
TEMAT WARSZTATÓW: 

Odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna rzeczoznawców majątkowych. 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Termin:   wtorek, 22 czerwca 2021 r. 

Miejsce:  warsztaty ONLINE – platforma ZOOM 

Prowadzący:  CZĘŚĆ I: Rafał Wąworek 

CZĘŚĆ II: Piotr Walczyk 

Czas trwania:  8 godzin lekcyjnych w godzinach 9:00 - 16:00 

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

Koszt dla członków PIRM, którzy uregulowali składki do kwietnia 2021 roku: 150,00 PLN 

Koszt dla osób nie będących członkiem PIRM:     250,00 PLN 

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 4 punktów szkoleniowych. 

 

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) 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego na adres marketing@pirm.pl do dnia 18 czerwca 2021 r.  

Szkolenie przeznaczone jest dla grupy max 100 osób. O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje 

kolejność zgłoszeń oraz wpłat. 

 

mailto:marketing@pirm.pl

