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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO 
 

 
STAN NA DZIEŃ 120.03.2019 r., godz. 9.00 

Lp. 
Zgłaszający 

uwagę 

Jednostka 
redakcyjna 

projektu 
Propozycja zapisu Uzasadnienie 

1 PFSRM 1.2 Skreślić w całości Zgodnie z Rozporządzeniem RD w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego par. 4 podejście porównawcze 
obejmuje 3 metody, a więc standard musi 
dotyczyć wszystkich metod. W związku z czym 
należy wnieść poprawkę do w/w 
Rozporządzenia usuwającą metodę analizy 
statystycznej rynku z metod podejścia 
porównawczego, gdyż nie jest ona zgodnie z 
ustawą przewidziana do wyceny 
nieruchomości rynkowej lecz katastralnej (art. 
161.2. ugn) a podejście porównawcze służy do 
wyceny  wartości rynkowej. Ten błędny stan 
przepisów prawa doprowadził do powstania 
wielu wycen opartych na dużych zbiorach 
transakcji nieruchomościami niepodobnymi 
do przedmiotu wyceny, co ma swoje 
odzwierciedlenie także w niekończących się 
procesach sądowych. PFSRM na prośbę 
Prokuratorii Generalnej wyjaśniła ten 
problem. Ponadto wyłączenie metody analizy 
statystycznej z przepisów standardu 
doprowadzi do wielu swobodnych 
interpretacji danych, ich nieadekwatnego i 
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błędnego modelowania oraz braku 
transparentności wyceny. Jeśli projekt 
standardu nie będzie dotyczył metody analizy 
statystycznej rynku (MASR). Rzeczoznawcom, 
którzy do określenia wartości rynkowej 
nieruchomości stosują MKCŚ i MPP, zostaną 
stworzone dość szczegółowe zasady 
postępowania przy wycenie, które będą miały 
rangę przepisu prawa, a Ci, którzy beztrosko 
stosują MASR w sposób kontrowersyjny, nie 
uznawany przez większość środowiska, dalej 
będą działać jak działają - bo dla nich żadnych 
nowych rygorów się nie wprowadza, takich 
jak:  konieczność przedstawienia bazy danych 
z opisem nieruchomości stanowiących 
podstawę wyceny, wymóg, że muszą być to 
nieruchomości podobne w rozumieniu 
ustawy, że musi być przedstawiona jasno i 
zrozumiale dla odbiorcy metodyka i kolejne 
czynności w operacie. Dlatego konieczne jest 
podkreślenie, że wartość rynkową w podejściu 
porównawczym określa się przy pomocy MPP 
i MKCŚ, a MASR takiej wartości nie daje ?! 
(uogn niejednoznacznie to określa). Brak 
jakichkolwiek regulacji w tym zakresie 
powoduje, że proponowany standard nie 
załatwia podstawowego problemu 
związanego z podejściem porównawczym, z 
jakim boryka się większość środowiska 
rzeczoznawców majątkowych. 

2 PFSRM 1.3 Skreślić w całości Treść zapisu powiela obowiązujące przepisy 
prawa, wyczerpująco regulujące definicję 
określania wartości nieruchomości (art. 4 pkt 
6a u.g.n) oraz przesłanki stosowania podejścia 
porównawczego w wycenie nieruchomości 
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(art. 150 ust. 2 u.g.n., art. 152 ust. 3 u.g.n.). 
Zgodnie z art. 4. pkt 14) u.g.n. przez standardy 
zawodowe należy rozumieć reguły 
postępowania przy wykonywaniu zawodu 
rzeczoznawcy majątkowego, ustalone zgodnie 
z przepisami prawa. Mając na uwadze zasady 
redagowania tekstów prawnych, treść 
standardu zawodowego, w rozumieniu 
nadanym mu przez art. 4 pkt 14 u.g.n., nie 
powinna powielać treści przepisów prawa 
zawartych w aktach prawnych wyższego 
rzędu. 

3 PFSRM 1.4 i 1.5 1. Skreślić w całości  Zakres wyceny, w tym części składowe, wiązka 
praw do nieruchomości oraz praw 
zobowiązaniowych, które mogą być objęte 
zakresem wyceny przy zastosowaniu 
podejścia porównawczego wynika z 
uregulowań zawartych kodeksie cywilnym, 
określających definicję nieruchomości jako 
przedmiotu odrębnej własności (art. 46 k.c.), 
definicję części składowych nieruchomości 
(art. 47, art. 48 i art. 50 k.c.), użytkowanie 
wieczyste (art. 232 – 243 k.c.), katalog 
ograniczonych praw rzeczowych (art. 244 k.c.) 
oraz prawa zobowiązaniowe takie jak najem 
(art. 659 –692 k.c.) i dzierżawę (art. 693-709 
k.c.). W związku z tym zapisy pkt 1.4 i 1.5 
proponujemy usunąć, aby nie powielały 
zapisów Kodeksu Cywilnego.  

4 PFSRM  2.1  „Określenie rynku nieruchomości dla 
potrzeb wyceny i jego analizę poprzedza się 
identyfikacją i opisem przedmiotu wyceny 
pod względem stanu nieruchomości i 
przeznaczenia.” 

W definicję stanu nieruchomości (art. 4 pkt 
17 u.g.n.)  wchodzi także stan prawny nie 
ma zatem potrzeby rozdzielać tych zapisów. 

Komentarz [BM1]: proponuje skreślić 
w oparciu o to uzasadnienie 
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5 PFSRM 2.2. „Rzeczoznawca majątkowy określa na 
potrzeby wyceny właściwy rynek 
nieruchomości podobnych, biorąc pod 
uwagę  przedmiot, zakres  i cel  wyceny oraz 
dostępność danych.” 

W zależności od rodzaju wycenianej 

nieruchomości, może się ona plasować na 

rynku lokalnym, regionalnym, krajowym lub 

zagranicznym. Przyjmowanie jako zasady 

oparcie wyceny o rynek lokalny jest 

nieracjonalne. Ponadto Nie ma nigdzie w 

nomenklaturze prawnej definicji rynku 

lokalnego. Co to jest rynek lokalny w 

kontekście obszaru rynku? Nie ma 

precyzyjnego rozróżnienia „rynek lokalny”  

które można sztywno zdefiniować. Dla 

lokali mieszkalnych może rynkiem 

właściwym (lokalnym) rynek osiedla 

mieszkaniowego, lub dzielnicy, lub całego 

miasta, dla lokali apartamentowych 

wybrane lokalizacje z dużego obszaru, dla 

gruntów rolnych typowych obszar gminy 

lub mniejszy niż gminy bez sztywnego 

ujmowania podziału administracyjnego, dla 

dużych gruntów rolnych obszar co najmniej 

jednego województwa lub kilku sąsiednich.  

Każda sztywna definicja rynku lokalnego 
będzie zawsze niewłaściwa dla jakieś grupy 
nieruchomości. Oznacza to, że rynku 
lokalnego nie da się poprawnie zdefiniować 
bo rynek właściwy dla wyceny za każdym 
razem nie tylko może ale wręcz musi być 
inny 

6 PFSRM 2.3 „Obszar analizowanego rynku powinien 
obejmować nieruchomości stanowiące 
racjonalną alternatywę dla nieruchomości 
wycenianej z punktu widzenia typowych 

W literaturze przeważa pogląd, że wycena 
nieruchomości powinna odwzorowywać 
zachowania uczestników rynku 
nieruchomości, np. cyt. „(…) proces 
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uczestników rynku. Obszar ten nie musi 
odpowiadać podziałowi  
administracyjnemu.” 

określania wartości jest procesem 
złożonym. Ma on odwzorowywać prawdę o 
rynku, o jego dominujących tendencjach. 
Większość celów wyceny wymaga bowiem 
obiektywizacji zachowani uczestników 
rynku.” (Kucharska-Stasiak, E., Ekonomiczny 
Wymiar Nieruchomości, PWN 2016, s. 233). 
W związku z powyższym sformułowanie 
„podobieństwo ekonomiczne i społeczne” 
może zawężać perspektywę postrzegania i 
oceny rynku właściwego ze względu na cel i 
przedmiot wyceny. Ponadto sprzeczny 
logicznie jest zwrot „faktyczne 
podobieństwo”. Jeżeli bowiem zachodzi 
podobieństwo między rynkami 
i nieruchomościami, musi ono wynikać z 
wcześniej poczynionych ustaleń, w obszarze 
zaistniałych i utrwalonych okoliczności 
faktycznych. Zwrot ten generuje trudności 
interpretacyjne, które mogą prowadzić do 
nadużyć przy ocenie przydatności wycen 
obrocie cywilnym, w postępowaniach 
sądowych i administracyjnych. 

7 PFSRM 2.4.  „Dla potrzeb wyceny określa się rynek 
nieruchomości podobnych do przedmiotu 
wyceny pod względem stanu prawnego 
nieruchomości i przeznaczenia 
wynikającego z uwarunkowań 
planistycznych oraz  
cech użytkowych i ekonomicznych” 
 

Występuje sprzeczność treści pkt 2.4. a)  z 

ustawową definicją nieruchomości podobnej. 

Podobieństwo potoczne użyte w projekcie 

standardu jest sprzeczne z definicją ustawową. 

Nie ma potrzeby szukania nieruchomości 

identycznych (jednorodnych) a jedynie 

podobnych. Podobne to znaczy takie które 

można porównać cechami wpływającymi na 

ceny – patrz definicja w art. 4 pkt 16 ustawy o 
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gospodarce nieruchomościami.   

Zaproponowane w standardzie 

ujednorodnienie nieruchomości 

porównawczych w zakresie cech fizycznych 

nieruchomości jest niezrozumieniem art. 4 pkt 

16 ustawy. Oznacza szukanie nieruchomości w 

rozumieniu potocznym prawie identycznych 

co jest zbędne, jednocześnie niemożliwe i 

nierealne do zastosowania oraz sprzeczne z 

zapisem ustawy.  

Ponadto zbytnie zawężenie warunków 

określenia rynku utrudni wycenę na rynkach o 

niskiej aktywności i dużej zmienności 

przedmiotów transakcji. 

8 PFSRM 2.5 - Skreślić w całości Zakres analizy wynika z przepisów art. 153 ust.  

u.g.n., §4 rozporządzenia w sprawie wyceny. , 

Ponadto brak jest możliwości pozyskania i 

zamieszczenia danych o ofertach w przypadku 

szacowania wartości na daty historyczne (np. 

opłata adiacencka , opłata planistyczna). 

Sformułowanie „preferencje nabywców”, 

które występuje w treści projektu standardu 

w punktach 2.5. oraz 2.16. Jest nieostre i 

budzi trudności interpretacyjne. Nie zostało 

ono w żaden sposób rozwinięte, ani logicznie 

powiązane z innymi zapisami. Zapis nie odnosi 

się w sposób czytelny do zasad stosowania 

podejścia porównawczego i definicji wartości 
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rynkowej. Sformułowanie jest na tyle nieostre 

i pojęte, że samo w sobie może generować 

wiele nadużyć przy weryfikacji wycen m.in. do 

celów dowodowych. Warto zwrócić uwagę, że 

w polskich uwarunkowaniach wyceny 

nieruchomości, przeprowadzenie 

kompleksowych badań, np. opartych na 

metodach statystycznych, preferencji 

nabywców z badanego rynku, przy każdej 

opracowywanej wycenie, jest w zasadzie 

merytorycznie i fizycznie niewykonalne. 

Wątpliwości budzi ponadto zwrot: „analiza i 

charakterystyka rynku nieruchomości na tle 

otoczenia społeczno-ekonomicznego”. 

Kwestia społeczno-ekonomiczna danego 

rynku jest znacznie bardziej złożonym 

problemem, niż można by wnioskować z 

elementów wskazanych w zapisie projektu po 

„w szczególności”. W związku z tym także ten 

zapis powinien zostać usunięty.  

Ponadto wymienione elementy (informacje o 

ofertach, preferencje nabywców) wskazane są 

jako przydatne, a nie obligatoryjne. Postulat 

wskazania ich w ramach analizy rynku nie 

znajduje uzasadnienia w przepisach. Należy tu 

zwrócić uwagę, że nie istnieje żadne 

sformalizowane,  systemowe źródło 

obiektywnych i weryfikowalnych danych w 

tym zakresie. Poza tym, dyspozycję 
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sformułowano nielogicznie - o ile bowiem 

wykorzystano zwrot „w szczególności”, to nie 

można w jego wykonaniu wskazywać 

niezdefiniowanych „innych istotnych 

informacji”. 

9 PFSRM 2.6 Skreślić w całości lub zmienić treść: 
„Informacje o cenach transakcyjnych  
pozyskuje się  z aktów notarialnych umów 
sprzedaży lub z innych wiarygodnych baz 
danych i rejestrów powstałych w oparciu o 
dane z aktów notarialnych. „ 

Regulacje dotyczące źródeł danych do 
wyceny ujęte są w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami (art. 155 ust. 1). 
Konieczność wykorzystania w procesie 
wyceny cen transakcyjnych wynika wprost z 
aktów prawnych wyższej rangi. Zgodnie z art. 
153 u.g.n. oraz § 4 rozporządzenia w sprawie 
wyceny, rzeczoznawca majątkowy ma 
obowiązek pozyskać informację na temat 
cen, warunków zawarcia transakcji oraz cech 
nieruchomości podobnych. Akt notarialny 
sprzedaży nieruchomości jest w tym zakresie 
podstawowym źródłem informacji, lecz nie 
jedynym. W związku z tym treść zapisu 
zawarta w projekcie wydaje się 
niepotrzebnie ograniczać zakres i sposób 
pozyskiwania informacji nt. danych 
transakcyjnych. Warto także zauważyć, że 
rzeczoznawcy majątkowi nie mają w każdym 
przypadku możliwości zapoznania się z 
treścią aktu notarialnego lub analiza aktu 
notarialnego jest bardzo utrudniona (np. 
spółdzielnie mieszkaniowe nie udostępniają 
umów, dostępne są tylko wykazy transakcji, 
przepisy RODO to stanowisko jeszcze 
umocniły; w niektórych starostwach 
możliwość wglądu do aktów notarialnych 
jest mocno ograniczona, gdyż akty nie mają 
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formy elektronicznej, a także ze względu na 
braki lokalowe i sprzętowe, co znacznie 
wydłuża okres oczekiwania na wgląd w akty 
notarialne.) Rzeczoznawca ma dostęp do 
innych, niż źródłowa umowa  sprzedaży, 
wiarygodnych źródeł informacji 
odzwierciedlających treść umów, np.: 
rejestrów cen tworzonych przez Starostwa 
Powiatowe. Ponadto każdorazowe 
pozyskiwanie cen z aktów notarialnych 
osobiście przez rzeczoznawcę majątkowego 
spowolni proces wyceny, zwiększy 
obciążenie pracą pracowników Starostw, 
wpłynie na zniszczenie materiałów 
zgromadzonych w zasobie geodezyjnym, a 
RCiWN stanie się bardzo drogą, 
niewykorzystaną i nieprzydatną nakładką na 
systemy ewidencji gruntów i budynków. 
Oznaczać to będzie zaprzepaszczenie 
znacznych środków publicznych wydanych 
do tej pory na stworzenie RCiWN w całej 
Polsce. 
Celem powinien być dalszy rozwój i poprawa 
jakości rejestrów i baz publicznych a nie 
przenoszenie odpowiedzialności za 
ewentualne błędy tam występujące na 
rzeczoznawców majątkowych. Regulacja 
taka stoi ponadto w sprzeczności z 
rządowymi programami „Polska Cyfrowa” 
oraz deklaracjami Ministerstwa Cyfryzacji 
dotyczącymi podnoszenia jakości rejestrów 
publicznych. Dodatkowo należy wskazać, iż 
taki zapis mógłby umożliwiać podważanie 
operatów szacunkowych np. poprzez 
żądanie stron udokumentowania osobistego 



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

 

 

zapoznania się z aktami notarialnymi, co z 
kolei mogłoby doprowadzić do paraliżu, jeśli 
chodzi o wykorzystywanie operatów 
szacunkowych w celach dowodowych oraz 
znacznie przedłużało proces sporządzania 
wyceny. 

10 PFSRM 2.7  „Ceny transakcyjne nieruchomości należy 
odnosić do wybranej jednostki 
porównawczej. W zależności od rodzaju 
nieruchomości i dostępności danych 
rynkowych mogą być stosowane różne 
jednostki porównawcze z zachowaniem 
zasady współmierności w procesie 
porównywania” 

Jednostka porównawcza ma odzwierciedlać 
zachowania rynku, a nie wynikać z zapisów 
prawa. Podanie przykładów sugeruje, że 1 
m2, stanowi najlepszą jednostkę 
porównawczą, a nie zawsze tak jest. Nie 
można także wykluczyć jednostek 
nietypowych wynikających z analizy rynku np. 
pojemności silosów, objętości zbiorników 
podziemnych itp. 

11 PFSRM 2.8 Skreślić w całości lub zmienić treść:  
Cechy nieruchomości, które były 
przedmiotem sprzedaży na określonym dla 
potrzeb wyceny rynku nieruchomości ustala 
się wykorzystując niezbędne i dostępne 
informacje zawarte w dokumentach i 
rejestrach zawierających dane o 
nieruchomościach. 

Żądanie obligatoryjnego dokonywania 
oględzin nieruchomości, które były 
przedmiotem sprzedaży na określonym dla 
potrzeb wyceny rynku nieruchomości jest 
niemożliwe do spełnienia w takim zakresie jak 
pojęcie „oględzin” na to wskazuje. Oględziny 
nieruchomości, które były przedmiotem 
obrotu rynkowego stanowią własność osób 
fizycznych lub prawnych, które poza faktem 
wykorzystania ich transakcji w procesie 
wyceny innej nieruchomości, nie mają 
żadnego powiązania ze sporządzaną opinią 
o wartości nieruchomości. Osoby te mają 
prawo odmówić rzeczoznawcy majątkowemu 
wstępu na teren ich nieruchomości i 
wykonywania oględzin oraz  dokumentacji 
fotograficznej. Przykładem może być 
wynikająca z wykreślonego zapisu konieczność 
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oględzin lokali mieszkalnych, które były 
przedmiotem transakcji na rynku. Nierealnym 
jest możliwość oględzin tych lokali przez 
rzeczoznawcę. Trudno sobie wyobrazić, żeby 
nabywca wpuścił rzeczoznawcę na oględziny 
kupionego wcześniej przez siebie lokalu.  
Ponadto, w wielu przypadkach oględziny w 
momencie wyceny są już nieprzydatne i 
nieuzasadnione (np. grunt w dacie transakcji 
zabudowany był starą zabudową, w dacie 
wyceny zburzoną, w trakcie zabudowy nowym 
obiektem niezwiązanym z wcześniejszą 
funkcją nieruchomości – o czym rzeczoznawca 
może uzyskać wiarygodną informację z innych 
źródeł, takich jak zdjęcia satelitarne 
wykonywane w różnych datach). Ponadto 
dane transakcyjne, na podstawie których 
tworzy się zbiór nieruchomości podobnych 
stanowiących podstawę wyceny, powinien 
być naturalnie znacznie bardziej obszerny, 
aniżeli finalnie przyjęte nieruchomości 
podobne stanowiące podstawę wyceny. Na 
aktywnym rynku dokonanie oględzin np. stu 
nieruchomości, wstępnie wytypowanych jako 
potencjalnie podobne (konkurencyjne, 
mogące stanowić alternatywę dla 
nieruchomości wycenianej z punktu widzenia 
typowych racjonalnie działających 
uczestników lokalnego rynku), jest praktycznie 
niemożliwe. W związku z powyższym jest to 
zapis groźny dla jakości i trwałości 
sporządzanych wycen, ponieważ niemal każdą 
z nich będzie można podważyć ze względu na 
brak przeprowadzonych i udokumentowanych 
oględzin nieruchomości podobnych.  Ponadto 
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w art. 155.1. ugn zapisano katalog 
potencjalnie niezbędnych i dostępnych 
danych o nieruchomościach 
wykorzystywanych przy szacowaniu 
nieruchomości. Brak w nim uprawnień dla 
rzeczoznawcy majątkowego do dokonywania 
„oględzin” w potocznym rozumieniu wejścia 
na nieruchomość niestanowiącą przedmiotu 
wyceny.  
 

12 PFSRM  2.9  Skreślić w całości Treść punktu jest już uregulowana w akcie 
wyższego rzędu tj. Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego§ 4 
pkt. 3, 4 i 5.  Podpunkt ten nic nie wnosi, a 
co najwyżej może wprowadzić w błąd. 

13 PFSRM  2.10 Skreślić w całości  
 

Proponowany zapis wykracza poza 
uregulowania ustawy (art. 153, ust.1 UGN), 
w której przewidziano konieczność 
uwzględnienia  zmiany  poziomu  cen  
wskutek upływu  czasu, a nie konieczność 
aktualizacji cen na datę określenia wartości. 
Ponadto, w tej części projektu wspomina się 
o „wyraźnych” zmianach poziomu cen, nie 
definiując granicy pomiędzy zmianami 
wyraźnymi i niewyraźnymi. Tak 
nieprecyzyjna regulacja będzie 
nieegzekwowalna, co czyni ją zbędną. 
Należy także zwrócić uwagę, że 
wprowadzenie wymogu aktualizacji cen na 
bazie zbioru stanowiącego podstawę 
wyceny jest w większości przypadków 
niemożliwe. Między innymi z uwagi na 
niewielką ilość (uniemożliwiającą 
wytyczenie trendu) oraz zróżnicowanie, co 
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może mieć m.in. miejsce w przypadku 
niejednolitego i bardzo ograniczonego 
rynku, na przykład nieruchomości 
niezabudowanych w silnie zurbanizowanej 
strefie śródmiejskiej. Są to nieruchomości na 
tyle różniące się pod względem cech 
rynkowych, że na tym etapie analizy danych 
niemożliwe jest wyekstrahowanie wpływu 
samej daty transakcji na poziom i 
zróżnicowanie cen. Oceniamy, że 
pozostawienie w treści podpunktu sentencji 
„…na analizowanym rynku nieruchomości…” 
będzie całkowicie wystarczające. Usunąć 
skreślenie- z doświadczenia wiem, że te 
rynki zachowują się różnie. Jak rozszerzymy 
to będzie niewiarygodny wynik 

 

14 PFSRM 2.11 Skreślić w całości lub zmienić treść: 
W operacie szacunkowym należy 
przedstawić zbiór nieruchomości podobnych 
stanowiący podstawę wyceny ze 
wskazaniem cen transakcyjnych oraz cen 
zaktualizowanych na datę określenia 
wartości rynkowej, jeśli przeprowadzono 
aktualizację cen. W operacie szacunkowym 
należy również zamieścić niezbędne przy 
dokonywaniu wyceny opisy cech wszystkich 
nieruchomości z tego zbioru. 

Treść powiela zapisy punków poprzedzających 
oraz treść §55 rozporządzenia w sprawie 
wyceny. Mając na uwadze zasady 
redagowania tekstów prawnych, zapisy 
standardu zawodowego, w rozumieniu 
nadanym mu przez art. 4 pkt 14 u.g.n., nie 
powinny powielać treści przepisów prawa, 
zawartych w aktach prawnych wyższego 
rzędu. 
Propozycja wykreślenia wyrazów „z umów 
sprzedaży” jest konsekwencją wcześniejszych 
rozważań dotyczących korzystania z aktów 
notarialnych jako źródła informacji o cenach.  
 

15 PFSRM Dodatkowy 
punkt 

Propozycja nowego punktu: 
Operat szacunkowy powinien być 
sporządzony w sposób umożliwiający 
zrozumienie przez odbiorcę uwarunkowań 

Z treści dotyczącej zagadnienia zbliżonego 
do dyspozycji „jak ma być sporządzony 
operat szacunkowy” proponujemy 
zredagować nowy punkt. Zawarte w 
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dokonanych czynności przy zastosowaniu 
podejścia porównawczego, przyjętych 
rozwiązań i toku obliczeń, z zachowaniem 
wymogu logiczności, zupełności oraz 
wiarygodności opracowania.  
 

dotychczasowej treści pkt. 2.11. projektu 
dyspozycje w tym zakresie, nie powinny 
dotyczyć jedynie opisów nieruchomości, ale 
w ogóle treści operatu.  Zapis o weryfikacji 
operatu nie jest konieczny, bo weryfikacja 
zawsze jest możliwa.  

16 PFSRM 2.12 Skreślić w całości lub zmienić treść: 
„Charakterystyka i analiza rynku 
nieruchomości ma również na celu ustalenie 
cech rynkowych, na podstawie których 
porównuje się nieruchomość szacowaną z 
nieruchomościami podobnymi. 
Są to te właściwości ze zbioru cech 
nieruchomości, które istotnie wpływają na 
zróżnicowanie cen transakcyjnych w zbiorze 
nieruchomości podobnych stanowiącym 
podstawę wyceny.” 
 

Obowiązek ustalenia oraz uwzględnienia w 
procesie wyceny cech określających 
podobieństwo oraz korygujących różnice 
między nieruchomościami podobnymi i 
szacowaną nieruchomością wynika 
z wykładni przepisów art. 153, art. 154 
u.g.n. oraz §4 rozporządzenia w sprawie 
wyceny.  
 
Uzasadnienie zmiany treści:  
Wpierw dokonuje się charakterystyki.  
W naszej ocenie, sformułowanie „atrybuty 
ze zbioru cech użytkowych” nie nawiązuje 
w sposób czytelny do ww. przepisów. 
Ponadto nie znajduje ono wyjaśnienia w 
dalszej części projektowanego Standardu 
przez co na poziomie jego treści pozostaje 
sformułowaniem niezrozumiałym.  
 
Wyrażenie „zasadniczy sposób” nie jest 
właściwe , gdyż nie chodzi o sposób a 
wielkość wpływu.  
Fragment od słowa „Ustala się” powiela 
treść  zdania pierwszego 
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17 PFSRM 2.13 Skreślić w całości  Jeżeli przepis szczególny nakazuje jakieś 
działanie, to należy się do tego nakazu 
zastosować. Nie warto zatem przepisywać w 
akcie najniższego rzędu uregulowań 
zawartych już w aktach rzędów wyższych  

18 PFSRM 2.14 „Dla każdej z przyjętych cech rynkowych 
należy określić i opisać ich stany według 
przyjętej skali ocen” 

Proponowana klasyfikacja jest niepełna 
zarówno co do stosowanych powszechnie 
skal pomiarowych (formalnie można 
wyróżnić skalę nominalną, porządkową, 
interwałową oraz ilorazową), jak też pod 
względem charakteru możliwej zależności 
funkcyjnej – zdecydowana większość 
zależności ceny od wartości wybranych cech 
ma charakter nieliniowy. Przykładowo: 
zależność jednostkowej ceny lokalu 
mieszkalnego od powierzchni użytkowej jest 
nieliniowa – tempo spadku cen 
jednostkowych maleje wraz ze wzrostem 
powierzchni użytkowej. Podobnie jest, jeśli 
chodzi o zależność pomiędzy ceną a 
odległością od centrum, itp. Wymóg 
ograniczenia do proponowanej skali ocen, 
stałby zatem w jawnej sprzeczności z 
wymogiem wykonania operatu 
szacunkowego z należytą starannością. 
Rzeczoznawca majątkowy, chcąc wykonać 
operat zgodnie ze standardem, musiałby 
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świadomie przyjąć inną zależność, niż 
wynika to z przeprowadzonej i 
zaprezentowanej w operacie szacunkowym 
analizy rynku.  

19 PFSRM 2.15 Skreślić w całości . 
 
 

Pierwsze zdanie punktu jest oczywiste i nic 
nie wnosi. Określenie wag cech rynkowych 
jest tylko jednym ze sposobów określania 
wpływu cech rynkowych. Standard nie 
powinien zanadto regulować  szczegółowych 
rozwiązań i ograniczać je tylko do jednych  
utartych schematów. Literatura 
specjalistyczna opisuje i podaje przykłady 
zastosowania także innych merytorycznie 
uzasadnionych sposobów. 
 

20 PFSRM 2.16 Wykreślenie całego zapisu w powiązaniu z 
uzasadnieniem dla wykreślenia pkt.2.15. 

Uzależnienie wyników analizy od ceny 
minimalnej i maksymalnej oderwane jest od 
rzeczywistości wyceny, jest ponadto błędem 
formalnym oraz metodycznym. Oznaczałoby 
bowiem, iż wszystkie przyjęte dla potrzeb 
wyceny zależności byłyby oparte na cenach 
skrajnych, które praktycznie zawsze związane 
są z nieruchomościami o skrajnych walorach 
rynkowych, a co za tym są najmniej 
reprezentatywne i z reguły tylko w bardzo 
niewielkim stopniu podobne do 
nieruchomości wycenianej. 
Co więcej, oznaczałoby to zarazem, iż wynik 
analizy zależy tylko i wyłącznie od tych 
dwóch cen, bez względu na poziom cen 
wszystkich pozostałych nieruchomości 
wchodzących w skład zbioru objętego 
analizą. Pozostaje to w jawnej sprzeczności 
z fundamentalnymi zasadami analizy danych 
ilościowych, gdzie dąży się do tego, by po 
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pierwsze jak najwięcej danych dotyczących 
nieruchomości podobnych miało wpływ na 
wynik analizy rynku, a po drugie by 
nieruchomości najmniej reprezentatywne 
miały ten wpływ jak najmniejszy. 
Proponowany zapis byłby wymogiem wręcz 
przeciwnym. 
Ponadto zauważamy, że przyjęcie 
uniwersalnej i bezwarunkowej zasady 
zaokrąglania do 5% nie ma żadnego 
uzasadnienia logicznego. W skrajnych 
przypadkach (np. przy ekstrapolacji) takie 
zaokrąglenie (np. 10% zamiast 7,5%) może 
prowadzić do zaniżenia lub zawyżenia wyniku 
o kilka procent. Faktycznie wielkość wag cech 
jest z reguły zaokrąglana, co wynika z braku 
możliwości oszacowania ich z dużą 
dokładnością. Nie można jednak wykluczyć 
możliwości zaistnienia sytuacji, w których 
dostępne dane pozwolą rzeczoznawcy na 
bardziej precyzyjne i jednocześnie 
wiarygodne określenie wag aniżeli jako 
wielokrotność 5%. Skoro ustalenie wielkości 
wag jest w kompetencjach rzeczoznawcy 
majątkowego, to również kwestia 
zaokrąglania tych wag powinna być 
w kompetencjach rzeczoznawcy. Zapis w tym 
zakresie w sposób nieuzasadniony ogranicza 
swobodę szacowania, w tym metodologię 
badania rynkowych zależności.  

21 PFSRM 3.1 
Podpunkt 

proponujemy 
włączyć z 

kolejnym nr do 

Podejście porównawcze stosuje się, gdy 
nieruchomości podobne do nieruchomości 
wycenianej były przedmiotem sprzedaży w 
okresie możliwie najbliższym 
poprzedzającym datę, na którą określa się 

Ustawa ani rozporządzenie nie ogranicza 
okresu wyboru danych z obrotu, decyduje o 
tym rzeczoznawca po rozpoznaniu rynku 
zgodnie z par. 26 ust. 3 rozporządzenia o 
wycenie 
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pkt 2 wartość rynkową. 

22 PFSRM 3.2 Skreślić w całości . Zapis wykraczający poza zapis prawny w art. 
153.1 ugn 

23 PFSRM 3.3.  Skreślić w całości . Zapis jest zbędny . 
Z pkt.4.1 standardu wynika, że przy 
stosowaniu metody porównywania parami ze 
zbioru należy wybrać co najmniej trzy 
nieruchomości. Oznacza to , że zbiór nie 
może być mniej liczny niż 3 nieruchomości. 

24 PFSRM 3.4 Skreślić w całości . Treść punktu jest już uregulowana w akcie 
wyższego rzędu tj. Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego§ 4 pkt. 4. 

25 PFSRM 4.6. 
Nelży 

uwzględnic 
zmiane 

numeracji 
punktów 

Określenie wartości wycenianej 
nieruchomości jako iloczynu wartości 
jednostkowej i liczby przyjętych jednostek 
porównawczych  

Uzasadnienie jak w pkt.2.7 

26 PFSRM 5 5.1. 5.1.Ustalenie reprezentatywnej średniej 
ceny w zbiorze cen transakcyjnych 
stanowiących podstawę wyceny. 

5.2. 5.2.Ustalenie maksymalnego zakresu 
współczynników korygujących 
reprezentatywną cenę średnią, biorąc pod 
uwagę rozkład cen transakcyjnych i cechy 
nieruchomości stanowiących podstawę 
wyceny. 

5.3. 5.3.Określenie wartości współczynnika 
korygującego reprezentatywną cenę średnią, 
biorąc pod uwagę ocenę nieruchomości 

Proponujemy całkowite przeredagowanie 
istniejącego w projekcie Standardu zapisu. 
Proponowana w treści projektu Standardu 
procedura w sposób bezpośredni uzależnia 
wynik oszacowania od cen skrajnych, a co za 
tym idzie najmniej reprezentatywnych. Warto 
przy tym zauważyć, że w warunkach silnie 
zróżnicowanego i nieprzejrzystego rynku 
nieruchomości niezwykle rzadko pojawia się 
sytuacja gdy nieruchomość o cenie 
maksymalnej prezentuje najwyższe oceny w 
ramach przyjętych cech korygujących, a 
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wycenianej w zakresie zidentyfikowanych 
cech rynkowych w odniesieniu do 
nieruchomości stanowiących podstawę 
wyceny, z uwzględnieniem ustalonego 
maksymalnego zakresu współczynników 
korygujących. 

5.4. 5.4.Określenie jednostkowej wartości 
wycenianej nieruchomości jako iloczynu 
reprezentatywnej ceny średniej oraz 
współczynnika korygującego. 

5.5. 5.5.Określenie wartości nieruchomości jako 
iloczynu wartości jednostkowej i liczby 
jednostek porównawczych.  
 

nieruchomość o cenie minimalnej najniższe. O 
ile znajomość cen skrajnych powinna mieć 
wpływ na określenie zakresu współczynników 
korygujących, o tyle nie powinien być to 
bezpośredni i jedyny wpływ, gdyż z reguły są 
to ceny niereprezentatywnych nieruchomości.  
Ponadto należy zauważyć, iż obecnie 
stosowana procedura korygowania ceny 
średniej, jak również procedura wynikająca z 
proponowanej treści standardu, na skutek 
pewnych zależności matematycznych 
uniezależnia wynik oszacowania od ceny 
średniej. Wynik oszacowania jest tylko i 
wyłącznie zależny od wartości liczbowych cen 
skrajnych, co stanowi pogwałcenie zawartej 
w §4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
wyceny definicji metody korygowania ceny 
średniej w oparciu o przyjęte cechy 
korygujące różnice w poszczególnych 
cechach nieruchomości podobnych. 
Merytorycznie wynik oszacowania powinien 
przede wszystkim zależeć od ceny średniej, 
zaś wpływ cen nieruchomości najmniej 
reprezentatywnych powinien być 
zminimalizowany. Obecnie stosowane 
rozwiązania, jak też proponowane zapisy są 
tego zaprzeczeniem.  

27 PFSRM 6.1 Skreślić w całości . 

 

Brak merytorycznego uzasadnienia 
proponowanego zapisu. Ponadto 
sformułowanie „znacznie” oraz „zaleca się” 
są nieostre i mogą powodować trudności 
interpretacyjne.  
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28 PFSRM 6.4 Stosowanie zasady interpolacji lub 
ekstrapolacji w obliczeniach wartości 
rynkowej wymaga przyjęcia jednoznacznych 
kryteriów ocen rynku lokalnego w zakresie 
poszczególnych cech rynkowych oraz 
odpowiadających tym kryteriom ocen 
nieruchomości porównawczych i 
nieruchomości wycenianej. 

Proponujemy wykreślić słowo „lokalnego” 
aby nie zawężać przyjętego obszaru rynku. 
Dla różnego rodzaju rynku nieruchomości 
właściwym obszarem rynku może być 
zarówno rynek „lokalny” jak i rynek 
„ponadlokalny”. 
Ponadto nie można zalecać aby zbiór 
nieruchomości podobnych stanowiący 
podstawę wyceny był tworzony w taki 
sposób by nieruchomość o cenie minimalnej 
(Cmin) charakteryzowała się najniższymi 
ocenami cech rynkowych, a nieruchomość o 
cenie maksymalnej (Cmax) ocenami 
najwyższymi. 
Istotne jest , aby to były najbardziej 
podobne nieruchomości, powyższa zasada 
nie odzwierciedla tego co dzieje się na 
rynku. Sytuacja gdzie cena min ma najgorsze 
cechy, a cena max ma najlepsze jest sytuacją 
teoretyczną, ponieważ o cenie decydują 
także inne niezidentyfikowane 
uwarunkowania np.: emocje, irracjonalność, 
różne postrzeganie i ocena atrybutów. 
Rynek nieruchomości nie jest doskonały. 
Przyjęcie przez rzeczoznawcę majątkowego 
określonych cech rynkowych i ich wag jest 
pewnym modelowym założeniem, które w 
rzeczywistości jest tylko projekcją, nie 
odzwierciedlającą wszakże wszelkich 
uwarunkowań związanych z nieruchomością 
oraz motywacji kupujących i sprzedających, 
którzy ustalili za daną nieruchomość taką, a 
nie inną cenę sprzedaży.  
Rzeczoznawca ma odzwierciedlać rynek, a 
nie go poprawiać albo modelować. 
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„Dopasowanie” rynku do teoretycznych 
założeń metodyki skutkować będzie 
możliwością eliminacji nieruchomości 
podobnych do przedmiotu wyceny z tego 
powodu, że ceny sprzedaży – w ich 
przypadku – wymykają się spod 
teoretycznych założeń.  
Wydaje się niezasadne podejmowanie przez 
rzeczoznawców majątkowych wysiłków 
„naprawiających” rynek poprzez eliminację 
„niewygodnych” transakcji, bo nie pasują do 
idealnego wzorca przyjętego przez 
metodykę. To może prowadzić do 
zniekształcenia określonej wartości 
rynkowej.  

29 PFSRM 6.5 Przy stosowaniu metody porównywania 

parami i metody korygowania ceny 

średniej można stosować dodatkowy 

współczynnik korekcyjny „K” z przedziału 

[0,80, 1,20]. Współczynnik ten może być 

uwzględniany wyłącznie w szczególnych, 

uzasadnionych przypadkach, np. gdy 

nieruchomość posiada szczególne wady 

lub zalety wykraczające poza cechy 

rynkowe lub występuje wyraźna zmiana 

relacji pomiędzy popytem i podażą. 

Zastosowanie współczynnika 

korekcyjnego „K” wymaga uzasadnienia 

w operacie szacunkowym.  

W szczególnych przypadkach, gdy 

uzasadnione jest zastosowanie 

współczynnika korekcyjnego K zazwyczaj 

istnieje potrzeba większej korekty niż 

jedynie o 10%. Są to z założenia sytuacje 

nadzwyczajne dlatego dopuszczenie 

jedynie tak niewielkiej korekty będzie 

wypaczało wynik wyceny oddalając go od 

definicji wartości rynkowej. 

30 PFSRM 6.6 Skreślić w całości. Nie należy sugerować stosowania zasad 
podejścia porównawczego do szacowania 
wysokości rynkowych stawek czynszów i 
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 dochodów pozaczynszowych na potrzeby 
wycen w podejściu dochodowym. Fizyczne 
cechy nieruchomości porównawczych, które 
są możliwe do uwzględnienia w podejściu 
porównawczym są jedynie niewielkim 
wycinkiem okoliczności wpływających na 
rynkowy poziom stawek czynszowych i 
dochodów pozaczynszowych. Praktyka 
rynkowa pokazuje, że w znacznie większym 
stopniu wpływ na wysokość tych dochodów 
mają inne warunki umów najmy/dzierżawy jak 
choćby długość okresu najmu, rodzaje tzw. 
„zachęt pozaczynszowych” uzgodnionych 
pomiędzy stronami (np. „wakacje czynszowe”, 
uzgodnienia w zakresie poniesienia kosztów 
wykończenia powierzchni najmu, itp.), fakt 
kontynuacji poprzedniej umowy najmu, 
waloryzacja czynszów lub jej brak, branża 
najemcy (zwłaszcza dla nieruchomości 
handlowych). Zatem większość czynników 
wpływających na wysokość stawek 
czynszowych nie jest ujawniana w aktach 
notarialnych i rzeczoznawcy nie mają do nich 
dostępu dla konkretnych nieruchomości 
porównawczych. Z tego powodu zastosowanie 
zasad podejścia porównawczego da tu jedynie 
mylne poczucie prawidłowości oszacowania, 
podczas gdy dużo większe znaczenie powinna 
mieć znajomość realiów rynkowych niż 
stosowanie mechanicznych procedur. 

31 PFSRM 6.7 Zasady stosowania podejścia 
porównawczego mogą być także 
wykorzystywane do określenia innych 
rodzajów wartości, o których mowa w 

Błąd literowy 
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odrębnych przepisach. 

32 PFSRM 6.8 W przypadku gdy teren wycenianej 
nieruchomości przeznaczony jest pod różne 
funkcje  lub zawiera części składowe o 
różnym stanie techniczno – użytkowym, a 
na rynku nieruchomości brak jest 
nieruchomości podobnych do przedmiotu 
wyceny, dopuszcza się określenie wartości 
poszczególnych jej części odrębnie. Wartość 
nieruchomości przyjmuje się wówczas jako 
sumę wartości tych części. Zastosowanie 
tego sposobu wyceny wymaga 
szczegółowego uzasadnienia w operacie 
szacunkowym. 

Bardziej zrozumiała treść  zapisu 

33 PFSRM Dodatkowy pkt.7  
Odejście od standardu. 

 W uzasadnionych przypadkach 
rzeczoznawca majątkowy może odstąpić od 
regulacji określonych w niniejszym 
standardzie. Każde odstępstwo wymaga 
uzasadnienia, jednoznacznego wskazania i 
ujawnienia regulacji standardu, które nie 
mają zastosowania. Nie są dopuszczalne 
jakiekolwiek odstępstwa od standardu 
powodujące brak zgodności z przepisami 
prawa, a także gdy odstąpienie od 
standardu mogłoby doprowadzić do 
wprowadzenia w błąd odbiorców operatu 
szacunkowego lub opracowania. 

Zapis dotyczący „Odejścia od standardu” 
znajduje się już w standardzie zawodowym nr 
1 (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa Poz. 59 – Obwieszczenie 
Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 
1 września 2017 r. w sprawie standardu 
zawodowego rzeczoznawców majątkowych 
nr 1 Wycena dla zabezpieczenia 
wierzytelności).  Zapis ten stał się dobrą 
praktyką MIiB bowiem uwzględnia możliwość 
wykonania wyceny nieruchomości w 
przypadkach nietypowych 
niezidentyfikowanych na etapie tworzenia 
standardu. 
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34 PFSRM 8. Istniejący pkt 7 uzyskuje numer 8 
Zmiana numeracji, w związku z 
wprowadzeniem dodatkowego 

 


