
Od prawie 10 lat przekazujemy do rąk Czytelników kolejne edycje monografii 
dotyczącej szacowania nieruchomości.

Ostatnie jej wydanie ukazało się w roku 2012. Jednak rok później Sejm 
uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną , która w sposób istotny wpłynęła na obsługę 
rynku nieruchomości.

Przypomnijmy, że przepisy tej ustawy zlikwidowały wszelkie ograniczenia 
dotyczące zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieru-
chomościami, a w odniesieniu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego zlibe-
ralizowały wymagania, otwierając dostęp do tego zawodu osobom, które nie 
posiadają wyższego wykształcenia magisterskiego. 

Likwidacja wszelkich wymagań kwalifikacyjnych dotyczących dwóch spośród 
trzech zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami nie oznacza oczy-
wiście, że rynek nieruchomości zaakceptuje niekompetencję w jego obsłudze. 
Oznacza jednak, że w powszechnym odczuciu tylko rzeczoznawca majątkowy, 
który uzyska uprawnienia w trybie procedur szczegółowo określonych w prze-
pisach prawa, będzie w pełni kwalifikowanym specjalistą z tej dziedziny. Ze 
względu na bliskość zakresów działania rzeczoznawca taki będzie oczywiście 
szczególnie predysponowany do obsługi całego rynku nieruchomości, a więc 
również w zakresie kompetencji zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie 
nieruchomościami.

Można oczekiwać, że w wyniku tych zmian uzyskanie uprawnień rzeczoznaw-
cy majątkowego stanie się atrakcyjną propozycją zawodową dla wielu osób, dla 
których zawód ten był dotychczas zamknięty. 

 Książka obejmuje szeroką problematykę dotyczącą szacowania nieruchomo-
ści i rzeczoznawstwa majątkowego. Została pomyślana jako kompendium wie-
dzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy 
majątkowego, ale także dla wszystkich tych, którzy stykają się z problematyką 
nieruchomości, a więc sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników 
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administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nierucho-
mości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Niniejsza publikacja jest opracowaniem zbiorowym, co wynika ze złożo-
ności problematyki, z jaką stykamy się na rynku nieruchomości. Dotyczy ona 
bowiem tematyki z zakresu prawa, ekonomii, szeroko rozumianych zagadnień 
technicznych i wreszcie metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw.

Do opracowania poszczególnych rozdziałów zaprosiliśmy specjalistów 
wszystkich wymienionych wyżej dyscyplin wiedzy. Autorami książki są głównie 
pracownicy naukowi ośrodków: krakowskiego, warszawskiego i śląskiego, którzy 
od lat zajmują się problematyką gospodarki nieruchomościami. Poszczególne 
rozdziały mają charakter odrębnych wykładów, dla których wspólną osią jest 
problematyka gospodarki nieruchomościami.

Jerzy Dydenko




