ośrodek do wyceny przedmiotu pre-packu oraz nadzór nad
Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i
procedurą sądu upadłościowego, maja wpływać na przejrzystość procedury oraz minimalizować
Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to wzrost o 39%
w stosunku doodbioru
2020 roku. społecznego instytucji pre-packu w Polsce. Dla przykładu w Anglii i
ryzyko negatywnego

Walii podstawowym zarzutem, jaki pojawiał się w ostatnich latach wobec instytucji pre-packu była
niedostateczna transparentność zasad wyceny sprzedawanego mienia.
Źródło: Prezentacja omawiana podczas wykładu szkoleniowego, prezentowanego przez radcę prawnego Zbigniewa Stańczyka
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CYKL SZKOLEŃ "SPOTKANIE Z AKADEMIKIEM”
W ramach zainicjowanego cyklu pn. "Spotkanie z
Akademikiem", w ramach pierwszej edycji szkoleń
dotychczas odbyły się cztery szkolenia, których tematem
było:

1. Wykorzystanie modeli hedonicznych w wycenie
nieruchomości
W miesiącu marcu br. prof. Michał Głuszak zaprezentował i omówił temat "Wykorzystania modeli
hedonicznych w wycenie nieruchomości”, przeprowadzając z uczestnikami szkolenia część
warsztatową obejmującą praktyczne wykorzystanie opracowanych naukowo sposobów wyceny,
przy wykorzystaniu teorii Lancastera w zakresie popytu na dobra niejednorodne oraz przy
wykorzystaniu koncepcji Rosena obejmującej wewnętrzną cenę atrybutów dobra
niejednorodnego, jako nieco zapomnianą metodę teoretycznej podstawy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym.
Przy zastosowaniu tej metody na wartość nieruchomości mają wpływ poszczególne atrybuty,
zgodnie ze wzorem:

P= f (S,A,N,E,c,t)
gdzie:
P - cena rynkowa nieruchomości (lub czynsz rynkowy)
S - atrybuty (cechy) samej nieruchomości
A - lokalizacja w obrębie rynku lokalnego
N - cechy związane z otoczeniem (sąsiedztwem)
E - cechy związane ze środowiskiem
c - dodatkowe warunki związane z umową
t - czas

Przy analizie cen metodą
regresji na uwagę zasługują
między innymi:
cena
nieruchomości
(zmienna objaśniana)
zmienna
objaśniająca
(ocena
cech
według
przyjętej skali ocen)
składnik losowy

Źródlo: Malpezzi S., Hedonic Pricing Models : a Selective and Applied Review /w:/ O’Sullivan T., Gibb K. /ed./, Housing Economics and
Public Policy , Blackwell Publishing, 2003- Prezentacja omawiana przez prof. Michała Głuszaka podczas szkolenia w marcu 2022 r.
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CYKL SZKOLEŃ "SPOTKANIE Z AKADEMIKIEM”CIĄG DALSZY
Kolejne, kwietniowe szkolenie przygotowane we współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym którego prelegentem był
prof. Michał Głuszak, zatytułowane było:

2. "Efekty sąsiedztwa, a ceny nieruchomości"
Prof. Michał Głuszak reprezentujący Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu inwestycyjnego
funkcjonującą przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zaprezentował podczas szkolenia
szereg przykładów i metod zastosowania w przedmiocie wyceny, koncepcji efektów
zewnętrznych wpływających na ceny nieruchomości. W koncepcji tej efekty zewnętrzne
(externalities) to zjawisko polegające na przeniesieniu części kosztów i korzyści związanych z
działaniami jednego podmiotu na podmioty trzecie. Te uboczne skutki (pozytywne, negatywne
lub mieszane konsekwencje) ponoszone są niezależnie od woli podmiotów trzecich.
Z uwagi na przestrzenny charakter rynku nieruchomości efekty zewnętrzne mają często lokalny
(sąsiedzki) charakter (efekty sąsiedztwa). Często efekty sąsiedztwa wynikają z funkcji
zlokalizowanych blisko siebie nieruchomości:
» Synergicznych (zgodnych) – efekty pozytywne (np. park, metro)
» Niekompatybilnych (konfliktowych) – efekty negatywne (np. przemysł, hałas lotniczy)
BLISKOŚĆ OBIEKTU
A CENY NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Zgodnie z zasadą bliskości przyjmuje się,
że wielkość efektu zewnętrznego maleje
wraz z odległością od obiektu generującego
bodźce i opisywana jest funkcją oporu
przestrzeni (distance decay function)
» Obiekt może (ale nie musi) generować
jednocześnie pozytywne (E+) oraz
negatywne (E-) efekty zewnętrzne, których
suma wyznacza efekt łączny netto (E*)
w danym punkcie przestrzeni
» Zasięg efektywnego oddziaływania
pozytywnych (E+) oraz negatywnych (E-)
efektów zewnętrznych może (ale nie musi)
być różny.

Źródło: Prezentacja omawiana podczas wykładu szkoleniowego, prezentowanego przez prof. Michała Głuszaka- kwiecień 2022 r.
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CYKL SZKOLEŃ "SPOTKANIE Z AKADEMIKIEM”CIĄG DALSZY
W maju 2022 r. uczestnicy szkolenia przygotowanego we
współpracy
z
Uniwersytetem
Ekonomicznym,
które
prowadził prof. Bartłomiej Marona, mieli sposobność
zapoznania się z zagadnieniami odnoszącymi się do
skuteczności zaangażowanych środków podczas procesu
inwestycyjnego w stosunku do wymiernych efektów tych
działań, a zrealizowane szkolenie nosiło tytuł:

3. "Ocena rentowności inwestycji"
Prof. Bartłomiej Marona w swojej prelekcji oraz podczas warsztatów szkoleniowych, przybliżył
zagadnienia związane z istotą inwestycji, w kontekście problemu czasu i ryzyka.
Zgodnie z definicją Hirschleifera (1965 r.) inwestycja jako taka, stanowi w swej istocie bieżące
wyrzeczenie w odniesieniu do rzeczy pewnych, dla osiągnięcia przyszłych, lecz niepewnych
korzyści.
Dla określenia znaczących składników biorących udział w procesie inwestycji, zasadniczo
przyjmuje się trzy główne elementy:
element psychologiczny
element czasu
element ryzyka
Podczas szkolenia poruszone zostały między innymi zagadnienia dotyczące:
zmiany wartości pieniądza w czasie,
wartości bieżącej inwestycji,
rocznej stopy zwrotu,
efektywnej stopy procentowej,
definicji renty (annuity),
Omawiana była także problematyka dotycząca dokumentu jakim jest "Ocena rentowności
inwestycji", kwestie związane z rachunkiem prospektywnym względnym i bezwzględnym oraz
zagadnienia w zakresie zastosowania efektu dźwigni finansowej oraz warunków jej dodatniego
efektu, czy zastosowania metod dynamicznych NPV i stopy dyskontowej w rachunku
ekonomicznym.

Źródło: Prezentacja omawiana podczas wykładu szkoleniowego, prezentowanego przez prof. Bartłomieja Maronę- maj 2022 r.

2/2022 (2) KWARTALNIK INFORMACYJNY MSRM

STRONA 10

CYKL SZKOLEŃ "SPOTKANIE Z AKADEMIKIEM”CIĄG DALSZY
Pierwszy cykl szkoleń w ramach współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym,
został
zamknięty
wykładem
oraz
ćwiczeniami warsztatowymi, które przeprowadził dr Mateusz
Tomal. Przedmiotem szkolenia była:

4. "Analiza rynku z wykorzystaniem modeli przestrzennych"
Uczestnicy
szkolenia
poza
możliwością
zapoznania się z zaprezentowanymi przez
prelegenta
zagadnieniami
dotyczącymi
przedmiotu szkolenia w warstwie wykładowej,
otrzymali praktyczne narzędzia w postaci
dostępu do programów umożliwiających
zastosowanie przedstawionych metod analizy
rynku w formule praktycznej i wykorzystania
ich w bieżącej działalności związanej z
rzeczoznawstwem majątkowym.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostały
zagadnienia dotyczące:

zjawisk
przestrzennych
na
rynku
nieruchomości (przestrzenna autokreacja i
przestrzenna niejednorodność)
teorii przestrzennych hedonicznych modeli
cen
modelu przestrzennej autoregresji
modelu geograficznie ważonej regresji
wyceny nieruchomości za pomocą modeli
przestrzennych
identyfikacji cen rynkowych oraz ich wag za
pomocą modeli przestrzennych
i

1. MODEL PRZESTRZENNEJ
AUTOREGRESJI

2. MODEL GEOGRAFICZNIE
WAŻONEJ REGRESJI
Źródło:
fragment prezentacji omawianej
podczas wykładu szkoleniowego,
prezentowanego przez
dr Mateusza Tomalęczerwiec 2022 r.
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WALNE
ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE
A K T U A L N E

I N F O R M A C J E

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych informuje,
iż
najbliższe
Walne
Zebranie
Sprawozdawcze odbędzie się w środę
7 września 2022 r.
Informujemy się, że na 5 dni przed
terminem Walnego Zebrania w w dniach
od 2 września do 6 września 2022 r.
godzinach 11.00 do 14.00 w siedzibie
Stowarzyszenia
będzie
możliwość
zapoznania
się
ze
sprawozdaniami
Zarządu, Komisji oraz bilansem za 2021
rok.

7 września 2022 r,

"Nic o nas
bez nas!"

Szczegóły dotyczące programu Zebrania Walnego podane zostaną do wiadomości członków pod
koniec sierpnia br. Mamy nadzieję, iż najbliższe zebranie zgromadzi liczne grono naszych
członków i będzie okazja do wspólnego spotkania, rozmów i wymiany doświadczeń.
Mając na uwadze hasło: "Nic o nas bez nas", już teraz........

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie!
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...............................................

REMONT SIEDZIBY STOWARZYSZENIA

...............................................

...............................................

...............................................

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych informuje, iż w okresie
wakacyjnym na przełomie czerwca i lipca 2022 r. przeprowadzono prace remontowe dotyczące
pomieszczeń wynajmowanych na siedzibę Stowarzyszenia. Zaplanowano wymianę podłóg oraz
oświetlenia sufitowego.
W wyniku kilku przeprowadzonych spotkań i negocjacji, wynajmujący ostatecznie zadeklarował
pokrycie 50% kosztów remontu.

tak było!

tak jest!
...............................................

NASZE ZASOBY
II KWARTAŁ 2022:
LICZBA NOWYCH
PRZYJĘTYCH
CZŁONKÓW

3
....................

LICZBA
SKREŚLONYCH
CZŁONKÓW

LICZBA
ZAWIESZONYCH
CZŁONKÓW

1

0

....................

....................
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ANALIZA PŁATNOŚCI
SKŁADEK
CZŁONKOWSKICH

Wskaźniki odnośnie składek członkowskich
kształtują się w sposób następujący:
zalega ok. 28% członków (w roku 2021
wskaźnik ten kształtował się na poziomie
39%, a w 2020 odsetek zalegających
wynosił 45%)

STAN NA KONIEC CZERWCA 2022 R.
opracowała: Małgorzata Zender
Przeprowadzona

analiza

płatności

składek

członkowskich w roku 2022, zgodnie ze stanem
na koniec czerwca 2022 r., wykazała korzystny,
wzrastający poziom płatności w odniesieniu do
lat

ubiegłych

zalegających.

oraz

spadek

STRONA 13

odsetka

osób

składkę opłaca na bieżąco ok. 41%
członków (w roku 2021 wskaźnik ten
kształtował się na poziomie 36%, a w 2020
odsetek opłacających składkę w terminie
wynosił 37%)
składkę opłaciło z góry do końca roku 26%
członków (w roku 2021 wskaźnik ten
kształtował się na poziomie 25%, a w 2020
odsetek wynosił 17%)

W załączeniu prezentujemy wykresy porównawcze obrazujące procentowe zestawienie wpłaconych
przez członków Stowarzyszenia składek w roku 2020, 2021 oraz 2022 według stanu na 30 czerwca.

DZIĘKUJEMY
CZŁONKOM OPŁACAJĄCYM
SKŁADKI W TERMINIE !
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DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA STOWARZYSZENIA HARMONOGRAM - JESIEŃ 2022 R.
W okresie wrzesień-grudzień 2022 r. planowane są szkolenia
organizowane przez MSRM obejmujące zróżnicowaną tematykę,
które odbywać się będa zarówno w formule zdalnej (on-line), a
także w formule stacjonarnej. Poniżej zamieszczono terminy i
zakres tematyczny szkoleń wraz ze wskazaniem osoby prelegenta.

WRZESIEŃ
2022 R.

PAŹDZIERNIK
2022 R.

RADOSŁAW CELMER

ZBIGNIEW STAŃCZYK

LISTOPAD
2022 R.
CZŁONKOWIE KOMISJI
OPINIUJACO-MEDIACYJNEJ

"PODSTAWY WYKORZYSTANIA

"PRAWO UPADŁOŚCIOWE

QGIS DO ANALIZY RYNKU

I PRAWO RESTRUKTURYZACJI"

I WYCENY NIERUCHOMOŚCI"

"STUDIUM PRZYPADKU Z PRAC
KOMISJI OPINIUJĄCO-

STACJONARNE/ON-LINE

MEDIACYJNEJ"

ON-LINE
STACJONARNE/ON LINE

GRUDZIEŃ
2022 R.
ZENON MARCZUK

WRZESIEŃGRUDZIEŃ
2022 R.
WYKŁADOWCY UNIWERSYTETU

"OPERAT SZACUNKOWY JAKO
DOWÓD W SPRAWIE"
STACJONARNE-WYJAZDOWE
(HOTEL KASPROWY-ZAKOPANE

EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE
DRUGA EDYCJA CYKLU
SPOTKANIE Z AKADEMIKIEM
ON-LINE

ZAPRASZAMY
NA NASZE
SZKOLENIA!
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WYBORY
PREZYDENTA
PFSRM

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ PFSRM
Zgodnie z § 25 ust. 9 Statutu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dnia 30
czerwca 2022 r. zostało zwołane posiedzenie Rady Krajowej. Jednym z punktów porządku
posiedzenia były wybory Prezydenta PFSRM.
W czerwcu 2022 r. Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych wystosowało do
Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji apel w sprawie przeprowadzenia debaty programowej
kandydatów na prezydenta PFSRM, w celu doprecyzowania podobieństw i różnic w ich programach
wyborczych. Ostatecznie jednak, po wysłuchaniu stanowiska przedstawicieli ŁSRM Łódź, ŚSRM
Katowice, SRM Słupsk, PSRWM Warszawa, PTRM Gdańsk, SRMWW Poznań oraz stanowiska PFSRM w
tej sprawie, a także krótkiej konsultacji w trakcie przerwy,
Prezydium "uznało, że ze wzgledów formalnych i organizacyjnych, wniosek nie jest możliwy do
przegłosowania na trwającym Posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM" (Protokół z Posiedzenia Rady
Krajowej PFSRM z dnia 30.06.2022 r.)

Wśród zgłoszonych kandydatów na Prezydenta PFSRM znalazły się następujące osoby:
Tomasz Ciodyk - kandydat na Prezydenta PFSRM
Jan Konowalczuk - kandydat na Prezydenta PFSRM
Krzysztof Gabrel - kandydat na Wiceprezydenta (PWSRM Białystok)
Małgorzata Kosińska- kandydatka na Wiceprezydenta (MSRM Warszawa)
Tomasz Luterek - kandydat na Wiceprezydenta (PTMR Gdańsk)
Wiesław Majcher - kandydat na Wiceprezydenta (SRM Wrocław)
Zenon Marczuk - kandydat na Wiceprezydenta PFSRM (SŚRM Katowice)
Marek Ślusarczyk kandydat na Wiceprezydenta PFSRM (PSRWM Warszawa)
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POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ PFSRM - CIĄG DALSZY
WYBORY PREZYDENTA PFSRM

Kolejnym punktem Planu posiedzenia Rady Krajowej był wybór Wiceprezydenta. Dwóch
kandydatów na Wiceprezydenta Małgorzata Kosińska oraz Marek Ślusarczyk wycofali swoje
kandydatury.
Podczas tajnego głosowania dotyczącego wyboru Prezydenta PFSRM, przedstawiciele zrzeszonych
stowarzyszeń dokonali następujących wyborów:
Tomasz Ciodyk - 60 głosów
Jan Konowalczuk - 33 głosy
Głosów nieważnych - 1
Na następną 3 -letnią kadencję uchwałą Nr 7/06/2022 na Prezydenta PFSRM wybrany został Tomasz
Ciodyk.
Nowo wybrany Prezydent Tomasz Ciodyk przedstawił proponowane przez siebie kandydatury na
Wiceprezydenta w osobach: Krzysztofa Gabrela, Wiesława Majchera i Tomasza Luterka.
W wyniku trzech głosowań, ostatecznie dokonano wyboru trzech Wiceprezydentów:
Krzysztof Gabrel - 69 głosów
Tomasz Luterek - 62 głosy
Wiesław Majcher - 60 głosów
Wskazane powyżej osoby uchwałą nr 8/06/2022 zostały przyjęte na stanowisko wiceprezydentów
PFSRM.
Podczas swojego wystąpienia na Posiedzeniu Rady Krajowej Prezydent Tomasz Ciodyk przedstawił
informacje dotyczące etapu prac Komisji Odznaczeń nad przyznaniem odznak honorowych PFSRM,
sygnalizując występujące niedogodności związane z kształtem zapisu obecnego Regulaminu
Odznaczeń Honorowych PFSRM, które powinny zostać usunięte podczas organizacji kolejnej Rady
Krajowej w sierpniu br. (formuła on-line).
Wśród wniosków, które podczas Posiedzenia Rady zostały zgłoszone, znalazł się wniosek Śląskiego
Stowarzyszenia dotyczący przygotowania i przedstawienia na zorganizowanej w dniu 14 września
2022 r. Radzie Krajowej, Planu Pracy Zarządu Federacji na pierwszy rok i całą kadencję wraz z
zakresem obowiązków poszczególnych członków Zarządu PFSRM. Wniosek został przyjęty.
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WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ TEMATYKI SZKOLEŃ
Opracowała: Małgorzata Uhruska
Pod koniec kwietnia br. członkowie MSRM zostali zaproszeni do udziału w krótkiej ankiecie
dotyczącej szkoleń zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenie. W ten sposób chcieliśmy
poznać Państwa oczekiwania dotyczące tematyki szkoleń i ich organizacji.
W ankiecie wzięło udział 66 rzeczoznawców, co stanowi ok. 24% wszystkich członków naszego
Stowarzyszenia. Rzeczoznawcy, którzy chcieli się podzielić z nami swoimi uwagami dotyczącymi
szkoleń, posiadali różne doświadczenie zawodowe - blisko połowa respondentów (47%) pracuje w
zawodzie krócej niż 10 lat, z kolei najdłuższy odnotowany staż pracy to 30 lat.
Ankieta składała się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza część poświęcona był tematyce
szkoleń, a druga część obejmowała pytania dotyczące ich organizacji.
W pierwszej części ankiety chcieliśmy poznać Państwa preferencje w zakresie szeroko pojętej
tematyki szkoleń. Poprosiliśmy o wyrażenie opinii nt. zaproponowanych tematów z praktyki
wyceny, obsługi programów komputerowych i metodyki wyceny. Trzystopniowa skala odpowiedzi
służyła do wyrażenia stopnia zainteresowania danym tematem. W celu interpretacji wyników
najcenniejsze są opinie skrajne, wskazujące wyraźnie, które tematy są preferowane, oraz te, które
nie spotykają się z zainteresowaniem ze strony rzeczoznawców.

Pierwsze pytanie tej części ankiety dotyczyło praktyki wyceny, tj. tematyki szkoleń związanej m.in.
ze szczególnymi celami wyceny, nietypowymi rodzajami nieruchomości, czy też wybranym
zakresem wyceny. Poniżej przedstawiono rozkład odpowiedzi respondentów.
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WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ TEMATYKI SZKOLEŃCIĄG DALSZY
Jak wynika z zestawienia przedstawionego na poprzedniej stronie, ankietowani rzeczoznawcy
wykazują największe zainteresowanie szkoleniami w zakresie:
wyceny nieruchomości komercyjnych (73% ankietowanych),
określania wysokości stawek czynszu (64% ankietowanych),
wyceny ograniczonych praw rzeczowych (59% ankietowanych),
wyceny nakładów (59% ankietowanych),
analiz rynku nieruchomości (58% ankietowanych),
wyceny nieruchomości przemysłowych (55% ankietowanych),
określania wartości służebności przesyłu (53%),
wyceny pod drogi (50% ankietowanych).
Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z zakresu wyceny tzw. mienia zabużańskiego,
co potwierdziło 63 % ankietowanych oraz wyceny maszyn i urządzeń (53% ankietowanych).
Drugie pytanie dotyczyło szkoleń z zakresu obsługi rożnych programów komputerowych.
Jak wynika z badań, rzeczoznawcy najchętniej skorzystaliby ze szkoleń dotyczących obsługi arkusza
kalkulacyjnego Excel (64% ankietowanych) oraz programów do obsługi danych geodezyjnych, np.
Geoportal (53%). Szczegółowe wyniki przedstawiono na Rys. 2.

Trzecie pytanie pokazało zainteresowanie rzeczoznawców tematyką szkoleń związaną z metodyką
wyceny.
Największym zainteresowaniem cieszyłyby się szkolenia z zastosowania podejścia dochodowego –
metody inwestycyjnej (56% ankietowanych) i metody zysków (52 % ankietowanych) oraz metody
pozostałościowej (55 % ankietowanych) mieszczącej się w podejściu mieszanym.
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WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ TEMATYKI SZKOLEŃCIĄG DALSZY

W tej części ankiety znajdowało się również tzw. pytanie otwarte, dające respondentom możliwość
dodania swoich własnych propozycji tematów. Na to pytanie odpowiedziało 39 osób.
Niektórzy ponownie wpisywali tematy, które były wymienione w poprzednich pytaniach, chcąc w
ten sposób podkreślić wagę wybranych tematów. I tak ponownie pojawiły się prośby o organizację
szkoleń z zakresu szeroko rozumianego podejścia dochodowego i wyceny nieruchomości
komercyjnych (tj. pozyskiwanie danych do wyceny, wycena stawek czynszowych, określanie stopy
kapitalizacji i stopy dyskontowej), ale także z zakresu analizy rynku nieruchomości, wyceny
przedsiębiorstw, wyceny nakładów, wyceny ograniczonych praw rzeczowych , wyceny maszyn i
urządzeń, czy z zakresu korzystania z programów komputerowych (MS Excel, Geoportal).
Rzeczoznawcy

wskazali

również

inne

obszary

tematyczne,

m.in.:

wyceny

nieruchomości

zabytkowych, wyceny dla celów podatkowych, na potrzeby odszkodowań, dla banków, dla sądów,
wyceny masowej, zasad ustalania powierzchni użytkowej, czy szkolenia w zakresie zmian w
przepisach prawnych. Ankietowani zgłaszali również potrzeby doszkalania z metodyki wyceny – tj.
ustalania

trendu

czasowego,

określania

wag

cech

rynkowych,

sporządzania

operatu

szacunkowego, a także byliby zainteresowani omówieniem przykładów nietypowych wycen, czy też
poznaniem najczęstszych błędów pojawiających się w opiniowanych operatach.
Pojawiły się również propozycje wychodzące poza branżę wyceny nieruchomości, choć ściśle
związane

z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej,

a

mianowicie

pozyskiwania klientów oraz marketingu w mediach społecznościowych.

dotyczące

reklamy,
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WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ TEMATYKI SZKOLEŃCIĄG DALSZY

Druga część ankiety obejmowała kwestie organizacyjne. Pytania w niej zawarte miały na celu
przybliżenie oczekiwań rzeczoznawców w zakresie preferowanego czasu szkoleń i ich formy oraz
poznania opinii na temat cen oferowanych za szkolenia.

Na początku zwróciliśmy się z prośbą o ocenę dotychczasowej działalności szkoleniowej
Stowarzyszenia. W większości respondenci wyrazili pozytywne opinie - 86% ankietowanych oceniło
działalność Stowarzyszenia dobrze lub bardzo dobrze, nikt z ankietowanych nie wyraził
negatywnej oceny na ten temat.

Większość ankietowanych (62%) rzeczoznawców majątkowych opowiedziała się za zdalną formą
szkoleń, a zwolennikami spotkań „na żywo” było 38% respondentów.
Za najbardziej dogodny czas i termin szkoleń rzeczoznawcy wskazali raczej krótkie spotkania w
porze popołudniowej (24%) lub przedpołudniowej (18%) oraz całodniowe w tygodniu (24%),
natomiast jako najmniej odpowiednie wskazali kilkudniowe szkolenia wyjazdowe (30%) oraz
całodniowe w weekend (23%).
W pytaniu dotyczącym najdogodniejszego terminu dwie osoby wybrały odpowiedź otwartą
(„inne”), w której mogły uzupełnić swoje indywidualne preferencje. Osoby te podkreśliły chęć
uczestnictwa w szkoleniach zdalnych. 11% ankietowanych wskazuje, że czas i termin szkoleń nie
ma dla nich znaczenia.

2/2022 (2) KWARTALNIK INFORMACYJNY MSRM

STRONA 21

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ TEMATYKI SZKOLEŃCIĄG DALSZY
Ostatnie pytania nawiązywały do cen oferowanych za szkolenia. Zdecydowana większość
rzeczoznawców (76%) wyraziła opinię, że ceny szkoleń są na właściwym poziomie. Pozostałe osoby
wskazały, że ceny są raczej wysokie (23%) i zdecydowanie za wysokie (1%).
Ponad 90% ankietowanych rzeczoznawców przyznaje, że Stowarzyszenie powinno kontynuować
swoją dotychczasowa praktykę w zakresie różnicowania cen dla członków MSRM oferując niższe
stawki za szkolenia, jedynie 2 osoby wyraziły sprzeciw w tym zakresie.
Bardzo dziękujemy za udział w badaniach. Wyniki ankiety są dla nas bardzo cenne – z pewnością w
naszych działaniach będziemy się starali uwzględniać potrzeby szkoleniowe naszych Koleżanek i
Kolegów. Nie oznacza to jednak, że ograniczymy się wyłącznie do najbardziej popularnych
tematów. Wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu będziemy podejmowali tematy „niszowe”
adresowane do węższej grupy odbiorców, jak również będziemy prowadzić szkolenia w różnych
formach i o rożnej porze.
Mamy nadzieję, że taka zróżnicowana oferta szkoleń zawodowych zostanie przez Państwa
doceniona, co potwierdzać będzie wysoka frekwencja na kolejnych spotkaniach.
W tym miejscu zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o kierowanie do nas swoich
sugestii dotyczących nowych tematów szkoleń i ciekawych wykładowców oraz zgłaszanie
wszelkich innych uwag i propozycji, które mogą przyczynić się do ulepszenia naszej oferty
szkoleniowej – za co z góry dziękujemy.
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JUBILEUSZ

XXX-LECIA
ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
W związku z obchodami XXX-Lecia działalności Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Majątkowych oraz otrzymanym zaproszeniem, Zarząd naszego Stowarzyszenia przygotował
okolicznościowy prezent-grafikę, jako wyraz gratulacji i życzeń wielu sukcesów w dalszej
działalności dla łódzkiego Stowarzyszenia.

Informujemy, iż w miesiącu maju 2022 r. biblioteka
Stowarzyszenia
zasilona
została
o
nowe
wydawnictwa, prezentujące zagadnienia związane z
rynkiem
nieruchomości
oraz
warsztatem
rzeczoznawcy majątkowego.
Wśród zakupionych książek znalazły się:

BIBLIOTEKA

ZAKUP NOWYCH
WYDAWNICTW

1. "Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce"- Dariusz Trojanowski
2. "Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami"- Marian Wolanin
3. "Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk"- J.Konowalczuk, M.Habdas, I.Foryś, Ł.Drobiec
4. "Zasady sporządzania operatów szacunkowych-przykłady dla kandydatów na
rzeczoznawców majatkowych"- Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Nowaka
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PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY- NAPISZ ARTYKUŁ
ZAMIEŚĆ W KWARTALNIKU INFORMACYJNYM MSRM!
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 30lecia 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.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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