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S K R Z Y N K I  O D B I O R C Z E J

Zestawienie szkoleń zorganizowanych przez MSRM w roku 2022

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej

Spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia

Z prac Komisji Etyki Zawodowej- artykuł

Harmonogram szkoleń I półrocze 2023 r.

Rynek pierwotny mieszkań w Krakowie- artykuł

Zażalenie skierowane do SKO i skarga do WSA - 
     odmowa wydania zaświadczenia o przeznaczeniu
     nieruchomości

Zapraszamy 
do lektury!

W TYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI:



Jednym z działań Stowarzyszenia w obszarze aktywności, której celem jest
zabezpieczenie i wykonanie zapisów Statutu, jest działalność szkoleniowa, która w
swej istocie służy pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jego
członków. Mając na uwadze zaspokojenie różnorodnych potrzeb w zakresie
tematyki szkoleń oraz starając się zapewnić uczestnikom uznane grono
prelegentów, Stowarzyszenie zaproponowało w mijającym roku taki wybór tematów
szkoleń, który nie tylko znalazł uznanie wśród uczestników, ale także stanowił 
 odpowiedź na ich potrzeby w zakresie uzupełnienia czy pogłębienia wiedzy
branżowej. Poniżej zaprezentowano zestawienie obejmujące termin, tematykę i
personalia prelegentów. 
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Szkolenia MSRM 
w roku 
2022

"Polski Ład-rewolucja
podatkowa”

 "Teoria gier, 
a wycena

nieruchomości"

mgr inż. Barbara
Majewska

Samir Kayyali

styczeń styczeń

"Wykorzystanie modeli
hedonicznych w wycenie

nieruchomości”

prof. Michał Głuszak

marzec

marzec

„Postępowania 
upadłościowe 

i restrukturyzacyjne, 
z uwzględnieniem roli jaką

pełni w nich biegły
rzeczoznawca.”

Zbigniew Stańczyk

 "Efekty sąsiedztwa, 
a ceny nieruchomości"

kwiecień

prof. Michał Głuszak

kwiecień

maj

maj
„Opłata planistyczna 

w prognozie finansowej
oraz studium

przypadków wyceny... ”

Maria Noworól
Ewelina Wójciak

"Ocena rentowności 
inwestycji"

prof. Bartłomiej Marona

"Geoportal i inne portale
przestrzenne

wspomagające pracę
rzeczoznawcy 

majątkowego..."

dr inż. Ludmiła Pietrzak

Z E S T A W I E N I E  S Z K O L E Ń  Z O R G A N I Z O W A N Y C H
P R Z E Z  M S R M  W  R O K U  2 0 2 2  -  C Z Ę Ś Ć  I



Z E S T A W I E N I E  S Z K O L E Ń  O R G A N I Z O W A N Y C H
P R Z E Z  M S R M  W  R O K U  2 0 2 2  -  C Z Ę Ś Ć  2

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych,
Dz.U. 2018 poz. 811§ 4. 3. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznaje
się za spełniony, jeżeli w okresie rozliczeniowym rzeczoznawca majątkowy wykonał
działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 12
punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2, w tym ukończył
warsztaty, o których mowa w § 2 pkt 1, w wymiarze stanowiącym równowartość co
najmniej 6 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2. 4.§ 5. 1
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Szkolenia MSRM 
w roku 
2022

„Podstawy
wykorzystania QGIS do
analizy rynku i wyceny

nieruchomości"

 "Analiza rynku z
wykorzystaniem

modeli
przestrzennych"

 
dr Mateusz Tomal

 

dr hab.inż. Radosław 
Cellmer

 

czerwiec
wrzesień

 „Wpływ certyfikacji
ekologicznej na czynsze,

pustostany i wartość
nieruchomości”

 
prof. Michał Głuszak

październik

październik

„Prawo upadłościowe
i prawo restrukturyzacji”

Zbigniew Stańczyk

 "Identyfikacja subrynków
mieszkaniowych"

listopad

dr Mateusz Tomal

grudzień

grudzień„Wartość rynkowa 
i metoda

pozostałościowa 
w praktyce... ”

mgr inż. arch Jerzy 
Adamiczka

"Ocena rentowności
inwestycji 2."

prof. Bartłomiej Marona



SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY KRAJOWEJ
PFSRM W DNIU 13 GRUDNIA 2022 R.
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 Tematami posiedzenia Rady Krajowej były:

1.Opracowanie przez PFSRM dokumentu określającego dobre praktyki w zakresie opiniowania
operatów szacunkowych 

PFSRM po zainicjowaniu w środowisku rzeczoznawców debaty ogólnopolskiej zorganizowanej w
trybie zdalnym, na której podjęto dyskusję na temat „ zasad opiniowania” w Komisjach pracujących
przy Stowarzyszeniach oraz Komisji Arbitrażowej przy PFSRM, przystąpiła do prac nad ujednoliceniem
zasad oceny operatów szacunkowych. W spotkaniach grupy pracującej nad tematem biorą udział
Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Małgorzata Skąpska, Zenon Marczuk, Leszek Cieciura, Iwo Betke,
Marek Staręga i Tomasz Ciodyk. Wyniki spotkań będą omawiane w styczniu 2023 r. na Radzie
Krajowej poświęconej tylko tej tematyce.

2.Konferencja i Walne Zgromadzenie TEGOVA

PFSRM we współpracy z TEGOVA planują zorganizować w czerwcu 2023 r. w Warszawie
międzynarodową Konferencję i Walne Zgromadzenie TEGOVA. Konferencja będzie poświęcona
tematyce związanej ze zniszczeniami i odbudową Ukrainy. 

3.XXX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

PFSRM i Pomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku rozpoczęła prace
związane z organizacją Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych połączonej z obchodami
jubileuszu XXX-lecia PFSRM, która planowana jest na październik 2023 r. 

4.Wybory na Przewodniczących Komisji 

Rada Krajowa dokonała wyboru na:
Przewodniczącego Komisji Odznaczeń PFSRM - Andrzeja Bablok
Przewodniczącego Komisji Szkoleń PFSRM – Iwonę Jakubczyk
Przewodniczącego Komisji Uznania Zawodowego – Wojciecha Ratajczak
 Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej – Marka Staręgę
 

5.Prace na Standardami Zawodowymi PFSRM

Ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1561) została uchylona definicja standardów zawodowych (art.4
pkt.14), oraz usunięto standardy zawodowe z treści art. 175 ust.1 – obecnie, zgodnie z tym
przepisem: „Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa
w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną
starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej,
kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.”, oraz uchylono ust. 6 z art. 175. 

W związku brakiem efektywności w dotychczasowym tworzeniu Standardów Zarząd PFSRM
zaproponował zmianę modelu opracowywania standardów. Zestawiono wykaz standardów i przyjęto
zgłoszenia od Stowarzyszeń chęci podjęcia pracy nad wybranym standardem. Zarząd PFSRM wskazał
Stowarzyszenie Członkowskie PFSRM, które będzie „Partnerem Standardu” odpowiedzialnym
merytorycznie i organizacyjnie za opracowanie standardu, oraz „Lidera/Liderów Standardu” –
rzeczoznawców majątkowych, członka stowarzyszenia, który będzie pełnił rolę kierownika zespołu
opracowującego wybrany standard. 



SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY KRAJOWEJ PFSRM W
DNIU 13 GRUDNIA 2022 R. - CIĄG DALSZY
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Lider, czy też grupa liderów powinna posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie tematu
opracowywanego standardu. 
Przygotowane projekty standardów będą przesyłane kolejno do członków stowarzyszenia będącego
patronem projektu a po opracowaniu zgłoszonych uwag i rozesłaniu do wszystkich sfederowanych
stowarzyszeń konsultowane w skali całego kraju. Tak przygotowany projekt zostanie przekazany do
Zarządu PFSRM wraz z opracowanymi uwagami i uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia.  Zarząd
PFSRM, po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem przedstawi pod głosowanie opracowane
standardy, który Rada Krajowa już tylko formalnie przegłosuje.

Poniżej przedstawiamy zespoły i stowarzyszenia, które zgłosiły akces do pracy nad wybranymi
standardami:

L.p. Stowarzyszenie Lider Standard

1.
Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych Województwa
Wielkopolskiego -Poznań

Jerzy Dąbek
Określanie wartości służebności

przesyłu  i wynagrodzenia za jej
ustanowienie

2.
Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych Województwa
Wielkopolskiego -Poznań

Marcin Czarnecki
Określanie wartości rynkowej

nieruchomości na potrzeby
obliczania opłaty adiacenckiej

3.
Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych Województwa
Wielkopolskiego -Poznań

dr Barbara Herman

Określanie wartości rynkowej
nieruchomości na potrzeby

obliczania tzw. opłaty
planistycznej

4. Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych we Wrocławiu dr Piotr Cegielski Standard do wyceny w podejściu

dochodowym

5.

Małopolskie stow. Rzecz.
Majątkowych we współpracy ze
Śląskim Stowarzyszeniem
Rzeczoznawców Majątkowych oraz
Pomorskim Towarzystwem
Rzeczoznawców Majątkowych

Wojciech Pastwa
Marcin Szydlarski
Robert Zygmunt

Standard "Wycena lasów"

6.

Małopolskie stow. Rzecz.
Majątkowych- Kraków we
współpracy z Regionalnym
Stowarzyszeniem Rzeczoznawców
Majątkowych-Lublin

Katarzyna Małysz
Teresa Janicka

Wiesława
Pawłowska-

Żółkiewicz

Wycena dla potrzeb naliczania
opłaty planistycznej

7.
Warszawskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Mnie
wskazanoajątkowych

nie wskazano Standard zawodowy z podejścia
porównawczego

8. Śląskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych

Lider: Grzegorz
Motyl

Zespół: Lech Gutry
Maciej Książek
Marek Górniak

Standard- Zastosowanie
podejścia kosztowego w wycenie

nieruchomości



Wychodząc na przeciw problemom i
potrzebom, które dla osób
rozpoczynających swoją działalność w
dziedzinie rzeczoznawca majątkowego,
pojawiają się w praktyce zawodowej, Zarząd
Stowarzyszenia podjął decyzję o organizacji
spotkania poruszającego najbardziej
newralgiczne kwestie w tej materii.
Zaproszenie zostanie skierowane do
członków, którzy w ostatnich miesiącach
zostali przyjęci w szeregi Stowarzyszenia.
Spotkanie zostanie zorganizowane w lutym
2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.
Królewskiej 1 w Krakowie.

Spotkanie dla
nowych, przyjętych
członk�w
Stowarzyszenia
Luty 2023
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NASZE ZASOBY
CZŁONKOWSKIE

IV KWARTAŁ 2022:

LICZBA NOWYCH
PRZYJĘTYCH 
CZŁONKÓW

LICZBA 
SKREŚLONYCH

CZŁONKÓW

LICZBA 
ZAWIESZONYCH 

CZŁONKÓW

2
.............

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 25 października 2022
r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat
za udostępnianie materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (M. P. z 31 października
2022 r. poz. 1038)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6
października 2022 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 16
listopada 2022 r. poz. 2329). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 października 2022 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach (Dz. U. z dnia 1
grudnia 2022 r. poz. 2469).

Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o
zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z dnia 23 grudnia 2022 r. poz. 2747).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w
sprawie książki obiektu budowlanego
oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu
Budowlanego (Dz. U. z dnia 27 grudnia
2022 r. poz. 2778).

Weszło w życie z dniem 16 grudnia 2022 r.

Weszła w życie z dniem 7 stycznia 2023 r.

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Ostatnie, 
najważniejsze 

zmiany 
aktów prawnych

4
.............

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



" ...bogactwo można
znaleźć w relacjach

międzyludzkich, 
a prawdziwym

ubóstwem jest brak
troski o innych".

 
Michael A. Adamse

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
DLA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
Grudzień 2022 r.

Wyraźne zmiany w strukturach społecznych relacji, związane z
aktualną sytuacją pandemii, kryzysu gospodarczego i wojny
toczącej się za naszą wschodnią granicą, wpływają na
częstotliwość i znacząco niski poziom kontaktów
międzyludzkich, a nawet wzrost anonimowości i wyobcowania. 
Konieczne w tej sytuacji, staje się dołożenie wszelkich starań,
aby możliwe było odwrócenie niepokojącego i nasilającego się 
 trendu w tej materii. 
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Jednym z takich działań jest utrzymanie dobrej tradycji corocznych spotkań opłatkowych dla
członków Stowarzyszenia, których celem jest nie tylko stworzenie przestrzeni dla
towarzyskiego spotkania z klimatem świąt w tle, złożenie sobie życzeń, ale przede wszystkim
rozmowa, wymiana doświadczeń i wspólny czas celebracji. 
Dnia 20 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie opłatkowe w którym
uczestniczyło ogółem 23 członków.

Spotkanie miało luźny, niezobowiązujący charakter, w anturażu wigilijnych potraw i przekąsek
oraz kuluarowych rozmów przy akompaniamencie brzmienia tradycyjnych kolęd.

https://lubimyczytac.pl/autor/3476/michael-a-adamse


dokumentacja fotograficzna 
ze szkolenia w Zakopanem

SZKOLENIE W ZAKOPANEM
Niepewność na obszarze wyceny
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W grudniu 2022 r. spotkaliśmy się w Zakopanym w gościnnym Hotelu Merkury – Kasprowy na
szkoleniu wyjazdowym. W kameralnym gronie szkolenie poprowadził Jerzy Adamiczka MSc MRICS
REV. Tematyką szkolenia była „Wartość rynkowa i metoda pozostałościowa w praktyce”. 
Rozmawialiśmy o zaletach, pułapkach, zagrożeniach i możliwościach stosowania metody
pozostałościowej na konkretnych przykładach w aspekcie definicji wartości rynkowej z
elementami analizy optymalnego sposobu użytkowania.
 

Nie ma jednej SŁUSZNEJ wartości rynkowej.
Istnieje wiele wartości rynkowych tej samej nieruchomości.
Podejście scenariuszowe, jako klucz do wyceny nieruchomości
nietypowych -inwestycyjnych.
Ocena operatu, to ocena założeń i analizy rynku ze wskazaniem
czy wartość mieści się w rynkowym przedziale wartości.

 Wnioski:

„(...) niepewność w dostępnej, porównywalnej informacji;
niepewność w bieżących i przyszłych warunkach rynkowych
i niepewność specyficznych danych wejściowych dla
przedmiotowej wyceny. 
Te niepewności wejścia będą przekładać się na końcowy
wynik –liczbę, czyli na ostateczną wycenę”   

 (French, Gabrielli2003).„
 Tłum. Jerzy Adamiczka

 



 „Jeśli reguł moralności 
nie nosisz w sercu, 

nie znajdziesz 
ich w książkach” 

 
Monteskiusz

 

Z PRAC KOMISJI ETYKI
ZAWODOWEJ
Autor: członkowie Komisji Etyki Zawodowej działającej przy
MSRM

Komisja Etyki Zawodowej wraz z Zarządem chce stworzyć
katalog zachowań nieetycznych w relacjach zawodowych z
klientem oraz z innymi rzeczoznawcami.
Już niedługo na stronie Małopolskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych https://msrm.org.pl/ankiety-
klient pojawi się ankieta, o której wypełnienie będziemy prosić
naszych członków/czytelników.
Celem tego badania jest rozpoznanie współczesnego
spojrzenia rzeczoznawców majątkowych na aspekty etyczne w
naszej działalności zawodowej.
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Rzeczoznawcę majątkowego zrzeszonego w stowarzyszeniu sfederowanym w ramach Polskiej
Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) obowiązuje Kodeks Etyki
Zawodowej.
Zasady stosowania kodeksu uchwaliła Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych w 2004 r. Reguły stosowania obowiązującego Kodeksu zostały
uszczegółowione w Zasadach stosowania Kodeksu, przyjętych uchwałą Rady Krajowej PFSRM w
grudniu 2008 r. Do tychże postanowień kodeksu Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych dostosowało zapisy swojego Statutu oraz Regulaminu Komisji Etyki Zawodowej.

Etyka zawodowa zgodnie z encyklopedią PWN to „zespół norm wyznaczających określone
obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi
(np. etyka lekarska, prawnicza)”.
Ustanawianie norm etyki zawodowej ma długą historię. Najstarszą spisaną etyką zawodową jest
etyka lekarska, której zasady sformułował Hipokrates. Drugą jest etyka adwokacka spisana przez
Cycerona. 
Etyka zawodowa nie może zawierać norm niebędących normami etyki ogólnej, stanowi zatem jej
powtórzenie z wyszczególnieniem specjalistycznych przykładów dla danego zawodu. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3898970


Z PRAC KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ - CIĄG
DALSZY
Autor: członkowie Komisji Etyki Zawodowej działającej przy MSRM

 Profesor Kołakowski uważa, że kodeksy etyczne są jedynie ucieczką od istoty życia moralnego,
czyli od odróżniania dobra od zła i od konieczności dokonywania wyborów. Kołakowski uważa, że
wartości, takie jak: uczciwość, rzetelność, zaufanie czy dobro mają charakter ponadczasowy i
uniwersalny i etyka jako ogół ocen i norm moralnie przyjętych w danej epoce ma też charakter
uniwersalny. Jak zawsze rodzi się jednak pytanie, w jakim stopniu te uniwersalne i ponadczasowe
wartości manifestują się w naszej codzienności? Czy możemy liczyć na ich samoistną obecność,
czy jednak potrzebne jest tworzenie i popularyzowanie kodeksów etyki w każdej przestrzeni
zawodowej? 
Być może często zapominamy, iż etyka ma chronić nie tylko kontrahentów, klientów czy
pacjentów, ale również samych wykonawców danej profesji – w naszym przypadku nas
rzeczoznawców majątkowych. Jej zasady wskazują drogę właściwego postępowania i mogą
chronić nas przed nadużyciami i nieprawidłowościami.

Etyka zawodowa, to różne zasady moralne związane z wykonywaniem czynności w danym
zawodzie. W przypadku każdego z zawodów, w związku z jego specyfiką, eksponowane mogą być
nieco inne wartości. Jest ona jednak szczególnie ważna w zawodach zaufania publicznego.
Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. Zawód rzeczoznawcy
majątkowego jest zawodem zaufania publicznego. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że:
„rzeczoznawca swoimi usługami służy szerszemu interesowi społecznemu. Przyznany im zakres
uprawnień i kompetencji świadczy o tym, że rzeczoznawcy majątkowi zostali uznani za osoby
zaufania publicznego”.
Pojęcie zawodu zaufania publicznego zostało wprowadzone do art. 17 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 17 głosi: „W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby
wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.
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Z PRAC KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ - CIĄG
DALSZY
Autor: członkowie Komisji Etyki Zawodowej działającej przy MSRM

 Rzeczoznawca majątkowy jako zawód zaufania publicznego jest zatem zobowiązany nie tylko do
wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną
starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności ale także zgodnie z zasadami
etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. 

Jako przedstawiciele zawodu zdajemy sobie sprawę, iż kodeks etyki zawodowej w swej istocie jest
próbą zdefiniowania reguł określających relację profesjonalisty do konsumenta/kontrahenta oraz
reguł wyznaczających relacje między przedstawicielami danego zawodu.
Kodeks powinien pozwalać zachować spójność pomiędzy misją organizacji, a wymaganiami
stawianymi ich członkom lub pracownikom. Kodeks etyki nie jest sformalizowanym dokumentem,
nadaje się mu charakter honorowy a osoby, które wykonują dany zawód powinny respektować jego
zapisy. Jak jednak ta cała „szlachetna” teoria wygląda w naszej codzienności zawodowej?

W przypadku naszego zawodu za brak przestrzegania kodeksu - zgodnie ze statutem
Stowarzyszenia -  paragraf 15 a., wobec członka Stowarzyszenia nie wypełniającego obowiązków, o
których mowa w art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą być orzeczone z tytułu
odpowiedzialności zawodowej następujące kary dyscyplinarne:

a. upomnienie,
b.  nagana,
c.  zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu,
d.  wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Zastosowanie kar o których mowa w ust. 1 następuje na wniosek Komisji Etyki Zawodowej zawarty
w orzeczeniu, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
Nasuwa się jednak pytanie, czy tak naprawdę groźba wymierzenia w/w kar dyscyplinarnych ma
realny wpływ na postawę rzeczoznawcy majątkowego i etyczność jego zachowań? 
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Z PRAC KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ - CIĄG
DALSZY
Autor: członkowie Komisji Etyki Zawodowej działającej przy MSRM

 

·W artykule wykorzystano informacje dostępne na stronach internetowych oraz literaturę fachową.

Do zadań KEZ – od początku jej istnienia w strukturach naszego stowarzyszenia - należało
głównie rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia, spraw dotyczących
wszelkiego rodzaju naruszeń przez członków Stowarzyszenia statutu, regulaminów i
obowiązujących uchwał oraz działania członków na szkodę MSRM i renomy naszego zawodu.

Liczba spraw zgłaszanych do rozpatrzenia przez KEZ systematycznie malała. Obecnie spraw o
takim charakterze w ogóle nie ma. 
W związku z obserwowaną tendencją członkowie KEZ zadają sobie pytanie, jaką rolę odgrywa w
naszym życiu zawodowym etyka. Z tego powodu stworzona została ankieta, która pojawi się w
najbliższym czasie.

W kolejnych numerach biuletynu znajdą się wyniki przeprowadzonej ankiety. Przedstawimy także
spostrzeżenia i uwagi kolegów i koleżanek rzeczoznawców majątkowych. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasza rzeczywistość zawodowa na przestrzeni lat uległa
poważnym modyfikacjom. Rodzi się zatem pytanie, na ile nasz dotychczasowy kodeks etyki
zawodowej pozostaje aktualny? 

Jak zapewne większość z naszych członków doskonale zdaje sobie sprawę, kodeks etyki naszego
stowarzyszenia obejmuje 10 (nie zmienianych od lat) - punktów. Osoby, które wcześniej nie miały
okazji zapoznać się z ich treścią, lub te, które nie sięgały do kodeksu od lat – zachęcamy do
lektury kodeksu dostępnego na stronie https://msrm.org.pl/regulamin-komisji-etyki-zawodowej.

Wyniki ankiety pokażą nam, czy nasz kodeks może pozostać w dotychczasowym brzmieniu czy
wymaga uaktualnienia, tak aby mógł sprostać obserwowanym zmianom otaczającej nas
rzeczywistości.

Zbiór wniosków i obserwacji sporządzony w oparciu o informacje zebrane w toku badania
pozwoli także omówić w przyszłości znaczenie i wartość najważniejszych punktów naszego
kodeksu zawodowego.
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Zapraszamy naszych członków na najbliższe szkolenia
organizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych, które odbędą się w
pierwszej połowie br.

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje
dotyczące planowanych w najbliższym okresie szkoleń.

MIESIĄC
2023 WYKŁADOWCA TEMAT FORMA

SZKOLENIA
LICZBA
GODZIN

STYCZEŃ
Członkowie Komisji
Opiniująco-
Mediacyjnej

Studium przypadku z prac
Komisji Opiniująco-Mediacyjnej

WARSZTATY
STACJONARNE 2

LUTY  dr inż. Zdzisława
Ledzion-Trojanowska

Skąd się biorą  rozbieżności 
w wycenie

WARSZTATY
ON-LINE 4

MARZEC  dr inż. Jan
Konowalczuk

Ocena wartości dowodowej
opinii wykonywanych do celu

ustalenia odszkodowań na
przykładzie gruntów

wywłaszczanych po drogi  -
wyniki badań porównawczych

Polski i USA  
 

 
WARSZTATY

ON-LINE
3

MAJ Krzysztof Adamski

Strategiczne zmiany w relacji
Deweloper-Pośrednik-Klient.

Nowelizacja Ustawy
deweloperskiej

WARSZTATY/
WYKŁAD
ON-LINE

6

CZERWIEC mgr inż. Zenon
Marczuk

Operat szacunkowy  jako
dowód w sprawie

WARSZTATY
STACJONARNE

LUB ON-LINE
4

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

 1 półrocze
2023 rok
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Magdalena Biel – rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku
nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości związana od 2001 roku. Posiada
wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości. Od 2005 roku jest
biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie
Okręgowym w Krakowie. Członek Instytutu Analiz Monitor Rynku
Nieruchomości (MRN) w Krakowie. Jest autorką wydawanych co roku
przez MRN analiz z cyklu „Rynek pierwotny domów jednorodzinnych w
Krakowie”. Od 2018 roku pełni funkcję członka Komisji Odpowiedzialności
Zawodowej przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MIIR) w Warszawie.
Posiada też uprawnienia mediatora, przyznane przez Polską Izbę
Mediatorów.

Od lat aktywność deweloperów budujących domy jednorodzinne jest silnie zróżnicowana w
poszczególnych częściach Krakowa. Zdecydowanie najwięcej domów deweloperzy budują w Podgórzu
- i ta tendencja utrzymała się również w 2021 roku. Domy sprzedane w Podgórzu, co jest sytuacją
niezmienną od lat, stanowiły 75% wszystkich transakcji, a wynika to z silnej korelacji z liczbą
inwestycji deweloperskich. Liczba transakcji w Krowodrzy stanowiła 15%, a w Nowej Hucie – 10%
wszystkich transakcji. W Śródmieściu – w nielicznych enklawach zabudowy jednorodzinnej, które tutaj
istnieją – nie ma już miejsc pod nowe budynki jednorodzinne, a istniejące domy jednorodzinne są
przekształcane na lokale lub wyburzane pod nowe inwestycje wielorodzinne.

Rynek pierwotny domów w Krakowie  
AUTOR: MAGDALENA BIEL

Rynek domów jednorodzinnych od 5 lat przeżywa rozkwit. Ta dobra koniunktura w budownictwie
jednorodzinnym utrzymała się także w 2021 r. Od 2016 roku, który przyniósł odwrócenie trendu
spadkowego, obserwujemy stopniowy wzrost wielkości sprzedaży. Lata 2018 i 2019 były pod tym
względem rekordowe. Według wstępnych danych, liczba transakcji w 2021 roku była nieco mniejsza
niż w latach 2018-2020 roku, natomiast obrót na zbliżonym poziomie.
W 2021 roku, w Krakowie wydano ponad 800 pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych - aż o
40% więcej w porównaniu do roku 2020 i o około 50% więcej niż w roku 2019 (541 pozwoleń), co
nadal pozwala patrzeć z bardzo dużym optymizmem na podaż w tym segmencie rynku. Należy jednak
mieć na uwadze, że w części domów jednorodzinnych wybudowanych przez deweloperów zostaną
wydzielone lokale mieszkalne.



 

Analizując wieloletni trend cen transakcyjnych w tym segmencie rynku,
można zauważyć, że lata 2015 - 2017 to okres stagnacji, jeśli chodzi o ten
wskaźnik - średnia cena transakcyjna utrzymywała się na poziomie około 610-
620 tys. zł. W roku 2018 średnia cena domu wzrosła o około 10% i
ukształtowała się na poziomie około 666 tys. zł. W kolejnych dwóch latach
(2019 i 2020) średnia cena systematycznie rosła, w 2019 do kwoty około 700
tys. a w  2020  roku do kwoty około 780 tys. zł (wzrost na poziomie 12%).
Analiza transakcji z 2021 roku pokazuje, że pomimo panującej od dwóch lat
pandemii, możemy spodziewać się kolejnego wzrostu cenowego o podobnej
skali jak w roku poprzednim, t.j. w wysokości około 13-15 % w stosunku do
roku 2020 i średniej ceny za dom na poziomie ok. 888 tys. zł. 

Rosną przy tym nie tylko średnie ceny transakcyjne za dom, ale również średnie ceny jednostkowe za
1m2 powierzchni użytkowej. Najważniejszą z przyczyn, które miały wpływ na tak duży wzrost średniej
ceny za dom w 2021 roku, był wzrost popytu w tym segmencie rynku. Jak wiadomo, rok 2020
wprowadził na rynku nieruchomości spore zamieszanie. Epidemia i ograniczenia w przemieszczaniu
się zmieniły trend w zakupach nieruchomości, pokazując wielu rodzinom, że ich obecne mieszkania
są za małe i niefunkcjonalne. Prócz niewystarczającego metrażu, najbardziej doskwierał brak
balkonu, tarasu lub ogrodu, z którego można by skorzystać podczas przymusowego zamknięcia. Rok
2021 przyczynił się do dalszego rozwoju rynku domów jednorodzinnych bowiem utrzymujące się do
IV kwartału 2021 niskie – na poziomie 0,1% – stopy procentowe zachęcały do sięgania po relatywnie
tani kredyt hipoteczny i były głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę na szeroko rozumianym
rynku mieszkaniowym – stymulowały również popyt na rynku domów. Równocześnie obserwowany
był wzrost cen mieszkań (rynek konkurujący z rynkiem domów), oraz istotny wzrost cen działek i cen
robót budowlanych. Oprócz wzrostów na rynku mieszkań i gruntów, przyczyniły się do tego również
inne czynniki – inflacja i wzrost kosztów utrzymania skłaniają inwestorów do wyboru droższych w
wykonaniu rozwiązań, które w przyszłości będą obniżać koszty eksploatacyjne.
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Rynek pierwotny domów w Krakowie -
ciąg dalszy
AUTOR: MAGDALENA BIEL



 

Najwyższa cena transakcyjna za dom jednorodzinny zanotowana na rynku
pierwotnym w Krakowie w 2021 r. pobiła rekord z 2019 roku, w którym za
dom w stanie deweloperskim o powierzchni użytkowej ok. 315 m2 położony
na Woli Justowskiej na 12-arowej działce nabywca zapłacił 3,77 mln zł – czyli
niemal 12 tys. zł/m2 . W 2021 roku najwyższą cenę osiągnęła ponownie
nieruchomość zlokalizowana na Woli Justowskiej. Za dom w stanie
deweloperskim o powierzchni użytkowej 345 m2 na 6-arowej działce
zapłacono 4,4 mln zł. W przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej domu
dało to kwotę ok. 12,75 tys. zł.

Zmiany średnich cen w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej w dużym stopniu pokrywają się z
trendem średnich cen całych domów. W 2016 i 2017 roku ceny jednostkowe za m2 powierzchni
użytkowej domu w Krakowie odnotowywały rok do roku niewielkie spadki, przy czym w 2017 roku nie
zanotowano żadnej sprzedaży ani na Woli Justowskiej, ani w Śródmieściu, gdzie pułap cen
jednostkowych jest znacznie wyższy niż na pozostałych obszarach Krakowa – niewątpliwie miało to
wpływ na wysokość średniej. W 2018 roku cena ta zanotowała bardzo duży wzrost w stosunku do
roku 2017, wynoszący około 15%, i ukształtowała się na poziomie około 4 843 zł/ m2. W 2019 roku
pozostała na zbliżonym poziomie jak w 2018 roku.  W 2020 roku odnotowany został rekord a średnia
cena 1 m2 przekroczyła poziom 6000 zł/m2. Natomiast w 2021 roku wzrost średniej ceny
jednostkowej domu jednorodzinnego był najwyższy od 10 lat – osiągnęła ona poziom 6500 zł/m2. Co
istotne, średnia powierzchnia sprzedawanych domów utrzymała się na zbliżonym poziomie jak w
2020 roku.
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* dla roku 2021 dane niepełne

Rynek pierwotny domów w Krakowie -
ciąg dalszy
AUTOR: MAGDALENA BIEL



 
Od 2015 do 2020 roku, czyli 6 lat z rzędu, średnia powierzchnia domu
jednorodzinnego sprzedawanego na rynku deweloperskim mieściła się w
przedziale 140-146 m2. W roku 2021 średnia powierzchnia pozostała na
zbliżonym poziomie i wyniosła ok. 144 m2.Średnia powierzchnia gruntu pod
budynkiem jednorodzinnym wybudowanym przez dewelopera nieco zmalała
w porównaniu do lat poprzednich i wyniosła ok. 394 m2.

4/2022 (4) KWARTALNIK INFORMACYJNY MSRM                                                                                  STRONA 17
     

* dla roku 2021 dane niepełne
 

Rynek pierwotny domów w Krakowie -
ciąg dalszy
AUTOR: MAGDALENA BIEL

* dla roku 2021 dane niepełne
 



 

Ze względu na olbrzymią konkurencję na rynku mieszkaniowym i silną konkurencję budownictwa
jednorodzinnego lokowanego w strefach podmiejskich Krakowa, rynek pierwotny domów
jednorodzinnych w Krakowie jest w zasadzie rynkiem niszowym. Mimo to, w latach 2018 i 2019 w tym
segmencie rynku widoczny był znaczący wzrost, a lata 2020-2021 były rekordowymi na przestrzeni
ostatnich 10 lat. W 2021 r. wzrosła zarówno średnia cena transakcyjna za dom jak i średnia cena
jednostkowa za m2 powierzchni użytkowej domu.

Najdroższe domy sprzedawano w Krowodrzy – ponad 7800 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Średnia
cena domu w Krowodrzy wyniosła ponad 1,6 mln zł, głównie za sprawą kilku sprzedaży na Woli
Justowskiej. W Podgórzu cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku była o 1800 zł niższa niż na
Krowodrzy, a średnia cena za dom wyniosła ponad 790 tys. zł.

Rynek domów jednorodzinnych jest specyficznym segmentem rynku nieruchomości. W zdecydowanie
mniejszym stopniu niż rynek mieszkań traktowany jest jako rynek inwestycyjny, inwestycje w tym
segmencie służą głównie zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Cały rynek nieruchomości
rósł w ostatnich latach przede wszystkim dzięki pieniądzom inwestorów, dla których był to jeden z
najlepszych sposobów lokowania gotówki. Domy, jeszcze kilka lat temu, nie były dla inwestorów tak
atrakcyjnym produktem, więc ten segment rynku nie rósł tak szybko jak rynek mieszkań. Dopiero lata
2020-2021 – lata pandemii, która wpłynęła na zmianę potrzeb mieszkaniowych – spowodowały
znaczący wzrost popytu na tym rynku. 

Rynek pierwotny domów w Krakowie -
ciąg dalszy
AUTOR: MAGDALENA BIEL
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Wnioski:



ZAŻALENIE SKIEROWANE DO SAMORZĄDOWEGO
KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO I SKARGA DO
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTARCYJNEGO -
ODMOWA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU
NIERUCHOMOŚCI
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Szanowni Państwo,

W związku z otrzymywaniem zgłoszeń od członków MSRM dotyczących odmowy wydania zaświadczeń
o przeznaczeniu terenu przez Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, wniesiono
zażalenie na odmowę Urzędu skierowaną do SKO.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie oddaliło skargę, utrzymując w mocy Postanowienie
Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przeznaczeniu
nieruchomości uzasadniając:
 
„Zgodnie z art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2021 r., poz. 1899 z późn. zm., u.g.n.) przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie,
niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności m.in. w planach
miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzjach
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę. Z kolei stosownie
do postanowień art. 155 ust. 2 u.g.n. wykorzystane w operacie szacunkowym dane poświadczone
przez rzeczoznawcę majątkowego mogą mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów,
o których mowa w ust. 1. W myśl natomiast art. 155 ust. 3 u.g.n. właściwe organy, agencje, o których
mowa w ust. 1 pkt 6a, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy oraz urzędy skarbowe są obowiązane
udostępniać rzeczoznawcom majątkowym dane określone w ust. 1.
Stosowanie natomiast do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. Nr 740 z późn. zm., dalej jako „u.p.z.p.”) każdy ma
prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.
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Ustawodawca w podstawowych przepisach określających rodzaj dokumentów zawierających dane o
nieruchomościach, koniecznych przy szacowaniu nieruchomości, wyraźnie wskazał na formę wypisów i
wyrysów z dokumentów i rejestrów, nie zaś zaświadczeń. Jest to rozwiązanie ewidentnie
korespondujące z treścią art. 30 ust. 1 u.p.z.p. Jest oczywistym, iż ustawodawca m.in. poprzez
konsekwencję językową zapewnia koherencję systemu prawnego, stanowiącą niezbędny warunek
wszelkich zabiegów interpretacyjnych. Nie można więc zasadnie zakładać, że stosowanym w różnych
aktach prawnych równobrzmiącym terminom można dowolnie przypisywać różne znaczenia albo też
traktować różnokształtne terminy jako synonimy.
Tym samym ponad wszelką wątpliwość przyjąć należy, że skoro ustawodawca przewidział, jako formę
udostępniania treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wypisy i wyrysy, to bezzasadnym
jest w tych warunkach żądanie wydania zaświadczenia.

Jak wskazuje się w orzecznictwie treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stanowiącego przepis prawa powszechnie obowiązującego na obszarze gminy - podobnie jak treść
innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących - nie podlega udostępnieniu w formie
zaświadczenia, gdyż przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidują
udostępnienie treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez publikację w
wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz w formie wyrysów lub wypisów z planu, co ma szczególne
znaczenie dla ustalenia treści planu dla konkretnej działki (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 436/10, Lex nr
688539). Tryb uzyskania informacji o treści planu miejscowego wskazany w art. 30 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na zasadzie regulacji szczególnej w stosunku do
przepisów k.p.a. wyłącza - w zakresie w jakim istnieje możliwość wydawania wypisów i wyrysów planów
miejscowych - możność wydawania w tym zakresie zaświadczeń w trybie art. 217 i art. 218 k.p.a. (por.
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w wyroku z dnia 1 lutego 2007 r. II SA/Gd 494/06,
Legalis).

Tym samym, jakkolwiek wydawanie zaświadczeń stanowi powszechnie stosowaną formę potwierdzania
przez organ faktów albo stanu prawnego, wynikającego z prowadzonej przez te organy ewidencji,
rejestrów i innych danych, to jednak nie ma ono zastosowania w sytuacji, gdy wnioskodawca ma
możliwość uzyskania wypisów i wyrysów. W realiach natomiast rozpoznawanej sprawy Żaląca, mogła
uzyskać stosowny wypis i wyrys, który to stanowi konkretyzację treści planu co do ściśle oznaczonego
terenu (…). Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy planu miejscowego nie stanowią zbioru danych,
o których mowa w art. 218 k.p.a.
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Pojęcie danych będących w posiadaniu organu nie obejmuje bowiem sytuacji, kiedy dane te podlegają
publicznemu udostępnieniu. Mając powyższe na uwadze, nie jest dopuszczalne żądanie zaświadczenia w
zakresie uregulowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o art. 217 § 2 pkt
2 k.p.a. W ocenie Kolegium w takiej sytuacji istnieje lex specialis w postaci art. 30 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym i nie ma podstaw do uzasadnionego żądania wydania takiego
zaświadczenia.”

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych wniosło skargę na Postanowienie
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Krakowie. Po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w sprawie skargi w
przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego skarga została oddalona.

Na dzień dzisiejszy informujemy o interpretacji przepisów, które przyjęte zostały na niekorzyść naszej
grupy zawodowej, ale działamy dalej przekazując sprawę do PFSRM.

w imieniu Zarządu
Katarzyna Ruppert-Grembowska
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