
„DWADZIEŒCIA LAT MINÊ£O JAK JEDEN DZIEÑ”
 – MIGAWKI Z DWUDZIESTOLECIA

Nasze niedawne spotkanie rocznicowe w centrum szkoleniowym przy ul. Wêgorka wywo³a³o 
wiele wspomnieñ i refleksji. Rzeczoznawc¹ maj¹tkowym jestem od stycznia 1993r. i dlatego 
pozwalam sobie na garœæ drobnych „migawek” wspomnieniowych z tego dwudziestolecia.

*
Przypominam sobie, gdy w po³owie 1992 roku, ̄ ona zainteresowa³a mnie artyku³em w „G³osie 
Wielkopolskim” omawiaj¹cym tworz¹cy siê zawód rzeczoznawcy maj¹tkowego, który w nowo-
powstaj¹cej gospodarce wolnorynkowej powinien byæ bardzo potrzebny. W artykule tym, 
zawarta by³a równie¿ informacja o organizowanym cyklu szkoleniowym. Bez chwili wahania 
zg³osi³em siê na ul. Wiœniow¹, a ̄ onie do dziœ dziêkujê za ten ówczesny „news”. 

*
Podczas szkolenia, naszymi wyk³adowcami byli specjaliœci z ca³ej Polski oraz osoby maj¹ce 
doœwiadczenie z rynku nieruchomoœci w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie.

M³odszym Kole¿ankom i Kolegom chcê przypomnieæ, ¿e oprócz ówczesnych przepisów praw-
nych, nie istnia³y ¿adne standardy zawodowe. Jeden z wyk³adowców powiedzia³ nam wtedy 
tak: 

„Jeœli okreœli³eœ wartoœæ nieruchomoœci swoim autorskim sposobem, a wynik 
oszacowania jest wiarygodny i potrafisz uzasadniæ jak do tego doszed³eœ, 
to znaczy ze zastosowa³eœ dobr¹ metodê”.

Muszê powiedzieæ, ¿e tê „z³ot¹ myœl” wspominam zawsze, kiedy z racji bardzo unikalnego 
i nietypowego przedmiotu wyceny, odstêpujemy czêsto od sporz¹dzenia operatu szacunko-
wego, który musi byæ zgodny z aktualnymi przepisami i standardami zawodowymi. Propozycja 
sporz¹dzenia opinii nie wchodzi w rachubê, gdy¿ urzêdnik „musi mieæ” operat. 

*
Po zakoñczeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu koñcowego zg³osi³em siê doœæ szybko jako 
chêtny do egzaminu pañstwowego organizowanego po raz pierwszy w Poznaniu. Kilka tygodni 
póŸniej otrzyma³em informacjê, ¿e chyba „bêd¹ nici” z tego egzaminu, bo po ca³ym szkoleniu 
zg³osi³o siê zaledwie 3 chêtnych. Po skontaktowaniu siê z innymi uczestnikami naszej wspól-
nej edukacji w kierunku uzyskania uprawnieñ do (jak nam to wtedy okreœlano) „bardzo elitar-
nego i interdyscyplinarnego nowego zawodu”, dowiedzia³em siê, ¿e g³ównym powodem tej 
sytuacji by³a obawa przed uczestnictwem w Komisji Egzaminacyjnej naszego Kolegi Zdzis³awa, 
który ju¿ wtedy budzi³ olbrzymi respekt. Szczêœliwie, po jakimœ czasie do³¹czy³a do nas „œwie-
¿o” wyszkolona grupa z poznañskiego NOT-u. Ostatecznie do pierwszego egzaminu pañstwo-
wego w Poznaniu przyst¹pi³o ponad 30 osób. Zda³a tylko siódemka (m.in. Micha³ Kosmowski, 
Tomasz Lis, Maciej Mizera, Hania Obrembska, Piotr Wiœniewski), która do dziœ siê „koleguje”. 
Czyli zdawalnoœæ wynios³a ledwie 20%. 

*
Pocz¹tek naszej pracy bazowa³ przede wszystkim na skrypcie prof. Andrzeja Hopfera w pos-

taci powielanego maszynopisu. Podstawowa metodyka polega³a na okreœlaniu wartoœci odtwo-
rzeniowej, która póŸniej modyfikowana by³a zbiorem ró¿nych wspó³czynników korekcyjnych 
„k”, a by³o ich przynajmniej kilkanaœcie (m.in. z tytu³u odleg³oœci od przystanków PKS, MPK 
czy do stacji kolejowej). 

Przypominam sobie olbrzymi¹ konsternacjê i zak³opotanie w Dziale Kredytów dawnego 
Banku Gdañskiego, kiedy otrzymali mój pierwszy operat szacunkowy sporz¹dzony podejœciem 
dochodowym.
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*
W po³owie lat 90-tych wykonywaliœmy wyceny ca³ych przedsiêbiorstw dla celów restruktu-
ryzacji i prywatyzacji (w ramach umów z Urzêdem Wojewódzkim). Grupa wykonawców zajmu-
j¹ca siê t¹ problematyk¹ pracowa³a w systemie takim, ¿e od czasu do czasu otrzymywa³a zlece-
nia na wykonanie recenzji innych nowosporz¹dzonych wycen przedsiêbiorstw. W owym czasie, 
wiod¹cymi podmiotami na poznañskim rynku wycenowym by³y m.in. firmy „Projnorm” 
i „BUKOK”.  Myœlê, ¿e zrozumia³ym bêdzie mój ówczesny olbrzymi stres kiedy przysz³o mi 
recenzowaæ ich opracowania. Rezultatem tych dzia³añ pozostaje do dzisiaj bardzo dobra 
zawodowa przyjaŸñ m.in. z Andrzejem Jakubowskim czy te¿ z Wojtkiem Ratajczakiem, z któ-
rym snuliœmy wspomnienia wios³uj¹c wspólnie na tegorocznym sp³ywie kajakowym rzeczo-
znawców maj¹tkowych. 

*
W tym miejscu, chcia³bym równie¿ wspomnieæ naszego niestety nie¿yj¹cego ju¿ kolegê 
œp. Floriana Tarandta, który by³ wspania³ym fachowcem w dziedzinie szacowania. Pamiêtam, 
jak podczas wspólnej pracy nad wycen¹ przedsiêbiorstw, obserwuj¹c przez wiele godzin jego 
obróbkê danych w arkuszach Excel’owskich nauczy³em siê od podstaw tworzenia du¿ych 
arkuszy kalkulacyjnych.

*
Jak wiemy, poœród wielu naszych obowi¹zków, zobowi¹zani jesteœmy m.in. do ustawicznego 
szkolenia siê. Do dzisiaj wspominam bardzo udany cykl szkoleñ organizowany przez WACETOB 
w ró¿nych ciekawych miejscach (np. Kazimierz Dolny nad Wis³¹, Pu³tusk, Zakopane) pod 
nazw¹ „Wycena nieruchomoœci nietypowych”. Oprócz ciekawych doznañ edukacyjnych, 
w tych uroczych miejscach kwit³o ¿ycie towarzyskie – Kolega Zbyszek Jedliñski wspomina 
czêsto tañce „La-ba-do” przy ognisku i tym podobne radosne pl¹sy i zabawy ludu szacownego.

*
Jakiœ czas temu kolega Micha³ Kosmowski zaproponowa³ mi prowadzenie zajêæ szkoleniowych 
w ramach Studium Podyplomowego Wyceny Nieruchomoœci na WSB w Poznaniu. Pocz¹tkowo 
by³em sceptycznie nastawiony do tej propozycji, ale teraz gdy w gronie naszych „m³odszych” 
rzeczoznawców spotykam znajome twarze, moja satysfakcja jest pe³na. S¹ te¿ bardzo mi³e 
chwile kiedy czyta siê prace dyplomowe studentów. Oto kilka cytatów: 

„budynek jest w op³akanym stanie”, 

„elewacja jest postrzelona”, 

„strych jest adoptowany”, 

„domek jest ³adnie umalowany”.

*
Za ka¿dym razem, kiedy jako bieg³y s¹dowy stajê na rozprawie w S¹dzie, sêdzia prowadz¹cy 
rozprawê po wyg³oszeniu formu³y „staje bieg³y s¹dowy…” zadaje pierwsze pytanie: „Ile ma pan 
lat?”. Te chwile niestety nie daj¹ zapomnieæ o up³ywaj¹cym czasie i o m.in. mijaj¹cym dwu-
dziestoleciu naszego œrodowiska zawodowego.

*
Mam nadziejê, ¿e ta garœæ wspomnieñ i refleksji wraz z ¿yczeniami nastêpnych udanych lat 
w naszej profesji bêdzie przyczynkiem do wielu osobistych wspomnieñ ka¿dego z nas 
tj. cz³onków Œrodowiska Szacownego Ludu.

Janusz Walczak
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