
TEMAT WARSZTATÓW: 

 

Odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna rzeczoznawców majątkowych. 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Termin:   Wtorek, 10 grudnia  2019 r. 

Miejsce:  Warszawa, Centrum Szkoleniowe Wspólna,  ul. Wspólna 56 

Prowadzący:  CZĘŚĆ I: Rafał Wąworek 

CZĘŚĆ II:  Piotr Walczyk 

Czas trwania:  8 godzin lekcyjnych w godzinach 9:00 - 17:00 

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

Koszt dla członków PIRM:    400,00 PLN 

Koszt dla osób nie będących członkiem PIRM:  600,00 PLN 

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz serwis 

obiadowy. 

 

PROGRAM 

CZĘŚĆ I – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I CYWILNA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH- 

TEORIA I PRAKTYKA (4 godziny edukacyjne): 

 Granice swobody oceny przy wykonywaniu operatu (operat „szacunkowy”) 
 Skutki prawne zarzutu braku rzetelności  (w tym krótkie tło przyczyn obecnej represyjności) 
 Opinia nierzetelna a fałszywa 
 Skutki wewnętrzne (KOZ) – sankcje i kary 
 Skutki  zewnętrzne karne – kary, warunki karalności, omówienie obszerne przepisu art. 233 

KK 
 Skutki  cywilne – odpowiedzialność cywilna 
 Inne „pułapki” 
 Zapobieganie negatywnym skutkom  
 Ubezpieczenia, warunki i ograniczenia 
 Omówienie kazusów, linia orzecznicza 
 Zagadnienia procesowe – praktyczne uprawnienia w postępowaniach karnym i cywilnym 
 Postulaty zmian: ujednolicenie korporacji, postulowane zmiany w przepisach 
 Rozwiązania prawne w innych krajach (Francja i Niemcy) 

 

 



CZĘŚĆ II – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH. TEORIA 

I PRAKTYKA ORZEKANIA KAR DYSCYPLINARNYCH (4 godziny edukacyjne): 

 Podstawy prawne odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych 

(rodzaj postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, wszczęcie postępowania, tryb i 

zasady prowadzenia postępowania, udział „obwinionego” rzeczoznawcy majątkowego w 

prowadzonym postępowaniu – prawa i obowiązki, postępowanie wyjaśniające przed Komisją 

Odpowiedzialności Zawodowej jako element całego postępowania z tytułu odpowiedzialności 

zawodowej, udział obrońcy i organizacji zawodowych w postępowaniu, odwołania od 

orzeczonych kar) 

 Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych w praktyce  

(zarzuty stawiane rzeczoznawcom majątkowym w skargach, a zakres „badania” operatu i 

czynności zawodowych rzeczoznawców majątkowych przez Komisję Odpowiedzialności 

Zawodowe, rodzaj i „ciężar” naruszeń obowiązków zawodowych, a wysokość wnioskowanych 

i orzekanych kar) 

 Analiza danych statystycznych postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej 

 Analiza funkcjonowania odpowiedzialności zawodowej 

(Analiza wybranych przypadków prowadzonych postępowań) 

 Przewlekłość postępowań 

(terminy w prowadzonym postępowaniu i orzekaniu obowiązujące w przepisach, a praktyka, 

terminy biegu orzeczonych kar, skutki przewlekłości postępowania dla rzeczoznawców 

majątkowych w zakresie ujawniania w ofertowaniu usług wyceny) 

 

PROWADZĄCY: 

Rafał Wąworek – Adwokat.  Członek  Izby Warszawskiej Adwokatury Polskiej od 1998 roku.  

Absolwent Wydziału Prawa i Wydziału Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył liczne staże 

zagraniczne, w tym w Szkole Adwokatury Paryskiej oraz w kancelariach adwokackich w Paryżu i w 

Berlinie. 

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym oraz w prawie rodzinnym, również w obrocie 

międzynarodowym.  Uczestniczy w mediacjach i postępowaniach arbitrażowych, w sporach 

krajowych i z udziałem zagranicznym. Obrońca praw człowieka, pełnomocnik w postępowaniach 

przed ETPC w Strasburgu. Reprezentuje zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. 

Biegle włada językiem francuskim, hiszpańskim i niemieckim, swobodnie posługuje się również 

językiem angielskim i rosyjskim. 

Autor wielu publikacji naukowych i artykułów w prasie prawniczej. 

Ekspert w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Prelegent na krajowych i międzynarodowych 

konferencjach prawniczych. 

 Specjalizacje:  prawo cywilne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo rodzinne, prawo rodzinne 

majątkowe, prawo prywatne międzynarodowe, postępowanie cywilne, prawo karne, mediacje. 



Piotr Walczyk – inżynier, rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień zawodowych 1223. 

Rzeczoznawca majątkowy - praktyk, zajmujący się rynkiem nieruchomości od ponad 27 lat. 

Specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych. Autor kilku tysięcy wycen, głównie 

nieruchomości komercyjnych. Prowadzi własne biuro wyceny nieruchomości. 

W latach 2002-2007 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Sekcji dla rzeczoznawców 

majątkowych. Od 2008 roku wielokrotny obrońca w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności 

zawodowej rzeczoznawców majątkowych. 

Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studiów podyplomowych 

w WSEiI. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego na adres marketing@pirm.pl do dnia 4 grudnia 2019 r.  

Warsztaty przeznaczone są dla grupy od 10 do 18 osób. O wzięciu udziału w warsztatach decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

mailto:marketing@pirm.pl

