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Rzeczoznawstwo majπtkowe jako instytucja bieg≥ych szacujπcych
wartoœæ nieruchomoœci funkcjonowa≥o ju¿ przed uchwaleniem w 1997 roku
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Nieczytelne choæ prawdziwe
i uprawnione jest twierdzenie, ¿e wycenπ profesjonalnie zajmuje siê grupa
ludzi skupiona w korporacji ju¿ od minionego wieku. Uprawnienia do szacowania mam od 2004 roku
a z nieruchomoœciami powiπzany jestem interesami równie¿ od minionego wieku. Poni¿szy artyku≥ nie roœci sobie
prawa do bycia publikacjπ naukowπ. Zawar≥em eklektyczny zbiór uwag, impresji i pomys≥ów, doœwiadczeñ
Kancelarii Solski i Partnerzy nabytych w postêpowaniach bli¿ej opisanych na witrynie www.solski.pl Czerpiê
z wiedzy zaczerpniêtej z bogatej literatury zebranej w przywo≥anej bibliografii. Celem mojej wypowiedzi jest
wywo≥anie namys≥u nad sztukπ wyceny bπdŸ skromniej zajêcie przeze mnie stanowiska w paru sprawach dla luksusu
kontestacji w przysz≥oœci, która rysuje siê Ÿle a skoñczy siê jak w dawnych wiekach bywa≥o, w myœl powiedzenia
„a nie mówi≥em?”.

Prawo niechaj prawo znaczy
W dobie wspó≥czesnego socjalizmu powszechnie w tej czy innej formie implicite zak≥adamy istnienie pañstwa
jako samodzielnego podmiotu relacji prawno-ekonomicznych, ten model w≥aœnie idzie na spacer, to nie demokracja
zmiata na naszych oczach kolejne rzπdy w UE ale robiπ to rynki finansowe. Mamy zatem dwa zjawiska
o przeciwstawnych biegunach – globalizacje z jej wszystkimi cechami g≥ownie widzialnymi jak ucieczka kapita≥u
i miejsc pracy oraz trybalizacje odwo≥ujπcπ siê ju¿ nie tyle do wartoœci narodowych ale czasem wrêcz rasowych
i religijnych. Alokacja kapita≥u globalnych korporacji i jego postêpujπca koncentracja zmusza pañstwa do wzrostu
poziomu fiskalizmu celem utrzymania dotychczasowego poziomu redystrybucji, fiskalizm powoli eroduje klasê
œredniπ a kreacja popytu poprzez d≥ug publiczny zaburza rachunek ekonomiczny. Co warty jest Wawel? Nic.
Polecam historie pañstwa które co ma≥o kto wie, pierwsze wprowadzi≥o pieniπdz fiducjarny – Chiny wszystko ju¿
by≥o, œrednio pieniπdz fiducjarny lub pieniπdz fiat, zanika co trzy pokolenia, poprzez hiperinflacje lub wojnê
i rewolucjê ergo wszelkie obecne szacunki maja charakter papierowy. Na œwiecie nie ma pieniπdza, który przez
ostatnie 77 lat nie uleg≥by denominacji, wymianie bπdŸ porzuceniu oparcia w kruszcu. Jak mawia≥ Lao-Tse to co by≥o
puste stanie siê pe≥ne i na odwrót wszystko jest tylko kwestiπ czasu z racjonalnπ teoriπ wyceny jest jak z zunifikowanπ
teoriπ pola wszyscy szukajπ nikt nie znajdzie ale ostatecznie to zawsze droga (Tao) jest ciekawsza od celu.
Rzπdy - pañstwo prawa to nie to samo co pañstwo w którym przestrzega siê prawa. Meta normy zasad
rozwiπzywania sporów mamy osadzone w kulturze. Nasza cywilizacja wypracowa≥a je w Grecji i Rzymie a rozwija do
chwil obecnych. Wypowiadanie siê w kwestii prawa naturalnego zatrze istotê subtelnoœci. Obok spisanych norm
i procedur istniejπ imponderabilia, owe meta normy, których kszta≥t intuicyjnie wyczuwamy i w ka¿dej z czynnoœci
staramy siê przestrzegaæ. Opisywaniem owej architektury zajmuje siê etyka i nauka o prawie oraz
rozwa¿anie konsytucyjnekonstytucyjne.
Habeas corpus wystêpuje czasami jako nieformalna
zasada wpleciona w system prawa. Neminem capti≥atwiej jest naœladowaæ g≥upstwa,
vabimus nisi iure dictum jako przywilej nadany przez
przymykajπc oczy na
W≥adys≥awa Jagie≥≥ê wesz≥a w sk≥ad praw kardyniedorzecznoœci, ni¿ myœleæ
nalnych. Prawid≥a owe podkreœlajπ nietykalnoœæ osoby
William Cowper
i praw majπtkowych, których naruszenie dostêpne jest
jedynie wyrokiem sπdowym. Rzπdy prawa, gdziekolwiek panowa≥y, zawsze wiπza≥y siê z uznaniem
zasady „nie ma wyw≥aszczenia bez odszkodowania”.
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Wymaga tego sprawiedliwoœæ a jeœli nie jest to wprost, explicite, wpisane w system kodyfikacji to gwarancja owa
decyduje jako meta norma o zaufaniu jednostki do spo≥ecznego systemu w którym jest ona zanurzona. Naruszenie
sfery prywatnoœci zrekompensowane byæ musi naprawieniem krzywdy. Korzyœæ publiczna powinna byæ wiêksza od
indywidualnej sfery oczekiwañ. Narzuca siê oczywiœcie wymóg pe≥nej rekompensaty. Wπtpliwoœci ex definitione
rozstrzygane muszπ byæ na korzyœæ wyw≥aszczanego prywatnego w≥aœciciela, co skutkuje tym, ¿e odszkodowanie
musi byæ tak wysokie, jak to mo¿liwe, bez stwarzanie groŸby nadu¿yæ. Wyjπtek od regu≥y poszanowania w≥asnoœci
wystêpowaæ mo¿e jedynie gdy zysk publiczny znacznie przewy¿sza stratê. Rêkojmia owego hamulca optymizmu
dominujπcego urzêdnika weryfikowaæ mo¿e zbyt œmia≥e i nie przemyœlane inwestycje s≥u¿πce zaspokojeniu ambicji
kosztem jednostki. Gwarancje wolnoœci jednostki ograniczone byæ mogπ jedynie wolnoœciπ innych ludzi.
Prawo formalne czy sprawiedliwoœæ nie jest tym samym co normy ogólne rzπdów prawa widzianego jako
spe≥nianie spisanych regu≥ przepisów, jest ono tak¿e czymœ innym ni¿ poszanowanie obowiπzujπcego prawa
uchwalonego przez wiêkszoœæ. Regu≥y muszπ byæ niezmienne i nieinstrumentalne pozostawiajπce wolnoœæ jednostki
i przede wszystkim ograniczaæ Pañstwo chcπce korzystaæ z pozycji dominujπcej. Demokracja jest jedynie sposobem
stanowienia prawa a nie opowiada siê za poszanowaniem praw rudymentarnych i niezbywalnych.
Relacja Pañstwo – podmiot indywidualny okazuje swojπ zgodnoœæ z rzπdami prawa gdy zostanie przeniesiona do
relacji odpowiedniej Pañstwo – Pañstwo. (rurociπg pó≥nocny)
Pañstwo uzurpuje sobie pierwotne prawo wyw≥aszczenia. Dla realizacji celów publicznych mo¿e ono dowolnie
ka¿dego posiadacza majπtku wykupiæ si≥π. Gdy rzπd przyznaje przywilej wyw≥aszczania przedsiêbiorstwom moim
zdaniem praktycznie wydaje przyzwolenie na grabie¿. Pajêczyna specustaw burzy odwieczny porzπdek prawny i jest
pierwszym krokiem w stronê powrotu do barbarzyñstwa. Egzemplifikacja s≥usznego, sprawiedliwego
i ekwiwalentnego odszkodowania napotyka wiele barier, uprzêdzeñ, przyzwyczajeñ oraz ograniczeñ intelektualnych
odkrywanych w konkretnych wymiarach ludzkich tragedii.
Floyd Arthur Harper powiedzia≥: „Pochodnπ prawa w≥asnoœci jest prawo do rezygnacji z w≥asnoœci. Je¿eli nie
mogê czegoœ sprzedaæ, to jasne jest, ¿e nie jestem tak naprawdê tego w≥aœcicielem”. Nie wolno uto¿samiaæ w≥asnoœci
pañstwowej z w≥asnoœciπ publicznπ. Podobnie inwestycji celu publicznego z inwestycjπ publicznπ. Czym innym jest
wspó≥w≥asnoœæ, choæby poprzez system akcji a dalej dywidendy a czym innym bycie podmiotem wyzbytym z prawa
dysponowania majπtkiem, wszak nie sposób zrobiæ indywidualnego u¿ytku z „przys≥ugujπcej” obywatelowi czêœci
majπtku pañstwowego a i to nie z powodu jego pe≥nego zad≥u¿enia.

Rzeczoznawca majπtkowy a aktuariusz
Czy RZM ma w wycenie uwzglêdniæ swojπ wiedze, której nie ma uczestnik tego segmentu rynku?
Rzeczoznawca majπtkowy jest rzemieœlnikiem. Przedmiotem jego dzie≥a jest okreœlenie najbardziej
prawdopodobnej ceny, za którπ mo¿liwym jest zawarcie transakcji. Treœciπ operatu szacunkowego zatem jest
wype≥nienie norm i nakazów ustawowych oraz dobrowolnie przyjêtych procedur korporacyjnych wype≥nianych
w procesie szacowania. Upraszczajπc specjalizowany jêzyk bieg≥y winien opisaæ przedmiot w kategoriach, cechach
i atrybutach zauwa¿anych przez uczestników rynku animujπcych dany lokalny segment nieruchomoœci. Proste.
Zrozumia≥e? Zauwa¿y≥em jednak fundamentalny problem. Podmioty podejmujπ decyzjê o zakupie bπdŸ sprzeda¿y
w oparciu o w≥asny system wartoœci, inaczej mówiπc, dzia≥ajπ z poszanowaniem racjonalnoœci odnoszπcej siê do
posiadanej wiedzy i zespo≥u akceptowanych za≥o¿eñ. Pomocπ s≥u¿y przyk≥ad. W ramach osiedla miejskiego, na
lokalnym rynku sypialni ka¿dego z wiêkszych miast ceny mieszkañ z wielkiej p≥yty sπ do siebie zbli¿one.
Analizy ze znacznπ precyzja wskazujπ wartoœci lokali jedno, dwu, trzy i cztero pokojowych. Bêdπc
starannym wychwyci siê lekkπ preferencjê powiπzanπ z piêtrem, windπ czy innymi cechami lecz
generalnie cena jest doœæ przewidywalna w ramach
zdolnoœci negocjacyjnych stron
i pozostawionego standardu oraz wyposa¿enia. Jednak¿e stawiam pytanie czy rzeczoznawca
znajπc informacjê niedostêpnπ dla wszystkich uczestników lokalnego rynku, bπdŸ ich znacznej
wiêkszoœci mo¿e lub nawet musi braæ jπ pod uwagê przy sporzπdzaniu opinii o wartoœci rynkowej?
Wprost zatem stawiam pytanie. Czy dopuszczalnym jest aby rzeczoznawca majπtkowy opisujπc rynek
lokalny wprowadza≥ do operatu szacunkowego informacje specjalne dostêpne wy≥πcznie jemu a nie
istniejπce w œwiadomoœci w≥aœciwych uczestników badanego rynku? Uwa¿am, ¿e niedopuszczalnym jest aby bieg≥y epatowa≥ informacjami niedostêpnymi œwiadomym uczestnikom
rynku. Wskazywania zarówno aspektów dodatnio jak i ujemnie cenotwórczych, które byæ
mo¿e wystπpiπ w przysz≥oœci nie ma nic wspólnego z procesem szacowania i podawania wartoœci
rynkowej lecz jest kreacjπ rynku bπdŸ wró¿biarstwem. Przywo≥ywanie projektów inwestycji celu publicznego,
powo≥ywanie siê na prawdopodobne wprowadzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania, oczekiwanie wywo≥ania
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bπdŸ innych czynników np. powiπzanych ekspertyzami
funkcjonowania legalnoœci aprobat technicznych konstrukcji le¿y w przestrzeni oceny ryzyka bπdŸ op≥acalnoœci
inwestycji a nie w materii rudymentarnej wyceny. Oczywiœcie znaczna czêœæ odbiorców wycen gromko wybrzmi aby
pisaæ wszystko co siê wie. Powo≥ajπ siê równie¿ na zatwierdzony i uzgodniony przez Ministra standard sporzπdzania
oszacowañ dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnoœci. Jednak wiêcej nie znaczy lepiej. Czym innym jest dzisiejsza
wartoœæ rynkowa dla podmiotu, który w ramach w≥asnej racjonalnoœci rozwa¿a wziêcie udzia≥u w transakcji
przeniesienia w≥asnoœci a czym innym projekcja wyobra¿enia specjalisty o trwa≥oœci opisywanych stanów na
lokalnym rynku. Czêstπ jest sytuacja gdy trendy spotykajπ siê przy przeciwnych kierunkach. Nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e wykorzystywanie informacji nieupublicznionych na rynku papierów wartoœciowych jest praktykπ nielegalnπ có¿
zatem usprawiedliwia oczekiwanie instytucji finansowej jak bank czy Komisja Nadzoru Finansowego aby inne regu≥y
przyjête by≥y przy grach rynkowych w segmentach nieruchomoœciowych? Z pewnoœciπ dorobek polskich
rzeczoznawców w tej kwestii jest szalenie ubogi i naskórkowy.
Lokatorskie prawo do lokalu a spó≥dzielcze w≥asnoœciowe prawo do lokalu a w≥asnoœæ lokalu ≥πcznie z udzia≥em
w gruncie. Intuicyjnie wyczuwamy gradacjê wymienionych wy¿ej praw. Na co dzieñ realizujπ tê sama funkcjê jednak
przysz≥oœæ, zdolnoœæ i pewnoœæ dysponowania, wprowadzania do obrotu czyli zbywania bπdŸ dziedziczenia istotnie
ró¿nicuje owe wiπzki praw. Rynek w wiêkszoœci przypadków subtelnie lecz wartoœciuje podskórnie przyjmowane
preferencje powszechnych uczestników. Jednak gdy prawo stara siê swoimi regulacjami nie tylko legalizowaæ uznane
sposoby rozwiπzywania sporów ale i kreowaæ spo≥eczne zachowania bπdŸ modelowaæ preferencjê doznajemy uczucia
md≥oœci na oceanie nowych znaczeñ. W splocie przepisów o spó≥dzielniach mieszkaniowych, o w≥asnoœci lokali,
o prawie budowlanym, o gospodarce nieruchomoœciami, o kilku innych przygotowywanych w ró¿nych
Ministerstwach i przez ró¿ne opcje polityczne „koniecznych regulacjach systemowych” zatraci≥a siê trwa≥a i stabilna
architektura konstrukcji. Bez trudu nie tylko, ¿e mo¿emy sobie wyobraziæ konflikty norm ale i co gorsza ju¿ w ¿yciu
codziennym poczynamy je obserwowaæ. Wspomnê dla przyk≥adu, ¿e rzeczoznawca majπtkowy sporzπdzajπc opiniê
o wartoœci musi oprzeæ siê na danych transakcyjnych zawartych notarialnie transakcji a nie wy≥πcznie na ofertach
rynku. Dla potrzeb wyceny SWPLN informacje takie dostêpne sπ praktycznie wy≥πcznie w spó≥dzielniach
mieszkaniowych. Bieg≥y ustawowo ma zagwarantowany dostêp do owych Ÿróde≥, jednak jeœli zarzπd spó≥dzielni
z sobie znanych powodów odmówi do nich wglπdu ustawodawca zapomnia≥ lub precyzyjniej nie znalaz≥ podstaw aby
spó≥dzielnie do tego zmusiæ lub wyznaczyæ jakπkolwiek sankcjê. Co wiêcej MTBiGM poinformowane o problemie
uchyli≥o siê od zajêcia merytorycznie stanowiska i podjêcia kroków zmierzajπcych do zmiany stanu prawnego.
W zwiπzku z tym wszelka informacja o poziomie cen za nieruchomoœci mieszkalne o spó≥dzielczym charakterze
w≥asnoœci zale¿na jest od dobrej woli zarzπdów spó≥dzielni. Rzetelnoœæ i ryzyko brane przez bieg≥ych
w indywidualnych sprawach nie nosi piêtna skali. Banki jednak winny pamiêtaæ, ¿e analizy sektorowe sπ pochodnπ
danych cenzurowanych przez Spó≥dzielnie. Skarb Pañstwa przy kreowaniu polityki mieszkaniowej i kredytowej dla
wschodzπcych w doros≥oœæ m≥odych ludzi zdany jest na okruchy informacji z mozo≥em wyrywane od sekretarek
prowadzπcych sprawy osobowe cz≥onków poszczególnych spó≥dzielni. Jest ryzyko jest zabawa ale powiedzmy o tym
g≥oœno aby konfuzji nie doœwiadczyæ gdy oliwa z zatartych mechanizmów wyp≥ynie na wierzch œwiadomoœci rynku.
Impresja kolejna. Du¿a czêœæ tzw. mieszkañ spó≥dzielczych to zasoby wielkiej p≥yty. Budynki takie wzniesione
zosta≥y w oparciu miêdzy innymi o aprobaty techniczne bezpiecznego korzystania w okresie od 50 do 70 lat. Wkrótce
pierwsze atesty bezpieczeñstwa zacznπ wygasaæ. Mieszkajπcy
w lokatorskim lokum uzyska prawo do innego porównywalnego mieszkania a koszty owej substytucji pokryjπ
solidarnie wszyscy spó≥dzielcy. W≥aœciciel spó≥dzielczego
prawa do lokalu bêdzie móg≥ przeprowadziæ siê do podobnego
mieszkania jednak jego prawa do dysponowania namiastkπ
nieruchomoœci zostanπ ograniczone. Inna sytuacja dotyczyæ
bêdzie w≥aœciciela lokalu z udzia≥em w gruncie. Zostanie
pozbawiony prawa do korzystania z lokalu a dodatkowo bêdzie
obciπ¿ony czêœciowymi kosztami utrzymania budynku,
zapewnieniem stosownego bezpieczeñstwa oraz czynnoœciami
zmierzajπcymi do przywrócenia poprzedniej funkcji
budynkowi. Oby nie by≥o konieczne wyburzenie budynku
znajdujπcego siê w centrum gêstej zabudowy z koniecznoœciπ
wstrzymania ruchu ko≥owego. W≥asnoœæ to nie tylko prawa ale
i obowiπzki. Karygodnπ nale¿y nazwaæ politykê masowego
uw≥aszczania zasobów mieszkaniowych, w tym spó≥dzielczych poprzez subsydiowanie przejmowania lokali przez
osoby, którym majêtnoœæ nie pozwala na utrzymanie
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pozyskanej substancji. Efekty podobnych greckich darów wkrótce bêdziemy obserwowali w mieszkaniach po PGR owskich, które za symboliczne op≥aty zosta≥y rozdane robotnikom rolnym a ich Ÿród≥a dochodów sπ zbyt skromne dla
dbania o wspólnπ czêœæ nieruchomoœci takie jak kot≥ownie, dachy czy elewacje. Aspekt kolejny wykazujπcy na
trudnoœci wynikajπce z ukonstytuowania siê nowych desygnatów praw. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e prawo do SWPL
jest konstytutywne z chwilπ wpisania do ksiêgi wieczystej i jako takie mimo wspó≥w≥asnoœci w gruncie ma odrêbny
w≥asny numer oraz zbiór akt z wszelkimi z tego faktu wynikajπcymi przywilejami i obostrzeniami. W wielu miastach
w Polsce osiedla mieszkaniowe pobudowano na gruntach oddanych w u¿ytkowanie wieczyste. W tym szczególnym
przyk≥adzie mo¿emy ca≥kowicie pominπæ komplikacje zasad naliczania op≥aty rocznej dla terenów o funkcji gruntów
komercyjnych i centro twórczych a wykorzystywanych dla celów mieszkaniowych. Instytucja u¿ytkowania
wieczystego, mimo nazwy, jest umowπ czasowπ o maksymalnym okresie zakreœlonym na 99 lat a ustanawiane by≥y
i okazjonalnie 25 letnie a czasami 40 letnie dla szczególnie cennych terenów. Poruszam problem, który skoro mo¿e to
gdzieœ kiedyœ siê wydarzy. U¿ytkownik przed up≥ywem terminu nie zwróci siê o przed≥u¿enie u¿ytkowania terminu
i umowa wygaœnie. W≥asnoœæ gruntu zostanie zwolniona z obciπ¿ajπcej jπ umowy o oddanie w u¿ytkowanie wieczyste
a u¿ytkownik pozyska prawo do zwrotu wartoœci czêœci sk≥adowych nieruchomoœci, które powsta≥y zgodnie z umowπ
wskutek starañ jego bπdŸ prawnego poprzednika. W wiêkszoœci przypadków zapis ów traktowaæ bêdzie o zwrocie
ceny za nieruchomoœci budynkowe. Póki co pomiñmy sytuacjê gdy w umowie w oddanie nieruchomoœci
w u¿ytkowanie pominiêto ustalenie celu. Czy brak formalny lecz jednak istotny bêdzie mo¿na pominπæ czy te¿
wykluczy on dyspozycje do otrzymania rekompensaty bêdzie przedmiotem rozstrzygniêæ orzeczeñ w przysz≥oœci.
W ka¿dym jednak przypadku pozostanie problem czy legalnie mo¿e istnieæ nieruchomoœæ wyzbyta udzia≥u w gruncie.
Jak utrzymany zostanie casus zaufania obywatela do zapisów w ksiêgach wieczystych. Co bêdzie przedmiotem
poszczególnych indywidualnych w≥asnoœci. Rzeczoznawcy winni z tej lekcji wyciπgnπæ wniosek aby nie przyjmowali
na w≥asne barki ciê¿aru ustalania praw w≥asnoœci i interpretacji przepisów. Wiedza specjalistyczna do szacowania
wartoœci nieruchomoœci niechaj takπ pozostanie a tworzenie scenariuszy i uzasadnieñ niechaj bêdzie dziedzinπ stron
w kontradyktoryjnym sporze bπdŸ majπcych interes prawny w ustaleniu faktów innych ani¿eli cena.

Pañstwowa odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo i wolnoœæ obrotu
nieruchomoœciami
Ksiêgi Wieczyste nale¿π do dominium Pañstwa. Monopol ten nie koreluje z odpowiedzialnoœciπ systemowπ
skutecznie zapobiegajπcπ równoczesnemu wprowadzeniu do obrotu tej samej nieruchomoœci.
Monopol notarialny istnieje przy pe≥nym braku odpowiedzialnoœci za skutki umowy. Spisywane jest jedynie
oœwiadczenie wzajemne stron i uczestnicy sπ pouczani. Normπ jest brak deskryptywnego opisywania przedmiotu
transakcji lecz jedynie z powo≥aniem na Ÿród≥a co uniemo¿liwia nie tylko wycenê na zasadach porównawczych ale
przede wszystkim kontrolê i prawid≥owe opodatkowanie umów.
Opodatkowanie jest przejawem nadmiernego fiskalizmu. Jeœli nieruchomoœci sπ oszczêdnoœciami to kumulacja
taksy notarialnej, podatku od umów cywilno prawnych, czêstotliwego wprowadzenia do obrotu gruntu
z konsekwencja opodatkowania VAT i/lub podatkiem dochodowym s≥u¿y jedynie przysz≥emu za≥amaniu rynku
i wzruszeniu zaufania obywatela do pañstwa.

Przywilej bycia w Pañstwie kosztuje a wypisaæ siê nie sposób
Opierajπc siê na obliczeniach poczynionych przez Salvatora V. Ferrerê zamieszczonych w ksiπ¿ce Fredricha
Augusta von Hayek’a wypada pokazaæ jak moglibyœmy siê bogaciæ w idealnym systemie finansowym i przy
pieniπdzu nie nara¿onym na naciski polityków i wp≥ywy instrumentarium banków. Przyjmijmy, ¿e przez czterdzieœci
piêæ lat, co roku odk≥adamy tê samπ kwotê a gospodarka rozwija siê równomiernie pozwalajπc uzyskiwaæ sta≥y dochód
roczny na przyzwoitym poziomie 4% rocznie. Wszystkie kwoty sπ kapitalizowane i oszczêdzane, tak aby stworzyæ
w≥asny niezale¿ny od obowiπzkowego spo≥ecznego systemu ubezpieczeñ, u nas ZUSu, w≥asny fundusz emerytalny
lub majπtek kolejnych pokoleñ. Utrzymujπc relacjê porównawczπ z sk≥adkami na ZUS przyjmijmy, ¿e tezaurujemy
7.000 z≥ rocznie na 4% ka¿dego roku nieprzerwanie przez 45 lat. Ile wyniesie suma oszczêdnoœci? Procent sk≥adany
ma ogromnπ si≥ê. Zgromadzimy blisko 850 tysiêcy z≥otych czyli tyle ile dzisiaj kosztuje nieruchomoœæ przynoszπca
czynsz netto ponad 15000 z≥ rocznie. Moglibyœmy byæ utrzymywani z w≥asnych wczeœniejszych oszczêdnoœci bez
oglπdania siê na publiczny grosz ginπcy w redystrybucji. Nieruchomoœci jako dobra trwa≥e i póki co nadal u¿yteczne,
w d≥ugiej perspektywie przynajmniej nie tracπ na wartoœci, co nie oznacza, ¿e spekulujπc na nich nie mo¿na
zbankrutowaæ. Poni¿sza tabela pokazuje jak w innych krajach by≥o i kwestiπ szczêœcia bπdŸ przenikliwoœci by≥ wybór
momentu wejœcia na rynek nieruchomoœci, dla celów inwestycyjnych, z konsekwencjami zysku bπdŸ straty.

Sympozjum Wyceny Nieruchomoœci i Przedsiêbiorstw, wrzesieñ 2012

- 211 -

ARTYKU£Y PROGRAMOWE

SWNIP

ARTYKU£Y PROGRAMOWE

SYMPOZJUM

èród≥o: Quarterly Economic Commentary, summer 2007

Przywo≥ajmy kolejne opracowanie naukowe. Przyjêto nastêpujπce za≥o¿enia. Poczπtek badania wartoœci
pieniπdza, oszczêdnoœci i si≥y nabywczej ustalono na 1913 rok a koniec po czterdziestu piêciu latach przypad≥ w 1958
roku. Co roku odk≥adano tê samπ wartoœæ sumy realnej, przyjêtej dla wyraŸnoœci obrazu jako „100” jednostek.
Przyjêto jako mo¿liwy do osiπgniêcia przez zwyk≥ych ludzi dochód p≥ynπcy z bezpiecznych inwestycji, obligacji
rzπdowych czy rachunków lokacyjnych, tzw. ciu≥aczy, zysk mierzony skalπ 4% rocznie. Uwzglêdniono deprecjacjê.
Pozycjê drobnego inwestora wrzuconego na rynek bêdπcy pod opiekπ i kontrolπ pañstwa wyznacza tabela.

Inflacjê w Polsce w okresie powojennym, do dzisiaj znamy i pamiêtamy ju¿ dwie denominacje pieniπdza.
Poszukujπcych odsy≥am do wskaŸników publikowanych przez GUS.
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Prowadziliœmy wiele negocjacji i postêpowañ, których celem by≥o ustanowienie, na gruntach naszych klientów,
miêdzy innymi s≥u¿ebnoœci przesy≥u. Zawodowo widzieliœmy wiele dokumentów a wielokroæ kwoty z oszacowañ
rzeczoznawców majπtkowych ogromnie mija≥y siê z rzeczywistoœciπ. Nie bêdzie to zdradπ tajemnicy handlowej gdy
powiem, ¿e w operacie wartoœæ s≥u¿ebnoœci przesy≥u wyceniono na kilkaset z≥otych a inwestor zaakceptowa≥ ugodê na
poziomie kilkunastu tysiêcy z≥otych. Znamy ten rynek nie tylko z objazdowych szkoleñ po kraju organizowanych
przez regionalne stowarzyszenia. Byæ mo¿e to le¿a≥o u podstaw, ze Kancelaria nasza zosta≥a poproszona o wyg≥oszenie odczytu dla zarzπdów firm powiπzanych z budowπ sieci infrastruktury. W dyskusji wokó≥ dylematu
dlaczego skoro sπ przepisy i quasi standardy szacowania tak dalece osiπgniêcie sukcesu odbiega od za≥o¿eñ
wstêpnych. Co jest powodem przepaœci pomiêdzy szacunkami inwestorów i oczekiwaniami w≥aœcicieli. Szczegó≥ów
oczywiœcie nie zdradzê – to nasz know-how i Ÿród≥o dochodów p≥ynπcych z zdolnoœci negocjacyjnych i znajomoœci
procedur postêpowañ. Jednak z ca≥π mocπ oœwiadczam, ¿e nie stosujemy sposobów wywierania presji i nacisków
powszechnych wœród dzia≥aczy pro ekologicznych. Ze szczególnπ uwagπ s≥uchane by≥y argumenty rozprawiajπce siê
z powszechnoœciπ teorii wspó≥ korzystania. Przyk≥ad o udzieleniu zgody na korzystanie z urzπdzeñ sanitariatu
sπsiadowi z naprzeciwka w wyraŸnie okreœlonych przypadkach przemawia≥ do s≥uchaczy. Czy wynagrodzenie za
udzielenie zgody na za≥atwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby postronne jest wypadkowπ udzia≥u powierzchni
toalety w powierzchni apartamentu jako wspó≥czynnika wartoœci dodatkowo potem umniejszonego o wspó≥czynnik
iloœci odwiedzin ustêpu? Wspólnik Kancelarii, Zbyszek Niemczewski dociera do s≥uchaczy mniej obscenicznym
performance, proponujπc ustalenie ceny za zgodê na przekazanie, kilka razy w roku, w≥asnych dotykowych telefonów
komórkowych dzieciom w przedszkolu do puszczania œwietlnych zajπczków, wiedzπc oczywiœcie, ¿e Kuratorium
pokryje wszelkie szkody, które ewentualnie przez dzia≥ania dzieci mogπ powstaæ.
Propozycja modelu szacowania obciπ¿eñ s≥u¿ebnoœci przesy≥u i ograniczenia sposobu korzystania.
Wykup ca≥oœæ, obciπ¿ czym chcesz i sprzedaj pozosta≥π gestorowi niepotrzebnπ czêœæ.
Szacowanie wartoœci ograniczonych praw rzeczowych nie zosta≥o poddane analizie i opracowaniom. Jedynie
naskórkowo zajêto siê tematykπ wyceny wartoœci wynagrodzenia za ustanowienie s≥u¿ebnoœci a i to przede wszystkim
s≥u¿ebnoœci drogi koniecznej. Orzecznictwo i judykatura oraz biegli w poszczególnych przypadkach powo≥ywali siê
wzajemnie na siebie i metodπ kopiuj wklej wypracowali modê na metodê prostπ ≥atwπ i przyjemnπ. Skoro nie sztuczkê
kuglarskπ oszacowania wartoœci. Niejako wiemy ile i jak, aby jednak sprostaæ zadaniu pomieszano pojêcia i stany
a odniesiono siê jedynie przy wyborze Ÿróde≥ i instrumentów do znanych i ≥atwych do uchwycenia zjawisk.
Zapomniano, ¿e w ¿yciu strony negocjujπc pomiêdzy sobπ odszkodowanie/wynagrodzenie za ustanowienie
s≥u¿ebnoœci przechodu i przejazdu konsensus znajdowa≥y w wartoœci znajdujπcej siê pomiêdzy uszczerbkiem
nieruchomoœci obciπ¿onej a przysporzeniem nieruchomoœci w≥adnπcej. Praktyka bieg≥ych i zwiπzane z niπ
orzecznictwo i piœmiennictwo dryfuje jednak w innym kierunku. Umiejêtnoœci warsztatowe zezwalajπ jedynie
z przypadkowπ dok≥adnoœci oszacowaæ wartoœæ ca≥ej nieruchomoœci. Dalej zatem przyjmuje siê hipotezê jako
konceptualnie udowodnionπ, ¿e czêœæ nieruchomoœci stanowi jej u≥amkowy odnoœnik wartoœci w proporcji
obszarowej. Ponadto tworzy siê teoriê o bezpoœrednim zwiπzku wartoœci i czynszu, mieszajπc równoczeœnie
bezkrytycznie najem z dzier¿awπ. Wspó≥czeœnie dodano tak¿e wysublimowane wspó≥czynniki wspó≥korzystania.
W tle ko≥acze tak¿e „aksjomat” znawców rzeczy o granicy wartoœci ograniczonego prawa wyznaczony wartoœciπ
nieruchomoœci. Mimo, ¿e bez trudu wskazaæ mo¿na przyk≥ady falsyfikujπce owo za≥o¿enie, (ustanowienie bezp≥atnej
s≥u¿ebnoœci osobistej, powiêkszonej o obowiπzek pokrywania kosztów utrzymania,
ustanowionej na nieruchomoœci mieszkalnej, dla osoby ma≥oletniej). Poglπd trwa≥ej
relacji praw w≥asnoœci i ograniczonych praw rzeczowych, jako niedyskutowany
aksjomat, rozlewa siê w umys≥ach wygaszajπc szansê na refleksjê. Co wiêcej pomys≥
wyrodzi≥ siê i w postêpowaniach z tytu≥u ustanowienia s≥u¿ebnoœci przesy≥u
przeobrazi≥ siê w za≥o¿enie, ¿e wartoœæ wynagrodzenia za
ustanowienie s≥u¿ebnoœci, bπdŸ alternatywnie ograniczenia
sposobu korzystania bez zwrócenia uwagi na odrêbnoœæ regulacji
podatkowych w tych kwestiach, nie mo¿e byæ wiêksza ani¿eli wartoœæ czêœci
nieruchomoœci opisanej w pasie technologicznym przedmiotowej infrastruktury.
Innymi s≥owy w miejsce naturalnych rokowañ podmiotów, organ wymiaru
sprawiedliwoœci rêkoma bieg≥ych, wypracowuje modê rozdawnictwa
przedsiêbiorcom przesy≥ajπcym media przywilejów prawa do nieruchomoœci dla
celów inwestycyjnych na warunkach obowiπzku zap≥aty do kilkudziesiêciu procent
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wartoœci jedynie zajêtego pasa technologicznego. Co wiêcej orzeczenia wskazujπ wartoœci w kwotach netto
obdzierajπc cenê z podatku VAT. W okresie poprzedniego socjalizmu nie szanowano prawa w≥asnoœci. Wspó≥czesne
przyzwolenie gestorom sieci i Pañstwu na kreowanie jednostronnych rozwiπzañ konfliktów z pewnoœciπ bêdzie
wymaga≥o korekty i interwencji w przysz≥oœci, podobnie jak zaniedbania poczynione w minionym okresie. Proszê
zwróciæ uwagê na kruchoœæ metody w sytuacji gdy w przysz≥oœci dochodziæ bêdzie do rozwiπzywania rzeczonych
s≥u¿ebnoœci i ograniczania sposobów korzystania w wyniku zaprzestania funkcjonowania przedmiotowych instalacji.
W jakiej wysokoœci szacowane bêdπ wartoœci odszkodowania za obowiπzek przywrócenia nieruchomoœci do stanu
pierwotnego? Czy dla rozliczenia kosztów usuniêcia instalacji po ustaniu okresu s≥u¿ebnoœci bπdŸ rozwiπzaniu lub
bankructwu przedsiêbiorcy nadal bêdzie obowiπzywa≥a moda na parametryzacjê wartoœci, a jeœli tak to której,
nieruchomoœci, pasa technologicznego, budowli czy wartoœci odtworzeniowej instalacji. Ustawodawca nie zauwa¿a
k≥opotów w które wpêdzi w≥aœcicieli gdy za kilkadziesiπt lat stan stosunków i posiadania ulegnie gwa≥townym
zmianom. Materia zagadnienia jest szeroka, wielowπtkowa i skomplikowana. Odsy≥am do artyku≥ów publikowanych
na www.solski.pl w których poruszamy niektóre powy¿sze wπtki oraz kilka innych. Proszê o zapoznanie siê
z poni¿szπ, naszym zdaniem konstruktywnπ, propozycjπ rozwiπzania problemu szacowania wartoœci s≥u¿ebnoœci
przesy≥u.
Inwestor, gestor sieci przesy≥u mediów, w rokowaniach i negocjacjach ustala z w≥aœcicielem gruntu zakres
udzielonych praw do dysponowania nieruchomoœciπ dla celów budowlanych oraz wysokoœæ sprawiedliwego,
s≥usznego i ekwiwalentnego wynagrodzenia oraz odszkodowania. W przypadku gdy do takiego ustalenia nie dochodzi
sprawa rozstrzygana byæ powinna przez Sπd powszechny w trybie pozwu „o z≥o¿enie oœwiadczenia woli”. Z uwagi, ¿e
inwestycje celu publicznego sπ wyraŸnie wyspecyfikowane i ich realizacja zezwala na zastosowanie zasady
wy¿szoœci dobra publicznego nad dobrem indywidualnym, dla zachowania terminów oraz bezpieczeñstwa inwestycji
organ administracji publicznej mo¿e korzystajπc z obecnych przepisów ograniczyæ sposób korzystania
z nieruchomoœci. Surogat owej administracyjnej decyzji wyw≥aszczeniowej znajdzie swoje odbicie w orzeczeniu
i zasπdzonych kosztach zmiany wiπzki praw pomiêdzy stronami. Istotπ pomys≥u Kancelarii Solski i Partnerzy jest
zmiana zasad ustalania wysokoœci zap≥aty. Wnioskujemy aby powo≥any bieg≥y równoczeœnie szacowa≥ wartoœæ ca≥ej
nieruchomoœci na której czêœci jest, bπdŸ bêdzie, zlokalizowana inwestycja liniowa oraz proponowa≥ wysokoœæ
wynagrodzenia za ustanowienie s≥u¿ebnoœci przesy≥u bπdŸ korytarza przesy≥owego lub odrêbnej w≥asnoœci obiektów
budowlanych ewentualnie w œlad za innymi projektowanymi regulacjami warstwowej w≥asnoœci przestrzeni.
W ka¿dym z tych przypadków sk≥ad orzekajπcy dysponowaæ bêdzie dwoma wartoœciami, jednπ za pe≥ne prawo
w≥asnoœci ca≥ej nieruchomoœci i drugπ uwzglêdniajπcπ zakres ograniczenia/przywileju oraz wysokoœæ wynagrodzenia
za jego ustanowienie. Podmiot wyzbywany z prawa w≥asnoœci umocowany powinien byæ do prawa wyboru jednej
z zaproponowanych opcji, czyli bπdŸ nakazania wykupu ca≥oœci przez inwestora bπdŸ ustanowienia stosownego
ograniczenia. Przyjmowane ograniczenia, opisane w dokumentach przez bieg≥ych stanowiæ bêdπ przysz≥π bazê
danych do bardziej precyzyjnych oszacowañ owych ograniczonych praw. Metody hermeneutyczne, parametryczne,
budowane jedynie w koncepcjach bieg≥ych weryfikowane by≥yby w materii konkretnych wyborów rynkowych
poszczególnych podmiotów. Co wiêcej inwestor móg≥by a nawet powinien pozyskanπ nieruchomoœæ przy pe≥nym
prawie w≥asnoœci, obciπ¿ajπc jπ prawem które jest i bêdzie potrzebne dla eksploatacji inwestycji liniowej, ponownie
wprowadzaæ do obrotu. Cena pozyskana na rynku odniesiona do ceny zap≥aconej za nieruchomoœæ nie ska¿onπ
wykorzystywana byæ powinna w kolejnych oszacowaniach praw ograniczonych. Proces taki dπ¿yæ bêdzie do
równowagi rynkowej a w ka¿dym z etapów honorowane bêdzie odwieczne i niezbywalne prawo do poszanowania
prawa w≥asnoœci. Oczywiœcie oczekiwaæ nale¿y kakofonii g≥osów sprzeciwu. Proszê jednak argumenty u¿ywane
przez instytucje reprezentujπce sieci przesy≥owe odnieœæ do pozycji
indywidualnych podmiotów poddawanych procedurom wyw≥aszczania.
Nie tylko, ¿e w zgodzie z mnogoœciπ specustaw obierana jest w≥asnoœæ
ale i tworzone sπ szko≥y, mody i zasady parametrycznego obliczania
wynagrodzenia i odszkodowania a postêpowanie w kwestii ustalenia
stanu przedmiotu staje siê zwyczajowo mocno sformalizowane
i uproszczone. Co wiêcej dopuszcza siê, ¿e przedsiêbiorstwo przesy≥owe
obdarowywane jest jedynie przywilejami, czêœciπ nieruchomoœci bπdŸ
fragmentem prawa a w≥aœcicielowi odmawia siê prawa do dysponowania gruntem a ponadto ustanawia siê go przymusowo dozorcπ,
administratorem i p≥atnikiem podatków lokalnych oraz podmiotem
odpowiedzialnym za zdarzenia losowe i nieszczêœliwe. Pomys≥
Kancelarii Solski i Partnerzy z pewnoœciπ wart jest szerszej dyskusji
i rozwiniêcia dla dobra wspólnego i unikniêcia w przysz≥oœci
koniecznoœci naprawiania stanów pobie¿nie i pospiesznie dla bie¿πcych
potrzeb kreowanych mocπ specustaw obecnego socjalizmu.
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W artykule „Teoria Ronalda Coase’a a w≥asnoœæ i odpowiedzialnoœæ za szkodê” opublikowanym w zbiorze „Pod
prπd g≥ównego nurtu ekonomii” Instytutu Ludwiga von Misesa, Jacek Kubisz przeprowadzi≥ rozleg≥π analizê
poglπdów odnoszπcych siê do teorematu Coase’a, stwierdzajπc:
„ … Zatem niestety efektem pracy Coase’a jest porzucenie subiektywizmu tam, gdzie jest
niezbêdny, czyli w ekonomicznej koncepcji kosztów, a wprowadzenie go tam, gdzie jest groŸny,
czyli w analizie prawnej…”
Richard Posner prekursor ekonomicznej analizy prawa optuje za przyznaniem wymiarowi sprawiedliwoœci
umocowania do swobodnego kszta≥towania praw w≥asnoœci, tak¿e w kontekœcie ich czêœciowych ograniczeñ.
Za PWN dla spragnionych szybkiej i skrótowej informacji o najczêœciej przytaczanym artykule ekonomicznym
w œwiecie.
„W ekonomii Coase’a twierdzenie (teoremat), ekon. twierdzenie sformu≥owane 1961 przez R.H.
Coase’a, jedno z twierdzeñ teorii praw w≥asnoœci (property rights) dotyczπce wystêpowania
efektów zewnêtrznych; Twierdzenie Coase’a g≥osi, ¿e je¿eli prawa w≥asnoœci na ograniczone
zasoby podlegajπ swobodnej wymianie na doskonale konkurencyjnych rynkach, to rozk≥ad praw
w≥asnoœci miêdzy podmioty gospodarcze nie ma znaczenia dla efektywnego wykorzystania tych
zasobów; twierdzenie to jest prawdziwe przy za≥o¿eniu, ¿e koszty transakcyjne w warunkach
konkurencji doskona≥ej sπ równe zeru; wspó≥czeœnie konkurencja doskona≥a wystêpuje na bardzo
niewielu rynkach, koszty zaœ transakcji sπ du¿e; dlatego mo¿liwe jest interpretowanie twierdzenia
Coase’a w ten sposób, ¿e w warunkach dominujπcej wspó≥czeœnie niedoskona≥ej konkurencji,
rozk≥ad praw w≥asnoœci ma istotny wp≥yw na efektywnoœæ wykorzystania zasobów; w przypadkach, gdy koszty transakcji by≥yby szczególnie wysokie (np. przy negocjowaniu op≥at za
u¿ytkowanie rzeki przez zanieczyszczajπce jπ fabryki i czerpiπce wodê z rzeki gospodarstwa
domowe), interwencja pañstwa jest ekonomicznie uzasadniona.
Dyskusja trwa. Niestety nie w Polsce. Posi≥kujemy siê pustymi poznawczo terminami „spo≥eczno – gospodarcze
wykorzystanie” „dobro wspólne – publiczne” „sprawiedliwoœæ spo≥eczna” jakoby ta ostatnia by≥a lepsza od jej
zwyk≥ej bez przymiotnikowej wersji. W krajach z ludŸmi dalece bardziej œwiadomymi swoich praw zauwa¿amy
twórcze odnoœniki do jak¿e i tak awangardowych poglπdów z drugiej po≥owy ubieg≥ego wieku. Efektywnoœæ
ekonomicznπ prawa mo¿na rozumieæ w ró¿nym otoczeniu pojêciowym. Przypadki kolizji interesów wskazujπ
problemy kosztów zewnêtrznych i kosztów spo≥ecznych, jakkolwiek rozumianych. Podstawowe zarzuty zg≥oszone
wobec zasady prymatu efektywnoœci ekonomicznej jako regulacji alokacji dóbr inaczej nazwanych wykluczajπcymi
siê strategiami korzystania z przestrzeni w≥asnoœci prywatnej opisuje przytoczony cytat z Kubisza.
„… Zarzut 1. Niektóre sensy efektywnoœci ekonomicznej mogπ prowadziæ do naruszenia zasad
stanowiπcych rdzeñ myœlenia etycznego i prawnego: zasady dobrowolnoœci umów, zasady pacta
sunt servanda, zasady poszanowania praw nabytych oraz zasady nieuznawania przez prawo
skrajnie niemoralnych preferencji. Zarzut 2. Co najmniej równie istotnπ wartoœciπ prawa jak
efektywnoœæ ekonomiczna jest sprawiedliwoœæ …”.
W œwiecie aparatury pojêciowej Coase’a pañstwowa decyzja nakazujπca bπdŸ zakazujπca naruszania cudzej
wartoœci sama z siebie autorytarnie narzuca pewne koszty na uczestników alokacji. Prawo do czynienia czegoœ
(emitowania ha≥asu, przes≥aniania œwiat≥a, smrodu czy innych negatywnych immisji) jest równie¿ czynnikiem
produkcji. W tle kryje siê g≥êbsza treœæ. Konsekwencjπ takiej postawy jest zgoda na stwierdzenie, ¿e ka¿de
wykorzystanie dowolnego czynnika produkcji powodowane jest decyzjπ w≥aœciciela konkretnego procesu, który
w≥adny jest z u¿yciem aparatu pañstwa rozciπgnπæ swoje w≥adanie na w≥asnoœæ innych ludzi. Zauwa¿amy brak
równowagi prawa do wyrzπdzenia szkody z prawem odporu w≥aœciciela przed ingerencjπ mo¿niejszego sπsiada. Tym
samym prawo w≥asnoœci ograniczone zostaje przez prawo do ekonomicznej u¿ytecznoœci i ograniczonych kosztów
spo≥ecznych. Blisko ju¿, przy braku odpowiedzialnoœci, do powrotu do relatywizacji prawa w≥asnoœci do warunków
brzegowych ró¿nych totalitarnych celów bie¿πcych narzucanych przez wiêkszoœæ nielicznym.
„… teoremat Coase’a zatar≥ ró¿nicê pomiêdzy aktem agresji a aktem obrony, pomiêdzy
napastnikiem a ofiarπ. Koncepcje te sπ bardzo istotne dla prawa w≥asnoœci. Jeœli ka¿da krzywda
jest obustronna, to pojecie takie jak atak, kradzie¿, pokój i tym podobne tracπ dotychczasowe
znaczenie … mo¿na wysunπæ zarzut, ¿e nie jest to teoria praw w≥asnoœci, lecz jedynie teoria ich
redystrybucji”.
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Ronald Coase’a. Najczêœciej cytowany artyku≥ ekonomisty.
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Nie czyñ drugiemu co Tobie nie mi≥e. Za wystêpek musi byæ kara.
Jakub Woziñski. „A priori sprawiedliwoœci. Libertariañska teoria prawa.”
Estoppel rozdzia≥ III a priori czêœæ retrybutywna i rekompensacyjna – restytucja
Za wikipedia:
„ Estoppel (venire contra factum proprium) - przeszkoda nie pozwalajπca stronie na powo≥anie siê
na fakty czy okolicznoœci sprzeczne z jej poprzednimi oœwiadczeniami lub czynnoœciami.
Podmiot prawa, jeœli trwa≥ przy okreœlonej praktyce, nie mo¿e powo≥ywaæ siê na bezprawnoœæ tej
praktyki lub jej niewiπ¿πcy charakter, o ile inny podmiot prawa przyjmowa≥ tê praktykê w dobrej
wierze i poniós≥by szkody w wyniku zmiany tej praktyki.
Zasada stosowana w sπdownictwie arbitra¿owym i wewnêtrznym anglosaskim, odgrywa istotne
znaczenie we wspó≥czesnym miêdzynarodowym prawie publicznym. Sprowadza siê ona w tym
prawie do ≥aciñskiej paremii non concedit venire contra factum proprium (nie pozwalaæ sobie na
dzia≥anie sprzeczne z w≥asnymi czynami). Na zasadê estoppel ("nie zaprzeczania sobie") mo¿na siê
powo≥aæ, gdy czyn zosta≥ dokonany przez kompetentny organ pañstwowy i zaakceptowany przez
drugie pañstwo, które opierajπc siê na tym czynie podjê≥o w≥asne dzia≥anie”.
Estoppel jako prawo zwyczajowe przybiera wiele form i obserwowany by≥, a nawet jest, w ró¿nych systemach
spo≥ecznych i prawnych. Podmiot ≥amiπcy regu≥y samym swoim wykroczeniem przyzwala na skierowane przeciwko
niemu na podobne dzia≥anie. Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie. Libertariañska koncepcja prawa wywodzi i argumentuje
aby koncepcja kary za przewinienie zawiera≥a
równoczeœnie czêœæ retrybutywnπ i rekompensacyjnπ.
Proœciej, dla utrzymania równowagi sprawca winien
ofierze zapewniæ zwrot straty i zadoœæuczynienie za
koszty. W ¿argonie prawnym damnum emergens i lucrum
cessans. Obok przywrócenia posiadania mienia musi
wystπpiæ aspekt penalizacyjny estoppelu zwany dzisiaj
rekompensatπ. Jakub Woziñski w przywo≥anej publikacji
ciekawie i obszernie przytacza Ÿród≥a i egzegezê
przypadków, tak wiêc szerzej zainteresowanych odsy≥am
do lektury. Przyk≥ady oraz wywód dobitnie wykazujπ, ¿e
gdy si≥π lub podstêpem zostanie naruszone czyjeœ
posiadanie to obok zwrotu przedmiotu lub jego wartoœci
sprawca zobowiπzany jest do poniesienia dodatkowego
ciê¿aru ze swojej strony a rekompensaty dla drugiej
strony konfliktu. Ciekawe jest, ¿e wielkoœæ rekompensaty
wywodzona by≥a z wartoœci utraconych przychodów,
bπdŸ korzyœci jeœli mo¿liwym jest ich okreœlenie, lecz gdy
napotykamy trudnoœæ precyzowania skali stosowany by≥
zwyczajowy mno¿nik od minimum 1/5 wartoœci dobra podstawowego do pe≥nej jego wartoœci. Przyjmowano zasadê,
ze skoro z≥amano tabu i sobie przyznano prawo do grabie¿y to sankcjπ musi byæ symetryczne prawo do grabie¿y na
mieniu sprawcy. Sama restytucja legitymizuje zabór nie wykryty bπdŸ nie wydobyty. Mamy zatem do czynienia
z zasadπ za jeden zπb dwa zêby. Proszê zwróciæ uwagê na p≥ytkoœæ moralnπ polskich specustaw wyw≥aszczeniowych.
Pañstwo, inaczej spo≥eczeñstwo, hegemon dla dobra w≥asnego zabiera na potrzeby celów publicznych prywatny
majπtek i oddaje po d≥ugich bojach nie wiêcej ni¿ wartoœæ przyw≥aszczonej czêœci. Zaiste dawniej proceder taki
nazywany by≥by bandyckim.

Hugo Steinhaus
INTRANZYTYWNY – paradoks kota oraz gry w kamieñ, no¿yce i papier. W oparciu o tekst E.W. Piotrowskiego
z Uniwersytetu Bia≥ostockiego
Refleksje powsta≥e podczas analizy gier sekwencyjnych mogπ okazaæ siê pomocne dla rozwiπzania problemów
z którymi spotykajπ siê przedstawiciele nauk spo≥ecznych badajπcy schematy racjonalnych wyborów. Zjawisko
wyboru optymalnych decyzji zauwa¿ane jest tak¿e w procesie szacowania wartoœci nieruchomoœci. Strategie wyboru
kojarzone sπ hierarchiπ preferencji. Wskazaæ mo¿na za dostêpnπ literaturπ, ¿e czas zrewidowaæ powszechnoœæ
„zdroworozsπdkowych” poglπdów g≥oszπcych, ¿e przejawiajπce intranzytywnoœæ preferencje sπ paradoksalne
i niepo¿πdane. Porzπdki intranzytywne wystêpujπ gdy zachodzi relacja miêdzy elementami wewnπtrz okreœlonego
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zbioru polegajπca na istnieniu minimum trzech elementów „A” „B” „C” takich, ¿e choæ „A” dominuje nad „B”, a „B”
dominuje nad „C” to mimo takiej sytuacji zachodzi jednoczeœnie, ¿e „C” dominuje nad „A”. Istnienie paradoksu
intranzytywnego porzπdku dotyka tak¿e u¿ytkowników ekonometrycznych metod wyceny. Wbrew pozorom nie jest
to stan rzadki i szczególny. Problem zauwa¿amy przy ocenie preferencji wyboru „dobroci” owocu, na przyk≥ad jab≥ka,
wiœni i gruszki. Innym przyk≥adem jest gra w papier, kamieñ i no¿yczki. Mamy mo¿liwoœæ opisania relacji,
wartoœciujπc zale¿noœæ pomiêdzy parπ dóbr lecz kolejne pary w swojej koherentnoœci nie dbajπ o zasadê
przechodnioœci. Pomocny bêdzie przyk≥ad liczbowy. W magicznym kwadracie liczby w kolumnach i wierszach
prezentujπ ocenê dóbr „A” „B” „C”. Jak w ¿yciu wygrywa lepszy, ten majπcy wy¿szπ ocenê. I co z przyzwyczajeniem?

Bieg≥ym, którzy zamiast opisywaæ rzeczywistoœæ jêzykiem i aparatem pojêciowym u¿ywanym przez jego
uczestników, tworzπ w≥asne teorematy systematyzujπce obserwacjê przez pryzmat indywidualnych przekonañ
o odkryciu prawdy, dedykujê cytat o zaletach opiekuñczoœci.
„… Pitts (o którym pisze w cybernetyce Wiener) eksperymentowa≥ z kotami i stwierdzi≥, ¿e kot
majπc do wyboru rybê i miêso, wybiera rybê, majπc miêso i mleko, wybiera miêso, ale majπc mleko
i rybê wybiera mleko! Myœlê, ¿e wyraŸna preferencja chroni go od losu os≥a Buridana,
a cyklicznoœæ zapewnia rozmaitoœæ po¿ywienia a wiêc pe≥noœæ.” Hugo Steinhaus.
Mimo, ¿e Jean Buridan w powiastce o oœle kpi≥ raczej nie z braku preferencji lecz z braku zdecydowania wszystkich
nas obowiπzuje zasada optymalizacji dzia≥ania. Deterministyczna regu≥a wyboru nie dotyczy≥a jednego ze ¿≥obów
lecz trojga alternatyw powsta≥ych w przestrzeni dwóch pokarmów i czasu poœwieconego na nie jedzenie.
1+1=2 nie zawsze jest prawdπ. Jedna szklanka wody plus jedna szklanka cukru nie da dwóch szklanek s≥odkiej wody.

U nas to siê nie przyjê≥o. Po co Pan nam to mówi ?
Obecnie funkcjonuje koncepcja jakoby pañstwo powinno byæ nie tylko najwa¿niejszym ale i jedynym narzêdziem
poprawy ludzkiego bytu. Pomys≥ ów przejawia siê chocia¿by w idei monopolu na us≥ugi zdrowotne i edukacyjne bπdŸ
obronne. Zezwolenie pañstwu na zaw≥aszczenie tych obszarów i realizacja uproszczonych jednowymiarowych
monistycznych pomys≥ów nie jest kluczem do rozwiπzania bolπczek poszczególnych ludzi. Nie ma jednej
odpowiedzi. Ograniczanie pañstwa prawem i zwyczajem pozwala na korzystanie z roztropnoœci i ró¿norodnoœci
dzia≥añ ludzkich. Pañstwo wszechobecne i niczym nie spêtane animowane przez apodyktycznych wizjonerów
zniewala naszπ wolnoœæ. Nie doœæ, ¿e pomys≥y narzucone nie sπ twórczo wdra¿ane to nie sposób wykoncypowaæ
architektury utopijnej wiecznej szczêœliwoœci. Ka¿dy taki zamach zmierza bπdŸ koñczy siê zniewoleniem a dalej
nieszczêœciem i konfliktem. Spotykamy argumentacjê, ¿e osiπganie celów spo≥ecznych mo¿liwie jest jedynie przy
u¿yciu aparatu decyzyjnego a co istotniejsze egzekucyjnego dostêpnego wy≥πcznie pañstwu. Jest to klasyczna wersja
dylematu, efektu gapowicza. Jest to jeden z dylematów spo≥ecznych.
[za wikipedia] „Efekt gapowicza ( free rider problem), niepoprawnie nazywany równie¿
problemem wolnego jeŸdŸca, jeŸdziec na gapê, pasa¿er na gapê) – zagadnienie ekonomiczne
dotyczπce efektywnoœci alokacji zasobów na rynkach dóbr o wysokich kosztach wykluczenia
z konsumpcji. "Gapowicz" to podmiot, który korzysta z dóbr lub us≥ug w stopniu przewy¿szajπcym
jego udzia≥ w kosztach ich wytworzenia. Problem ten najczêœciej dotyczy dóbr publicznych. Jest
istotny z punktu widzenia wp≥ywu na rachunek ekonomiczny i zwiπzanej z tym poda¿y dóbr
publicznych.
Osoby, które korzystajπ z dóbr publicznych, ale za nie nie p≥acπ nazywamy gapowiczami. Jednak,
gdy zbyt wiele osób bêdzie uchylaæ siê od p≥acenia za dobra publiczne wtedy mo¿e dojœæ do takiej
sytuacji, ¿e tych dóbr nie starczy dla wszystkich. Efekt gapowicza jest zrozumia≥y, poniewa¿
niewiele osób kupi≥oby coœ, co mo¿na dostaæ tak naprawdê za darmo, dlatego gapowicze czekajπ,
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„C” jest lepsze od „B” (6>1, 4<8, 2<3)
ale „C” nie jest lepsze od „A” (1<5, 8>0, 3<7)
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a¿ ktoœ inny zap≥aci za dobra publiczne, z których bêdπ chcieli skorzystaæ.
Najczêstszym rozwiπzaniem problemu gapowicza sπ rozwiπzania administracyjne. Aby móc
efektywnie zaalokowaæ zasoby przy danym przedsiêwziêciu nale¿y znaleŸæ œrodek przymusu
i egzekucji wobec potencjalnych gapowiczów. Przekonanie, ¿e jedynie Pañstwo dysponuje
aparatem przymusu bezpoœredniego lub podatkowego nigdy nie zosta≥o udowodnione a historia
wskazuje, ¿e systemy spo≥eczne stosujπ inne równie skuteczne modele wykluczenia…”.
Pañstwo zatem w miarê rozrastania siê systemu wkracza w ¿ycie jednostek stosujπc przymus. Celem pañstwa nie
jest, bo nie mo¿e byæ, stworzenie cnotliwego, doskona≥ego i wszechobejmujπcego ustroju, lecz osiπgniêcie
równowagi i konsensusu poszczególnych grup. Celem powinno byæ umo¿liwienie wspó≥istnienia wielkiej liczby
odmiennych od siebie ludzi. Nale¿y nie wyzbywaæ siê uwra¿liwienia aby dobro ogólne, spo≥eczne nie wyrodzi≥o siê w
fanatyczne oddanie jakiejkolwiek ideologii lub dogmatyzmowi. Technicyzacja systemowa agregatów spo≥ecznych
czêsto towarzyszy obojêtnoœci wobec konkretnych, indywidualnych ludzi. Aby uniknπæ zagro¿enia totalitaryzmem
pañstwowym, polityka konsensusu kreowana przez rozmiar i si≥ê aparatu skierowana musi byæ ku dobru ludzkoœci
w szczególe. Akceptujmy pañstwo ograniczane prawem i zwyczajem a nie jedynie u¿ytecznoœciπ i kosztem
spo≥ecznym.
Ekonomicznie pañstwo, z koniecznoœci i ze swej natury jest niewydolne. Podejmowane decyzje gospodarcze
muszπ byæ przypadkowe a alokacja zasobów odbywa siê utartymi schematami niczym mechaniczna zabawka ludzkim
dobrobytem. Powo≥any do ¿ycia podmiot „spo≥eczeñstwo” jest jedynie tworem intelektualnej gry gdy¿
w rzeczywistoœci personifikacja jego desygnatu jest jedynie chwytem erystycznym. Tak jak spo≥eczeñstwo nie jest
tworem o¿ywionym i dzia≥ajπcym rozwa¿nie tak i pañstwo nie jest i nie mo¿e byæ tego¿ bytu narzêdziem. Pañstwu
brak przymiotu zdolnoœci rozumowania i podejmowania ryzyka decyzji. Rynek animowany jest konsensusem
dobrowolnych wyborów i jako taki stanowi przeciwieñstwo pañstwa powodowanego wy≥πcznie ¿πdzπ regulowania.
Budowa pañstwa pociπga za sobπ rozrost biurokracji. Niewydolnoœæ organizmu ka¿dego pañstwa immanentnie
zwiπzana jest z marnotrwastwem. Klasa pró¿niacza aby uzasadniæ w≥asne istnienie doprowadza do szalonej
rozrzutnoœci poprzez budowanie nadmiernie skomplikowanych systemów, jak to o socjalizmie powiedziano
rozwiπzujπc problemy przez siebie wskrzeszone. Korporacja urzêdników broni w≥asnej pozycji kosztem pozosta≥ych
grup spo≥ecznych paso¿ytujπc na gospodarce w ka¿dym systemie spo≥eczno – politycznym.
Urzêdnicy uzasadniajπ w≥asne istnienie, argumentujπc, ¿e ich praca i zaanga¿owanie przyczynia siê do
zwiêkszenia sprawiedliwoœci spo≥ecznej i równoœci. Pasywny administrator odchodzi do anna≥ów historii.
Zwyciê¿ajπ aktywni propagandyœci. Utopijne dπ¿enie do równoœci i powszechnej szczêœliwoœci jest niczym innym jak
paso¿ytowaniem na pracujπcej czêœci ludzkoœci. Dzieliæ bogactwo wypracowane przez innych jest kuszπcπ
perspektywπ niestety w ostatecznoœci rodzπcπ chorobliwπ zazdroœæ o miejsce w ≥añcuchu pokarmowym redystrybucji
dóbr zagrabionych.
Wzbudzany przez pañstwo konflikt i kwitnπca zazdroœæ wzmocniona gigantyzmem pañstwa uruchamia lawinê
wydarzeñ. W miarê rozrostu pañstwa socjalnego sektor tworzπcy dobrobyt siê kurczy. Zniewoleni ludzie przedk≥adajπ
stagnacje i wygodê nad pracê i ryzyko. Wyczerpanie siê Ÿróde≥ wsparcia beztalenci i nieudaczników prowokuje
odtrπconych do wystêpowania przeciwko systemowi. W starciu moralistycznej propagandy i nadciπgajπcej biedy
bπdŸ wykluczenia muszπ wy≥oniæ siê pomys≥y rozwiπzañ si≥owych. Gubimy wolnoœæ jednostki, po etapie utopijnej
namiastki szczêœcia, gdy wybieraæ przychodzi nam pomiêdzy anarchiπ z zmasowanym u¿yciem si≥y pañstwa lub
wybuchem szerszej wojny, nie koniecznie militarnej, a odtrπconych- oburzonych, dla przyk≥adu, z resztπ
spo≥eczeñstwa.
B≥êdem jest przekonanie, ¿e koszt i u¿ytecznoœæ na równi kszta≥tujπ cenê. Koszt jest jedynie u¿ytecznoœciπ kolejnej
najlepszej alternatywy, z której trzeba zrezygnowaæ w efekcie dzia≥ania. Skala wartoœci budowana jest poprzez koszty
rozumiane jako teraŸniejsze oceny przysz≥ego zdarzenia. U¿ytecznoœci uzyskiwane i utracone w wymianie dotyczπ
przysz≥oœci, czêsto niezbyt odleg≥ej i z tego powodu przysz≥e koszty jako nie poniesione nie mogπ odgrywaæ istotnej
roli w dzia≥aniu.
Maksymalizacja u¿ytecznoœci dotyczy subiektywnych skali wartoœci a nie zmatematyzowanych agregatów
iloœciowych jednostek. Analizujπc wybory i podejmowane decyzje odnosiæ siê nale¿y do rangowania –
pozycjonowania a nie do szacowania zbiorowych przestrzeni alternatyw.
Cena to nie wartoœæ. Pieniπdz nie pe≥ni funkcji pomiaru wartoœci porównania u¿ytecznoœci poszczególnych dóbr.
Pieniπdz dla ka¿dego ma innπ wartoœæ krañcowπ, podobnie jak ka¿de inne dobro. Niemo¿liwe sπ pomiary
i porównywania wartoœci bez odniesienia siê do subiektywnych, indywidualnych skali preferencji. Pieniπdz jest
dobrem doskonale wymiennym, którego wartoœciπ jest w≥aœnie korzyœæ wymiany na poszukiwane dobro czyli
sposobu najwy¿ej aktualnie cenionego mo¿liwego wykorzystania. Co wiêcej pieniπdz jest unikalnym dobrem,
którego wzrost poda¿y nie przynosi dodatkowej korzyœci spo≥eczeñstwu.
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Znajomoœæ kosztu nic nie daje. Ex ante oczekiwana u¿ytecznoœæ dobra by≥a wy¿sza ni¿ u¿ytecznoœæ krañcowa
posiadanych pieniêdzy, które zosta≥y na wymianê dobra wydane. Ex post relacje wczeœniejsze nie muszπ byæ nadal
aktualne z dowolnych powodów. Odpowiedzialnoœæ za zakup sprowadza siê do osiπgniêcia zysku lub straty
z wymiany. Jednoczeœnie powód zmiany preferencji i oceny spowodowany mo¿e byæ w dowolnym miejscu
analizowanej rzeczywistoœci. Jednak¿e koszt poniesiony przestaje mieæ wp≥yw na hierarchiê bie¿πcej u¿ytecznoœci.
Tym samym „kosztowe” teorie wartoœci g≥oszπce, ¿e wartoœæ jest pochodnπ kosztów lub wyrzeczeñ tracπ swoje
uzasadnienie. Wartoœæ wynika jedynie z teraŸniejszej chêci skorzystania lub teraŸniejszych oczekiwañ. Prosto
mówiπc cena jest jedynie dzisiaj i w preferencji przysz≥oœci. Trwa≥a zmiana otoczenia trwale zmieni relacjê wartoœci,
czyli przyk≥ady gwa≥townych zmian wartoœci tkwiπ w gwa≥townych zmianach otaczajπcych i wp≥ywajπcych na
wybory zmiennych.
Badanie przestrzeni gospodarczej musi mieæ miejsce jedynie przy u¿yciu narzêdzi i przekonañ ich uczestników bez
wplatania w≥asnych norm i systemu ocen. Racjonalne jest to co czynione w oparciu o w≥asny system wartoœci, wiedzy
i doœwiadczenia. Badacz zewnêtrzny nie ma mo¿liwoœci zaprojektowaæ prognozy bo ma inny system pomiarowy.
Fakty sπ subiektywne. Cz≥owiek nie usystematyzuje systemu cz≥owieczeñstwa. Analizowaæ mo¿na jedynie uk≥ady
o mniejszym stopniu z≥o¿onoœci. Jedynie uczestniczπca metody.
Czy swobodê konkurencji, dynamikê cen, interakcje wolnej oceny zjawisk mo¿na zwerbalizowaæ i ustanowiæ
podwalinπ prognozy? Najbardziej prawdopodobna cena to mo¿e najczêstsza wizualizacja indywidualnej reakcji
uchwytna jedynie historycznie gdy¿ ulatuje ze zmianami otoczenia i niezwerbalizowanymi poglπdami
wybiegajπcymi w przysz≥oœæ.
Ankiety i osio≥ek Buridana. Badanie podstaw przesz≥ych wyborów i decyzji poprzez ankiety nie jest szczêœliwym
i trafnym sposobem. Decyzje podejmuje siê spoglπdajπc w przysz≥oœæ wa¿πc aktualne hierarchie wartoœci
z preferencjami przysz≥ej oceny poszczególnych zasobów i dóbr. Nawet osio≥ek Buridana zmienia siê w czasie i jego
preferencje dotyczπce tak prostej kwestii jak zaspokojenie podstawowej potrzeby – sytoœci ulegajπ zmianπ.
Ostatecznie wybór lewego bπdŸ prawego Ÿród≥a siana mo¿e byæ losowy, co nie znaczy, ¿e ca≥kowicie zobojêtnia≥y
i zawsze przeciwstawny do stanu nasycenia po posi≥ku.
PKB. Produkt krajowy brutto jest u≥omnym wskaŸnikiem w kategorii oceny zdarzeñ ekonomicznych z natury
swojej definicji. Rozró¿nienie brutto – netto w skali makro ca≥ej gospodarki tarci sens poznawczy. Pochodne
uwzglêdnianych segmentów koncentrujπ siê na produkcji i wymianie trwa≥ych ostatecznych dóbr konsumpcyjnych
z si≥y rzeczy gubiπc etapy poœrednie spirali przetwarzania surowców, ziemi, pracy przy u¿yciu skomasowanej wiedzy.
Czêœæ etapów mimo du¿ej skali zaanga¿owania czasu i œrodków nie zostaje uwzglêdniona w dynamice zmian.
Cykle koniunktury. W gospodarce wystêpujπ ciπg≥e zmiany wynikajπce ze zmiany gustów, popytu, dostêpnoœci
surowców, wiedzy technologicznej, zasad wspó≥¿ycia spo≥ecznego i wielu innych nieskorelowanych powodów.
Zmiany popytu i warunków produkcji zdecydowanie wp≥ywaæ bêdπ na poszczególne bran¿e i jedynie poœrednio
odpryskiem i nie zawsze na inne obszary gospodarki. Zmiana ogólnego poziomu produkcji wystêpuje przede
wszystkim gdy zauwa¿amy dynamikê preferencji czasowych rozumianπ jako relacjê wyra¿anπ w pieniπdzu pomiêdzy
oszczêdzaniem i inwestowaniem a bie¿πcπ konsumpcjπ. Cykl koniunkturalny opisywany jest fazami kryzysu,
depresji, wzrostu i stagnacji. Pomiñmy jednak rozwa¿ania czy cykle sπ koniecznoœciπ, czy naprzemienne fazy
rozwoju i upadku sπ immanentnie zwiπzane z ¿yciem ludzkim i czy w konsekwencji amplituda jest jedynπ wartoœciπ
z którπ ludzkoœæ mo¿e siê mierzyæ.
Cyklicznoœæ koniunktury jest prawid≥owoœciπ czy te¿ rozedrganiem gospodarki reagujπcym na naprê¿enie.
Historyzm od Hegla i Comta przez marksistów jako zaimplementowane przekonanie ma swoje realne Ÿród≥o
w naturze spo≥ecznej bπdŸ jedynie w przyjêtych w procesie kszta≥cenia poglπdach. Trendy sπ jednostkowym
zjawiskiem czy te¿ uzasadnione jest przekonanie o powtarzalnoœci i oczekiwanie ciπg≥oœci. Ile warta jest analiza
techniczna nie badajπca stanów i w≥aœciwoœci materia≥ów (pêtle histerezy).
Interwencje sπ przyk≥adami relacji hegemonicznych polegajπcych na wydawaniu poleceñ i ich wykonywaniu
bêdπcych opozycjπ wolnorynkowych relacji kontraktowych, które przynoszπ korzyœæ obu stronom. Interwencji mogπ
dokonywaæ jednostki, grupy podmiotów oraz aparat pañstwa, stajπc siê równoczeœnie agresorem. Klasyfikujπc
wyró¿niamy interwencjê autystycznπ, binarnπ i triangularnπ. Interwencjπ autystycznπ okreœlamy wymuszenie na
zindywidualizowanej osobie wykonanie lub zaniechanie konkretnej czynnoœci bπdŸ rozdysponowanie jej dobrem.
W przypadku gdy podmiot interweniujπcy wymusza wymianê bπdŸ narzuca otrzymanie podarunku stan taki
nazywamy interwencjπ binarnπ. Interwencjπ triangularnπ mamy do czynienia gdy agresor narzuca innym dwóm
podmiotom koniecznoœæ lub zakaz wymiany. Pañstwo mo¿e i jest czêsto agresorem wobec wolnoœci jednostki.
Autystycznie gdy wydaje rozporzπdzenie obowiπzujπce ka¿dego z obywateli. Binarnie gdy przedstawiciele grup
spo≥ecznych zostajπ zobowiπzani do czynnoœci, na przyk≥ad do opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwoœci.
Triangularnie pañstwo jest agresorem stosujπc kontrolê cen bπdŸ system licencji i korporacyjnego dostêpu do dóbr.
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Prawo Greshama, w Polsce znanej jako prawo Kopernika, w potocznej wersji brzmi: „z≥y pieniπdz wypiera lepszy
pieniπdz z obiegu” w oparciu o szko≥ê ekonomii austriackiej czytelniej jest g≥osiæ, ¿e: „pieniπdz, którego wartoœæ jest
zawy¿ona przez pañstwo, wyprze z obiegu pieniπdz, którego wartoœæ jest zani¿ona przez pañstwo”. Znaczy to
dok≥adnie tyle, ¿e jeœli kiedykolwiek pañstwo ustala arbitralnie cenê jednego pieniπdza wzglêdem innego (kursy bπdŸ
parytety inne ani¿eli wolnorynkowe) jeden z towarów doskonale wymiennych staje siê niedowartoœciowany a drugi
z pary przewartoœciowany i jest to wy≥πcznie kwestiπ czasu. Czêsto owe zjawisko wystêpuje przy ustalaniu cen
minimalnych i maksymalnych i doprowadzajπ do wzrostu popytu jednego i wzrostu poda¿y drugiego z aktywów,
tak¿e ceny kredytu czyli pieniπdza co czêsto robi Rada Polityki Monetranej.
Nie ma podatków sprawiedliwych ani te¿ proporcjonalnych bπdŸ neutralnych. Jak wykaza≥ Calhoun
spo≥eczeñstwo dzieli siê na p≥atników podatków i konsumentów podatków. Co wiêcej urzêdnicy rzπdowi nie p≥acπ
podatków lecz je jedynie konsumujπ. Tym samym im wiêkszy bud¿et Pañstwa tym obciπ¿enia i zniekszta≥cenia zasad
gospodarowania sπ wiêksze i bardziej dokuczliwe.
Stopieñ w≥asnoœci pañstwa w gospodarkach poszczególnych krajów jest ró¿ny. W ka¿dym jednak przypadku
pañstwa zadba≥y o zmonopolizowanie istotnych centrów ¿ycia spo≥ecznego zawiadujπcych grupami ludzkimi. Bez
zbêdnych argumentów i dowodów uznano, ¿e prywatna w≥asnoœæ i przedsiêbiorczoœæ w fundamentach w≥adzy nad
ludem a priori jest niemo¿liwa. Takimi ostojami w≥adzy jest domena publiczna instytucji obrony, emisji pieniπdza,
wymiaru sprawiedliwoœci, w≥asnoœci cieków wodnych i wybrze¿y wód otwartych, drogi i komunikacja, prawo do
wyw≥aszczenia i stanowienia prawa w tym kompozycji specustaw oraz poczta i cenzura informacji oraz podstawowa
edukacja.
Frederic Bastiat powinien byæ znany z wykazania, ¿e nazbyt czêsto ludzie biorπ pod uwagê bezpoœrednie zyski
p≥ynπce z podejmowanych decyzji bπdŸ czynnoœci zapominajπc o odleg≥ych w czasie konsekwencjach. Sprowadza≥
rozwa¿ania do problemu tego co widaæ i tego czego nie widaæ. Trafnoœæ i subtelnoœæ owej myœli ≥atwiej mo¿na
zrozumieæ uœwiadamiajπc sobie, ¿e zawsze mogπ istnieæ inne scenariusze zdarzeñ gospodarczych, w efekcie
przysparzajπce bπdŸ wiêkszych zysków bπdŸ mniejszych kosztów a wszystkie oceny warto odnieœæ do szerokiej
perspektywy wspó≥zale¿noœci warunków i ciπg≥oœci czasu oraz ograniczenia szansy przywracania chwili decyzji.
Alfred Marshal pos≥u¿y≥ siê metaforπ, ¿e u¿ytecznoœæ i koszt monetarny poszczególnego dobra sπ jak ostrza
no¿yczek, wspólnie tnπ sukno rynku. Heyek czêœciowo wspar≥ owπ tezê twierdzπc, ¿e w d≥u¿szej perspektywie
czasowej cena sprzeda¿y dóbr korelowaæ bêdzie z kosztami ich produkcji. Jednak zachowana zosta≥a zasada
krañcowej u¿ytecznoœci konsumenckiej propagowana przez Carla Mengere. Ludzie p≥acπ za dobro maksymalnie cenê
zbli¿onπ do subiektywnej wartoœci. Godzπcπ te zdania okolicznoœciπ jest refleksja, ¿e zbieganie siê ceny z kosztami
w nieskoñczenie d≥ugim czasie jest jedynie tendencjπ a nie szybko spe≥niajπcπ siê zasadπ oraz, ¿e ceny ustalane na
dobra powy¿ej ich wartoœci a wywodzone z wysokich kosztów zanikajπ z prostego powodu wypadania z rynku takich
produktów i przedsiêbiorców. Kosztowa, w innym scenariuszu Keynsistowska, wizja œwiata ogranicza siê sama,
poprzez wykluczenie przypadków nie powtarzalnych.

Wyceniajπcym metodami dochodowymi potrzebny jest logopeda.
„r” nie równe „R” i co to jest ?
Uznawana w Polsce wycena wartoœci przedsiêbiorstw w oparciu o indeksy gie≥dowe, dane historyczne
z dokumentów finansowych spó≥ek oraz za≥o¿eñ co do przysz≥ych przep≥ywów kapita≥owych opartych na
bezkrytycznie przyjêtej stopie dyskontowej i stopie kapitalizacji chyba ju¿ nikogo nie przekonuje. Jednak gdy materiê
zwartych struktur gospodarczych wplatane sπ czynsze za pomieszczenia magazynowe i biurowe jako instrumenty
rzetelnego oszacowania wielkiej odwagi trzeba aby uwierzyæ w takie prognozy. Ca≥kowicie porzuciliœmy analizê
fundamentalnπ, wnikanie w otoczenie gospodarcze firmy. Brak jest rozbicia na poziomy generujπce koszty
i przyczyniajπce siê do osiπgania przychodów. Biegli nie widzπ podmiotu oczyma w≥aœciciela osadzonego na rynku
lecz piszπ operaty o tych elementach z pozyskanych danych, które zrozumieli i w perspektywie ich dalszego
geometrycznego rozwoju. Zmiany aktywów ich alokacja w ramach przedsiêbiorstwa, nak≥ady na nowe technologie
lub promowanie produktów, systemu reprodukcji kapita≥u, sπ œladowe wœród Ÿróde≥ wycen. W przesz≥oœci warto
przyjrzeæ siê jak owies i dyli¿ans sta≥y siê parπ dóbr, stanowiπcych o potêgach firm, które po zmianach
technologicznych swym ciê¿arem zatopi≥y fortuny. Biznes prowadzi siê dla przysz≥oœci i w tê stronê rzeczoznawca
winien spoglπdaæ. Majπtek mo¿e znajdowaæ nowe, inne zastosowanie bπdŸ jak kotwica trzymaæ firmê w miejscu na
dryfujπcych wodach rynku a¿ do roztrzaskania siê o rafê niemocy. Szkoda, ¿e projekty inwestycyjne bπdŸ ca≥e
przedsiêbiorstwa sπ wyceniane w kilku osobowych grupach w terminach maksymalnie kilku miesiêcznych
wynagrodzeniem rzêdu jedynie tysiêcy z≥otych. Taka opinia jest naskórkowa i czêsto fa≥szywa. Aby biznes ceniæ
trzeba biznes znaæ. W Internecie dostêpne sπ arkusze kalkulacyjne wypluwajπce z siebie setki wskaŸników
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wygenerowanych po wklepaniu danych z historycznej dokumentacji finansowej. Z przykroœciπ stwierdzê, ¿e jeszcze
nigdy nie widzia≥em oszacowania firmy której rzeczoznawca opisa≥by zasoby ludzkie – nawet dotyczy to
rekomendacji podmiotów notowanych na gie≥dzie, wszak notki o zarzπdzie i radzie nadzorczej w niczym nie oddajπ
potencja≥u ludzkiego podmiotu. Wypada zatem dodaæ z goryczπ, ¿e wyceny firm, rynek kapita≥owy w szczególnoœci
notowany i wprowadzany do obrotu na Gie≥dzie Papierów Wartoœciowych i gie≥dach towarowych handlujπcych
instrumentami pochodnymi bli¿szy jest hazardowi i spekulacji na emocjach ludzkich ani¿eli profesjonalnym
i racjonalnym obrotem prawami do w≥asnoœci czêœci przedsiêbiorstw lub pakietów dóbr towarowych.
Przypad≥oœciπ œrodowiska rzeczoznawców majπtkowych jest podawanie wartoœci w kwotach netto,
eufemistycznie nazywanych wartoœciπ netto bez uwzglêdnienia podatku VAT. Zwyczaj ów narodzi≥ siê spontanicznie
w skutek nieprzemyœlanej decyzji ówczesnych w≥adz Federacji jako odpowiedŸ na wprowadzenie podatku od
wartoœci dodanej w Polsce. Pomiñmy na ten czas wytaczane argumenty. W przepisach prawa u¿ywane jest pojêcie
ceny – kwoty zap≥aconej uwzglêdniajπcej obowiπzujπce stawki podatku. Wyceniajπcy nie jest specjalistπ od podatków
tak wiêc ocena taka jest amatorska i czêsto wadliwa. Co gorsza podczas zbierania danych transakcyjnych przy
wiêkszoœci aktów notarialnych brak wskazówki czy jeœli tak to jakowa wymiana zosta≥a opodatkowana. Wypada
równie¿ wiedzieæ, ze stanowisko fiskusa siê radykalizuje i desygnat „czêstotliwego wprowadzania do obrotu” dryfuje
w kierunku na chwilê obecnπ ku przekonaniu, ¿e druga nieruchomoœæ zbyta podlega podatkowi VAT oraz ka¿da jeœli
zrealizowana zosta≥a dla zysku musi podlegaæ podatkom dochodowym. Skutkiem tego czêsto b≥êdnie ceny sπ
unettowiane bπdŸ ubruttowiane a obraz rynku wyœwietlony w ksiêgowym œwietle netto/brutto jest nieostry. K≥opotów
oczywiœcie dodaje zró¿nicowanie obowiπzujπcej stawki jak te¿ zdolnoœæ aparatu skarbowego do siêgania
z rozliczeniem danin publicznych wstecz. Dla przejrzystoœci wypada wspomnieæ, ¿e miedzy innymi MTBiGM
utrzymuje, ¿e wynagrodzenie za grunty przejête pod inwestycje liniowe, w tym drogi nale¿y siê w kwocie netto gdy¿
tak w≥aœnie szacujπ powo≥ani biegli. Zatem moda powsta≥a z braków warsztatowych zbiera po kilku latach swoje
¿niwo w zani¿eniu kwot przyznawanych w ramach s≥usznego, sprawiedliwego i ekiwalentenego odszkodowania.
Wydaje siê, ¿e mo¿na by prosto podawaæ ceny, wywiedzione z ofert i transakcji a innym organom i specjalistom
pozostawiaæ kwestiê wysokoœci zawartych ewentualnie w tym podatków. Prosto, transparentnie i sprawiedliwie ale
czy to wystarczajπce argumenty we wspó≥czesnym œwiecie? Wielu moich adwersarzy w tej kwestii podnosi, ze z badañ
i analiz rynkowych mo¿na wywieœæ wysokoœæ VAT-u w cenach. Byæ mo¿e owe szacunki sπ prawdziwe a nie
odwzorowujπ za≥o¿enia badacza. Jednak z dniem zmiany wysokoœci stawki podatku VAT ekspertyzy owe nie
odnotowa≥y zmiany wartoœci kwotowej podatku. A nawet jeœli takπ cezurê by udowodniono toczy mo¿na jej ufaæ, ¿e
wszyscy uczestnicy równolegle i bezkonfliktowo i niezw≥ocznie tak samo skonsumowali ingerencjê aparatu
pañstwowego? Zbie¿nym problemem bêdzie w przysz≥oœci kwestia powiπzana z ewentualnym przyjêcie EURO jako
waluty rozliczeñ. Wp≥yw na ceny poœrednio uwarunkowany bêdzie wspó≥czynnikiem parytetu wymiany lecz
instrument kolekcjonowania baz danych transakcyjnych wypada≥o by odpowiednio przygotowaæ. Poszczególni
rzeczoznawcy nie troszczπ siê o zabezpieczenia na tê okolicznoœæ a owa niefrasobliwoœæ dotknie wy≥πcznie ich
osobiœcie. Dostawca oprogramowania Walor, firma Pronet jednak dziwnie milczy w tej kwestii co jako przedsiêbiorcy
prywatnemu jeszcze mo¿na wybaczyæ. Jednak nie spotka≥em siê z zadumπ w Komisji Nadzoru Finansowego oraz
w szeregach Zwiπzku Banków Polskich a to oni odpowiadajπ za rzetelnoœæ sytemu weryfikacji i zbierania informacji
rynkowych nazywanych w œrodowisku AMRON. Bêdzie problem bêdzie rada z czego mo¿emy byæ wy≥πcznie radzi
gdyby nie o nasze dobrobyty i oszczêdnoœci de facto gra siê w banku centralnym i komercyjnych toczy≥a.

Polacy nic siê nie sta≥o
W ubieg≥ym roku opublikowaliœmy list otwarty do ustawodawcy i notabli œrodowiska rzeczoznawców
majπtkowych. Mimo, ¿e dotyczy≥ on najwa¿niejszego rozporzπdzenia tj. w sprawie zasad wyceny i sporzπdzania
operatu szacunkowego przez rok nie spotka≥ siê z odpowiedziπ a nawet reakcjπ. Karuzela szkoleñ dla bieg≥ych, a nawet
cz≥onków Komisji Odpowiedzialnoœci Zawodowej trwa a poruszone przez Kancelariê Solski i Partnerzy problemy
nadal istniejπ zakryte dla spo≥eczeñstwa.
Oto mimo up≥ywu roku nadal nasz list jest aktualny. Przypominam zatem poni¿ej wyciπg z naszej próby ratowania
precyzji i poszanowania zasad legislacji.
Ustawodawca zmieni≥ rozporzπdzenie „w sprawie wyceny….”, argumentujπc wiele zmian jako doprecyzowujπcych zasady bπdŸ poprawiajπcych dotychczasowπ praktykê. Proszê o wyjaœnienie zapisów aktualnego
rozporzπdzenia poprzez udzielenie jednoznacznych odpowiedzi interpretujπcych poœrednio zawarte w nim nowe
zrozumienie szczegó≥ów poprawnego szacowania. Uwa¿am, ¿e rozwiπzanie kilku konkretnych problemów, za
ka¿dym razem z uzasadnieniem wyliczonej wartoœci przez rzeczoznawcê majπtkowego wyka¿e liniê interpretacyjnπ
godnπ stosowania a nie jedynie zdanie prywatne teoretycznego decydenta. Proszê skoncentrujmy siê poczπtkowo na
kilku jedynie artyku≥ach a i w nich jedynie na pewnych szczegó≥ach konsekwencji obowiπzujπcej normy.
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Problem pierwszy:
§5. „szczególne warunki zawarcia transakcji” Jakie sπ przyk≥ady ich wystπpienia i czy
prowadzone w terenie bazy danych transakcyjnych (np. w grupie WALOR) zawierajπ takie
dookreœlenie i rozró¿nienie?
Problem drugi:
§28.5. „z uwzglêdnieniem celu, na jaki nieruchomoœæ zosta≥a oddana w u¿ytkowanie wieczyste”.
Co nakazuje a czego zabrania rzeczoznawcy owa norma?
Przyk≥ad: Jak nale¿y dokonaæ oszacowania jeœli bezsporne sπ informacje, ¿e:
! Funkcja w aktualnym miejscowym planie handel wielko powierzchniowy (w zgodzie z prawid≥owπ analizπ
wartoœæ 1 ha takich gruntów oszacowano na 7 mln z≥otych)
! Fizycznie na gruncie stoi budynek biurowy wykorzystywany jako oddzia≥ banku i funduszu inwestycyjnego.
(w zgodzie z prawid≥owπ analizπ wartoœæ 1 ha takich gruntów oszacowano na 4 mln z≥otych).
! Wszystkie sπsiednie dzia≥ki zabudowane budownictwem wielorodzinnym wysokim. (w zgodzie z prawid≥owπ
analizπ wartoœæ 1 ha takich gruntów oszacowano na 2,5 mln z≥otych)
! Wartoœæ rynkowa ca≥ej zabudowanej nieruchomoœci zosta≥a oszacowana metodami dochodowymi na kwotê
13 milionów z≥otych. Wartoœæ odtworzeniowa budynku, oszacowana metodami kosztowymi, wynosi
8 milionów z≥otych. W zgodzie z prawid≥owπ analizπ rzeczoznawcy majπtkowego nie stwierdzono ró¿nicy ceny
terenów bêdπcych pe≥nπ w≥asnoœciπ z terenami oddanymi w u¿ytkowanie wieczyste.
! Sytuacja „A” W umowie oddano nieruchomoœæ dla celów zaprowadzenia magazynów i placów manewrowych
na potrzeby przemys≥u. (wartoœæ 1 ha takich gruntów 1 mln z≥otych).
! Sytuacja „B” Alternatywnie, w umowie brak precyzyjnego zapisu celu poza stwierdzeniem, ¿e grunt oddano
decyzjπ administracyjnπ na potrzeby i dla realizacji zadañ statutowych jednostki.
! Sytuacja „C” Alternatywnie, w aktach sprawy i w archiwach brak umowy.
Wartoœæ dla aktualizacji op≥aty rocznej z tytu≥u oddania nieruchomoœci dla celu u¿ytkowania wieczystego wynieœæ
powinna, jeœli rzeczoznawca majπtkowy prawid≥owo sporzπdzi≥ operat:
! Sytuacja ”A” ………….. milionów z≥otych za ka¿dy hektar gruntu.
! Sytuacja „B” ………….. milionów z≥otych za ka¿dy hektar gruntu.
! Sytuacja „C” ………….. milionów z≥otych zaka¿my hektar gruntu.
Po uporaniu siê z wycenπ jedynie prawid≥owej wartoœci dla celu aktualizacji op≥aty rocznej wy≥πcznie dla pilnych
stawiam dodatkowy problem:
ile dostanie u¿ytkownik wieczysty za budynek, bêdπcy jego w≥asnoœciπ, gdy samorzπd nie zgodzi≥ siê na
przed≥u¿enie UW w oparciu o wniosek u¿ytkownika o przed≥u¿enie wkrótce koñczπcego siê 40 letniego okresu,
wskazujπc powód, ¿e nieruchomoœæ jest u¿ytkowana w sprzecznoœci do spo≥eczno – gospodarczego przeznaczenia
terenu i w z sprzecznoœci z umowπ pierwotnπ?
U¿ytkownik z uwagi na ustanie umowy z tytu≥u UW, za budynek, otrzymaæ powinien …..…….. milionów z≥otych.
Oczywiœcie mo¿na nie udzieliæ precyzyjnej odpowiedzi z braku czasu, z powodu braku precyzji desygnatów pojêæ
u¿ytych bπdŸ te¿ z wrodzonego umi≥owania dyskusji o imponderabiliach bez odpowiedzialnoœci za konsekwencje
przyziemne s≥owa pisanego. Proszê jednak zwróciæ uwagê, ¿e adepci do zawodu rzeczoznawcy majπtkowego
udzielajπ na egzaminie testowym odpowiedzi na znacznie bardziej zagmatwane pytania. Bezspornie praktyka
ka¿dego us≥ugobiorców szacowania dla potrzeb samorzπdów dostarczy znacznie trudniejszych problemów
warsztatowych.
Rozliczenie nak≥adów na tym poziomie uproszczenia pomijamy, przyjmujπc dane wyjœciowe, brzegowe jako
pewne, dla zainteresowanych przyjmijmy, ze bezsporna wartoœæ nak≥adów to 2 mln z≥otych a wartoœæ prawa w≥asnoœci
gruntu przy pierwszej aktualizacji wynios≥a 0,5 mln z≥otych.
Czy ¿ycie zafunduje majπtkom samorzπdów i skarbu pañstwa lawinê wniosków o aktualizacjê op≥aty rocznej
tytu≥u UW dla terenów uw≥aszczanych zak≥adów pañstwowych zlokalizowanych dawniej na gruntach
przemys≥owych, które aktualnie dawno zosta≥y wch≥oniête w strukturê us≥ugowo – mieszkalnπ miast?
W jakich kwotach rozliczeñ dojdzie do konfuzji prawa u¿ytkowania wieczystego z prawem w≥asnoœci gdy
w oparciu o operat szacunkowy sporzπdzony dla celu aktualizacji op≥aty rocznej tytu≥u UW, gdy celem oddania by≥
przemys≥, jeœli aktualnie nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem handlowym bπdŸ instytucji bankowej?
Problem trzeci:
Pytanie retoryczne. Czy jeœli w dacie wejœcia nowelizacji rozporzπdzenia nie zosta≥y zakoñczone prawomocnπ
decyzjπ, postêpowania zmierzajπce do ustalenia wynagrodzenia z tytu≥u wyw≥aszczenia pod drogê, to ka¿de z nich
nale¿y rozpoczπæ od etapu sporzπdzenia nowego operatu szacunkowego?
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§36. „porzπdkujπcy i doprecyzowujπcy dotychczasowπ praktykê RZM” jak czytamy w uzasadnieniu ¢ .
Zapis zamieszczony w treœci rozporzπdzania, przed §36.4, zapisany o treœci: „- powiêkszony, na podstawie
badania rynku nieruchomoœci, nie wiêcej ni¿ o 50%” zdaniem bieg≥ych i œwiadomych rzeczoznawców majπtkowych,
odnosi siê do których konkretnych przepisów punktów paragrafu?
Rodzaj mêski s≥owa „powiêkszony” nie wspó≥gra stylistycznie z ¿adnym zdaniem. Precyzyjnie jakiego rynku
badanie przewiduje owa norma i w oparciu o jakie kryteria w≥aœciwym bêdzie zastosowanie w oszacowaniu
wyceniajπcego premii +50%, a kiedy uzasadnionym jest poprzestanie na nie zwaloryzowanej o premiê wartoœci?
Inaczej, w jakiej sytuacji rzeczoznawca w zgodzie z prawem i stanem rynku mo¿e i powinien dodaæ po≥owê
wartoœci, a kiedy bêdzie to czynnoœæ zabroniona, obciπ¿ona ewentualnie sankcjπ zawodowπ bπdŸ szerszπ?
Problem czwarty:
§50. Uchylony. W szczególnoœci po usuniêciu zwrotu „nie uwzglêdnia siê czêœci sk≥adowych tej nieruchomoœci”,
powstaje potrzeba wskazania zasady postêpowania, chocia¿by w przypadku, gdy wycena sporzπdzana jest dla potrzeb
ustalenia renty planistycznej, a stan faktyczny jest otó¿ taki:
! Poprzedni, uchylony m.p.z.p. przewidywa≥ dla przedmiotowej nieruchomoœci funkcjê terenów sportu
i turystyki. Analiza cennoœci gruntów wykaza≥a, ¿e wartoœæ rynkowa tak zakwalifikowanych gruntów wynosi
2 miliony za hektar.
! Nowo uchwalony plan zmieni≥ przeznaczenie terenów i dopuœci≥ funkcjê us≥ug centro twórczych. Analiza
cennoœci gruntów wykaza≥a, ¿e wartoœæ rynkowa tak zakwalifikowanych gruntów wynosi 6 milionów za hektar.
! Na terenie nieruchomoœci stoi zrujnowana korona stadionu sportowego okalajπca boisko lekkoatletyczne.
! W≥aœciciel zamierza zbyæ nieruchomoœæ aby Inwestor móg≥ rozebraæ budowlê i wznieœæ okaza≥e centrum
bankowo – finansowe z odpowiednim zapleczem us≥ug dla biznesu.
! Wartoœæ nieruchomoœci, aktualnie zabudowanej, oszacowana metodami kosztowymi uwzglêdnieniem stopnia
zu¿ycia wynosi: 5 milionów z≥otych.
! Koszty rozbiórki z uwzglêdnieniem odzyskanych materia≥ów wyceniono na 2 miliony z≥otych.
! Ca≥kowity koszt wzniesienia budynku biurowca oszacowano na kwotê 9 milionów z≥otych.
! Wartoœæ rynkowa nieruchomoœci, wyceniona metodami dochodowymi, dla stanu po zrealizowaniu inwestycji
bezspornie wynosi na dzieñ oszacowania 17 milionów z≥otych.
! Oczywiœcie nie wszystkie powy¿sze informacje sπ przydatne dla potrzeb sporzπdzenia wyceny, która zostanie
przyjêta jako informacja bieg≥ego dla samorzπdu, udzielajπc odpowiedzi czy w przypadku sprzeda¿y naliczenie
op≥aty renty planistycznej jest uzasadnione a jeœli tak to jaka bêdzie jej wysokoœæ gdy obowiπzuje 20% stawka.
Czy wystπpi≥ wzrost wartoœci nieruchomoœci z tytu≥u zmiany planu:

TAK?

NIE?

Jeœli wystπpi≥ to ewentualnie jaka bêdzie wysokoœæ stosownej op≥aty?

……………………… milionów z≥.

Problem piπty:
W mieœcie przemys≥owym na oddanym w u¿ytkowanie wieczyste na cele przemys≥owe terenie starego browaru
inwestor przekszta≥ci≥ zabudowania przemys≥owe w luksusowe lofty (apartamenty) wraz z czêœciπ us≥ugowo –
handlowπ, które zby≥ na rzecz wielu nabywców, którzy stali siê jednoczeœnie wspó≥u¿ytkownikami wieczystymi
gruntu. Wœród w≥aœcicieli znalaz≥ siê jeden instytucjonalny, który posiada ponad 50% udzia≥u we wspó≥u¿ytkowaniu
wieczystym zwiπzanych w z w≥asnoœciπ lokali mieszkalnych i w z w≥asnoœciπ lokali u¿ytkowych. Jeœli za≥o¿yæ,
¿e wartoœæ rynkowa terenów podobnych o przeznaczeniu przemys≥owym wynosi 100 z≥/mkw, wartoœæ rynkowa
terenów podobnych przeznaczonych pod us≥ugi wynosi 400 z≥/mkw natomiast wartoœæ terenów podobnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wynosi 600 z≥/mkw jaka jest wartoœæ ka¿dego z metrów kwadratowych dla
celu aktualizacji op≥aty rocznej?
Problem szósty:
Na obrze¿ach osiedla mieszkaniowego, budownictwa wielorodzinnego odnajdujemy grunt, dla którego brak
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium stanowi i opisuje teren jako tereny zielone
a w≥aœciciel uzyska≥ decyzjê „WZ” na budowê marketu dla handlu wielko powierzchniowego. W ramach
przyspieszonej budowy infrastruktury na potrzeby i w zgodzie z EURO 2012 dochodzi do wyw≥aszczenia dla poprawy
komunikacji. Które i jak interpretowane przepisy obowiπzujπ rzeczoznawcê majπtkowego co do przyjêtych
nieruchomoœci porównawczych dla potrzeb oszacowania w formie operatu szacunkowego.
Problem siódmy:
Czy ustêp 3 paragrafu 36 w aktualnym brzmieniu rozporzπdzenia dotyczy wy≥πcznie nieruchomoœci
wyw≥aszczanych pod drogi czy te¿ tak¿e dla wyceny innych nieruchomoœci wyw≥aszczanych pod pozosta≥e cele
publiczne okreœlone w ustawie.
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Problem ósmy:
Porównajmy fragmenty §27 i §36.4 odnoszπce siê do treœci warunku, przyzwolenia odstπpienia od podstawowej
literalnej treœci zapisów. W przypadku wzajemnych relacji powo≥uje siê na sformu≥owanie” „…Je¿eli na rynku
nieruchomoœci w≥aœciwym ze wzglêdu na po≥o¿enie wycenianej nieruchomoœci brak jest transakcji sprzeda¿y
nieruchomoœci jako przedmiotu prawa w≥asnoœci…” w przypadku wyk≥adni wycen specjalnych dla gruntów
drogowych: „…chyba ¿e okreœlenie wartoœci jest mo¿liwe przy uwzglêdnieniu cen transakcyjnych nieruchomoœci
drogowych…”. Dla specjalistów jest jasne, ¿e intencjπ ustawodawcy by≥o rozwiπzanie problemu konfliktu litery
prawa z naturπ opornej rzeczywistoœci. Oczywiœcie precyzja zwrotów daleka jest o doskona≥oœci, jednak czy oceny
powsta≥e w analizach poszczególnych rynków mogπ czy muszπ mieæ pewien ocenny aspekt wspólny. Jaki poziom
transakcji prawem w≥asnoœci usprawiedliwia przeniesienie siê bieg≥ego na rynek prawa UW i jaki poziom transakcji
drogowych nakazuje odstπpienie od badania wartoœci gruntów przyleg≥ych. Kwestia owa jest znana urzêdnikom gdy¿
szczególnie czêsto dla obu przypadków dotyka rzeczoznawców majπcych do oszacowania grunty w œródmieœciu
stolicy.
Je¿eli czêœæ rzeczoznawców majπtkowych bêdzie mia≥a problemy z udzieleniem odpowiedzi bπdŸ nie wszystkie
„wyceny” i uzasadnienia bêdπ jednorodne to koniecznym oka¿e siê postawienie pytania i zasygnalizowanie
wπtpliwoœci czy œrodowisko jest predestynowane do uczestniczenia, poprzez wyceny, w spo≥ecznym ¿yciu
gospodarowania nieruchomoœciami, czy te¿ aktualne rozporzπdzenie w sprawie wyceny i sporzπdzania operatu
szacunkowego musi zostaæ b≥yskawicznie zmienione.
Czy decydenci opowiedzπ siê za trzecim rozwiπzaniem?
¯ycie pisze scenariusze. Trybuna≥ Konstytucyjny 13 wrzeœnia 2012 roku zbada legalnoœæ przepisów wyceny
gruntów wyw≥aszczanych dla celu realizacji dróg.

Rzeczoznawca nie powiedzia≥, bo nie wiedzia≥, a to by≥o tak …
ciekawostki
Wiedzy nie mo¿na wyartyku≥owaæ, jest rozproszona i czêœciowo nieœwiadoma. Wiemy równie¿, ¿e instrumenty
badawcze i algorytmy ocen muszπ mieæ przynajmniej takπ samπ iloœæ stopni swobody. Czyli nie mo¿liwym jest
opisanie uk≥adu zmiennych o wielu p≥aszczyznach prostszym uk≥adem odniesienia. Wszelkie zatem modele
obliczeniowe bπdŸ sπ uproszczeniami bπdŸ aby zwiêkszaæ iloœæ informacji a nie entropii posi≥kowaæ siê powinny
dodatkowym zasobem meta jêzyka. Analizujπc zatem system wartoœci i skalê ocen cech cenotwórczych
honorowanych przez ludzi zmuszeni jesteœmy dopuœciæ przestrzeñ wiedzy tej poza werbalnej, której nie sposób
magazynowaæ w dopuszczalnych myœlowo bibliotekach. Golem i Z≥oty Grall wyceny nie istnieje. Kreatywnoœæ
i ludzkie dzia≥anie oraz system subiektywnych wartoœci zawsze bêdzie bardziej dynamiczny ni¿ zak≥adany model
bπdŸ schemat pojêciowy. Efekt posiadania, wy¿ej cenimy dobro posiadane ni¿ obce nawet gdy maja te same desygnaty
– subiektywizm wyceny aktywów.
Prawo Bertillone’a w miarê rozwoju cywilizacyjnego oraz wzrostu dobrobytu ekonomicznego zmniejsza siê
przyrost naturalny. Przeciwieñstwo ograniczeñ Malthusa.
Gwa≥towny wzrost poda¿y pieniπdza to inflacja a gwa≥towny spadek to deflacja. Ta ostatnie nie musi byæ z≥a jeœli
zmniejszeniu nominalnemu przychodów towarzyszyæ bêdzie wiêksza obni¿ka cen. Rzπdy dziêki uprawnieniom do
drukowania pieniêdzy przyczyniajπ siê do powszechnej inflacji. Inflacji czêsto towarzyszy z≥udzenie prosperity. Póki
ludzie nie zauwa¿π, ¿e zwiêkszony przez bank centralny strumieñ gotówki powoduje wzrost cen podejmujπ szybciej
decyzje zakupowe. Mechanizm polega na zani¿aniu stóp procentowych
udzielanych kredytów a równoczeœnie dla utrzymania równowago
drukowania kolejnych transz pieniπdza wpuszczanego na rynek. Pozornie
nikt nie traci, bo skoro ceny rosnπ równoczeœnie z zasobami portfeli
i dochodów si≥a nabywcza pozostaje niezmienna. Jednak kosztem, efektem
ubocznym jest uszczuplanie oszczêdnoœci oraz preferowanie ga≥êzi
gospodarki do których strumieñ poczπtkowo jest skierowany. Pierwszym
beneficjentem jest rzπd. Inflacja zatem jest para podatkiem drenujπcym
oszczêdnoœci klasy œredniej z równoczesnym Ÿród≥em dochodów aparatu
pañstwa co do których nie musi obowiπzywaæ dyscyplina i transparentnoœæ
bud¿etowa. Jest to oœ konstrukcji iloœciowych teorii pieniπdza. Algebraicznie
owπ konstrukcjê opisa≥ Irving Fisher wywodzπc, ¿e iloœæ pieniπdza *
szybkoœæ cyrkulacji równowa¿na jest z iloczynem sumy cen i poziomu
transakcji. Spirala owa skoñczyæ siê musi efektem Cantillona ni¿ej w tekœcie
zasygnalizowanym.
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Ludzie tracπ relacjê cen i wartoœci. Gubiπ wiarê w oszczêdzanie. Gospodarowanie staje siê ruletkπ
i wyczekiwaniem w jakπ ga≥πŸ gospodarki Pañstwo i banki bêdπ t≥oczy≥y œrodki aby zwiêkszyæ w≥asnπ przewagê nad
prowadzonym spo≥eczeñstwem.
Efekt Cantillona –wp≥yw inflacji na pieniπdz i relacje w≥asnoœci ludzi.
Zwiêkszenie iloœci pieniπdza na rynku jest skutkiem drukowania banknotów, tworzenia instrumentów
kredytowych i obligacyjnych wyrwanych z kontekstu rzeczywistej wymiany i oszczêdnoœci. Inflacja jest przejawem
zwiêkszenia poda¿y pieniêdzy w obiegu. Efekt Cantillona opisuje zjawisko zjawiska redystrybucyjne wspó≥istniejπce
przy kreacji pieniêdzy. Uprzywilejowane sπ podmioty do których w pierwszej kolejnoœci trafiajπ œrodki. Dzia≥y
gospodarki bêdπce pasem transmisyjnym jako pierwsze zasilone dodatkowymi œrodkami mogπ dokonywaæ zakupów
inwestycyjnych przed reakcjê prawa popytu i poda¿y uciekajπcπ do nowego, na wy¿szym poziomie cen, punktu
równowagi. Sektory promowane otrzymujπ nieuzasadnionπ premiê. Pañstwo jako instytucja czêsto wspó≥pracuje
z system bankowym. Tworzone sπ kredyty, ostatecznie finansujπce funkcjonowanie instytucji redystrybucji dochodu,
czyli aparatu marnotrawnego prowadzenia gospodarki narodowej w systemie odgórnego zarzπdzania. Najwiêkszym
kosztem jest deprecjacja oszczêdnoœci podmiotów prywatnych. De facto mamy do czynienia z mozolnπ politykπ
wyw≥aszczania obywateli z samodzielnoœci na rzecz potencja≥u systemu pañstwowego. Tañszy kredyt sprzyja
podejmowaniu z≥ych decyzji inwestycyjnych. Aktywa prywatne przenoszone sπ w stronê sektora finansowego
i publicznego nie z powodu konkurencyjnoœci lecz dla zak≥ócenia równowagi rynkowej.
Teoria renty Fettera stoi u podstaw dochodowych metod szacowania nieruchomoœci i przedsiêbiorstw, przyjêtych
jako modê wœród polskich rzeczoznawców majπtkowych, jednak tylko niewielu ma œwiadomoœæ Ÿród≥a.
[za wikipedia] „Fetter popiera≥ subiektywnπ teoriê wartoœci i przez to opowiada≥ siê za teoriπ
procentu uwzglêdniajπcπ jedynie preferencjê czasowπ. Richard Ebeling napisa≥, ¿e Fetter
„skonstruowa≥ spójnπ teoriê wartoœci, pieniπdza, ceny, kosztu i produkcji opartej o preferencjê
czasowπ w wyborach konsumentów i producentów”. Wed≥ug Jeffreya Herbenera, Fetter
zaznacza≥, ¿e „podobnie jak cenê ka¿dego dobra konsumpcyjnego determinuje jedynie jej
subiektywnπ wartoœæ, stopê procentowπ determinuje tylko preferencja czasowa”. Przekonanie to,
jak pisze dalej Herbener, doprowadzi≥o Fettera do stwierdzenia, ¿e „cena najmu ka¿dego dobra
produkcyjnego jest mu przypisana przez popyt ze strony przedsiêbiorstw i wynosi równowartoœæ
zdyskontowanej krañcowej wartoœci produktu. Wartoœæ kapita≥u ka¿dego dobra trwa≥ego jest
równa zdyskontowanej wartoœci jego przysz≥ych rent”. Wk≥adem Fettera do austriackiej tradycji
subiektywizmu jest „pokazanie, ¿e zunifikowana, subiektywna teoria wartoœci obala
socjalistyczne teorie o wyzysku, rencie ricardiañskiej i zwiπzkach rentownoœci ze stopπ
procentowπ”.
Zasada Vilfredo Pareto znana jako zasada 20/80 g≥osi, ¿e w znacznej iloœci zjawisk zauwa¿ane sπ statystyczne
prawid≥owoœci relacji zale¿noœci 80% zmiennych od 20% przyczyn. Inaczej krzywa koncentracji statystycznej
mierzonej indeksem Giniego przechodzi przez punkt 0,8 – 0,2. Prosto mówiπc 20 % cechy determinuje 80% jej
dope≥nienia.
Optimum efektywnoœæ Pareto
[za wikipedia] „Optimum w sensie Pareto (czy efektywnoœæ w sensie Pareto, efektywnoœæ Pareta) termin ekonomiczny oznaczajπcy taki podzia≥ dostêpnych dóbr, ¿e nie mo¿na poprawiæ sytuacji
jednego podmiotu (dostarczyæ mu wiêkszej iloœci dóbr) nie pogarszajπc sytuacji któregokolwiek
z pozosta≥ych podmiotów. Nazwa terminu pochodzi od nazwiska w≥oskiego ekonomisty – Vilfreda
Pareta.
Przyk≥ad
Za≥ó¿my na przyk≥ad, ¿e rozpatrujemy dwie osoby, Kowalskiego i Malinowskiego. Kowalski ma
poczπtkowo pewien zasób chleba, a Malinowski pewien zasób wody. Poniewa¿ obaj chcieliby mieæ
i jedno i drugie dobro, to zacznπ wymieniaæ chleb na wodê.
Oczywiœcie, je¿eli Kowalski ma tylko chleb, to pierwszy kubek wody bêdzie dla niego bardzo cenny
i sk≥onny bêdzie do oddania du¿ej iloœci chleba. Analogicznie, Malinowski bêdzie sk≥onny
wymieniæ du¿π iloœæ wody w zamian za kromkê chleba. W miarê kontynuowania wymiany ich
sk≥onnoœæ do poœwiêcania jednego dobra w zamian za drugie bêdzie maleæ. Ostatecznie osiπgniêty
zostanie taki punkt, w którym dalsza wymiana nie bêdzie ju¿ mo¿liwa. Kowalski za kolejnπ kromkê
chleba bêdzie sobie ¿yczyæ coraz wiêcej wody, a Malinowski za kolejny kubek wody bêdzie chcia≥
coraz wiêcej chleba.
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W ten sposób osiπgniêty zosta≥ punkt optimum w sensie Pareto. Je¿eli bowiem chcielibyœmy
Kowalskiemu daæ kolejny kubek wody, to musielibyœmy zmusiæ Malinowskiego do wymiany,
pogarszajπc tym samym jego sytuacjê (albowiem, gdyby jego sytuacja mia≥a siê poprawiæ, to do
wymiany dosz≥oby dobrowolnie).
Wolny rynek
Warto zauwa¿yæ, ¿e wolna wymiana dóbr, przy za≥o¿eniu braku istnienia kosztów transakcyjnych,
prowadzi do efektywnej alokacji w sensie Pareto. Co wiêcej, je¿eli alokacja nie jest efektywna w
sensie Pareto, to mo¿na poprawiæ sytuacjê niektórych uczestników bez pogarszania sytuacji
innych, co jest oczywiœcie bardzo po¿πdane.
Efektywnoœæ Pareta a interes spo≥eczny
Poniewa¿ efektywnoœæ w sensie Pareto odwo≥uje siê do indywidualnych preferencji, to nie
uwzglêdnia interesu spo≥ecznego, co jest najwiêkszym ograniczeniem stosowania tego kryterium.
Rozwa¿my na przyk≥ad budowê drogi. W interesie mieszkañców jest budowa drogi, jednak w tym
celu nale¿y wykupiæ kilka dzia≥ek. Oczywiœcie dzia≥ki te mo¿na kupiæ w drodze negocjacji
z w≥aœcicielami, jednak okazuje siê, ¿e jeden z nich jest tak emocjonalnie przywiπzany do danego
terenu, ¿e nie chce sprzedaæ dzia≥ki za ¿adne pieniπdze. Sytuacja, w której droga nie powstaje jest
efektywna w sensie Pareto, albowiem nie uda≥o siê poprawiæ po≥o¿enia mieszkañców bez
pogarszania po≥o¿enia jednego z w≥aœcicieli.
Innym skrajnym przyk≥adem alokacji efektywnej w sensie Pareto jest taki podzia≥ dóbr, w którym
wszystkie dobra sπ u jednej osoby, a pozosta≥e nie majπ nic. Taka alokacja równie¿ jest efektywna
w sensie Pareto.
Ze wzglêdu na powy¿sze ograniczenia ekonomiœci czêœciej u¿ywajπ innego kryterium
efektywnoœci, to jest kryterium Kaldora – Hicksa.
Stabilnoœæ ewolucyjna.
Efektywnoœæ w sensie Pareto jest tak ogólna, ¿e zaskakujπce wydawa≥yby siê sytuacje, które jej nie
wykazujπ.
Nie zawsze jednak strategia stabilna ewolucyjnie jest efektywna w sensie Pareto.
WyobraŸmy sobie populacje zwierzπt, miêdzy którymi dochodzi do konfliktów o zasoby. Zwierzê
mo¿e wtedy przyjπæ strategiê walki lub strategiê pokazów si≥y, ka¿dπ z pewnym
prawdopodobieñstwem. Przyjmijmy, ¿e zasób bêdπcy przedmiotem konfliktu jest wart 10 punktów
i zyski zwierzêcia w ka¿dej sytuacji przedstawiajπ siê nastêpujπco:
! Jeœli jedno ze zwierzπt przyjmuje strategie walki, drugie strategie pokazów si≥y, to drugie zawsze
ucieka, tak wiêc pierwsze zyskuje 10 punktów, drugie 0.
! Jeœli oba zwierzêta walczπ, tracπ na tym po 30 punktów. Jedno z nich otrzymuje zasób wartoœci
10 punktów, œrednia strata wynosi wiêc 25 punktów.
! Jeœli oba zwierzêta ograniczajπ siê do pokazów si≥y, ze wzglêdu na stracony czas tracπ po
2 punkty. Jedno ze zwierzπt wygrywa zasób, zatem œredni zysk wynosi 3 punkty.
Jeœli p to prawdopodobieñstwo przyjêcia postawy walki przez przeciwnika, to zyski z ka¿dej
strategii wynoszπ:
! Strategia walki: -25p + 10(1-p) = 10 - 35p
! Strategia pokazów si≥y: 0p + 3(1 - p) = 3 - 3p
Jeœli jedna ze strategii jest bardziej op≥acalna ni¿ druga, jej udzia≥ w populacji siê zwiêkszy, zatem
p ustali siê na poziomie w którym obie strategie bêdπ jednakowo op≥acalne:
10 - 35p = 3 - 3p
7 = 32p

Œredni zysk wynosi wiêc:
Gdyby jednak wszystkie zwierzêta zdecydowa≥y siê na strategiê pokazów si≥y, zysk wzrós≥by do 3,
strategia ewolucyjnie stabilna nie jest wiêc efektywna w sensie Pareto.”
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Efektywnoœæ Kaldora – Hicksa
[za wikipedia] „Efektywnoœæ Kaldora-Hicksa jest jednπ z metod oceny ekonomicznej efektywnoœci
alokacji zasobów. W myœl jej kryteriów rozwiπzanie jest efektywne (to znaczy prowadzi do wzrostu
efektywnoœci), gdy w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje wiêcej, ni¿ traci inny,
a jednoczeœnie istnieje (przynajmniej teoretycznie) sposób kompensacji strat przez podmiot
zyskujπcy na rzecz podmiotu tracπcego. Je¿eli w danej sytuacji (przy okreœlonej alokacji zasobów)
wprowadzenie takiego rozwiπzania jest niemo¿liwe (to znaczy ka¿da zmiana alokacji bêdzie
powodowaæ, ze zyski bêdπ mniejsze od strat) wówczas obecna alokacja jest efektywna w sensie
Kaldora-Hicksa.
Nazwa metody pochodzi od nazwisk ekonomisty Nicholasa Kaldora oraz laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii Johna Hicksa.
Efektywnoœæ Kaldora-Hicksa jest rozwiniêciem i uogólnieniem efektywnoœci Pareta. Gdyby
dosz≥o do faktycznej kompensacji strat wynik alokacji by≥by efektywny równie¿ w sensie Pareta.
W tym znaczeniu ka¿da alokacja efektywna w sensie Pareta jest efektywna równie¿ wed≥ug
kryterium Kaldora-Hicksa, lecz nie ka¿da sytuacja efektywna z punktu widzenia Kaldora-Hicksa
jest efektywna w sensie Pareta.
Ze wzglêdu na mniej œcis≥e kryteria oceny efektywnoœci rozwiπzañ w porównaniu z kryterium
Pareta efektywnoœæ Kaldora-Hicksa uwa¿ana jest za kryterium bardziej praktyczne. Efektywnoœæ
Pareta nie dopuszcza sytuacji w której którykolwiek z podmiotów straci na wprowadzeniu
rozwiπzania. W praktyce takie sytuacje sπ niezwykle rzadkie, zw≥aszcza w gospodarce rynkowej,
gdzie ze wzglêdu na dobrowolnoœæ transakcji do wymiany dóbr dochodzi wy≥πcznie przy obopólnej
korzyœci podmiotów wymiany. W praktyce najczêœciej mamy do czynienia z sytuacjπ, w której
wprowadzenie jakiegoœ rozwiπzania polepszy sytuacjê czêœci podmiotów, kosztem innych.
Kryterium Kaldora-Hicksa bierze pod uwagê takie sytuacje i dopuszcza stratê jednego podmiotu
pod dwoma warunkami: zysk innych podmiotów jest wiêkszy od tej straty oraz istnieje
przynajmniej teoretyczna mo¿liwoœæ pe≥nej kompensacji strat. Wówczas nadwy¿ka korzyœci nad
kosztami kompensacji stanowi poprawê sytuacji jednego podmiotu bez pogorszenia sytuacji
drugiego, co stanowi kryterium efektywnoœci Pareta i jednoczeœnie jest miarπ wzrostu dobrobytu
spo≥ecznego zwiπzanego z wprowadzeniem tego rozwiπzania.
Przyk≥ad
Za≥ó¿my, ¿e z jednego litra mleka mo¿na wyprodukowaæ jeden jogurt. Producenci skupujπ
100 litrów mleka od rolników po administracyjnej cenie minimalnej wynoszπcej 4 z≥. Jogurty
sprzedajπ natomiast po 10 z≥, uzyskujπc przychód 1.000 z≥, z czego 400 z≥ to koszty surowca. Zyski
poszczególnych grup kszta≥tujπ siê nastêpujπco:
! Rolnicy: 400 z≥ (4 z≥ x 100 litrów), przy za≥o¿eniu, ¿e nie ponoszπ ¿adnych kosztów
! Producenci jogurtów: 600 z≥ (10 z≥ x 100 jogurtów - 400 z≥ kosztów mleka)
Rzπd rozwa¿a zniesienie ceny minimalnej na mleko. Rachunek ekonomiczny wskazuje na to, ¿e
! cena rynkowa mleka ukszta≥tuje siê na poziomie ni¿szym, ni¿ obecna cena minimalna - 2 z≥;
! producenci bêdπ mieli mniejsze koszty produkcji i tym samym bêdπ mogli obni¿yæ cenê jogurtów,
nie zmniejszajπc swoich zysków;
! zgodnie z prawem popytu konsumenci zwiêkszπ spo¿ycie jogurtów w zwiπzku z ich ni¿szπ cenπ.
Szacuje siê, ¿e obni¿ka ceny o 2 z≥ spowoduje wzrost popytu o 50%.
! w zwiπzku z wiêkszym zapotrzebowaniem na jogurty producenci bêdπ potrzebowali wiêcej
mleka, aby wyprodukowaæ dodatkowπ iloœæ jogurtów.
Na podstawie tych przes≥anek rzπd postanawia znieœæ cenê minimalnπ na mleko. Cena mleka
spada do 2 z≥, ale producenci skupujπ teraz 150 litrów mleka aby zaspokoiæ zwiêkszony popyt.
Cena jogurtów spada do 8 z≥, a producenci tym razem sprzedajπ 150 jogurtów. Zyski obu grup
wyglπdajπ obecnie nastêpujπco:
! Rolnicy: 300 z≥ (2 z≥ x 150 litrów)
! Producenci jogurtów: 900 z≥ (8 z≥ x 150 jogurtów - 300 z≥ kosztów mleka)
Widaæ wyraŸnie, ¿e rolnicy stracili 100 z≥, podczas gdy producenci zyskali 300 z≥ w stosunku do
sytuacji w której istnia≥a cena minimalna na mleko. Producenci zyskali wiêcej ni¿ stracili rolnicy,
a zatem jest to rozwiπzanie efektywne wedle kryterium Kaldora-Hicksa.
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Z punktu widzenia kryterium Pareto sytuacja taka nie jest optymalna, poniewa¿ rolnicy tracπ na
zniesieniu ceny minimalnej. Jednak kryterium Kaldora-Hicksa daje wiêksze mo¿liwoœci
podmiotom polityki gospodarczej, zw≥aszcza w sytuacji w której zysk producentów jest wiêkszy od
straty rolników. Rzπd musi znaleŸæ sposób, by skompensowaæ rolnikom straty.
Za≥ó¿my, ¿e rzπd po zniesieniu ceny minimalnej wprowadzi podatek w wysokoœci 1 z≥ od kubka
jogurtu i obciπ¿y nim producentów. Oznacza to, ¿e zysk producentów zmniejszy siê do 750 z≥, a rzπd
odnotuje przychód z tytu≥u podatku w wysokoœci 150 z≥. Je¿eli rzπd przeznaczy ten przychód na
subsydia produkcyjne dla rolników, wówczas wystarczy to na pokrycie strat rolników. Nawet
zak≥adajπc, ¿e 20% transferowanej kwoty zostanie poch≥oniêta przez administracjê, to wciπ¿
zostanie 120 z≥ na rekompensaty. Po zniesieniu ceny minimalnej i wprowadzeniu podatku 1 z≥ od
jogurtu rozk≥ad zysków przedstawia siê nastêpujπco:
! Rolnicy: 420 z≥ (2 z≥ x 150 litrów + 0,80 z≥ x 150 litrów subsydiów)
! Producenci jogurtów: 750 z≥ (8 z≥ x 150 jogurtów - 300 z≥ kosztów mleka - 150 z≥ podatku)
Widaæ wiêc, ¿e zarówno producenci, jak i rolnicy zyskali na wprowadzonych rozwiπzaniach. Ich
zyski sπ wiêksze o odpowiednio 20 z≥ i 150 z≥. Jednoczeœnie cena jogurtu dla konsumenta spad≥a
o 20%.
Wiêksze zyski producentów od strat rolników wraz z mo¿liwoœciπ kompensacji decydujπ o tym, ¿e
zniesienie ceny minimalnej jest rozwiπzaniem efektywnym w sensie Kaldora-Hicksa. Aby by≥o
równie¿ efektywnym w sensie Pareta nale¿a≥oby dodatkowo wprowadziæ podatek
z przeznaczeniem na subsydia.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e przyk≥ad ma charakter teoretyczny. Rzeczywiste wprowadzenie opisanego
podatku i przeznaczenie pieniêdzy z niego na subsydia, pokrycie kosztów œciπgania tego podatku
i pokrycie kosztów dystrybucji subsydiów, doprowadzi≥oby do dalszego spadku ceny mleka
i wiêkszego spadku zysków rolników, ni¿ gdyby takiego podatku nie wprowadzono. Przedstawiony
model jest równie¿ skrajnie uproszczony i pomija m.in. inne Ÿród≥a popytu na mleko ni¿ producenci
jogurtów, czy stabilnoœæ poczπtkowych cen, a jego jedynym celem jest przybli¿enie wy≥πcznie
omawianego zagadnienia.”
Podatek Pigou
[za wikipedia] „Podatek Pigou to teoretyczna forma podatku nak≥adana w celu zniwelowania
negatywnych skutków efektów zewnêtrznych. Nazwa podatku pochodzi od nazwiska brytyjskiego
ekonomisty, Arthura Pigou, który jako pierwszy rozpatrywa≥ problem efektów zewnêtrznych
i zaproponowa≥ sposób na zniwelowanie ich negatywnych skutków przez na≥o¿enie podatku
w odpowiedniej wysokoœci.
Za optymalny w sensie Pareto mo¿na uwa¿aæ taki stan gospodarki, w którym niemo¿liwa jest
poprawa po≥o¿enia danego podmiotu bez jednoczesnego pogorszenia po≥o¿enia innych
podmiotów.
Efekty zewnêtrzne wystêpujπ wówczas, gdy w gospodarce opartej na zdecentralizowanych
procedurach regulacyjno-optymalizacyjnych wystêpujπ niedostateczne bodŸce do tworzenia
efektywnych rynków i czynników produkcji. Prowadzi to do sytuacji, w której równowaga rynkowa
nie spe≥nia warunków optimum Pareto.
Indywidualne funkcje u¿ytecznoœci bπdŸ funkcje produkcji podmiotów dzia≥ajπcych w tej
gospodarce zawierajπ zmienne, których dzia≥anie, kszta≥tujπc w rzeczywistoœci przebieg tych
funkcji, nie zale¿y od danych podmiotów.
Analiza kosztów i korzyœci to metoda porównywania i oceny pe≥nych kosztów i korzyœci dla
spo≥eczeñstwa i ekosystemów, zwiπzanych z okreœlonπ dzia≥alnoœciπ, obejmujπcych zarówno jej
materialne, jak i niematerialne koszty oraz korzyœci.
Pojêcie to zwykle wykorzystuje siê dla okreœlenia procesu iloœciowej oceny ekonomicznej
konkretnych przedsiêwziêæ lub strategii, a tak¿e rezultatów dzia≥alnoœci gospodarczej.
Z punktu widzenia ogólnogospodarczej racjonalnoœci przedsiêwziêcie/strategia mo¿e byæ
realizowane/kontynuowane dotπd, jak d≥ugo wystêpujπ marginalne korzyœci netto. Oznacza to, ¿e
podmiotom otrzymujπcym korzyœci z realizacji/kontynuacji, po zrekompensowaniu kosztów
podmiotom doznajπcym niekorzyœci z tego tytu≥u, pozostaje jeszcze pewna korzyœæ. Odpowiada to
potencjalnej poprawie sytuacji wed≥ug kryterium optimum Pareto.

- 228 -

www.swnip.pl

www.ptrm.pl

SWNIP
Optymalny poziom zanieczyszczenia wyznacza zrównanie prywatnych marginalnych korzyœci
netto emitenta zanieczyszczenia z wielkoœciπ marginalnych kosztów zewnêtrznych przez to
zanieczyszczenie powodowanych.
Poziom redukcji zanieczyszczeñ, przy którym wystπpi maksymalizacja dobrobytu wyznacza
zrównanie marginalnych koszty redukcji emisji z marginalnymi kosztami zewnêtrznymi.
Internalizacja kosztów zewnêtrznych za pomocπ podatku Pigou oznacza przypisanie tych kosztów
ich sprawcom.
Podatek Pigou odpowiada wielkoœci marginalnych kosztów zewnêtrznych przy optymalnym ze
spo≥ecznego punktu widzenia poziomie aktywnoœci ekonomicznej podmiotu-sprawcy
zanieczyszczenia. Za pomocπ podatku Pigou nastêpuje ustalenie optymalnego poziomu emisji
poprzez redukcjê poziomu aktywnoœci ekonomicznej lub zastosowanie technicznych metod
redukcji emisji. Ustalenie tego podatku powinno siê odbywaæ indywidualnie dla ka¿dego
emitenta.”
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Prawo rynków Saya
[za wikipedia] „Prawo Saya – istniejπca wed≥ug francuskiego ekonomisty Jean – Baptiste Saya
prawid≥owoœæ gospodarki rynkowej, polegajπca na tym, ¿e poda¿ jest czynnikiem tworzπcym
popyt.
Produkcja na pierwszym miejscu
Kluczem do zrozumienia prawa Saya jest za≥o¿enie, ¿e to produkcja jest na pierwszym miejscu.
Proces ten mo¿e byæ widoczny w ró¿nicach pomiêdzy ma≥ymi, biednymi, wiejskimi miasteczkami
i bogatszymi obszarami znajdujπcymi siê w okolicy du¿ych miast. W ma≥ych miastach wartoœæ
produkcji jest ma≥a, a zatem ich mo¿liwoœci tworzenia popytu sπ ograniczone. Dlatego te¿
asortyment, liczba i ró¿norodnoœæ sprzedawców oraz stopieñ specjalizacji jest niski. Natomiast
w bogatszych obszarach podmiejskich jest o wiele szerszy wybór produktów, cechujπcy siê
zró¿nicowaniem sprzedawców oferujπcych wyspecjalizowane dobra. Wp≥yw na to mo¿e mieæ
równie¿ fakt, ¿e na takich obszarach jest du¿a konkurencja, poniewa¿ rynek jest w stanie utrzymaæ
wielu sprzedawców tego samego dobra.
U podstaw Prawa Rynków Say'a le¿y za≥o¿enie, ¿e produkcja pociπga za sobπ wynagrodzenie za
pracê, kapita≥ i ziemiê. Dodatkowo, Say traktuje ka¿dπ pracê za produkcyjnπ (w przeciwieñstwie
do Adama Smitha), stπd ka¿da przynosi dochód jej wykonawcy. Cz≥owiek u Say'a jest niewolnikiem
konsumpcji i zawsze bêdzie wola≥ nabyæ wiêcej, ni¿ mniej. Nigdy nie ma dosyæ dóbr. Wszelkie
formy oszczêdzania nie sπ oznakami tezauryzacji, a jedynie odroczeniem momentu konsumpcji
w czasie i w koñcu zostanπ spo¿ytkowane.
Say twierdzi, ¿e w ca≥ej gospodarce, w œwietle powy¿szych za≥o¿eñ, nie mo¿e wystπpiæ
nierównowaga. Wszelkie niedopasowania i drobne kryzysy nadprodukcji mo¿liwe sπ tylko
w pojedynczych sektorach i majπ charakter przejœciowy, krótkookresowy. W d≥ugim okresie jednak
zapewnione jest pe≥ne wykorzystanie zasobów.
Skπd to przekonanie o mo¿liwoœciach oczyszczajπcych rynku? Say dowodzi≥, ¿e oszczêdzanie ma
na celu przysz≥π konsumpcjê. Idπc tym tropem mo¿emy zrozumieæ, ¿e poprzez odroczonπ w czasie
konsumpcjê spodziewamy siê wiêkszych zasobów pieniπdza w przysz≥oœci. Czyli – inwestujemy.
Ka¿da decyzja o oszczêdzaniu jest zatem swego rodzaju inwestowaniem, a wiêcej powrotem
œrodka p≥atniczego na rynek, co umo¿liwia zakup dóbr. W ten sposób ka¿da potencjalna si≥a
nabywcza wraca na rynek.
Prawo Rynków nadaje siê idealnie do wyjaœniania mechanizmów rynkowych, w szczególnoœci
Wielkiego Kryzysu w USA pod koniec lat 20. XX wieku i w latach 30.
W latach 1921-29 poda¿ pieniπdza w USA wzros≥a ok. 60% wskutek decyzji Rezerwy Federalnej
Stanów Zjednoczonych. Przyrost pieniπdza bez pokrycia w produkcji dawa≥ z≥udzenie bogactwa.
Innymi s≥owy ludziom, którzy otrzymywali pusty pieniπdz wydawa≥o siê, ¿e ich produkcja jest
wiêcej warta i ¿e za ten pieniπdz mogπ otrzymaæ wiêcej produktów wytwarzanych przez innych.
Skutkiem tego by≥ nienaturalny wzrost konsumpcji i spadek realnych oszczêdnoœci. Po stronie
przedsiêbiorstw pojawi≥a siê z kolei fala nieracjonalnych inwestycji opartych na rachunku
ekonomicznym zniekszta≥conym przez obecnoœæ pustego pieniπdza.
Okres Wielkiego Kryzysu stanowi≥ powrót do równowagi miêdzy konsumpcjπ a gromadzeniem
oszczêdnoœci.”
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Menger – relacjonizm. Carl Menger by≥ zwolennikiem relacjonistycznej teorii wartoœci. Twierdzi≥:
„Wartoœæ dóbr zale¿y od ich relacji do naszych potrzeb i nie jest ich wewnêtrznπ wartoœciπ. Wraz
ze zmianami w tej relacji wartoœæ pojawia siê i znika. Wartoœæ nie istnieje wiêc poza œwiadomoœciπ
cz≥owieka. Jest wiêc b≥êdem nazywanie rzeczy, która posiada wartoœæ dla cz≥owieka
podejmujπcego decyzjê ekonomicznπ wartoœciπ …. Czynnikiem determinujπcym wartoœæ dobra
nie jest ani iloœæ pracy i innych dóbr potrzebnych do jej odtworzenia, lecz wielkoœæ satysfakcji,
wynikajπcej ze œwiadomoœci jej zaspokojenia przez dane dobro”.
Dylemat spo≥eczny
Dylematy spo≥eczne. Œwiadomoœæ ich istnienia winna byæ dostêpna bieg≥ym od szacowania.
[za wikipedia] „Dylemat spo≥eczny to sytuacja wspó≥zale¿noœci, w której d≥ugoterminowy interes
spo≥eczny jest sprzeczny z doraŸnym interesem jednostki. Je¿eli wiêkszoœæ cz≥onków grupy
wybierze w≥asne korzyœci, to w konsekwencji ca≥a grupa traci.
Przyk≥ad 1: W czasie wyjπtkowo mroŸnej zimy lokatorzy próbujπ dogrzaæ swoje mieszkania za
pomocπ grzejników elektrycznych. Je¿eli wiêkszoœæ mieszkañców domu/osiedla w≥πczy wszystkie
mo¿liwe grzejniki to spowoduje to zak≥ócenie zasilania i przerwê w dostawie prπdu. W efekcie
wszyscy bêdπ marznπæ.
Przyk≥ad 2: Dla ka¿dego u¿ytkownika komunikacji miejskiej bardziej op≥acalna jest jazda "na
gapê", ni¿ kupowanie biletu. Je¿eli jednak wiêkszoœæ pasa¿erów przestanie kupowaæ bilety, to
transport miejski – z powodu braku funduszy – przestanie istnieæ. Stracπ na tym wszyscy
dotychczasowi pasa¿erowie.
Typy dylematów spo≥ecznych
Wyró¿nia siê dwa g≥ówne typy dylematów spo≥ecznych: dylemat ograniczonych zasobów oraz
dylemat dóbr publicznych. Ze wzglêdu na natychmiastowe wzmocnienie pozytywne i trudnoœæ
w przewidzeniu odroczonych, negatywnych skutków zachowañ eksploatacyjnych, dylematy
ograniczonych zasobów uwa¿ane sπ za groŸniejsze, ni¿ dylematy dóbr publicznych.
Dylemat ograniczonych zasobów
Dylemat ograniczonych zasobów, zwany te¿ pu≥apkπ spo≥ecznπ (social trap) to sytuacja, w której
okreœlona zbiorowoœæ osób (jednostek, wspólnot, organizacji, instytucji, pañstw) korzysta z tych
samych ciê¿ko odnawialnych lub nieodnawialnych dóbr (na przyk≥ad z zasobów naturalnych).
W doraŸnym interesie ka¿dej jednostki jest maksymalne korzystanie ze wspólnych zasobów;
dzia≥anie to przynosi najwiêksze, wymierne korzyœci. Jednak w sytuacji, w której wiêkszoœæ
cz≥onków zbiorowoœci wybierze strategiê eksploatacyjnπ, dochodzi do stanu dla wszystkich
gorszego, ni¿ stan poczπtkowy (wyczerpanie dóbr).
Podstawowym problemem jednostki w dylemacie ograniczonych zasobów jest pytanie "czy braæ"
i/lub "ile wziπæ", a sekwencja zdarzeñ jest nastêpujπca:

Najbardziej znanym przyk≥adem dylematu ograniczonych zasobów jest tragedia wspólnego
pastwiska.
Dylemat dóbr publicznych
Dylemat dóbr publicznych, zwany te¿ barierπ spo≥ecznπ (social fence) to sytuacja, w której
cz≥onkowie zbiorowoœci (wspólnoty, organizacji, instytucji, narodu, unii pañstw) muszπ w≥o¿yæ
jakieœ zasoby do wspólnej puli w celu stworzenia dobra publicznego, z którego potem bêdπ mogli
korzystaæ wszyscy cz≥onkowie zbiorowoœci. W doraŸnym interesie ka¿dej jednostki jest unikanie
partycypowania w tworzeniu dobra, je¿eli jednak wiêkszoœæ tak uczyni, to dobro nie powstanie.
Podstawowym problemem jednostki w dylemacie dóbr publicznych jest pytanie "czy daæ" i/lub "ile
daæ", a sekwencja zdarzeñ jest nastêpujπca:
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Wyœcig na dno
[za wikipedia] Wyœcig na dno (z ang. Race to the bottom) jest terminem okreœlajπcym fenomen
sta≥ego pomniejszania œwiadczeñ spo≥ecznych wywo≥anych wymuszonym przez miêdzynarodowπ
konkurencjê sta≥ym obni¿aniem podatków. W d≥ugim okresie ma to prowadziæ do rosnπcej biedy
i przemieszczaniem siê osób z nizin spo≥ecznych do krajów które jako ostatnie nie ogranicza≥y
œwiadczeñ spo≥ecznych, a w rezultacie zmuszajπc nawet te kraje do zniesienia ich. Termin zosta≥ po
raz pierwszy u¿yty przez L. Brandeisa, sêdziego amerykañskiego Sπdu Najwy¿szego w 1933 roku.
Wyœcig na dno a teoria gier
Problem wyœcigu na dno, z perspektywy teorii gier mo¿e zostaæ wyjaœniony za pomocπ dylematu
wiêŸnia. Dylemat wiêŸnia opisuje przypadek, gdy optymalny rezultat dla ca≥ej grupy jest wynikiem
wspó≥pracy jednostek biorπcych udzia≥ w grze. Rezultat ten jest jednak zagro¿ony przez fakt, ¿e
optymalny wynik dla pojedynczego gracza ma miejsce w przypadku, gdy gracz zrywa wspó≥pracê,
podczas gdy inni nadal ze sobπ wspó≥pracujπ.
Ekonomicznym przyk≥adem "wyœcigu na dno" jest konkurencja podatkowa pomiêdzy pañstwami.
Ka¿de pañstwo zauwa¿a zyski z posiadania wysokiego CIT w celu wyrównywania pozycji
pracodawców i pracowników w spo≥eczeñstwie. Z drugiej strony, ka¿de pañstwo indywidualnie
mo¿e zyskaæ ustanawiajπc ni¿szy CIT ni¿ inni, zwiêkszajπc tym samym swojπ atrakcyjnoœæ dla
zagranicznych firm, zachêcajπc je do osiedlenia siê na w≥asnym terytorium. Takie dzia≥anie jest
szkodliwe dla ka¿dego innego pañstwa. By zachowaæ równowagê, inne pañstwa muszπ te¿ obni¿yæ
CIT (co odbija siê na wyrównywaniu pozycji pracowników i pracodawców). Optymalnym
rozwiπzaniem dla wszystkich by≥aby umowa zak≥adajπca sta≥e, równe stawki podatkowe.
Wystêpowanie i ograniczenia
Wyœcig na dno natrafia na trudnoœci w postaci kosztów przemieszczania kapita≥u miêdzy krajami,
uruchamiania produkcji w nowych miejscach itd. Istotnπ role odgrywa tak¿e koniecznoœæ
porzucenia ju¿ wykwalifikowanej kadry pracowniczej, odleg≥oœæ w nowym miejscu do bogactw
naturalnych, czy infrastruktura.
Zjawisko to mo¿e wystêpowaæ w obrêbie pañstw, np. miêdzy ró¿nymi stanami, czy
województwami, które tak¿e sπ konkurentami jeœli chodzi o zachêcanie firm do za≥o¿enia siedziby
na swoim terytorium. W przypadku takim w≥adza pañstwowa mo¿e interweniowaæ, zapobiegaæ
wyœcigowi, efektywniej, ni¿ to ma miejsce w przypadku miêdzynarodowym.
W rzeczywistoœci, wyœcigi na dno wystêpujπ rzadziej, ni¿ mia≥o to miejsce w przewidywaniach
krytyków globalizacji. Pañstwa czêstπ decydujπ siê podtrzymaæ istniejπcy system podatkowy,
nawet je¿eli oznacza to pewne straty na rzecz rajów podatkowych.
Wnioski
W swoim poczπtkowym stadium wyœcig na dno mo¿e mieæ pozytywne oddzia≥ywanie na wszystkie
pañstw, gdy¿ pomaga zwalczaæ nadmierne obciπ¿enia podatkowe. W d≥ugim okresie prowadzi
jednak do tak znacznego obni¿enia wp≥ywów do bud¿etu, ¿e pañstwo nie jest w stanie staæ na stra¿y
przestrzegania pewnych standardów pracowniczych, czy nie ma mo¿noœci ufundowania
jakichkolwiek œwiadczeñ spo≥ecznych bπdŸ zwalczania efektów zewnêtrznych.
Wed≥ug tej teorii wyœcigi na dno ograniczajπ tak¿e w pewnym stopniu zakres mo¿liwoœci instytucji
rzπdowych pañstwa, gdy¿ zabierana jest im mo¿liwoœæ wprowadzenia ustaw poszerzajπcych
prawa pracownicze, czy ochronê œrodowiska, w stopniu wiêkszym ni¿ ma to miejsce u pañstw
oœciennych.
Niektórzy ekonomiœci uwa¿ajπ, ¿e zjawisko to nie musi prowadziæ do dalszego zubo¿enia osób
z nizin spo≥ecznych, a wrêcz przeciwnie. Ni¿sze obciπ¿enia podatkowe oznaczajπ dla firmy ni¿sze
koszty, a to z kolei implikuje ni¿sze ceny produktów firmy.”
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Dylemat wiêŸnia
[za wikipedia] „Dylemat wiêŸnia – problem w teorii gier. Jest oparty na dwuosobowej grze o sumie
niezerwoej, w której ka¿dy z graczy mo¿e zyskaæ oszukujπc przeciwnika, ale obaj stracπ jeœli obaj
bêdπ oszukiwaæ. Dylemat ten jest wiêc niekooperacyjnπ (o czêœciowym konflikcie) grπ o sumie
niezerowej, poniewa¿ strategia konfliktu przewa¿a nad strategiπ pokojowπ: najwiêcej mo¿na
zyskaæ oszukujπc, a najwiêcej straciæ idπc na wspó≥pracê. W odró¿nieniu jednak od dylematu
kurczaków w tej grze istnieje wiêksze pole do wspó≥pracy, która mo¿e zaistnieæ w strategiach
wielokrotnego dylematu wiêŸnia.
Dylemat wiêŸnia zosta≥ wymyœlony przez dwóch pracowników RAND Corporation: Melvin
Dreshera i Merrill Flood w 1950 roku. Albert W. Tucker sformalizowa≥ jego zasady i jako pierwszy
u¿y≥ nazwy dylemat wiêŸnia (Poundstone, 1992). W klasycznej formie jest przedstawiany
nastêpujπco:
Dwóch podejrzanych zosta≥o zatrzymanych przez policjê. Policja, nie majπc wystarczajπcych
dowodów do postawienia zarzutów, rozdziela wiêŸniów i przedstawia ka¿demu z nich tê samπ
ofertê: jeœli bêdzie zeznawaæ przeciwko drugiemu, a drugi bêdzie milczeæ, to zeznajπcy wyjdzie na
wolnoœæ, a milczπcy dostanie dziesiêcioletni wyrok. Jeœli obaj bêdπ milczeæ, obaj odsiedzπ
6 miesiêcy za inne przewinienia. Jeœli obaj bêdπ zeznawaæ, obaj dostanπ piêcioletnie wyroki.
Ka¿dy z nich musi podjπæ decyzjê niezale¿nie i ¿aden nie dowie siê czy drugi milczy czy zeznaje, a¿
do momentu wydania wyroku. Jak powinni postπpiæ?
Jeœli za≥o¿ymy, ¿e ka¿dy z wiêŸniów woli krótszy wyrok ni¿ d≥u¿szy i ¿e ¿adnemu nie zale¿y na
niskim wyroku drugiego, mo¿emy opisaæ ten dylemat w terminach teorii gier. WiêŸniowie grajπ
wtedy w grê, w której dopuszczalne strategie to: wspó≥pracuj (milcz) i oszukuj (zeznawaj). Celem
ka¿dego gracza jest maksymalizacja swoich zysków, czyli uzyskanie jak najkrótszego wyroku.
W tej grze oszukuj jest strategiπ œciœle dominujπcπ: niezale¿nie od tego co robi przeciwnik, zawsze
bardziej op≥aca siê oszukiwaæ ni¿ wspó≥pracowaæ. Jeœli wspó≥wiêzieñ milczy, oszukiwanie skróci
wyrok z szeœciu miesiêcy do zera. Jeœli wspó≥wiêzieñ zeznaje, oszukiwanie skróci wyrok
z dziesiêciu lat do piêciu. Ka¿dy gracz racjonalny bêdzie zatem oszukiwa≥ i jedynπ równowagπ
Nasha jest sytuacja, gdy obaj gracze oszukujπ. W efekcie obaj zyskajπ mniej, ni¿ gdyby obaj
wspó≥pracowali.
Iterowany dylemat wiêŸnia (patrz ni¿ej) polega na rozgrywaniu tej samej gry wielokrotnie. Wtedy
ka¿dy gracz ma mo¿liwoœæ ukarania drugiego gracza za oszukiwanie w poprzedniej rundzie. W tej
sytuacji, jeœli straty wynikajπce z ukarania bêdπ wiêksze ni¿ zyski z oszukiwania, wspó≥praca obu
graczy mo¿e utworzyæ stan równowagi. Taka gra mo¿e mieæ te¿ wiele innych stanów równowagi.
Strategie w klasycznym dylemacie wiêŸnia
Poni¿sza tabela przedstawia mo¿liwe wyniki gry:

Przyk≥adowa macierz wyp≥at:

W ogólnej postaci, dylemat przedstawia siê jako macierz:
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T okreœla pokusê zdrady, R – nagrodê za wspó≥pracê, P – karê za zdradê, a S – wyp≥atê oszukanego.
Aby gra spe≥nia≥a warunki dylematu, muszπ byæ spe≥nione nastêpujπce nierównoœci:
T>R>P>S
Te warunki zapewniajπ, ¿e oszukiwanie jest w ka¿dej sytuacji bardziej op≥acalne ni¿ wspó≥praca
i jednoczeœnie ¿e obaj tracπ gdy obaj oszukujπ. W przypadku iterowanego dylematu wiêŸnia,
powinien zachodziæ dodatkowy warunek:[2]
2R>T+S
Jeœli nie jest on spe≥niony, wspó≥praca graczy nie daje im wiêkszych zysków ni¿ naprzemienne
oszukiwanie siê.
Szczególny, prosty przypadek, uzyskuje siê gdy zysk z oszukania jest niezale¿ny od decyzji
przeciwnika i gdy koszt bycia oszukanym jest niezale¿ny od naszej decyzji, czyli:
T+S = P+R.
Iterowany dylemat wiêŸnia
W iterowanym dylemacie wiêŸnia, ci sami gracze grajπ wielokrotnie ze sobπ, wybierajπc strategie
w kolejnych rundach na podstawie wczeœniejszych rund. Robert Aumann pokaza≥ w 1959 roku, ¿e
w nieskoñczonym ciπgu takich rozgrywek, wspó≥praca mo¿e byæ stanem równowagi.
W przypadku gdy wiadomo, ile dok≥adnie bêdzie rozgrywek, optymalna jest strategia Zawsze
Oszukuj. Wynika to z nastêpujπcego rozumowania: w ostatniej rundzie mo¿na równie dobrze
oszukaæ, poniewa¿ przeciwnik nie bêdzie mia≥ ju¿ okazji ukaraæ za to zagranie. Dlatego obaj
gracze w ostatniej rundzie oszukajπ. Zatem w przedostatniej rundzie równie¿ op≥aca siê oszukaæ,
poniewa¿ w ostatniej rundzie przeciwnik i tak oszuka itd. Zatem aby pojawi≥a siê wspó≥praca,
liczba rund musi byæ losowa, albo przynajmniej nieznana graczom.
W 1984 roku Robert Axelrod zaprosi≥ akademików z ca≥ego œwiata do uczestnictwa w turnieju dla
programów komputerowych, grajπcych w iterowany dylemat wiêŸnia. Przysy≥ane programy
ró¿ni≥y siê pod wzglêdem z≥o¿onoœci, startowego zachowania, reakcji na dzia≥anie przeciwnika
itp. Wyniki pokaza≥y, ¿e przy wielokrotnych rozgrywkach, egoistyczne strategie dawa≥y œrednio
bardzo ma≥e wygrane w porównaniu z bardziej altruistycznymi. Axelrod pokaza≥ w ten sposób
mo¿liwoœæ ewolucyjnego wykszta≥cenia siê zachowañ altruistycznych z nastawionych na w≥asny
zysk, wy≥πcznie za pomocπ selekcji naturalnej.
Najlepszπ deterministycznπ strategiπ w tym turnieju okaza≥a siê strategia wet za wet (strategia coœ
za coœ), którπ zg≥osi≥ Anatol Rapoport. By≥a ona jednoczeœnie najprostszπ zg≥oszonπ – jej ca≥y
program w jêzyku BASIC zajmowa≥ cztery linie. Strategia polega≥a na wspó≥pracy w pierwszej
rundzie, a w ka¿dej kolejnej robieniu tego co przeciwnik robi≥ w poprzedniej.
W niektórych sytuacjach lepsza by≥a lekko zmodyfikowana strategia wet za wet z wybaczaniem.
W strategii tej, jeœli przeciwnik oszukiwa≥, z ma≥ym prawdopodobieñstwem (1%-5%) gracz
wybacza≥ i w kolejnej rundzie dalej wspó≥pracowa≥. Pozwala≥o to na przerwanie ciπgu
wzajemnych zdrad, w którym dwie strategie wet za wet mog≥y utykaæ w nieskoñczonoœæ.
Analizujπc najlepsze strategie, Axelrod przedstawi≥ kilka cech którymi siê one wyró¿nia≥y:
Przyjaznoœæ
oznaczajπca nie oszukiwanie dopóki przeciwnik tego nie zrobi≥.
Mœciwoœæ
oznaczajπca reagowanie na zdradê przeciwnika. Bez tej cechy, strategia nie mog≥a
dawaæ dobrych rezultatów. Przyk≥adowo strategia Zawsze Wspó≥pracuj dawa≥a bardzo
kiepskie wyniki, gdy¿ wielu przeciwników bezlitoœnie wykorzystywa≥o takiego gracza.
Sk≥onnoœæ do wybaczania
oznaczajπca wracanie do wspó≥pracy po okresie zemsty za oszustwo. To pozwala≥o
uzyskaæ znacznie lepsze wyniki ni¿ ciπg≥e wzajemne mszczenie siê.
Brak zazdroœci
oznaczajπca nie staranie siê uzyskaæ lepszego wyniku ni¿ przeciwnik.
Axelrod wywnioskowa≥, na podstawie tego eksperymentu, ¿e dbanie wy≥πcznie o w≥asne zyski
mo¿na czêsto najlepiej realizowaæ bêdπc przyjaznym i wybaczajπcym.
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W jednorazowym dylemacie wiêŸnia, oszukiwanie jest zawsze najlepszym rozwiπzaniem,
niezale¿nie od tego co robi przeciwnik. W iterowanym, optymalna strategia zale¿y od tego jak
grajπ przeciwnicy i jak reagujπ na wspó≥pracê i zdradê. Przyk≥adowo, gdyby wszyscy gracze grali
strategiπ Zawsze Oszukuj, to jeden gracz grajπcy strategiπ Wet Za Wet uzyska≥by nieco gorszy
wynik ni¿ reszta. Gdyby wszyscy gracze grali strategiπ Zawsze Wspó≥pracuj, znacznie lepszy wynik
uzyska≥by jeden gracz grajπcy strategiπ Zawsze Oszukuj.
W pewnych sytuacjach optymalna okazuje siê strategia zwana Pavlov. Polega ona na wspó≥pracy
w pierwszej rundzie i zawsze jeœli w poprzedniej rundzie gracze zagrali tak samo. Jeœli
w poprzedniej rundzie gracze zagrali ró¿nie, strategia ka¿e zdradziæ.
Znajdowanie optymalnych strategii
W ogólnoœci, optymalne strategie znajduje siê na dwa sposoby:
1. Analitycznie: Jeœli statystyczne wystêpowanie wszystkich strategii w grze jest znane (np. 50%
wet za wet i 50% zawsze wspó≥pracuj), optymalnπ strategiê mo¿na wyliczyæ na tej podstawie.
2. Metoda Monte Carlo: Symulujπc wiele rozgrywek i usuwajπc strategie które dajπ najgorsze
wyniki, zastêpujπc je tymi które dajπ najlepsze. Aby uniezale¿niæ koñcowy wynik od
poczπtkowego rozk≥adu, mo¿na dodaæ losowe mutacje do powielanych strategii, uzyskujπc
algorytm genetyczny do znajdowania strategii optymalnej. Eksperymenty pokazujπ ¿e ta
metoda zwykle prowadzi do opracowania strategii wet za wet (Chess 1988), ale nie ma dowodu
¿e zawsze tak musi byæ.
Mimo ¿e wet za wet jest uwa¿ana za najlepszπ strategiê, w zawodach urzπdzonych
w dwudziestolecie zawodów Axelroda wygra≥a zupe≥nie inna strategia. Zaproponowa≥a jπ dru¿yna
z Uniwersytetu w Southampton. Opiera≥a siê ona na wspó≥pracy pomiêdzy programami
przys≥anymi przez tê dru¿ynê, tak aby uzyskaæ maksymalny wynik jednego z tych programów.
Uniwersytet przys≥a≥ 60 programów, które by≥y napisane tak, aby rozpoznaæ siê wzajemnie na
podstawie pierwszych 5-10 posuniêæ. Po rozpoznaniu, jeden program zawsze wspó≥pracowa≥
a drugi zawsze oszukiwa≥, tak aby daæ maksymalny zysk oszukujπcemu. Grajπc przeciwko
przeciwnikowi nie z Southampton, program poœwiêcajπcy siê zawsze oszukiwa≥, tak aby
zminimalizowaæ zysk przeciwnika, a program wygrywajπcy stosowa≥ wet za wet. W rezultacie,
dru¿yna zajê≥a pierwsze trzy miejsca (i wiele ostatnich).
Powy¿sza strategia wykorzysta≥a fakt, ¿e w tym turnieju mo¿na by≥o zg≥aszaæ wiele programów,
a wynik by≥ mierzony dla najlepszego z nich. Dlatego poœwiêcanie w≥asnych graczy pozwoli≥o
uzyskaæ lepszy rezultat. Gdy ka¿da dru¿yna mo¿e zg≥osiæ tylko jednego gracza, wet za wet
pozostaje optymalnπ mo¿liwoœciπ. Przyk≥ad ten pokazuje dodatkowo mo¿liwoœci jakie daje
uzgadnianie strategii przed przystπpieniem do gry. Podobne sytuacje opisa≥ wczeœniej Richard
Dawkins w ksiπ¿ce Samolubny gen.
Dylemat wiêŸnia stanowi podstawê niektórych teorii ludzkiej wspó≥pracy i zaufania. Zak≥adajπc
¿e mo¿e on modelowaæ interakcje w spo≥eczeñstwie, powstawanie zaufania mo¿na przedstawiaæ
jako wynik iterowanego dylematu wiêŸnia pomiêdzy wieloma graczami.
Dylemat wiêŸnia w wersji ciπg≥ej
Wiêkszoœæ prac dotyczπcych iterowanego dylematu wiêŸnia skupia siê na przypadku dyskretnych,
w którym gracze mogπ albo wspó≥pracowaæ albo oszukiwaæ. Mo¿na jednak rozwa¿aæ te¿
przypadek ciπg≥y, w którym strategia gracza mo¿e przyjmowaæ wartoœci poœrednie. Le i Boyd
pokazali, ¿e w takim przypadku wspó≥praca pojawia siê znacznie rzadziej. Wynika to z prostego
argumentu: w takiej wersji, jeœli poczπtkowo gracze oszukujπ, gracze lekko wspó≥pracujπcy
zyskujπ bardzo niewiele grajπc ze sobπ. W dyskretnej wersji, gracze wspó≥pracujπcy ze sobπ
uzyskujπ znacznπ przewagê nad graczami oszukujπcymi siê nawzajem. Wynik ten ma znaczenie w
modelowaniu zachowañ zwierzπt stadnych. Poniewa¿ zwykle majπ one znacznie wiêcej
mo¿liwoœci interakcji ni¿ tylko dwie skrajne, mo¿e to wyjaœniaæ czemu zachowanie wet za wet jest
spotykane bardzo rzadko, mimo ¿e teoretycznie jest optymalne.
Wp≥yw doœwiadczenia
Jeœli gracze mogπ uczyæ siê oceniaæ prawdopodobne zachowanie przeciwnika, mogπ
dostosowywaæ do tego swoje w≥asne zachowanie. Statystyka pokazuje, ¿e poczπtkujπcy gracze z
wiêkszym prawdopodobieñstwem uzyskujπ nietypowo wysokie lub nietypowo niskie wyniki. Jeœli
grajπ potem na podstawie tych doœwiadczeñ (czêœciej wspó≥pracujπc lub oszukujπc z ich powodu),
wp≥ywa to równie¿ na ich przysz≥e wyniki. W ten sposób wczesne doœwiadczenia majπ wiêkszy
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wp≥yw na sumaryczny wynik graczy ni¿ takie same póŸniejsze doœwiadczenia. Ten efekt dobrze
modeluje istnienie kszta≥tujπcych doœwiadczeñ u m≥odych ludzi.
Prawdopodobieñstwo oszukiwania w grupie mo¿na zredukowaæ przez zbudowanie pomiêdzy
graczami zaufania bazujπcego na wspó≥pracy we wczeœniejszych grach. Poœwiêcanie siê
niektórych graczy mo¿e po poczπtkowym okresie strat przekonaæ wiêkszπ czêœæ grupy do
wspó≥pracy, co w efekcie przynosi zyski wszystkim grajπcym. Efekt ten jest szczególnie silny
w ma≥ych grupach. Takie procesy sπ przedmiotem intensywnych badañ dotyczπcych altruizmu
wzajemnego, doboru grupowego i doboru krewniaczego.
Racjonalnoœæ i nadracjonalnoœæ
Douglas Hofstadler w ksiπ¿ce Metamagical zaproponowa≥ wprowadzenie konkurencyjnego
pojêcia do racjonalnoœci, która ka¿e graczom oszukiwaæ i uzyskiwaæ ni¿szy wynik. W jego
definicji, prawdziwie racjonalny gracz (nadracjonalny) powinien przewidywaæ równie¿
przypuszczalne zachowanie swojego przeciwnika i zak≥adaæ ¿e przeciwnik postπpi tak samo.
W takiej sytuacji bardziej op≥acalne jest wspó≥pracowanie.
Przyk≥ady w œwiecie rzeczywistym
Istnieje wiele sytuacji w których interakcje w spo≥eczeñstwie jak i w przyrodzie charakteryzujπ siê
podobnymi wyp≥atami jak w dylemacie wiêŸnia. Z tego powodu dylemat ten jest badany w wielu
naukach spo≥ecznych takich jak ekonomia, polityka czy socjologia, jak równie¿ w naukach
biologicznych takich jak etologia i biologia ewolucyjna. Wiele procesów w przyrodzie mo¿na
równie¿ modelowaæ w postaci niekoñczπcej siê gry w iterowany dylemat wiêŸnia.
W politologii, przyk≥adowym scenariuszem sπ dwa pañstwa uwik≥ane w wyœcig zbrojeñ. Ka¿de
z nich ma dwie mo¿liwoœci: albo zwiêkszyæ wydatki na zbrojenia albo podpisaæ porozumienie o ich
zmniejszeniu. ¯adna ze stron nie mo¿e byæ pewna czy druga dotrzyma warunków porozumienia.
W rezultacie, racjonalnπ decyzjπ ka¿dego pañstwa jest rozwój militarny.
W sporcie, podobny dylemat dotyczy wszystkich szkodliwych dla zdrowia zabiegów
poprawiajπcych szanse zwyciêstwa. Przyk≥adami mo¿e byæ doping bπdŸ gwa≥towne tracenie wagi
tak aby trafiæ do ni¿szej kategorii wagowej. Zawodnik który tego nie robi (wspó≥pracuje) mo¿e
straciæ szanse na zwyciêstwo. W momencie gdy wszyscy tak robiπ, sensownoœæ zawodów staje siê
problematyczna.
Innym przyk≥adem zwiπzanym ze sportem jest sytuacja w zawodach kolarskich. Czêstπ sytuacjπ
jest gdy dwóch zawodników wyprzedza peleton, zmieniajπc siê na mêczπcej przedniej pozycji. Jeœli
¿aden z zawodników nie bêdzie siê stara≥ jechaæ jako pierwszy, peleton szybko ich dogoni. Jeœli
tylko jeden z nich bêdzie to robi≥, istnieje du¿a szansa ¿e zawodnik który jecha≥ za nim i dziêki temu
mniej siê mêczy≥, wyprzedzi go tu¿ przed metπ.
W przemyœle reklamowym, sytuacja podobna do dylematu wiêŸnia odnosi siê do towarów które
ludzie kupujπ niezale¿nie od tego czy sπ reklamowane. Przyk≥adowo gdy dwie firmy sprzedajπ
papierosy na tym samym rynku, zysk ka¿dej z nich zale¿y g≥ównie od tego ile sprzeda druga firma.
Jeœli obie przeznaczπ wiêcej pieniêdzy na reklamy, ich efekty siê zniosπ. Jednak jeœli tylko jedna
firma bêdzie reklamowaæ swoje produkty, zyska znacznie wiêcej ni¿ druga. Obu firmom zale¿y
wtedy na tym ¿eby wszyscy ograniczyli swoje wydatki na reklamê. W rzeczywistoœci w USA
producenci papierosów aktywnie wspierali uchwalenie prawa zabraniajπcego ich reklamowania.
W informatyce, udostêpnianie programów na publicznej licencji GNU (jak np. Linux) jest
odpowiednikiem wspó≥pracy w dylemacie wiêŸnia. Ka¿da firma która udostêpnia takie
oprogramowanie, u≥atwia prace innym firmom, które mogπ z niego korzystaæ przy tworzeniu
w≥asnych produktów. Ka¿de ulepszenie takiego oprogramowania musi zostaæ równie¿
udostêpnione na publicznej licencji, co wymusza wspó≥pracê pomiêdzy rywalizujπcymi firmami.
W ochronie œrodowiska, dbanie o czystoœæ wód, powietrza, utylizacja odpadów etc., sπ dzia≥aniami
odpowiadajπcymi wspó≥pracy, które wymagajπ wysi≥ku. Znacznie ≥atwiej jest nie podejmowaæ tej
wspó≥pracy a korzystaæ z wysi≥ku innych na rzecz czystego œrodowiska - to postawa oszusta. Kiedy
jednak wszyscy bêdπ oszukiwaæ i zaœmiecaæ œrodowisko, ¿ycie w nim stanie siê uciπ¿liwe.
W systemie podatkowym, ka¿dy kto p≥aci nale¿ne podatki przyczynia siê do finansowania zadañ
i potrzeb publicznych. Oszuœci którzy starajπ siê unikaæ p≥acenia podatków, czerpiπc z tego
doraŸne korzyœci finansowe, najczêœciej korzystajπ na równi z innymi z infrastruktury, edukacji,
systemu opieki zdrowotnej etc., finansowanych z podatków, które p≥acπ inni.”

- 235 -

ARTYKU£Y PROGRAMOWE

SYMPOZJUM
Dylemat wspólnego pastwiska
[za wikipedia] Dylemat wspólnego pastwiska „(dylemat wspólnych zasobów) - jeden z dylematów
spo≥ecznych, który powsta≥ w oparciu o b≥πd intelektualny pomieszania pojêæ „wspólnoœci dóbr”
z desygnatem „dóbr niczyich”.
Opisuje korzystanie ze wspólnego pastwiska dla byd≥a. Ka¿dy z hodowców posiada w≥asne
pastwisko, ale majπ oni równie¿ dostêp do wspólnego pastwiska. Gdy jeden z nich zaczyna
nadmiernie korzystaæ ze wspólnego pastwiska, to zyskuje, gdy¿ oszczêdza swojej ziemi, a korzysta
z dobra publicznego. Gdy jednak pozostali hodowcy zaczynajπ myœleæ podobnie i nadmiernie
korzystajπ z pastwiska to doprowadzajπ do jego degradacji, w zwiπzku z czym ostatecznie wszyscy
tracπ (dylemat zosta≥ opisany w The Tragedy of the Commons w 1968 przez Garretta Hardina).
Badaniami tego typu zachowañ zajmowa≥ siê m.in. Kevin Brechner. Przeprowadzi≥ on
eksperyment, w którym zaproponowa≥ trzyosobowym grupom studentów mo¿liwoœæ zaliczenia
trzygodzinnych zajêæ laboratoryjnych w ciπgu pó≥ godziny, jeœli zdobêdπ w pewnej grze
150 punktów. Uczniowie mieli naciskaæ guzik, a ka¿dorazowa taka czynnoœæ odejmowa≥a ze
wspólnego konta 1 punkt i dodawa≥a go do konta danego studenta. Wspólne konto oznaczone by≥o
na tablicy za pomocπ dwudziestu œwiate≥ek, które gas≥y kolejno, gdy przez graczy by≥y zdobywane
punkty. Konto to by≥o odnawialne w okreœlonym tempie: kiedy niemal wszystkie lampki siê pali≥y,
odnawianie nastêpowa≥o bardzo szybko, gdy¿ co dwie sekundy. Kiedy liczba zapalonych lampek
spad≥a poni¿ej 3/4 ca≥oœci, odnawianie przebiega≥o ju¿ w tempie czterech sekund. Spadek iloœci
œwiecπcych siê lampek poni¿ej po≥owy to przyrost w tempie szeœciu sekund, a poni¿ej jednej
czwartej w tempie oœmiu sekund. Po zdobyciu ostatniego punktu gra by≥a skoñczona. Gdy studenci
nie mogli siê porozumiewaæ ich wyniki by≥y s≥abe i wynosi≥y oko≥o 14 punktów na ka¿dego. Gdy
natomiast mogli siê ze sobπ kontaktowaæ ich rezultat by≥ lepszy, jednak nadal nie mogli uzyskaæ
optymalnego tempa i grê koñczyli z wynikiem oko≥o 70 punktów, co nie by≥o nawet po≥owπ
wymaganπ do zaliczenia przedmiotu.
Tragedia wspólnego pastwiska (Tragedy of the commons) – koncepcja mikroekonomiczna
omawiajπca pu≥apkê spo≥ecznπ, w której indywidualny zysk jednego z uczestników spo≥ecznoœci
prowadzi do strat dla spo≥ecznoœci jako ca≥oœci.
Koncepcja prowadzi do wniosku, ¿e nieograniczony dostêp do ograniczonych dóbr publicznych –
np. pastwiska – prowadzi do ich wyeksploatowania.
Istota problemu
Tragedia wspólnego pastwiska pokazuje wartoœæ wspó≥pracy przy korzystaniu z dóbr publicznych
(wspólnych) o ograniczonej pojemnoœci. Zbyt du¿a liczba u¿ytkowników dobra wspólnego mo¿e
doprowadziæ do zniszczenia tego dobra. Z kolei pojedyncza osoba korzystajπca z dobra
publicznego bardziej, ni¿ siê jej nale¿y (efekt gapowicza)), zawsze na tym zyskuje. W ujêciu teorii
gier wyp≥ata dla dodatkowego u¿ytkownika dobra publicznego bêdzie zawsze wy¿sza ni¿
indywidualne obni¿enie wyp≥at wszystkich innych u¿ytkowników, ale po pewnym czasie
jednostkowe wyp≥aty obni¿π siê tak, ¿e u¿ytkowanie dobra stanie siê nieop≥acalne.
Niektóre dobra publiczne, np. zasoby
kulturalne w postaci cyfrowej, nie
podlegajπ wyczerpaniu, dlatego
wed≥ug zwolenników ruchu wolnej
kultury koncepcji tej nie mo¿na odnosiæ
do w≥asnoœci intelektualnej czy dóbr
kultury.
Przyk≥ad:
Po raz pierwszy na problem wyczerpywania dóbr publicznych zwróci≥
uwagê w 1832 brytyjski ekonomista
William Forster Lloyd. W czasach
bardziej wspó≥czesnych zosta≥ on
rozpropagowany przez biologa
Garretta Hardina, który opisa≥ go
i nazwa≥ "tragediπ" w miesiêczniku
"Science" w 1968.
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Hardin opisa≥ tragediê na przyk≥adzie wiejskich wspólnot, które wypasa≥y mleczne krowy na
wspólnych pastwiskach (ang. The commons). Krów pas≥o siê akurat tyle (np. 100), aby trawa na
pastwisku mog≥a odrastaæ. Ale jeden z rolników stwierdzi≥, ¿e doda do takiego stada jeszcze jednπ
swojπ krowê, co pozwoli≥o mu na wiêksze przychody z mleka. Krów od tego czasu by≥o 101, a rolnik
by≥ zadowolony, bo wypasa≥ kolejnπ krowê. Efekt dla ca≥ego pastwiska, które zaczê≥o mieæ wiêcej
krów ni¿ mog≥o wy¿ywiæ, nie by≥ jeszcze widoczny. Gdy dowiedzieli siê o tym inni mieszkañcy
wioski, wyprowadzili na wspólne pastwisko kolejne krowy: 102. i nastêpne. Po jakimœ czasie trawa
na pastwisku przesta≥a odrastaæ, a pastwisko ostatecznie zosta≥o wyja≥owione. Mieszkañcy stracili
pastwisko, a ich krowy przesta≥y dawaæ mleko. Nieprzestrzeganie umowy korzystania z pastwiska
przez kilka osób doprowadzi≥o do jego zniszczenia.
Jako wspó≥czesny przyk≥ad dóbr dotkniêtych przez tê pu≥apkê spo≥ecznπ podawane sπ:
! drogi, które majπ przyspieszaæ i u≥atwiaæ komunikacjê – zbyt du¿a liczba samochodów powoduje
korki, utrudnia i spowalnia komunikacjê;
! ≥owiska, które wyczerpujπ siê przy intensywnej eksploatacji;
! parki i tereny rekreacyjne, które tracπ swojπ funkcjê, gdy korzysta z nich zbyt wiele osób.
Rozwiπzania problemu
Rozwiπzaniem tragedii wspólnego pastwiska mo¿e byæ regulacja administracyjna dostêpu do
dóbr publicznych. Sam Hardin twierdzi≥, ¿e jego teoria opisuje raczej "nieuregulowane
wspólnoty" (The Tragedy of the Unregulated Commons.
Historycznym rozwiπzaniem problemu wspólnot w Anglii by≥ proces grodzenia, który doprowadzi≥
do wydzielenia w≥asnoœci prywatnej i poczπtku rewolucji przemys≥owej.”
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Dylemat podró¿nika w teorii gier
[za wikipedia] „Dylemat podró¿nika w teorii gier, jest grπ o sumie niezerowej sformu≥owanπ
przez Kaushika Basu w 1994. Zasady tej gry sπ nastêpujπce:
Linia lotnicza zgubi≥a dwie walizki, nale¿πce do dwóch podró¿nych. Walizki by≥y identyczne
i mia≥y takπ samπ zawartoœæ. Linia oferuje odszkodowanie za ich zgubienie, ale w kwocie nie
wiêkszej ni¿ $100. Aby okreœliæ wartoœæ walizek, ich w≥aœciciele proszeni sπ niezale¿nie od siebie o
napisanie kwoty jakiej oczekujπ – nie mniejszej ni¿ $2 i nie wiêkszej ni¿ $100. Jeœli napiszπ takπ
samπ kwotê, zostanie ona uznana za wiπ¿πcπ i obaj otrzymajπ odszkodowanie tej wysokoœci. Jeœli
napiszπ ró¿ne kwoty, za wiπ¿πcπ zostanie uznana ni¿sza kwota. Dodatkowo, ten kto napisze ni¿szπ
kwotê, dostanie bonus w wysokoœci $2, a ten kto napisze wy¿szπ, straci $2 ze swojego
odszkodowania.
Wariantem tej gry jest ograniczenie wyboru graczy do dwóch kwot: $2 i $3. W tej postaci, gra jest
identyczna matematycznie do dylematu wiêŸnia. Dylemat podró¿nika mo¿e byæ wiêc traktowany
jako jego uogólnienie. Jest równie¿ powiπzany z grπ zgadnij 2/3 œredniej, poniewa¿ podobnie jak
w niej, mo¿na znaleŸæ równowagê Nasha przez iterowanπ eliminacjê strategii dominujπcych
i podobnie jak w niej, eksperymenty pokazujπ ¿e ludzie grajπ zupe≥nie inaczej ni¿ wynika≥oby to
z przewidywañ teorii.
Analiza gry
Jeœli przewidujemy ¿e przeciwnik napisze wartoœæ $100, najbardziej op≥aca nam siê napisaæ $99.
Nasza nagroda wyniesie wtedy $101. Jeœli jednak przeciwnik przewidzi, ¿e bêdziemy chcieli
napisaæ $99, sam napisze $98 (jego nagroda wyniesie wtedy $100, a nasza $96). Kontynuujπc to
rozumowanie, dojdziemy do wniosku ¿e od ka¿dej strategii $X lepsza jest strategia X-$1,
z wyjπtkiem $2, które sπ minimalnπ wartoœciπ. Zgodnie z teoriπ gier, napisanie $2 jest wiêc
strategiπ dominujπcπ i jedynπ równowagπ Nasha jest sytuacja, gdy obaj gracze dostajπ $2.
Eksperymenty, w których gracze grajπ w tê grê na prawdziwe pieniπdze, pokazujπ jednak ¿e
wiêkszoœæ ludzi podaje kwoty bliskie $100. Co wiêcej, strategiê takπ stosujπ ludzie zarówno nie
znajπcy teorii gier jak i ci którzy jπ znajπ. Dodatkowo, gracze grajπcy w ten sposób zyskujπ
znacznie wiêcej ni¿ gdyby grali strategiπ optymalnπ wed≥ug teorii.
Oznacza to nie tylko ¿e ludzie nie grajπ racjonalnie, ale te¿ ¿e zyskujπ wiêcej ni¿ gdyby tak grali.
Ten paradoks stanowi podstawê do opracowywania teorii konkurencyjnych do teorii racjonalnego
wyboru. Przyk≥adowo, strategia nadracjonalna w tej grze ka¿e zawsze wybieraæ wartoœæ $100,
zak≥adajπc ¿e przeciwnik dojdzie do tego samego wniosku.”
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Paradoks g≥osowania Arrowa
[za wikipedia] „Paradoks g≥osowania Arrowa – twierdzenie sformu≥owane przez amerykañskiego
ekonomistê Kenneta Josepha Arrowa, laureata Nagrody Nobla w 1972, który dowiód≥, ¿e decyzje
zapadajπce wiêkszoœciπ g≥osów mogπ byæ przypadkowe.
Paradoks g≥osowania powstaje wtedy, gdy ¿adna z opcji, które siê g≥osuje, nie mo¿e zyskaæ
poparcia wymaganej wiêkszoœci. Jeœli w wyborach zostanie przyjêta regu≥a, ¿e kolejne g≥osowanie
nie obejmuje przegranego wczeœniej wariantu, to wynik zale¿y jedynie od kierujπcego
g≥osowaniem, który ustala zasady i kolejnoœæ g≥osowania alternatyw. Skoro mo¿na manipulowaæ
jego przebiegiem, to g≥osowanie wiêkszoœciπ g≥osów nie daje mo¿liwoœci, aby gospodarka
znalaz≥a siê na granicy mo¿liwych u¿ytecznoœci i by≥a optymalna w sensie Pareto. Arrow za
pomocπ paradoksu g≥osowania uzasadni≥ tak¿e twierdzenie o niemo¿noœci.
Wykaza≥ on, ¿e, po przyjêciu pewnych za≥o¿eñ co do oczekiwanej racjonalnoœci decyzji
grupowych, skonstruowanie satysfakcjonujπcej (spe≥niajπcej te za≥o¿enia) metody podejmowania
grupowych decyzji jest niemo¿liwe.
Za≥o¿enia
! Uniwersalnoœæ – procedura g≥osowania musi na podstawie rankingu preferencji ka¿dego
z g≥osujπcych wybraæ w sposób deterministyczny (bez udzia≥u elementu losowego) ranking
preferencji grupy. Nie mo¿emy w pewnych sytuacjach stwierdziæ, ¿e "decyzji nie osiπgniêto", czy
te¿ wylosowaæ wyniku.
! Suwerennoœæ – ka¿dy wynik powinien byæ mo¿liwy do osiπgniêcia przez pewnπ kombinacjê
g≥osów. Wykluczamy wiêc procedury, w których pewne rozstrzygniêcia sπ niemo¿liwe
niezale¿nie od woli wyborców.
! Brak dyktatury – wynik g≥osowania zale¿y od g≥osów wiêcej ni¿ jednego uczestnika.
! Monotonicznoœæ – jeœli wyborca zmieni preferencje podnoszπc ranking jednej z opcji, wynik
musi albo zwiêkszyæ ranking tej opcji, albo pozostawiæ go na tym samym miejscu, nie mo¿e go
zaœ obni¿yæ.
! Niezale¿noœæ nieistotnych alternatyw – jeœli ograniczymy zakres opcji do dowolnego podzbioru,
wzglêdna kolejnoœæ opcji w wyniku musi pozostaæ taka sama jak w pe≥nym zbiorze. Czyli jeœli
pe≥ny zakres opcji to A, B, C, D, E, i wynikiem procedury jest kolejnoœæ C D E A B, to wzglêdna
kolejnoœæ C A B musi zostaæ taka sama niezale¿nie od tego jak zmienia≥yby siê preferencje dla
D i E.
Teza
Twierdzenie mówi, ¿e jeœli jest przynajmniej dwóch g≥osujπcych i przynajmniej trzy mo¿liwoœci,
nie da siê zbudowaæ takiej metody podejmowania decyzji, która spe≥nia≥aby powy¿sze kryteria.
Zastosowania
Wiêkszoœæ systemów podejmowania decyzji w doœæ ra¿πcy sposób ≥amie niektóre z powy¿szych
za≥o¿eñ. Istniejπ jednak systemy (takie jak system Condoceta), które lekko os≥abiajπ jedynie
niektóre z za≥o¿eñ, zwykle za≥o¿enie niezale¿noœci nieistotnych alternatyw.
Twierdzenie to ma istotne implikacje dla teorii demokracji, podkreœla bowiem rolê instytucji
w procesie podejmowania decyzji i kwestionuje (podobnie jak np. Paradoks Condorseta) potoczne
przekonanie o "demokratycznoœci" decyzji podejmowanych metodπ g≥osowania.”
Paradoks Condorceta
[za wikipedia] „Paradoks g≥osowania, inaczej trudnoœci racjonalnych wyborów (paradoks
Condorceta) polega na tym, ¿e preferencje grupy wyborców mogπ byæ cykliczne - czyli ¿e relacja
"wiêkszoœæ preferuje X nad Y" nie jest przechodnia, nawet jeœli dla ka¿dego wyborcy "wyborca
preferuje X nad Y" tak w≥aœnie jest.
Na przyk≥ad preferencje wyborców dla 3 kandydatów to, od najbardziej preferowanego:
! Wyborca 1 - A B C
! Wyborca 2 - B C A
! Wyborca 3 - C A B
Jak widaæ 2/3 wyborców uwa¿a ¿e A jest lepszy ni¿ B, 2/3 uwa¿a ¿e B jest lepszy ni¿ C, i 2/3 uwa¿a
¿e C jest lepszy ni¿ A.
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Przyk≥ad
Za≥ó¿my, ¿e obecnie obowiπzujπcym rozwiπzaniem jest wariant A. Zgodnie jednak z hierarchiπ
swoich preferencji, zarówno Wyborca 2, jak i Wyborca 3 preferujπ rozwiπzanie C nad
rozwiπzaniem A (jest ono w przypadku obu tych wyborców wy¿ej w hierarchii ich preferencji).
Zatem porozumiejπ siê oni, przeg≥osujπ Wyborcê 1 i ustanowiπ nowe rozwiπzanie w postaci
wariantu C.
W sytuacji, w której obowiπzujπcym rozwiπzaniem jest wariant C, dwóch wyborców - pierwszy
i drugi preferujπ wariant B nad obowiπzujπcym wariantem C. Dlatego tym razem Wyborcy 1 i 2
porozumiejπ siê przeciwko Wyborcy 3 i przeg≥osujπ wprowadzenie rozwiπzania B.
Jak ≥atwo zauwa¿yæ Wyborcy 1 i 3 wolπ jednak rozwiπzanie A od rozwiπzania B, dlatego te¿
w sytuacji gdy obecnie obowiπzujπcym rozwiπzaniem jest wariant B, porozumiejπ siê oni
i przeg≥osujπ wprowadzenie wariantu A, powracajπc w ten sposób do punktu wyjœcia.
G≥osowanie bêdzie wiêc mia≥o charakter cykliczny i z tego powodu bêdzie niekonkluzywne. Nie
istnieje trwa≥e rozwiπzanie dla takiego uk≥adu preferencji, pomimo tego, ¿e ka¿dy z wyborców
z osobna ma spójny system preferencji.”
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Teoremat Coase'a
[za wikipedia] „Twierdzenie Coase'a - teoretyczne rozwiπzanie problemu efektów zewnêtrznych
na gruncie teorii ekonomii instytucjonalnej przedstawione przez Ronalda Coase, laureata
nagrody Nobla.
Je¿eli spe≥nione sπ warunki:
! niskie koszty transakcji,
! prawa w≥asnoœci sπ dobrze zdefiniowane,
! redystrybucja dochodów nie ma wp≥ywu na wartoœci krañcowe,
! istnieje zewnêtrzna w≥adza strzegπca egzekwowania zawartych umów
! jest dostêp do swobodnie wymienialnego miernika wartoœci (np. pieniπdz)
to oznaczaæ bêdzie to, ¿e:
! alokacja zasobów bêdzie identyczna niezale¿nie od alokacji praw w≥asnoœci,
! alokacja bêdzie efektywna (w sensie optimum Pareta), a tym samym problem efektów
zewnêtrznych zostanie zminimalizowany.
Przyk≥ad
Za≥ó¿my, ¿e przy rzece swoje siedziby majπ fabryka opon o dochodzie 150 i browar o dochodzie
100. Fabryka opon wypuszcza zanieczyszczenia do rzeki, powodujπc tym samym, konieczne do
uwzglêdnienia w kalkulacjach, szkody w wysokoœci 20. Je¿eli istniejπce prawo przyznaje prawa
w≥asnoœci wody w rzece fabryce opon (1), to szkody w postaci efektu zewnêtrznegozanieczyszczonej wody przerzucone zostajπ na browar, obni¿ajπc tym samym jego dochód do 80.
Je¿eli natomiast prawo w≥asnoœci nale¿y do browaru (2), fabryka opon zobowiπzana jest wyp≥aciæ
mu odszkodowanie za zanieczyszczonπ wodê w wysokoœci 20, obni¿ajπc tym samym swój dochód
do 130. Za≥ó¿my, ¿e istnieje mo¿liwoœæ wybudowania oczyszczalni przy fabryce opon- rozwiπzanie
bêdzie to kosztowa≥o 10 i zlikwiduje efekty zewnêtrzne. W sytuacji gdy prawo w≥asnoœci nale¿y do
fabryki, browar zdecyduje siê na zbudowanie w≥asnymi œrodkami oczyszczalnie (3), gdy¿ koszt
wybudowania urzπdzenia obni¿y jego dochód do 90, o 10 wiêcej ni¿ w przypadku niewybudowania
oczyszczalni. Fabryka nie bêdzie stawiaæ oporu, poniewa¿ jest jej to obojêtne (jej dochód
pozostaje bez zmian) W sytuacji (4) fabryka i browar wykazujπ siê podobnπ logikπ.

- 239 -

SYMPOZJUM

ARTYKU£Y PROGRAMOWE

Warto zwróciæ uwagê na ró¿nicê w pojêciach alokacji zasobów i podziale dochodu, w œwietle praw
w≥asnoœci. Czêstym b≥êdem jest mylenie tych pojêæ - je¿eli w za≥o¿eniach zapisane jest, ¿e alokacja
zasobów nie zale¿y od praw w≥asnoœci, to nale¿y to rozumieæ, ¿e (pos≥ugujπc siê powy¿szym
przyk≥adem) prawa w≥asnoœci nie majπ wp≥ywu na to, czy dany podmiot zdecyduje siê ponieœæ karê
z tytu≥u efektów zewnêtrznych, czy buduje oczyszczalnie. Prawa w≥asnoœci majπ natomiast wp≥yw
na podzia≥ dochodów, jako ¿e decydujπ który z podmiotów stanie przed wyzwaniem walki z brudnπ
wodπ w rzece.
Alternatywna propozycja Coase'a
Druga propozycja Ronalda Coase'a od wspomnianego twierdzenia ró¿ni siê jednym za≥o¿eniem:
koszty transakcji sπ znaczπce. Komplikuje to znany z powy¿szego akapitu model, powodujπc, ¿e
wstêpne prawa w≥asnoœci majπ wp≥yw na alokacje zasobów.
(w przyk≥adzie u¿yte zosta≥y dane z poprzedniego akapitu) Zak≥adamy, ¿e koszty transakcji
ponoszone sπ przez podmiot bez praw w≥asnoœci i wynikajπ z koniecznoœci dojœcia do osoby która
te prawa posiada. Przyk≥adowo - w≥aœciciela browaru dotarcie do w≥aœciciela fabryki opon
i zawarcie z nim umowy o budowê oczyszczalni kosztowa≥oby 11. Zatem w sytuacji gdy prawa
w≥asnoœci do wody w rzece nale¿π do fabryki opon, ≥πczny koszt instalacji oczyszczalni roœnie do
21, czyli wiêcej ni¿ straty wywo≥ane efektem zewnêtrznym (20) - oczyszczalnia nie zostanie
zbudowana (1). Je¿eli natomiast prawo stoi po stronie browaru, w≥aœciciel oczyszczalni nie musi
kontaktowaæ siê z browarem w sprawie budowy oczyszczalni, zatem koszty nadal wynoszπ 10
i oczyszczalnia powstaje (2).

Za≥ó¿my, ¿e istnieje alternatywne, tañsze rozwiπzanie po stronie browaru - np. instalacja
dodatkowego filtra o wartoœci 5, i kosztach transakcyjnych 11 (ponoszonych odwrotnie ni¿
w przypadku oczyszczalni). W przypadku praw w≥asnoœci do wody w rzece po stronie fabryki,
browar zdecyduje siê na instalacjê filtra, ponoszπc przy tym najni¿sze koszty w ogóle (1). Gdy
prawa w≥asnoœci do wody w rzece bêdπ po stronie browaru, koszt instalacji filtra wyniesie ≥πcznie
16 (5+11) - fabryce nadal najbardziej op≥aca siê wybudowaæ u siebie oczyszczalniê.

Przyk≥ad ten pokazuje, ¿e przy ró¿nie ponoszonych kosztach transakcyjnych prawo w≥asnoœci ma
wp≥yw na alokacje zasobów.
Krytyka
Przez lata obie propozycje spotka≥y siê z krytykπ czêœci œrodowiska akademickiego. Do najpowa¿niejszych zarzutów nale¿π:
! Oba stwierdzenia sπ tautologiπ, nie wnoszπ nic odkrywczego.
! W przypadku braku w≥adzy zdolnej na podmiotach transakcji wymusiæ przystπpienia do
negocjacji, pojawia siê alternatywa w postaci dzia≥añ agresywnych w stronê przeciwnika.
Argument jest chybiony, gdy¿ w obu propozycjach Coase zak≥ada istnienie takiej w≥adzy.
! Nie rozwiπzujπ takich problemów stworzonych przez efekty zewnêtrzne, jak sprzecznoœæ
z drugim twierdzeniem ekonomii dobrobytu, czy sprawianie trudnoœci na polu analitycznym
ka¿πcych wπtpiæ w mo¿liwoœæ istnienia równowagi rynkowej.”
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Prawo Gossena, efekt Veblena i efekt Giffena, dobro Giffena.
Istniejπ dwa prawa Gossena:
1. W miarê wzrostu konsumpcji danego dobra u¿ytecznoœæ krañcowa ka¿dej kolejnej jednostki maleje. Prawo to
znane jest tak¿e pod nazwπ prawa malejπcej krañcowej u¿ytecznoœci.
2. W celu osiπgniêcia najwiêkszej sumy zadowolenia konsument stara siê tak podzieliæ dostêpne mu œrodki, aby
stosunki u¿ytecznoœci krañcowych poszczególnych dóbr do ich cen by≥y sobie równe. Prawo to znane jest tak¿e
pod nazwπ prawa wyrównywania u¿ytecznoœci krañcowych.
Autorem tych praw jest Hermann Heinrich Gossen (1810-58), ekonomista niemiecki.
Seria: edukacyjne: czêœæ 28 (paradoks Veblena i Giffena)
Opublikowano 24 lutego 2012 9:09, autor: Przemys≥aw Zajπc
„W tym wpisie chcia≥bym omówiæ dwa podstawowe wyjπtki/paradoksy zagadnienia cenowej
elastycznoœci popytu. Na wstêpie nale¿y wyjaœniæ jak interpretujemy to zagadnienie: cenowa
elastycznoœæ popytu to stosunek relatywnej zmiany wielkoœci popytu na dane dobro do relatywnej
zmiany ceny tego dobra. Na podstawie powy¿szej definicji mo¿emy podzieliæ wspó≥czynniki
elastycznoœci na nastêpujπce kategorie:

Wspó≥czynnik elastycznoœci cenowej popytu (Ÿród≥o: Wikipedia)
Jeœli modu≥ ze wspó≥czynnika cenowej elastycznoœci cenowej popytu jest:
! =0 -> popyt doskonale nieelastyczny – na dowolnπ zmianê ceny wielkoœæ popytu nie reaguje
! (0,1) -> popyt nieelastyczny – procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany
ceny
! =1 -> popyt proporcjonalny - procentowa zmiana popytu jest równa procentowej zmianie ceny
! >1 ->popyt elastyczny - procentowa zmiana popytu jest wiêksza od procentowej zmiany ceny
! =+∞ -> minimalna zmiany ceny powoduje nieskoñczenie wielkπ zmianê wielkoœci popytu
Na elastycznoœæ cenowπ popytu na dane dobre majπ wp≥yw takie czynniki jak np. dostêpnoœæ
substytutów danego dobra, up≥yw czasu od wprowadzenia zmiany ceny tego dobra, czy te¿ udzia≥
% wydatków tego dobra w wydatkach ogó≥em gospodarstwa domowego.
W normalnej sytuacji wzrost ceny powoduje spadek wielkoœci popytu na dane dobro, od tej regu≥y
wystêpujπ jednak wyjπtki, o których poni¿ej:
1.Paradoks Giffena okreœla sytuacjê kiedy wzrost ceny danego dobra powoduje zwiêkszenie
wielkoœci popytu wbrew ogólnej teorii krzywej popytu. Taki przypadek wystêpuje wœród dóbr
ni¿szego rzêdu (zwanych dobrami Giffena), dobrami Giffena sπ takie produkty, które nie posiadajπ
bliskich substytutów (np. chleb), lub cena tych substytów jest wy¿sza. W przypadku ubogich
gospodarstw domowych wydatki na produkty ¿ywnoœciowe stanowiπ wiêkszoœæ wydatków ogó≥em,
w przypadku wzrostu ceny takich produktów, których nie mo¿na wyeliminowaæ z koszyka
kupowanych towarów jak np. chleb – ich konsumpcja roœnie.
2.Paradoks Veblena zwany równie¿ efektem snoba przedstawia sytuacjê kiedy wielkoœæ popytu na
dane dobro, podobnie jak w przypadku paradoksu Giffena, roœnie na wskutek wzrostu ceny tego
dobra. Efekt snoba (efekt presti¿owy, konsumpcji „na pokaz”) dotyczy dóbr luksusowych,
konsumenci dokonujπ zakupu tego rodzaju towarów celem w≥asnego dowartoœciowania, wynika
z chêci manifestacji spo≥eczeñstwu swojego statusy materialnego, efekt ten dotyczy
najzamo¿niejszych grup spo≥ecznych. Im dro¿szy towar tym wiêksza wielkoœæ popytu.”.
èród≥o: Z. Dach „Mikroekonomia”
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Poziomy Fibonacciego
Matematyka daje instrumenty naukowego wró¿enia z liczb by potem rozwinπæ siê w fraktalach.
Leonardo Fibonacci (1170-1250) opisa≥ ciπg liczbowy:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, itd.
Ka¿da kolejna liczba w ciπgu jest sumπ dwóch liczb jπ poprzedzajπcych, tj trzecia liczba (1) jest sumπ 0 i 1,
czwarta(2) jest sumπ 1 i 1, piπta (3) jest sumπ 1 i 2, itd. Interesujπce sπ sta≥e proporcje pomiêdzy elementami ciπgu
Fibonacciego.
Okazuje siê ¿e ka¿da kolejna liczba jest 1.618 razy wiêksza od liczby jπ poprzedzajπcej. Dwie kolejne liczby
podzielone przez siebie dπ¿π do pewnej sta≥ej proporcji równej ok. 61,8%. Jest to pierwsza zasada proporcji, 61,8%
okreœlana jako z≥ota zasada. Jak¿e ≥adnie wiele opisuje, koresponduje z dzwonem Gaussa i innymi intuicyjnie
uznawanymi prawid≥owoœciami – samo liczy i objaœnia.
[za wikikpedia] Poziomy Fibonacciego (poziomy zniesienia Fibonacciego, potocznie: "poziomy
Fibo") - jedna z metod analizy technicznej opierajπca siê na zasadzie z≥otej proporcji (ang. golden
ratio).
Wstêp
Metoda opiera siê na za≥o¿eniu, ¿e wystêpujπce w licznych przypadkach w przyrodzie "z≥ote
proporcje" pojawiajπ siê równie¿ na wykresach cen instrumentów finansowych lub indeksów
takich jak np. akcje, kontrakty terminowe i inne.Jak w wielu innych przypadkach analizy
technicznej zdania co do skutecznoœci tej metody sπ podzielone. Jest jednak faktem, ¿e metoda
istnieje w œwiadomoœci wielu inwestorów gie≥dowych, co mo¿e powodowaæ jej u¿ytecznoœæ
w znaczπcej liczbie przypadków.
Poziomy Fibonacciego na osi cen
Podstawowe i najprostsze zastosowanie metody to wyznaczenie na wykresie cen analizowanego
waloru znaczπcego maksimum i znaczπcego minimum w ostatnim okresie. Jest to w du¿ym zakresie
decyzja uznaniowa jaki czas jest brany pod uwagê i zale¿y równie¿ od tego czy analizujemy dany
walor w krótkim czy d≥ugim terminie.
Bezwzglêdna ró¿nica tych poziomów (czyli odleg≥oœæ) uznana jest za odcinek jednostkowy.
Odcinek ten mo¿na nastêpnie podzieliæ w proporcjach bêdπcych wspó≥czynnikami Fibonaciego,
a tak¿e przed≥u¿aæ go, równie¿ zachowujπc "z≥ote proporcje".
Punkty podzia≥u wyznaczajπ poziomy Fibonacciego, które uwa¿ane sπ za wsparcia i opory na
wykresie danego waloru.
Odcinki Fibonacciego na osi czasu
Analogicznie jak w przypadku poziomów Fibonacciego dla osi pionowej wykresu (cen), mo¿na
równie¿ dokonywaæ "z≥otego" podzia≥u czasu na osi
poziomej (czasu). Czas bêdπcy w tym przypadku
okresem podstawowym (jednostkowym) to okres
pomiêdzy kolejnymi ekstremami na wykresie.Mo¿na
na tej podstawie próbowaæ wyznaczaæ prawdopodobne momenty zwrotne ruchu cen w przysz≥oœæi.
Istniejπ równie¿ metody bêdπce po≥πczeniem
i rozwiniêciem dwóch powy¿szych, podstawowych
metod wykorzystania poziomów Fibonacciego
w analizie technicznej.
Wartoœci wa¿niejszych wspó≥czynników
Wspó≥czynniki do wyznaczenia poziomów Fibonacciego oblicza siê korzystajπc z definicji "liczby
z≥otej" ö (czyt. "fi"), podnoszπc jπ do kolejnych potêg
(w wiêkszoœci ca≥kowitych). Najczêœciej u¿ywane
(w programach do komputerowej analizy technicznej)
poziomy zawarte sπ w poni¿szej tabeli.

- 242 -

www.swnip.pl

www.ptrm.pl

SWNIP

wolnoœæ,
matka i córka porzπdku
Proudhon

ARTYKU£Y PROGRAMOWE

* Ze wzglêdów praktycznych i tradycyjnych wynika zaliczenie do poziomów Fibonacciego
wspó≥czynnika 0,5 czyli 50%.
Krytyka metody
Krytycy metody wskazujπ, ¿e przy wyznaczeniu wielu minimów i maksimów na wykresie
a nastêpnie poziomów Fibonacciego roœnie prawdopodobieñstwo odbicia lub zatrzymania siê
ceny na którymœ z nich. W niektórych mutacjach metody stosowane sπ oprócz podstawowych
wspó≥czynników ich rozmaite kombinacje, co w oczywisty sposób wp≥ywa na wzrost
"trafnoœci".Stosowane sπ równie¿ metody wyznaczania zagêszczeñ takich poziomów na wykresie,
które to zagêszczenia traktuje siê jak pojedyncze poziomy wsparcia lub oporu.

!
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Robert Nozick „anarchia, pañstwo i utopia” Aleteia
Friedrich Hayek „konstytucja wolnoœci”
Frierdich Hayek „droga do zniewolenia” Arcana
Frierdich Hayek : „nadu¿ycie rozumu” Volumen
Jakub Woziñski „a priori sprawiedliwoœci libertariañska teoria prawa” Woziñski Poznañ
Milton Friedman „kapitalizm i wolnoœæ” Helion
Milton Friedman „wolny wybór” Aspekt
Ludwig von Mises „ludzkie dzia≥anie” Instytut Ludwiga von Misesa
Ludwig von Mises „teoria a historia. Interpretacja procesów spo≥eczno – gospodarczych” PWN
Ludwig von Mises „kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie” Instytut Ludwiga von Misesa
John Gray „liberalizm” ZNAK
John Gray „dwie twarze liberalizmu” Aletheia
Paul Johnson „odzyskanie wolnoœci” Zysk i S-ka
Murray N. Rothbard „Ekonomia wolnego rynku” t. 1-3 Fijorr Publishing
Murray N. Rothbard „Etyka wolnoœci” Fijorr Publishing
Murray N. Rothbard “…….” Fijorr Publishing
Mateusz Machaj redakcja “pod prπd g≥ównego nurtu ekonomii” Instytut Ludwiga von Misesa
Waldemar Buliry redakcja „libertarianizm teoria, praktyka interpretacje” wydawnictwo UMCS
Jesus Huerta de Soto „szko≥a austriacka ≥ad rynkowy, wolna wymiana i przedsiêbiorczoœæ” Fijorr
Publishing
Jesus Huerta de Soto „pieniπdz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne” Instytut Ludwiga von Misesa
Gene Callahan „ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szko≥y Austriackiej” Fijorr Publishing
David Friedman „ukryty ≥ad ekonomia ¿ycia codziennego” Fijorr Publishing
Llewellyn Rockwell redakcja „Austriacy o standardzie z≥ota” Instytut Ludwiga von Misesa
Philipp Bagus „tragedia euro” Instytut Ludwiga von Misesa
Mark Skousen „austriacka szko≥a ekonomii dla inwestorów” Fijorr Publishing

- 244 -

www.swnip.pl

www.ptrm.pl

Mariusz Wilk, w ksiπ¿ce „lotem gêsi” ponownie dzieli siê z nami myœlπ, ¿e ¿ycie to droga u¿ywajπc s≥owa klucza „tropa”. Mo¿emy spieszyæ siê
dπ¿πc do celu i przebiec w≥asne ¿ycie lub w≥óczyæ oraz kluczyæ przyglπdajπc siê okolicom i wierzπc, ¿e nie ogranicza nas czas, bo ka¿dy ma
swój wyznaczony dystans do pokonania w opozycji do terminu. Ograniczeni jesteœmy bπdŸ czasem bπdŸ drogπ, zasobem przez autora
rozumianym jako pula mo¿liwoœci. Tak i my udajmy siê na spacer, aby zwiedziæ okruchy pomys≥ów zawarte na kartach biuletynu w artykule
bêdπcym przewodnikiem po ostatnich dyskusjach wspólników Kancelarii Solski i Partnerzy. Obiecujê. Nie bêdzie d≥ugo, nie bêdzie trudno,
skoñczy siê, gdy Wy zechcecie lub o wyznaczonym terminie.
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Porzπdek intranzytywny. Czym jest porzπdek intranzytywny pozwoli nam poznaæ gra w papier, no¿yce i kamieñ. Tym razem nie
o macierzach i sumach niezerowych z teorii gier, lecz jako przyk≥ad konstrukcji zasad wyboru. Hierarchia, szeregowanie sπ architekturπ
ekonometrii. Oceniamy dobroæ dóbr. Czy jednak prosta gra z dzieciñstwa nie uczy nas nadal jeszcze czegoœ nowego? Co Ty wybra≥byœ z opcji
kamieñ, papier, no¿yczki czemu przydaæ wagê i naznaczyæ pozycjê?
Hugo Steinhaus. Pojêcie INTRANZYTYWNY wyprowadzi≥ opisujπc paradoks kota oraz gry w kamieñ, no¿yce i papier. Refleksje powsta≥e
podczas analizy gier sekwencyjnych mogπ okazaæ siê pomocne dla rozwiπzania problemów, z którymi spotykajπ siê przedstawiciele nauk
spo≥ecznych w badaniach schematów racjonalnych wyborów. Zjawisko wyboru optymalnych decyzji zauwa¿ane jest tak¿e w procesie
szacowania wartoœci nieruchomoœci. Strategie wyboru kojarzone sπ z hierarchiπ preferencji. Wskazaæ mo¿na za dostêpnπ literaturπ, ¿e
czas zrewidowaæ powszechnoœæ „zdroworozsπdkowych” poglπdów g≥oszπcych, ¿e przejawiajπce intranzytywnoœæ preferencje sπ
paradoksalne i niepo¿πdane. Porzπdki intranzytywne wystêpujπ, gdy zachodzi relacja miêdzy elementami wewnπtrz okreœlonego zbioru,
polegajπca na istnieniu minimum trzech elementów „A” „B” „C” takich, ¿e choæ „A” dominuje nad „B”, a „B” dominuje nad „C” to mimo takiej
sytuacji zachodzi jednoczeœnie, ¿e „C” dominuje nad „A”. Istnienie paradoksu intranzytywnego porzπdku dotyka tak¿e u¿ytkowników
ekonometrycznych metod wyceny. Wbrew pozorom nie jest to stan rzadki i szczególny. Problem zauwa¿amy przy ocenie preferencji wyboru
„dobroci” owocu, na przyk≥ad jab≥ka, wiœni i gruszki. Innym przyk≥adem jest gra w papier, kamieñ i no¿yczki. Mamy mo¿liwoœæ opisania
relacji, wartoœciujπc zale¿noœæ pomiêdzy parπ dóbr, lecz kolejne pary w swojej koherentnoœci nie dbajπ o zasadê przechodnioœci.
Uspokajajπc ekonometryków, hermeneutyczne wytrychy rozwiπzywania uk≥adów kilku niewiadomych sπ jeszcze bardziej zawodne
i u≥omne. Pomocny bêdzie przyk≥ad liczbowy oczywiœcie odnoszπcy siê do prób szacowania, a nie do szamañskich zabiegów odgadywania
cech z wywiadów.
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W magicznym kwadracie liczby w kolumnach prezentujπ ocenê dóbr „A” „B” „C”. Jak w ¿yciu wygrywa lepszy, ten majπcy wy¿szπ ocenê. B jest
lepsze od A. C jest lepsze od B, a jaka jest zatem relacja C do A? Umówmy siê, ¿e jest to wynik ostateczny, a nie mo¿liwy do kolejnej modyfikacji
pozwalajπcej na przebudowê modelu. Preferowana w œrodowisku ekonometria to nic innego jak szeregowanie obiektów w parach
w kolejnoœci sumy ocen.
I co z przyzwyczajeniem? Objaœnienie i wyliczenie dóbr w wartoœciach bezwzglêdnych „A B C” w relacji nastêpstwa, jest niemo¿liwe – oceny
sπ subiektywne i nie zawsze przechodnie.
Co wiemy o rzeczywistoœci?
Oto kolejny prosty przyk≥ad analizy.
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Specjalista dokona≥ pomiarów i obliczeñ co znajduje odzwierciedlenie w materiale porównawczym. Jednostki, system relacji i odniesieñ,
tutaj uk≥ad wspó≥rzêdnych, przyjêto w oparciu o zwyczaje panujπce w lokalnym œrodowisku. Kto spojrzy coœ innego dostrze¿e. Generalnie
czy jest jakiœ porzπdek, trend, prawid≥owoœæ? Kto jest za, kto jest przeciw, kto siê wstrzyma≥? – nie widzê. Gdybym podpowiedzia≥ co ma wyjœæ
bêdzie ≥atwiej. Otó¿ jest to zale¿noœæ liniowa – teraz jakieœ propozycje? Kroczmy dalej, jestem uszczypliwy wobec tych s≥abiej
wyedukowanych i znacznie mniej doœwiadczonych. Ka¿dy z Was majπc dane i oprogramowanie podo≥a tak i ja da≥em radê. Oto wynik
analizy.
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£adne i gustowne. Wiem, ¿e ekonometrycy rzeczoznawcy przyzwyczajeni zostali przez Tomka Kotrasiñskiego do równañ ni¿szego stopnia,
ale po kilku krokach z pewnoœciπ damy radê je uproœciæ czy to logarytmami bπdŸ usuniêciem danych odstajπcych, czy weryfikacjπ systemu
oceny i umiejscowienia. Profesor „pieniπ¿ek” polskiej szko≥y wycen ekonometrycznych stosuje aktualnie ju¿ inne narzêdzia (sieci
neuronowe) lecz nie jest to teraz przedmiotem mojego wystπpienia. Wspomnê jedynie, ¿e w œwiecie nauki obowiπzujπ metody odnajdujπce
prawdopodobieñstwo zajœcia zdarzenia w przysz≥oœci a nie metody unifikacji dziejowych wektorów historycznych pêdów. Koñczπc dygresje:
szkoda, ¿e korzystanie z ogromnego wk≥adu Tomasza ma charakter jedynie odtwórczy.
Jednak, okaza≥o siê, ¿e w analizie pozyskaliœmy jedynie czêœæ danych. Jako rzek≥ Bastiat widzimy jedynie rzeczy widzialne gubiπc to czego nie
widaæ. Tê myœl wykorzystamy przy kolejnym slajdzie. A teraz zerknijmy jaka by≥a prawda znana uczestnikom analizowanego lokalnego
zjawiska.
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Spirala Archimedesa. Dlaczego nasza ocena tak dalece zgubi≥a przedmiot? Zostawmy fraktale, teoriê strun i hiperprzestrzeñ jako
zunifikowanπ teoriê pola. Rzeczywistoœæ opisujemy jêzykiem. Jest to nie tylko narzêdzie komunikacji, ale i porzπdkowania. Z bogactwa
otoczenia czerpiemy wy≥πcznie tyle na ile pozwala nam na to nasza wiedza i doœwiadczenie. Oceniajπc œwiat miejmy pokorê i œwiadomoœæ
w≥asnych u≥omnoœci.
Warto powtórzyæ – co innego wiedzieæ co innego znaæ!
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Dobro nie ma jednej wartoœci, lub upraszczajπc jednej dla wszystkich ceny. W≥aœnie do wymiany dochodzi nie z tego powodu, ¿e ludzie
przystali, ¿e dany produkt ma takπ w≥aœnie wartoœæ. Otó¿ przeciwnie wymieniajπ towar na inny, w tym pieniπdze, bo maja one dla nich ró¿ne
wartoœci. Jeden subiektywnie bardziej ceni sobie posiadanie dobra a inny w danej chwili bardziej od tego¿ dobra wy¿ej wartoœciuje
pieniπdze, bπdŸ inne dobro zamienne. B≥êdem jest przekonanie, ¿e koszt i u¿ytecznoœæ na równi kszta≥tujπ cenê. Koszt jest jedynie
u¿ytecznoœciπ kolejnej najlepszej alternatywy. Maksymalizacja u¿ytecznoœci dotyczy subiektywnych skal wartoœci a nie zmatematyzowanych agregatów iloœciowych jednostek. Analizujπc wybory i podejmowane decyzje odnosiæ siê nale¿y do pozycjonowania. Cena to
nie wartoœæ. Pieniπdz nie pe≥ni funkcji pomiaru wartoœci porównania u¿ytecznoœci poszczególnych dóbr. Pieniπdz dla ka¿dego ma innπ
wartoœæ krañcowπ, podobnie jak ka¿de inne dobro. Niemo¿liwe sπ pomiary i porównywania wartoœci bez odniesienia siê do subiektywnych,
indywidualnych skal preferencji. Pieniπdz jest dobrem doskonale wymiennym, którego wartoœciπ jest w≥aœnie korzyœæ wymiany na
poszukiwane dobro, czyli sposobu osiπgniêcia najwy¿ej aktualnie cenionego mo¿liwego wykorzystania. Co wiêcej pieniπdz jest unikalnym
dobrem, którego wzrost poda¿y nie przynosi dodatkowej korzyœci spo≥eczeñstwu. Znajomoœæ kosztu nic nie daje. „Kosztowe” teorie wartoœci
g≥oszπce, ¿e wartoœæ jest pochodnπ kosztów lub wyrzeczeñ tracπ swoje uzasadnienie. Wartoœæ wynika jedynie z teraŸniejszej chêci
skorzystania lub teraŸniejszych oczekiwañ. Prosto mówiπc cena jest jedynie dzisiaj i w preferencji przysz≥oœci. Trwa≥a zmiana otoczenia
trwale zmieni relacjê wartoœci, czyli przyk≥ady gwa≥townych zmian wartoœci tkwiπ w gwa≥townych zmianach otaczajπcych i wp≥ywajπcych
na wybory zmiennych.
Badanie przestrzeni gospodarczej musi mieæ miejsce jedynie przy u¿yciu narzêdzi i przekonañ ich uczestników, a i to bez wplatania
w≥asnych norm i systemu ocen. Racjonalne jest to co czynione w oparciu o w≥asny system wartoœci, wiedzy i doœwiadczenia. Badacz
zewnêtrzny nie ma mo¿liwoœci zaprojektowania trafionej prognozy bo ma inny system pomiarowy. Fakty sπ subiektywne. Badanie podstaw
przesz≥ych wyborów i decyzji poprzez ankiety nie jest szczêœliwym i trafnym sposobem. Decyzje podejmuje siê spoglπdajπc w przysz≥oœæ
wa¿πc swoje aktualne hierarchie wartoœci z preferencjami przysz≥ej oceny poszczególnych zasobów i dóbr. Nawet osio≥ek Buridana zmienia
siê w czasie i jego preferencje dotyczπce tak prostej kwestii jak zaspokojenie podstawowej potrzeby tj. osiπgniêcie sytoœci ulegajπ zmianom.
Ostatecznie wybór lewego bπdŸ prawego Ÿród≥a siana mo¿e byæ losowy, co nie znaczy, ¿e ca≥kowicie zobojêtnia≥y i zawsze przeciwstawny do
stanu nasycenia po posi≥ku.
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Estoppel jako prawo zwyczajowe przybiera wiele form i obserwowany by≥, a nawet jest, w ró¿nych systemach spo≥ecznych i prawnych. Podmiot
≥amiπcy regu≥y samym swoim wykroczeniem przyzwala na skierowanie przeciwko niemu podobnego dzia≥ania. Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie.
Libertariañska koncepcja prawa wywodzi i argumentuje, aby koncepcja kary za przewinienie zawiera≥a równoczeœnie czêœæ retrybutywnπ
i rekompensacyjnπ. Proœciej, dla utrzymania równowagi sprawca winien ofierze zapewniæ zwrot straty i zadoœæuczynienie za koszty. W ¿argonie
prawnym damnum emergens i lucrum cessans. Obok przywrócenia posiadania mienia musi wystπpiæ aspekt penalizacyjny estoppelu zwany dzisiaj
rekompensatπ. Estoppel musi ponownie zaczπæ dzia≥aæ jako zasada a nie powinniœmy przyzwalaæ na zwyczaje weŸ co chcesz a potem ewentualnie
oddaj podobne jak siê poszkodowany upomni. Szacowanie wartoœci ograniczonych praw rzeczowych nie zosta≥o poddane analizie i opracowaniom.
Orzecznictwo i judykatura oraz biegli w poszczególnych przypadkach powo≥ywali siê wzajemnie na siebie i metodπ kopiuj wklej wypracowali modê
na metodê prostπ ≥atwπ i przyjemnπ. Niejako wiemy ile i jak, aby jednak sprostaæ zadaniu pomieszano pojêcia i stany a odniesiono siê jedynie przy
wyborze Ÿróde≥ i instrumentów do znanych i ≥atwych do uchwycenia zjawisk. Zapomniano, ¿e w ¿yciu strony negocjujπc pomiêdzy sobπ
odszkodowanie/wynagrodzenie za ustanowienie s≥u¿ebnoœci przechodu i przejazdu, oraz co najwa¿niejsze, konsensus znajdowa≥y w wartoœci
znajdujπcej siê pomiêdzy uszczerbkiem nieruchomoœci obciπ¿onej, a przysporzeniem nieruchomoœci w≥adnπcej. Praktyka bieg≥ych i zwiπzane z niπ
orzecznictwo i piœmiennictwo dryfuje jednak w innym kierunku. Umiejêtnoœci warsztatowe zezwalajπ jedynie z przypadkowπ dok≥adnoœci
oszacowaæ wartoœæ ca≥ej nieruchomoœci. Dalej zatem przyjmuje siê hipotezê jako konceptualnie udowodnionπ, ¿e czêœæ nieruchomoœci stanowi jej
u≥amkowy odnoœnik wartoœci w proporcji obszarowej. Ponadto tworzy siê teoriê o bezpoœrednim zwiπzku wartoœci i czynszu, mieszajπc
równoczeœnie bezkrytycznie najem z dzier¿awπ. Wspó≥czeœnie dodano tak¿e wysublimowane wspó≥czynniki wspó≥korzystania. W tle ko≥acze tak¿e
„aksjomat” znawców rzeczy o granicy wartoœci ograniczonego prawa wyznaczony wartoœciπ nieruchomoœci. Mimo, ¿e bez trudu wskazaæ mo¿na
przyk≥ady falsyfikujπce owo za≥o¿enie, (tj. ustanowienie bezp≥atnej s≥u¿ebnoœci osobistej, powiêkszonej o obowiπzek pokrywania kosztów
utrzymania, ustanowionej na nieruchomoœci mieszkalnej, dla osoby ma≥oletniej). Poglπd trwa≥ej relacji praw w≥asnoœci i ograniczonych praw
rzeczowych, jako niedyskutowany aksjomat, rozlewa siê w umys≥ach wygaszajπc szansê na refleksjê. Co wiêcej pomys≥ wyrodzi≥ siê
i w postêpowaniach z tytu≥u ustanowienia s≥u¿ebnoœci przesy≥u przeobrazi≥ siê w za≥o¿enie, ¿e wartoœæ wynagrodzenia za ustanowienie
s≥u¿ebnoœci, bπdŸ alternatywnie ograniczenia sposobu korzystania bez zwrócenia uwagi na odrêbnoœæ regulacji podatkowych w tych kwestiach, nie
mo¿e byæ wiêksza ani¿eli wartoœæ czêœci nieruchomoœci opisanej w pasie technologicznym przedmiotowej infrastruktury. Innymi s≥owy w miejsce
naturalnych rokowañ podmiotów, organ wymiaru sprawiedliwoœci rêkoma bieg≥ych, wypracowuje modê rozdawnictwa, przedsiêbiorcom
przesy≥ajπcym media, przywilejów prawa do nieruchomoœci dla celów inwestycyjnych konstytuujπc to na warunkach obowiπzku zap≥aty do
kilkudziesiêciu procent wartoœci jedynie zajêtego pasa technologicznego. Co wiêcej orzeczenia organów wskazujπ wartoœci w kwotach netto
obdzierajπc cenê z podatku VAT. W okresie poprzedniego socjalizmu nie szanowano prawa w≥asnoœci. Wspó≥czesne przyzwolenie gestorom sieci
i Pañstwu na kreowanie jednostronnych rozwiπzañ konfliktów z pewnoœciπ bêdzie wymaga≥o korekty i interwencji w przysz≥oœci, podobnie jak
zaniedbania poczynione w minionym okresie. Proszê zwróciæ uwagê na kruchoœæ metody w sytuacji, gdy w przysz≥oœci dochodziæ bêdzie do
rozwiπzywania rzeczonych s≥u¿ebnoœci i ograniczania sposobów korzystania w wyniku zaprzestania funkcjonowania przedmiotowych instalacji.
W jakiej wysokoœci szacowane bêdπ wartoœci odszkodowania za obowiπzek przywrócenia nieruchomoœci do stanu pierwotnego? Czy dla rozliczenia
kosztów usuniêcia instalacji po ustaniu okresu s≥u¿ebnoœci bπdŸ rozwiπzaniu lub bankructwu przedsiêbiorcy nadal bêdzie obowiπzywa≥a moda na
parametryzacjê wartoœci, a jeœli tak, to której, nieruchomoœci, pasa technologicznego, budowli czy wartoœci odtworzeniowej instalacji.
Ustawodawca nie zauwa¿a k≥opotów w które wpêdzi w≥aœcicieli gdy za kilkadziesiπt lat stan stosunków i posiadania ulegnie gwa≥townym
zmianom. Materia zagadnienia jest szeroka, wielowπtkowa i skomplikowana. Odsy≥am do artyku≥ów publikowanych na www.solski.pl, w których
poruszamy niektóre powy¿sze wπtki oraz kilka innych.
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S≥u¿ebnoœæ drogi liczona od utraty wartoœci te¿ jest modπ – przyk≥ad: jaka jest jej wartoœæ, gdy ma zostaæ ustanowiona na gruncie
wykorzystywanym jako droga wspólna dla kolejnych u¿ytkowników (wszak straty wartoœci ju¿ dalszej nie ma). Owe majstrowanie, dla
dobra wspólnego, na majπtku spo≥ecznym dotknie kiedyœ i SP oraz samorzπd choæby przy telekomunikacji. Urzπd kontroli nie za≥ata
wszystkich dziur pozycjπ dominanty co wkrótce wyka¿π dostawcy sygna≥u kierujπc roszczenia wobec nieruchomosci SP. Jest projekt partii
rzπdzπcej ca≥kowitej zmiany art. 305 k.c. stanowiπcego o s≥u¿ebnoœci przesy≥u. Kilka lat funkcjonowania obna¿y≥o jego liczne wady, których
czêœæ opisujê w sympozjalnym artykule, a czêœæ jest elementem know – how Kancelarii i znana jest wy≥πcznie nam i przeciwnikom
procesowym.
Szacowanie dróg jest bliskie, by nie powiedzieæ drogie, œrodowisku rzeczoznawców. Pamiêtamy ZEZ, KOZ i innych znawców rzeczy, lecz na
powa¿nie: Rzecznik Praw Obywatelskich zaskar¿y≥ do TK przepis par 36 rozporzπdzenia, Ustawodawca zmieni≥ tê normê i wniós≥
o nierozstrzyganie przez TK, RPO stwierdzi≥, ¿e norma dla niektórych spraw obowiπzuje i odpar≥ argument formalny, Minister ustami RZM
powiedzia≥, ¿e przepis by≥ konstytucyjny i dobry, a mimo to musia≥ go zmieniæ ¢ . TK orzeknie, jak by≥o i byæ mo¿e tysiπce spraw bêdπ
ponownie rozpatrywane z kwotπ miliardów odszkodowañ w tle. Tak samo bêdzie z wiêkszoœciπ specustaw co widaæ choæby przy problemie
reprywatyzacji bπdŸ ustawy Bieruta w stolicy. ¯ycie nie lubi pró¿ni. TK odroczy≥ rozprawê w kwestii legalnoœci wyceny gruntów drogowych
bezterminowo byæ mo¿e zmierzajπc do umorzenia postêpowania z powo≥aniem siê na wyrugowanie z systemu prawnego wszelkich
przejawów i mo¿liwoœci zastosowania analizowanego przepisu. Zatem, jest kwestiπ czasu jak upowszechni siê wœród deweloperów
praktyka handlowania pomiêdzy sobπ gruntami drogowymi za najwy¿sze w okolicy kwoty dla wykreowania rynku transakcji
porównawczych. I co zrobi kolega Minister, gdy polegnie od swojej broni? Dane i liczby nie k≥amiπ, a opinia bieg≥ego rzecz niepodwa¿alna,
gdy wykonana zostanie w zgodzie z przepisami i standardami. Rozumiecie Pañstwo!
Warto zerknπæ do artyku≥u mojego wspólnika Zbyszka Niemczewskiego, który jest w materia≥ach sympozjalnych. „Krêtπ drogπ do wyceny
dróg” autor rzeczowo pokazuje u≥omnoœci ostatniej zmiany rozporzπdzenia w szczególe paragrafu 36, który powoli staje siê ministerialnym
paragrafem 22, w myœl zasady zbli¿ania miast do wsi. Oczywiœcie wy≥πcznie dla dobra ogó≥u.
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Prowadziliœmy wiele negocjacji i postêpowañ, których celem by≥o ustanowienie, na gruntach naszych klientów, miêdzy innymi s≥u¿ebnoœci
przesy≥u. Zawodowo widzieliœmy wiele dokumentów, a wielokroæ kwoty z oszacowañ rzeczoznawców majπtkowych ogromnie mija≥y siê
z rzeczywistoœciπ. Nie bêdzie to zdradπ tajemnicy handlowej gdy powiem, ¿e w operacie wartoœæ s≥u¿ebnoœci przesy≥u wyceniono na kilkaset
z≥otych a inwestor zaakceptowa≥ ugodê na poziomie kilkunastu tysiêcy z≥otych. Znamy ten rynek nie tylko z objazdowych szkoleñ po kraju
organizowanych przez regionalne stowarzyszenia. Byæ mo¿e to le¿a≥o u podstaw, ¿e Kancelaria nasza zosta≥a poproszona o wyg≥oszenie
odczytu dla zarzπdów firm powiπzanych z budowπ sieci infrastruktury. W dyskusji z inwestorami krπ¿ymy wokó≥ dylematu funkcjonujπcego
w g≥owach decydentów infrastrukturowych: dlaczego skoro sπ przepisy i quasi standardy szacowania tak dalece osiπgniêcie sukcesu
odbiega od za≥o¿eñ wstêpnych. Co jest powodem przepaœci pomiêdzy szacunkami inwestorów i oczekiwaniami w≥aœcicieli. Szczegó≥ów
oczywiœcie nie zdradzê – to nasz know-how i Ÿród≥o dochodów p≥ynπcych ze zdolnoœci negocjacyjnych i znajomoœci procedur postêpowañ.
Jednak z ca≥π mocπ oœwiadczam, ¿e nie stosujemy sposobów wywierania presji i nacisków powszechnych wœród dzia≥aczy pro ekologicznych.
Ze szczególnπ uwagπ s≥uchane by≥y nasze argumenty rozprawiajπce siê z powszechnoœciπ teorii wspó≥ korzystania. Przyk≥ad o udzieleniu
zgody na korzystanie z urzπdzeñ sanitariatu sπsiadowi z naprzeciwka w wyraŸnie okreœlonych przypadkach przemawia≥ do s≥uchaczy. Czy
wynagrodzenie za udzielenie zgody na za≥atwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby postronne jest wypadkowπ udzia≥u powierzchni
toalety w powierzchni apartamentu jako wspó≥czynnika wartoœci dodatkowo potem umniejszonego o wspó≥czynnik iloœci odwiedzin
ustêpu? Wspólnik Kancelarii, Zbyszek Niemczewski dociera do s≥uchaczy posi≥kujπc siê mniej obscenicznym performance. W scence
sytuacyjnej proponujπc ustalenie ceny za udzielenie zgody na przekazanie, kilka razy w roku, w≥asnych dotykowych telefonów
komórkowych dzieciom w przedszkolu dla zabawy polegajπcej na puszczania œwietlnych zajπczków. Dawcy muszπ równie¿ wiedzieæ,
¿e Kuratorium pokryje wszelkie szkody, które ewentualnie przez dzia≥ania dzieci mogπ powstaæ.
Proponujemy, aby bieg≥y oszacowa≥ wartoœæ nieruchomoœci bez obciπ¿eñ, ustali≥ treœæ obciπ¿enia, strona zainteresowana wykupi ca≥oœæ
czystπ i sprzeda odrêbnie dwie czêœci obok zabrudzenia, dziêki czemu osobno pozosta≥oœciowo wycenione bêdzie to co jest przedmiotem
dope≥nienia zanieczyszczenia (bieg≥y musi zadaæ sobie trud dotarcia to odpowiedzi jaka jest oferta pozosta≥oœciowa dla gruntu
obciπ¿onego po ustanowieniu s≥u¿ebnoœci!)
Wyœcig zespo≥ów poszczególnych kadencji parlamentu, która z nich uchwali wiêcej aktów normatywnych i jakie ugrupowanie przeforsuje
najwiêcej nowych regulacji jest a¿ za dobrze widoczny. Osadzona w auto promocji aktywnoœæ i zdolnoœæ pos≥ów do zg≥aszania zmian
skutkuje zaœmiecaniem prawa. ¯yczê sobie, aby tak niechluje stanowione przepisy nie okrada≥y moich dzieci i wnuków, których obdarujemy
d≥ugiem obligacji SP do sp≥acenia. Przyk≥ad z bliskiego nam podwórka.
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Przy aktualizacji op≥aty rocznej z tytu≥u UW uwzglêdnia siê cel, na który zosta≥a oddana nieruchomoœæ w u¿ytkowanie wieczyste. Znaczna
czêœæ uw≥aszczenia komercjalizacyjnego z ubieg≥ego wieku dotyczy≥a terenów przemys≥owych, sk≥adów, magazynów i baz transportowych.
Potem w wyniku transakcji i si≥ rynku w miejscach nierentownego przemys≥u powsta≥y markety i centra finansowe.
Teraz dziêki roztropnoœci ustawodawcy RZM robiπc operat dla takiego terenu, dla celu aktualizacji op≥aty rocznej, powinien oszacowaæ go
odpowiednio jako tereny przemys≥owe i co? U¿ytkownik mo¿e za tê cenê, umniejszonπ o wartoœæ prawa u¿ytkowania wieczystego,
nieruchomoœæ wykupiæ, a SP i samorzπd musi do aktu przystπpiæ.
Kto i kiedy odpowie za, w skali kraju, miliardowe straty z tytu≥u wyzbycia siê majπtku w oparciu o bezmyœlne regulacje? Jak nazwaæ takiego
gospodarza i polityka? Proszê mówmy o g≥upotach g≥oœno, aby nie t≥umaczyæ siê wnukom ze zgliszcz które im w spadku pozostawimy.
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Rzeczoznawca majπtkowy a aktuariusz.
Czy RZM ma w wycenie uwzglêdniæ swojπ wiedze, której nie ma uczestnik tego segmentu rynku?
Rzeczoznawca majπtkowy jest rzemieœlnikiem. Przedmiotem jego dzie≥a jest okreœlenie najbardziej prawdopodobnej ceny, za którπ mo¿liwym jest
zawarcie transakcji. Treœciπ operatu szacunkowego zatem jest wype≥nienie norm i nakazów ustawowych oraz dobrowolnie przyjêtych procedur
korporacyjnych wype≥nianych w procesie szacowania. Upraszczajπc specjalizowany jêzyk bieg≥y winien opisaæ przedmiot w kategoriach, cechach
i atrybutach zauwa¿anych przez uczestników rynku animujπcych dany lokalny segment nieruchomoœci. Proste. Zrozumia≥e? Zauwa¿y≥em jednak
fundamentalny problem. Podmioty podejmujπ decyzjê o zakupie bπdŸ sprzeda¿y w oparciu o w≥asny system wartoœci. Inaczej mówiπc, dzia≥ajπ
z poszanowaniem racjonalnoœci odnoszπcej siê do posiadanej wiedzy i zespo≥u akceptowanych za≥o¿eñ. Pomocπ s≥u¿y przyk≥ad. W ramach osiedla
miejskiego, na lokalnym rynku sypialni ka¿dego z wiêkszych miast ceny mieszkañ z wielkiej p≥yty sπ do siebie zbli¿one. Analizy ze znacznπ precyzja
wskazujπ wartoœci lokali jedno, dwu, trzy i cztero pokojowych. Bêdπc starannym wychwyci siê lekkπ preferencjê powiπzanπ z piêtrem, windπ czy
innymi cechami, lecz generalnie cena jest doœæ przewidywalna w ramach zdolnoœci negocjacyjnych stron i pozostawionego standardu oraz
wyposa¿enia. Jednak¿e stawiam pytanie czy rzeczoznawca znajπc informacjê niedostêpnπ dla wszystkich uczestników lokalnego rynku, bπdŸ ich
znacznej wiêkszoœci mo¿e lub nawet musi braæ jπ pod uwagê przy sporzπdzaniu opinii o wartoœci rynkowej?
Wprost zatem stawiam pytanie. Czy dopuszczalnym jest, aby rzeczoznawca majπtkowy opisujπc rynek lokalny wprowadza≥ do operatu
szacunkowego informacje specjalne, dostêpne wy≥πcznie jemu, a nie istniejπce w œwiadomoœci w≥aœciwych uczestników badanego rynku? Uwa¿am,
¿e niedopuszczalnym jest, aby bieg≥y epatowa≥ informacjami niedostêpnymi œwiadomym uczestnikom rynku. Wskazywania zarówno aspektów
dodatnio jak i ujemnie cenotwórczych, które byæ mo¿e wystπpiπ w przysz≥oœci nie ma nic wspólnego z procesem szacowania i podawania wartoœci
rynkowej lecz jest kreacjπ rynku bπdŸ wró¿biarstwem. Przywo≥ywanie projektów inwestycji celu publicznego, powo≥ywanie siê na prawdopodobne
wprowadzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania, oczekiwanie wywo≥ania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bπdŸ innych
czynników np. powiπzanych z ekspertyzami funkcjonowania legalnoœci aprobat technicznych konstrukcji le¿y w przestrzeni oceny ryzyka bπdŸ
op≥acalnoœci inwestycji, a nie w materii rudymentarnej wyceny.
Oczywiœcie znaczna czêœæ odbiorców wycen gromko wybrzmi aby pisaæ wszystko co siê wie. Powo≥ajπ siê równie¿ na zatwierdzony i uzgodniony
przez Ministra standard sporzπdzania oszacowañ dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnoœci. Jednak wiêcej nie znaczy lepiej. Czym innym jest
dzisiejsza wartoœæ rynkowa dla podmiotu, który w ramach w≥asnej racjonalnoœci rozwa¿a wziêcie udzia≥u w transakcji przeniesienia w≥asnoœci,
a czym innym projekcja wyobra¿enia specjalisty o trwa≥oœci opisywanych stanów na lokalnym rynku. Czêstπ jest sytuacja, gdy trendy spotykajπ siê
przy przeciwnych kierunkach. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wykorzystywanie informacji nieupublicznionych na rynku papierów wartoœciowych jest
praktykπ nielegalnπ có¿ zatem usprawiedliwia oczekiwanie instytucji finansowej jak bank czy Komisja Nadzoru Finansowego, aby inne regu≥y
przyjête by≥y przy grach rynkowych w segmentach nieruchomoœciowych? Z pewnoœciπ dorobek polskich rzeczoznawców w tej kwestii jest szalenie
ubogi i naskórkowy. ALE na Federacjê i na Ministerstwo mo¿na zawsze liczyæ bo oto od kwietnia 2012 roku mamy w obiegu przes≥any do
uzgodnienia "KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 0", który obok trywialnoœci stanowi normê moim zdaniem sprzecznπ logicznie
z ustawπ i rozporzπdzeniem:
4.3. Rzeczoznawca majπtkowy ma obowiπzek ujawniæ w operacie szacunkowym, opracowaniu lub ekspertyzie wszystkie
istotne fakty, o których posiada wiedzê, zwiπzane z przedmiotem wyceny, opracowania lub ekspertyzy.
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Jab≥ka w sadzie niechaj pos≥u¿π za ilustracjê gruntu, obszaru inwestycyjnego przed podzia≥em. Pamiêtajmy, ¿e celem jest produkcja owoców
na rynek konsumpcji lub dla przemys≥u spo¿ywczego. Podobnie dla terenów celem jest wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem w mpzp.
Rozprawiamy o op≥acie adiacenckiej z tytu≥u podzia≥u. Biegli znajπ przepis, ja musia≥bym siêgnπæ do Ÿróde≥ lecz z grubsza, wiemy: Trzeba
p≥aciæ zgodnie ze stawkπ od wzrostu wartoœci gruntu zwiêkszonπ w wyniku podzia≥u, drogi pomijamy.
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Jab≥ka zapakowane w skrzynki to nieruchomoœæ z wydzielonymi geodezyjnie dzia≥kami. Mo¿na kupiæ hurtem tonê luzem, w skrzynkach
lub poszczególne skrzynki odrêbnie. Ile jest zatem wart magazyn hurtownika z owocami w sadzie i z owocami w skrzynkach (koszt
opakowania i dostawy pomijamy, gdy¿ wszystko odbywa siê na koszt i z inicjatywy w≥aœciciela).
Biegli liczπ cenê jab≥ek w sadzie jako kategoriê przed podzia≥em i jab≥ka w koszyczku w osiedlowym sklepiku dostêpnym dla ka¿dej
z gospodyñ domowych jako sumê dzia≥ek po podziale.
Czy ja siê mylê?
Czy ktoœ z Was widzi to inaczej?
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Zapakowanie w skrzynki to jeszcze niezrealizowanie mar¿y za detal w sklepie. Bieg≥y ma obliczyæ wzrost wartoœci powsta≥y wy≥πcznie
z tytu≥u podzia≥u a nie jako skutek zrealizowania pe≥nego ≥añcucha dzia≥añ i zdarzeñ gospodarczych. Na gruntach niepodzielonych mo¿na
wznieœæ budynki takie same jak na podzielonych i nastêpnie wydzieliæ czêœæ gruntu dla wyodrêbnienia nieruchomoœci, a wszystko to ju¿ bez
op≥aty adiacenckiej. Co jest przedmiotem oszacowania, trzeba trzymaæ siê tezy, a nie jπ modyfikowaæ, aby by≥a wykonalna bπdŸ racjonalna.
Od tego sπ cia≥a ustawodawcze i odpowiednie organy Pañstwa oraz wymiaru sprawiedliwoœci. Jeœli przepisu nie sposób wype≥niæ to
kole¿anko i kolego zamiast tworzyæ protezy warto chwilê pomyœleæ co ja bym zrobi≥ gdybym to swojemu Ojcu mia≥ sporzπdziæ operat
szacunkowy.
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Co to jest s≥u¿ebnoœæ – definicja ustawowa wymienia jedynie korzyœci dla w≥adnπcego, a Bastiat uczy≥ czego nie widaæ … zbadaj! Jak przywilej widziany jest
okiem obciπ¿onego, czego zatem on nie mo¿e jako skutek obciπ¿enia. Rzadko u¿ytecznoœæ inwestora jest lustrzanym odbiciem kosztu w≥aœciciela gruntu
poddanego s≥u¿ebnoœci.
Proszê o zapoznanie siê z poni¿szπ, naszym zdaniem konstruktywnπ, propozycjπ rozwiπzania problemu szacowania wartoœci s≥u¿ebnoœci przesy≥u
nakreœlonπ przez Kancelariê Solski i Partnerzy.
Inwestor, gestor sieci przesy≥u mediów, w rokowaniach i negocjacjach ustala z w≥aœcicielem gruntu zakres udzielonych praw do dysponowania
nieruchomoœciπ dla celów budowlanych oraz wysokoœæ sprawiedliwego, s≥usznego i ekwiwalentnego wynagrodzenia oraz odszkodowania. W przypadku, gdy
do takiego ustalenia nie dochodzi sprawa rozstrzygana byæ powinna przez Sπd powszechny w trybie pozwu „o z≥o¿enie oœwiadczenia woli”. Z uwagi, ¿e
inwestycje celu publicznego sπ wyraŸnie wyspecyfikowane i ich realizacja zezwala na zastosowanie zasady wy¿szoœci dobra publicznego nad dobrem
indywidualnym, dla zachowania terminów oraz bezpieczeñstwa inwestycji organ administracji publicznej mo¿e korzystajπc z obecnych przepisów
ograniczyæ sposób korzystania z nieruchomoœci. Surogat owej administracyjnej decyzji wyw≥aszczeniowej znajdzie swoje odbicie w orzeczeniu i zasπdzonych
kosztach zmiany wiπzki praw pomiêdzy stronami.
Istotπ pomys≥u Kancelarii Solski i Partnerzy jest zmiana zasad ustalania wysokoœci zap≥aty. Wnioskujemy, aby powo≥any bieg≥y równoczeœnie szacowa≥
wartoœæ ca≥ej nieruchomoœci, na której czêœci jest, bπdŸ bêdzie, zlokalizowana inwestycja liniowa oraz proponowa≥ wysokoœæ wynagrodzenia za
ustanowienie s≥u¿ebnoœci przesy≥u, bπdŸ korytarza przesy≥owego lub odrêbnej w≥asnoœci obiektów budowlanych ewentualnie w œlad za innymi
projektowanymi regulacjami warstwowej w≥asnoœci przestrzeni.
W ka¿dym z tych przypadków sk≥ad orzekajπcy dysponowaæ bêdzie dwoma wartoœciami, jednπ za pe≥ne prawo w≥asnoœci ca≥ej nieruchomoœci i drugπ
uwzglêdniajπcπ zakres ograniczenia/przywileju oraz wysokoœæ wynagrodzenia za jego ustanowienie. Podmiot wyzbywany z prawa w≥asnoœci umocowany
powinien byæ do prawa wyboru jednej z zaproponowanych opcji, czyli bπdŸ nakazania wykupu ca≥oœci przez inwestora, bπdŸ ustanowienia stosownego
ograniczenia. Przyjmowane ograniczenia, opisane w dokumentach przez bieg≥ych stanowiæ bêdπ przysz≥π bazê danych do bardziej precyzyjnych oszacowañ
owych ograniczonych praw. Metody hermeneutyczne, parametryczne, budowane jedynie w koncepcjach bieg≥ych weryfikowane by≥yby w materii
konkretnych wyborów rynkowych poszczególnych podmiotów.
Co wiêcej inwestor móg≥by, a nawet powinien, pozyskanπ nieruchomoœæ przy pe≥nym prawie w≥asnoœci, obciπ¿ajπc jπ prawem, które jest i bêdzie potrzebne
jemu dla eksploatacji inwestycji liniowej, ponownie wprowadzaæ do obrotu. Cena pozyskana na rynku wtórnym odniesiona do ceny zap≥aconej za
nieruchomoœæ nie ska¿onπ wykorzystywana byæ powinna w kolejnych oszacowaniach praw ograniczonych. Proces taki dπ¿yæ bêdzie do równowagi rynkowej,
a w ka¿dym z etapów honorowane bêdzie odwieczne i niezbywalne prawo do poszanowania prawa w≥asnoœci.
Oczywiœcie oczekiwaæ nale¿y kakofonii g≥osów sprzeciwu. Proszê jednak argumenty u¿ywane przez instytucje reprezentujπce sieci przesy≥owe odnieœæ do
pozycji indywidualnych podmiotów poddawanych procedurom wyw≥aszczania. Nie tylko, ¿e w zgodzie z mnogoœciπ specustaw obierana jest w≥asnoœæ, ale
i tworzone sπ szko≥y, mody i zasady parametrycznego obliczania wynagrodzenia i odszkodowania a postêpowanie w kwestii ustalenia stanu przedmiotu
staje siê zwyczajowo mocno sformalizowane i uproszczone. Co wiêcej dopuszcza siê, ¿e przedsiêbiorstwo przesy≥owe obdarowywane jest jedynie
przywilejami, czêœciπ nieruchomoœci bπdŸ fragmentem prawa. W≥aœcicielowi zaœ odmawia siê prawa do dysponowania gruntem, a ponadto ustanawia siê go
przymusowo dozorcπ, administratorem i p≥atnikiem podatków lokalnych oraz podmiotem odpowiedzialnym za zdarzenia losowe i nieszczêœliwe.
Pomys≥ Kancelarii Solski i Partnerzy z pewnoœciπ wart jest szerszej dyskusji i rozwiniêcia dla dobra wspólnego i unikniêcia w przysz≥oœci koniecznoœci
naprawiania stanów pobie¿nie i pospiesznie dla bie¿πcych potrzeb kreowanych mocπ specustaw obecnego socjalizmu.
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Gdy nie wiem jak oszacowaæ to tego nie robiê. Organy sπ od ustalania stanu i doprowadzenia do sekwencji wartoœci mo¿liwych do
weryfikacji, a ich zale¿noœci niechaj montujπ inni biegli w mowie i czynie. Poglπd g≥oszony „jak nie ja to przecie¿ ktoœ to zrobi” jest mi
kulturowo obcy. Wolê zachowaæ wolnoœæ ni¿ zniewalaæ rozsπdek za kilka srebrników na chwile doczesnπ za fa≥sz intelektualny odebranych.
Wróæmy jeszcze na chwilê do gry z poczπtkowego slajdu. Co wybiera ka¿dy z Was. Piêœæ i bêdzie mocowa≥ siê z rzeczywistoœciπ, aby sta≥a siê
mu bli¿szπ. No¿yczki i nie ustanie w staraniach, aby wycinaæ absurdy z otaczajπcego nas ¿ycia. Papier, który zapisze uwagami i treœciami
obna¿ajπcymi absurdy, aby nikomu wiêcej nie stawa≥a siê krzywda.
Jak widaæ i jak pamiêtamy nie da siê nie graæ bo wtedy nami grajπ.
Uwaga ju¿ ostatnia. Nazbyt czêsto dochodzi do groŸnego zacieœniania wspó≥pracy organu rozstrzygajπcego z powo≥anym bieg≥ym.
Administracja w swobodnej ocenie dowodu, operatu szacunkowego, ciê¿arem argumentacji obarcza rzeczoznawcê majπtkowego.
Postêpowania na kolejnych etapach instancji sprowadzajπ siê do weryfikacji czy strona zosta≥a pouczona o mo¿liwoœci oddania dowodu
pod ocenê organizacji zawodowej w trybie art. 157 UGN. Jeœli w aktach sprawy brak jest negatywnej oceny operatu szacunkowego zapadajπ
orzeczenia o prawid≥owoœci decyzji. Stowarzyszenia z niechêciπ podejmujπ siê czynnoœci oceniania. W konflikcie z aparatem w≥adzy
obywatel powoli zostaje pozostawiony sam sobie. Pamiêtajmy jednak, ze jest tylko kwestiπ czasu jak zostanie zarejestrowana nowa
organizacja zawodowa rzeczoznawców majπtkowych, która z ca≥π mocπ, za wynagrodzenie i systemowo rozpocznie ocenianie wadliwych
dowodów o wartoœci. Nagle przy nowych okolicznoœciach znacznie trudniej bêdzie bezkarnie fa≥szowaæ wyceny praw w≥asnoœci i innych
praw majπtkowych.
Dziêkujê za poœwiêcony czas.
Myœlê, ¿e w ró¿norodnych poglπdach prezentowanych podczas Sympozjum ka¿dy znalaz≥ odrobinê siebie z przesz≥oœci i okruch siebie
w przysz≥oœci.
Ma≥ymi krokami idŸmy ka¿dy w swojπ stronê.
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