
TEMAT WARSZTATÓW: 

ANALIZA NIUANSÓW I KONTROWERSJI W OPERATACH SZACUNKOWYCH 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Termin:   14 grudnia 2022 r. (środa) 

Miejsce:  warsztaty ONLINE – platforma ZOOM 

Prowadząca:  dr inż. Anna Beer-Zwolińska 

Czas trwania:  warsztaty jednodniowe, łącznie 4 godziny lekcyjne 

warsztaty będą prowadzone w godzinach 9:00 – 12:15 

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

Koszt dla członków PIRM, którzy uregulowali składki do grudnia 2022 roku:   150,00 zł 

Koszt dla osób nie będących członkiem PIRM:       200,00 zł 

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 2 punktów warsztatowych. 

 

PROGRAM 

Szkolenie przeprowadzone będzie w formie części seminaryjnej będącej wprowadzeniem do 

warsztatów stanowiących główną część spotkania. 

Część 1. Definicje i wyimki 

ROZPORZĄDZENIE UE nr 575/2013, REKOMENDACJA S, EBA/GL/2018/06, EBA/GL/2020/06 

Część 2 Wspólne rozwiązywanie występujących najczęściej wątpliwości 

2.1 Podejście porównawcze kwestie metodyczne z przykładami: 

✓ Analiza rynku czyli clou wyceny, w tym aktualizacja operatu szacunkowego 

✓ Zmiana cen nieruchomości w czasie  

✓ Między ceną min a ceną max, czyli delta cen 

✓ Korygowanie ceny średniej – kilkanaście nieruchomości podobnych 

2.2 Podejście dochodowe kwestie metodyczne 

✓ Stawki najmu transakcja a oferta 

✓ DCF czy kapitalizacja  

✓ Korelacja między dochodem a stopą 

2.3 Kilka kwestii praktycznych: 

✓ Klauzule i możliwości 

✓ VAT 

 

 

 

 

 



INFORMACJE O WYKŁADOWCY: 

W ramach działalności Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych przewodniczyła zespołowi, który opracował standard „Wycena praw do nieruchomości 

oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych”, była sekretarzem zespołu standardu 

„Wycena przedsiębiorstw”. Współautorka monografii „Szacowanie Nieruchomości. Rzeczoznawstwo 

Majątkowe” pod redakcją Jerzego Dydenki. W latach 2016-2018 prowadziła szkolenia dla 

pracowników UKNF z wyceny nieruchomości i majątku. 

Organizacje: Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego; Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 

Wyceny Nieruchomości im. prof. A. Hopfera – Oddział Warszawski (PSRWN) - członkini Głównego 

Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej Oddziału Warszawskiego; Stowarzyszenie 

Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (członkini Sądu Koleżeńskiego), wieloletnia członkini Royal 

Institution of Chartered Surveyors (RICS), zdała egzamin Certified Commercial Investment Member 

(CCIM). 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego na adres marketing@pirm.pl lub sekretariat@pirm.pl do dnia 12 grudnia 2022 r. 

O wzięciu udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat. 

mailto:marketing@pirm.pl

