
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, fax. 85 732 94 84 
www.frdl.bialystok.pl, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 

 
 

 
 

 

 

OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI 
USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. DOKUMENTACJA 

PROCESU WYCENY 

Białystok, 22.11.2019 r. 
 
 
 

   
Operat szacunkowy jest jedną z najistotniejszych form dowodu w postępowaniu administracyjnym. Stanowi 
sformalizowaną opinię o wartości nieruchomości, niezbędną dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, opłat 
planistycznych, odszkodowań za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości, opłat z tytułu 
przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla zabezpieczenia wierzytelności oraz 
dla wielu innych postępowań gdzie niezbędne jest określenie wartości praw do nieruchomości. Ustawową 
wyłączność dla określania wartości tych praw posiadają rzeczoznawcy majątkowi. 
Nie zwalnia to jednak organów prowadzących postępowania od oceny przydatności operatu szacunkowego jako 
dowodu w sprawie. Odpowiedzialność organu za przyjęcie określonego dowodu w sprawie nabiera 
szczególnego znaczenia w sytuacji prawnej jaka zaistniała po 1 września 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy o 
gospodarce nieruchomościami. Jedną ze zmian było uchylenie ustępu 1a w art. 157, dotyczącego skutków 
prawnych negatywnej oceny operatu dokonanej przez organizację zawodową.  
W stanie prawnym obowiązującym do 1 września 2017 r. negatywna ocena operatu szacunkowego powodowała 
automatyczną utratę charakteru opinii o wartości. Operat ten nie mógł więc stanowić dowodu w prowadzonym 
postępowaniu.  
W aktualnym stanie prawnym ciężar rozstrzygnięcia co do uznania operatu jako dowodu w sprawie, niezależnie 
od oceny dokonanej przez organizację zawodową, przechodzi na organ prowadzący postępowanie. 
W tej sytuacji pracownik administracji winien dysponować elementarną wiedzą dotyczącą podstaw wyceny 
nieruchomości i to zarówno w aspekcie prawnym jak i metodycznym. Umożliwi to dokonanie oceny operatu 
szacunkowego w aspekcie jego mocy dowodowej jak również pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wydania 
błędniej decyzji dotyczącej mienia o dużej wartości, mogącej skutkować zarzutami o niekorzystnym 
rozporządzeniu tym mieniem. Ocena dokonywana przez organ nie może jednak dotyczyć wiadomości specjalnych 
jakimi winien dysponować rzeczoznawca majątkowy. 
 
Cele:  omówienie zagadnień z zakresu analizy i oceny operatów szacunkowych w postępowaniu 
administracyjnym, zakres szkolenia odnosi się do operatów sporządzanych do różnych celów. Temat szkolenia 
uwzględnia także aktualne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
 
Szkolenie ma na celu: 
- usystematyzowanie podstawowych pojęć związanych z wyceną nieruchomości 
- przedstawienie charakteru i treści operatu szacunkowego oraz jego mocy dowodowej 
- zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami dotyczącymi stosowanych podejść, metod i technik wyceny 
- przedstawienie uwarunkowań i różnic dotyczących oceny prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego 
przez organizację zawodową, oceny dowodowej przydatności operatu przez organ prowadzący postępowanie 
a także ocenę postępowania rzeczoznawcy majątkowego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej 
- omówienie najczęściej występujących błędów i uchybień w operatach szacunkowych 
- zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi i metodycznymi dotyczącymi wyceny dla celów 
szczególnych jak opłaty adiacenckie, planistyczne, odszkodowania i.t.p. 
 
Adresaci szkolenia: pracownicy wydziałów nieruchomości, planowania przestrzennego, urbanistyki 
i architektury, budownictwa, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, biegli 
sądowi, pracownicy banków, agencji nieruchomości, przedsiębiorstw energetycznych, komornicy. 
 
Prowadzący: wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. geodeta. Absolwent Akademii Rolniczo – Technicznej 
w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko – Mazurski). Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: rzeczoznawca 
majątkowy; pośrednik w obrocie nieruchomościami; członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej 
dla rzeczoznawców majątkowych; wieloletni przewodniczący Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Majątkowych, aktualnie członek Kolegium Arbitrażowego działającego w ramach KO ŚSRM; 
w latach 2003 – 2005 członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 
Aktualnie Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Geodezji i Kartografii, z-ca Naczelnika Wydziału (pion ewidencji 
gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości). Wykładowca 
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nastudiach podyplomowych z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny, 
wyceny dla celów specjalnych. Łącznie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce 
nieruchomościami. 

Program szkolenia: 
 

 
1. Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym. 

 
1) uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości. 

a) przepisy prawa obowiązujące przy sporządzaniu operatu szacunkowego 
b) rola i status prawny standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych 

2) status prawny opinii o wartości 
a) opinia biegłego, dokument urzędowy czy materiał urzędowy  
b) zasady udostępniania operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie – ustawa 

o dostępie do informacji publicznej czy przepis art. 156 ugn  
c) zastrzeganie przez rzeczoznawców praw autorskich – uzasadnione czy nie   

3) zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego. 
4) podstawowe informacje o zasadach stosowania określonych podejść, metod i technik wyceny 

nieruchomości. 
a) wartość rynkowa a wartość odtworzeniowa 
b) wartość rynkowa w podejściu porównawczym czy w podejściu dochodowym  
c) kiedy możliwe jest zastosowanie podejścia kosztowego  
d) kiedy metoda porównywania parami a kiedy metoda korygowania ceny średniej – uwarunkowania 

metodyczne i prawne  
5) obligatoryjne elementy analizy rynku 

a) rynek lokalny a rynek regionalny 
b) przyjmowanie zasięgu terytorialnego i okresu badania rynku – uzasadnienie założeń przez 

rzeczoznawcę 
c) uwzględnienie upływu czasu na poziom cen transakcyjnych – tzw. trend czasowy 
d) dobór cech, ich standaryzacja oraz określenie siły wpływu na wartość – uzasadnienie wyboru 

6) problematyka podobieństwa nieruchomości 
a) definicja nieruchomości podobnych 
b) opis cech różnicujących – uwarunkowania prawne 
c) uzasadnienie wyboru nieruchomości spełniających warunek podobieństwa 

7) typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych 
a) poprawność określenia przedmiotu, zakresu i celu wyceny 
b) poprawność ustalenia dat istotnych dla określenia wartości m.in. 

 w celu ustalenia opłat adiacenckich 
 w celu ustalenia tzw. renty planistycznej 
 w celu ustalenia odszkodowania za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości 

c) przeznaczenie nieruchomości w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego – studium 
czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, faktyczny sposób użytkowania terenu 
czy potencjalne możliwości 

d) przeznaczenie a cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste przy aktualizacji opłat rocznych 
tytułu użytkowania wieczystego 

e) rola i znaczenie załączników 
f) uzasadnienie przyjętych założeń, wielkości współczynników korygujących i poprawek kwotowych, 

uzasadnienie dokonanych obliczeń i przyjętego wyniku 
 

2. Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian w art. 156 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami – konieczność dołączenia stosownych analiz. 
 

3. Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami: 

 
1) ocena operatu jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa 

sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości 
specjalnych rzeczoznawcy majątkowego 

http://www.frdl.bialystok.pl/


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, fax. 85 732 94 84 
www.frdl.bialystok.pl, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 

 
 

 
 

 

 

a) ocena w zakresie zgodności z przepisami prawa – jakich elementów procesu szacowania może 
dotyczyć  

b) ocena w zakresie zgodności z innymi dowodami – czego może dotyczyć 
c) ocena w zakresie zgodności z wiedzą ogólną – logiczność, spójność, kompletność, adekwatność 

do okoliczności sprawy, poprawność obliczeń  
d) zawieszenie postępowania w przypadku skierowania operatu do oceny przez organizację zawodową 

względnie w przypadku wszczęcia postępowania przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej  
e) operat szacunkowy przedłożony przez stronę postępowania, zakres jego oceny przez organ, możliwość 

rozstrzygnięcia na podstawie operatu przedłożonego przez stronę 
f) wyłączenie rzeczoznawcy majątkowego z udziału w postępowaniu – w jakich przypadkach jest 

to możliwe 
2) ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne. 

a) kiedy zachodzi potrzeba dokonania oceny przez organizację zawodową 
b) kryteria oceny stosowane przez organizacje zawodowe 
c) czy i w jaki sposób organizacja może odnieść się do poziomu określonej wartości  
d) skutki negatywnej oceny dokonanej przez organizację zawodową 
e) czy istnieje możliwość kwestionowania oceny dokonanej przez organizację zawodową 

 
4. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych. 

 
1) administracyjny tryb postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej 
2) zakres kompetencyjny Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – ocena operatu szacunkowego czy ocena 

postępowania rzeczoznawcy 
3) kary dyscyplinarne jakie mogą być orzeczone wobec rzeczoznawcy majątkowego 

 
 
Materiały szkoleniowe oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane 
przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii 
orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO  

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA: 
Białystok: 22 listopada 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00. 

MIEJSCE SZKOLENIA: 
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31 

Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3 
 

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 8 listopada. Po 8 listopada 389 zł. 
 

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat  
w wysokości 20 zł/os. 

 

Formularz prosimy wysłać mailem: frdl-pc@frdl.bialystok.pl lub faksem na nr 85 732 94 84  

do 15 listopada 2019 r. 

 

Miejsce szkolenia:      BIAŁYSTOK        

Dane do faktury: 

Nabywca.............................................................................    Odbiorca................................................................... 

Adres........................................................................................................ Adres........................................................................................... 

NIP...........................................................................................................  ..................................................................................................... 

 

L.p. Imię i nazwisko Dział/Wydział Tel.  kontaktowy e-mail 

1.     

2.     

3.     

 

 Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym finansowanym w całości lub 
co najmniej 70% ze środków publicznych w związku z tym - usługa zwolniona jest z podatku VAT . 

                                                                             
 

                                                                                                                                                          ……………………….…………………………………..                                                                            
                             podpis  zgłaszającego uczestników   

 
Szanowni Państwo! Informujemy, że każde organizowane przez nas szkolenie potwierdzane/odwoływane jest mailowo i telefonicznie. W razie braku takiej informacji, zalecamy 
kontakt na 3 dni przed terminem realizacji szkolenia celem upewnienia się, że Państwa zgłoszenie dotarło. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić telefonicznie/pisemnie na 2 dni robocze przed 
planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji z potwierdzonego wcześniej uczestnictwa Centrum obciąży instytucje 
delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. 
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