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1. PRZEDMIOT WYCENY - DEFINICJE 
 
Obiekt techniczny lub środek techniczny to najczęściej maszyna, urządzenie techniczne  
lub narzędzie. Gdy występuje samodzielnie, jest rzeczą (ruchomością), ale moŜe być takŜe 
częścią  składową innej rzeczy (nieruchomości). W złoŜonym obiekcie technicznym moŜna 
wyróŜnić:  

� zespoły,  
� podzespoły, 
� elementy konstrukcyjne (części).  

 
Maszyna 
Obiekt techniczny zawierający mechanizm lub zespół mechanizmów  słuŜący do 
przetwarzania energii lub do wykonywania określonej pracy mechanicznej (np.: tokarka, 
silnik, pompa). 
     Dyrektywa 98/37/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998r. o zbliŜeniu 
praw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (OJ L207, 23.07.1998, p.1)  
nazwana dyrektywą maszynową definiuje maszynę jako „zestaw połączonych wzajemnie 
części lub podzespołów, z których co najmniej jeden jest ruchomy przy czym 
odpowiednie człony wykonawcze, obwody sterowania i zasilania itp., połączone są w całość 
dla wykonania konkretnej czynności, w szczególności dla przetwarzania, obróbki, 
przemieszczania lub pakowania materiałów”1.  
Maszyny ze względu na przeznaczenie moŜna podzielić na: 

� energetyczne, 
� technologiczne,  
� transportowe.  

     Szczególnym rodzajem maszyn są środki transportowe, które słuŜą do przemieszczania 
ludzi lub towarów (np.: samochód, statek morski). 
 
Urządzenie techniczne 
Mechanizm lub zespół elementów, przyrządów słuŜący do wykonywania określonych 
czynności, ułatwiający pracę (np. piec piekarniczy, klimatyzator, komputer,). Według ustawy  
prawo budowlane2 niektóre urządzenia techniczne są budowlami a więc obiektami 
budowlanymi. 
 
Narzędzie 
Urządzenie proste lub złoŜone umoŜliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy (np. 
pług, frez, suwmiarka). 
 
Instalacja 
Zespół urządzeń technicznych (przewodów i sprzętu) słuŜących do jednego celu np. do 
doprowadzania wody, elektryczności, gazu itp. (np. instalacja gazowa, instalacja wodno-
kanalizacyjna). 
 
Aparatura 
Zespół aparatów czyli urządzeń precyzyjnych spełniających określone zadania w wyniku 
zachodzących w nim procesów fizycznych lub chemicznych, które w przeciwieństwie do 
działania maszyn nie słuŜą do przetwarzania lub wytwarzania energii mechanicznej (np. 
aparatura chemiczna, aparatura pomiarowa). 
 
Agregat 
Zespół sprzęŜonych ze sobą maszyn lub narzędzi słuŜących do wykonywania określonej 
pracy (np. agregat prądotwórczy, agregat uprawowy). 

                                                      
1 Dyrektywa 98/37/EC. Tekst nieoficjalny. Fundusz Współpracy Warszawa 1999 
2 Spis aktów prawnych znajduje się na końcu opracowania. 
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Linia technologiczna 
Zestaw zharmonizowanych z sobą w działaniu maszyn i urządzeń umoŜliwiających 
realizowanie procesu technologicznego gwarantującego określony skutek (np. linia produkcji 
serów). 
 
Układ 
Zbiór części zaleŜny od siebie funkcjonalnie, nie tworzących odrębnej całości (np. paliwowy 
w silniku, hamulcowy w samochodzie). 
 
WyposaŜenie 
Zbiór przedmiotów spełniających funkcje uŜytkowe. 
 
Ruchomości 
Są to rzeczy nie będące nieruchomościami. Rzeczy dzielą się na nieruchomości zdefiniowane 
w kodeksie cywilnym i ruchomości. 
 
2. MASZYNY I URZĄDZENIA W DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ  
 
2.1. Środki trwałe 
 
     Maszyny, urządzenia i środki transportu wchodzą w skład zorganizowanych zespołów 
składników majątkowych jak przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne i są na ogół w 
działalności gospodarczej środkami trwałymi. Ustawa o rachunkowości definiuje środki 
trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok, kompletne, zdatne do uŜytku i przeznaczone na 
potrzeby jednostki. Nieco inne definicje środka trwałego zawarte są takŜe w ustawie o 
podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych dla potrzeb określania amortyzacji podatkowej. Gdy wartość składnika 
majątkowego nie przekracza 3.500 zł., podatnik moŜe nie dokonywać odpisów 
amortyzacyjnych a wtedy wydatki poniesione na jego nabycie stanowią koszt uzyskania 
przychodu.  
     Za wartość początkową środków trwałych przyjmuje się w razie odpłatnego nabycia cenę 
ich nabycia a w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia z 
uwzględnieniem innych kosztów określonych w ustawach podatkowych. Potrzeba ustalenia 
wartości początkowej a będzie nią wtedy wartość rynkowa, moŜe nastąpić w przypadkach 
nabycia środków trwałych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób a 
takŜe w drodze aportu wniesionego do spółki kapitałowej i udziału w spółdzielni. Podobna 
sytuacja jest, gdy podatnik będący osobą fizyczną nie moŜe ustalić kosztu wytworzenia 
środka trwałego; wtedy jego wartość początkową ustala się z uwzględnieniem cen rynkowych 
przez biegłego. 
     Ze środkami trwałymi wiąŜe się pojęcie amortyzacji. Jest to kategoria ekonomiczna. W 
działalności gospodarczej amortyzacja jest kosztem ale nie jest wydatkiem. Oznacza 
finansowe pomniejszenie wartości środka trwałego na skutek jego zuŜycia. Amortyzacja ma 
następujące funkcje: 

� umorzeniową, 
� kosztową, 
� finansową, 
� kalkulacyjną, 
� fiskalną. 

     Określanie rzeczywistego zuŜycia na podstawie odpisów amortyzacyjnych jest w wycenie 
maszyn i urządzeń niedopuszczalne, gdyŜ umorzenie nie odpowiada rzeczywistemu ubytkowi 
wartości środka technicznego. W firmie prowadzona powinna być ewidencja środków 
trwałych, która moŜe dostarczyć waŜnych informacji; dane indentyfikacyjne, data wpisania 
do ewidencji, wartość początkowa i jej zmiany.      
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     W klasyfikacji rodzajowej środków trwałych maszyny, urządzenia i narzędzia 
sklasyfikowane są w 6 grupach:  
 
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA  
5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZ ĄDZENIA I APARATY  
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE  
7 ŚRODKI TRANSPORTU  
8 NARZĘDZIA, PRZYRZ ĄDY, RUCHOMO ŚCI I WYPOSAśENIE  
Poza tym w grupie:  
2 OBIEKTY IN śYNIERII L ĄDOWEJ I WODNEJ 
występują takŜe budowle będące urządzeniami technicznymi (np.: rurociągi, linie 
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne).  
 
2.2. WyposaŜenie 
 
     Niektóre maszyny i urządzenia mogą być w działalności gospodarczej zaliczone do 
wyposaŜenia, które w ustawach podatkowych jest zdefiniowane jako zuŜywające się 
stopniowo rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa. Obecnie do wyposaŜenia zaliczamy 
składniki majątku, które nie zostały przez podatnika zaliczone do środków trwałych i których 
cena zakupu lub koszt wytworzenia jest większy niŜ 1.500 zł a mniejszy niŜ 3.500 zł. 
Wszystkie wydatki związane z zakupem wyposaŜenia zalicza się do kosztów uzyskania 
przychodów z działalności gospodarczej. W firmie prowadzi się ewidencję wyposaŜenia, 
która tak jak ewidencja środków trwałych moŜe być cennym źródłem informacji dla potrzeb 
wyceny. 
 
3. TRWAŁY ZWI ĄZEK OBIEKTU TECHNICZNEGO Z NIERUCHOMO ŚCIĄ 
 
W celu ustalenia czy dana maszyna lub urządzenie jest trwale związane z nieruchomością i 
podlega wycenie wraz z nią naleŜy wziąć pod uwagę: 

� przepisy kodeksu cywilnego dotyczące części składowych nieruchomości, 
� przepisy ustawy prawo budowlane, 
� zalecenia zawarte w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych 

PFSRM, 
� uwarunkowania wyceny konkretnej nieruchomości. 

 
Kodeks cywilny w art. 47 definiuje część składową rzeczy, a więc takŜe nieruchomości 
podając następujące jej cechy: 

� jest przedmiotem jednej własności (właścicielem nieruchomości i części składowej 
jest ta sama osoba), 

� nie moŜe być od nieruchomości odłączone bez uszkodzenia bądź istotnej zmiany 
całości albo uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, 

� nie została połączona z nieruchomością jedynie dla przemijającego uŜytku. 
     Pomimo spełnienia tych warunków zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego, urządzenia 
infrastruktury technicznej nie są częściami składowymi gruntu, gdy wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa lub zakładu. 
 
W ustawie prawo budowlane w art. 3 znajduje się definicja budowli która jest rodzajem 
obiektu budowlanego. Zawiera ona przykłady urządzeń będących budowlami np.: 

� oczyszczalnie ścieków,  
� stacje uzdatniania wody,  
� konstrukcje oporowe,  
� sieci uzbrojenia terenu. 
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Urządzenia te są trwale związane z gruntem i powinny być wyceniane wraz z nim z 
wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu, które są własnością przedsiębiorstwa lub zakładu bo wtedy 
nie są częściami składowymi gruntu. 
 
Standard VI.1 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością3 
wprowadza dodatkowo dwa kryteria uznania związku środka technicznego z nieruchomością 
za związek trwały: 

� kryterium zachowania istoty działania, 
� kryterium demontaŜu. 

     Według kryterium zachowania istoty działania środek techniczny jest trwale związane z 
nieruchomością wtedy gdy jego odłączenie powoduje Ŝe nieruchomość zmienia swoje 
przeznaczenie i funkcję (np. hala chłodnicza i urządzenia chłodnicze w niej zainstalowane). 
     Według kryterium demontaŜu środek techniczny jest trwale związane z nieruchomością 
gdy demontaŜ istotnie naruszy jego strukturę lub samą nieruchomość.   
     W standardzie tym wymieniono środki techniczne wykazujące zwykle trwały związek z 
nieruchomościami i wraz z nimi wyceniane. 
 
Dla lokali i budynków są to: 

� układy oświetlenia i zasilania w energię elektryczną (instalacje, odbiorniki) 
� układy zasilania w wodę (instalacje, pompy, zbiorniki, armatura) 
� układy zasilania w gaz (instalacje, liczniki, armatura) 
� układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji /piece c.o., zbiorniki, pompy, 

wentylatory, klimatyzatory, elementy sterowania/ 
� układy kanalizacji 
� układy central i sieci telefonicznych  
� instalacje alarmowe 
� dźwigi osobowe i towarowe 

 
Dla budynków niemieszkalnych, przemysłowych i budowli są to: 

� układy odpylania 
� układy oczyszczania ścieków 
� układy uzdatniania wody 
� komory chłodnicze 
� dźwignice (suwnice, Ŝurawie, dźwigi towarowo-osobowe) 
� wyposaŜenie kotłowni (kotły, zbiorniki, pompy, sterowanie) 
� transformatory i sieci energetyczne 
� przepompownie /pompy, zbiorniki 
� układy sieci informatycznych 

 
Dla gruntów są to: 

� megaukłady techniczne 
� układy elektroenergetyczne 
� instalacje 
� areatory, osadniki 
� agregaty chłodnicze 
� piece 
� obrotnice, górki rozrządowe 
� baseny portowe, Ŝurawie przeładunkowe 

 
     Przepisy prawa i kryteria zawarte w Standardzie VI.1 nie są jednoznaczne pozwalają na 
róŜne interpretacje i dlatego rzeczoznawca powinien wziąć równieŜ pod uwagę cel wyceny i 
postanowienia umowy o wykonanie operatu szacunkowego, które mogą określać zakres 
wyceny. Po uwzględnieniu wszystkich okoliczności rzeczoznawca powinien podać w 
                                                      
3 Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wydanie VIII, PFSRM Warszawa 2002 
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operacie szacunkowym uzasadnienie nie lub zakwalifikowania określonych maszyn i 
urządzeń jako części składowych nieruchomości. 
 
4. EKSPLOATACJA I ZU śYCIE 

 
     MoŜna wyróŜnić trzy etapy Ŝycia maszyny lub urządzenia: konstruowanie, wytwarzanie i 
eksploatację. Eksploatacja obejmuje zespół wszelkich działań technicznych i 
organizacyjnych związanych z wprowadzaniem obiektu do eksploatacji, uŜytkowaniem, 
obsługiwaniem (utrzymywaniem) i wycofywaniem obiektu z eksploatacji. Niniejsze 
opracowanie dotyczy określania wartości środka technicznego w czasie jego istnienia od 
momentu zakupu lub wytworzenia do fizycznej likwidacji. Ten okres jest zwykle toŜsamy z 
okresem eksploatacji. Na początku obiekt w stanie nowym ma określoną cenę nabycia 
lub wartość początkową określoną na podstawie kosztów wytworzenia. W momencie 
fizycznej likwidacji obiekt ma wartość złomu i elementów odzyskanych pomniejszoną o 
koszty likwidacji (wartość pozostałości lub wartość końcowa). Aby wycenić obiekt naleŜy 
najpierw ocenić jego atrybuty eksploatacyjne wpływające na wartość czyli te, które są brane 
(lub powinny być brane) pod uwagę przez potencjalnych kupujących. Ocena ta moŜe być 
ilościowa przez pomiar lub jakościowa w postaci opinii eksperta (rzeczoznawcy).  
     Podczas eksploatacji następuje zmiana zasobu funkcjonowania obiektu technicznego 
wyczerpywanie lub odtwarzanie tego zasobu (rys. 1, 2)4. Takie opisanie procesu 
eksploatacji jest bardzo przydatne w wycenie maszyn i urządzeń, gdyŜ mająca podstawowe 
znaczenie dla kupującego wartość uŜytkowa obiektu jest zwykle funkcją wielkości zasobu 
funkcjonowania (potencjału eksploatacyjnego).  
 

czas

    Z0

0

 
 Rys 1. Przebieg zmian  zasobu funkcjonowania obiektu technicznego w czasie eksploatacji. 
  
    Oceną zasobu funkcjonowania jaki ma obiekt zajmuje się diagnostyka techniczna. 
Zadaniem diagnostyki technicznej jest ocena stanu technicznego obiektu, a stan ten moŜe być 
oceniany w celu: 

� określenia prawidłowości funkcjonowania, 
� lokalizacji uszkodzeń, 
� ustalenia zakresu i przebiegu naprawy, 
� zapewnienia bezpieczeństwa pracy, 
� określenia wartości obiektu, 

                                                      
4 Dwili ński L.: Wstęp do teorii eksploatacji obiektu technicznego. WPW Warszawa 1991 
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� podjęcia decyzji o likwidacji obiektu. 
 

     Ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń moŜe mieć charakter rewizyjny  gdy 
wykonujemy ją w celu stwierdzenia aktualnego stanu  podczas powtarzalnych badań 
okresowych lub dla określenia przyczyny uszkodzenia, lub charakter  antycypacyjny; 
wyprzedzający, dla przewidywania ewentualnych przyszłych stanów w eksploatacji.  
     Ocenę zasobu funkcjonowania moŜna przeprowadzić dwoma sposobami przedstawionymi 
na rys. 3 i 4. 
Stan techniczny jest podstawową cechą obiektu technicznego wpływającą na wartość. Ze 
względu na duŜy stopień skomplikowania współczesnych maszyn i urządzeń diagnostyka 
techniczna powinna być waŜnym elementem wyceny maszyn i urządzeń5.  
 

   
    Z0

  0    t3    t2     t3
czas

 

Rys. 2. Przebieg zmian zasobu funkcjonowania maszyny dla róŜnych intensywności 
eksploatacji. 
 
 

Pomiar wartości charakterystyk stanu elementu obiektu technicznego 
 
 

Ocena zasobu funkcjonowania elementu 
 

 
Rys.3. Schemat postępowania przy ocenie zasobu funkcjonowania elementu obiektu 
technicznego na podstawie pomiaru cech tego elementu. 
 
 

Pomiar wartości parametrów funkcjonowania obiektu technicznego 
 

    
Wnioskowanie o wartościach cech elementów obiektu technicznego 

 
 

Ocena zasobu funkcjonowania elementów obiektu technicznego 
 
 
Rys. 4. Schemat postępowania przy pośredniej ocenie zasobu funkcjonowania elementów 
obiektów technicznego.  

                                                      
5 Osypiuk R. W.: Wykorzystanie diagnostyki technicznej w wycenie maszyn i urządzeń. Rzeczoznawca 
Majątkowy Nr 4/1995 
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Z punktu widzenia wyceny waŜne są następujące pojęcia z zakresu eksploatacji: 
   
Trwałość 
Określana jest przez czas pracy maszyny do wyczerpania się zasobu funkcjonowania (okres 
trwania)  - miarą trwałości moŜe być teŜ przebieg w km, ilość wytworzonych wyrobów, 
liczba cykli. 
 
Resurs 
Okres pracy maszyny w czasie którego zagwarantowana jest sprawność techniczna i 
bezpieczeństwo pracy. 
 
Niezawodność 
Właściwość obiektu technicznego charakteryzująca jego zdolność do wykonania określonych 
funkcji w określonych warunkach i określonym przedziale czasu. 
 
Stan techniczny 
Zespół wartości ujmujący syntetycznie charakterystyczne parametry określające poprawność 
działania maszyny lub urządzenia. 
 
WyróŜniamy następujące rodzaje zuŜycia obiektów technicznych w czasie eksploatacji: 
 

� ZuŜycie techniczne 
� ZuŜycie funkcjonalne 
� ZuŜycie środowiskowe 

 
ZuŜycie techniczne (fizyczne) jest procesem pogarszania się właściwości uŜytkowych 
elementów maszyn, głównie w wyniku eksploatacji. Następuje ono na skutek zmiany 
właściwości, kształtów i wymiarów elementów powodowanych tarciem (rys. 5), obciąŜeniami 
i reakcjami chemicznymi. Procesy zuŜycia wskutek korozji polegają na niszczeniu metali na 
skutek oddziaływania otaczającego środowiska. Erozja polega na ścieraniu materiałów przez 
przepływające ciecze lub gazy.  
 
ZuŜycie funkcjonalne wynika z postępu technicznego i technologicznego. Postęp naukowo-
techniczny i konkurencja powodują Ŝe wytwarzane maszyny i urządzenia mają coraz lepsze 
parametry konstrukcyjne, niŜsze koszty eksploatacji, większą wydajność, mniejszą 
energochłonność, zapewniają większe bezpieczeństwo i komfort pracy. ZuŜycie funkcjonalne 
jest wynikiem starzenia obiektów technicznych pod względem konstrukcyjnym i 
technologicznym. ZuŜycie funkcjonalne jest nazywane niekiedy zuŜyciem moralnym a takŜe 
zuŜyciem z przyczyn wewnętrznych. 
 
ZuŜycie środowiskowe jest spowodowane oddziaływaniem czynników zewnętrznych takich 
jak uwarunkowania ekonomiczne, prawne, ekologiczne i społeczne. Ten rodzaj zuŜycia moŜe 
być wynikiem zmniejszenia popytu na określone produkty czy usługi, zmiany przepisów 
prawa podatkowego, zmniejszenie podaŜy surowców lub siły roboczej, ograniczenia 
spowodowane względami ekologicznymi. ZuŜycie środowiskowe jest określane zuŜyciem z 
przyczyn zewnętrznych3 
 
Z kaŜdym z powyŜszych rodzajów zuŜycia wiąŜe się utrata wartości w czasie eksploatacji. 
Miarą zuŜycia, którą stosujemy dla potrzeb wyceny jest stopień zuŜycia. Jest to względny 
ubytek wartości wyraŜony w % lub ułamku dziesiętnym. Przyjęto następujące oznaczenia: 
z – stopień zuŜycia technicznego, 
f – stopień zuŜycia funkcjonalnego, 

                                                      
3 Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wydanie VIII, PFSRM Warszawa 2002 
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s– stopień zuŜycia środowiskowego. 
 
Niekompletność czy uszkodzenia powodowane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
które powodują dodatkowy ubytek wartości nie powiększają zuŜycia technicznego. Ubytek 
wartości z takich przyczyn powinien być oszacowany odrębnie. 

czas
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    t1          t2        t3

         

Rys. 5. Przebieg zuŜycia wskutek tarcia w czasie eksploatacji. 
 
5. SZACOWANIE  ZUśYCIA  
 
5.1. ZuŜycie techniczne 

 
Dla określenia zuŜycia technicznego wykorzystujemy modele czasowe, gdyŜ czas Ŝycia jest 
dla maszyn i urządzeń podstawową wielkością od której zaleŜy wartość. Często stosowany 
jest najprostszy liniowy model zuŜycia  rys. 6.  
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Rys. 6. Liniowa funkcja zuŜycia w czasie eksploatacji. 
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T
t

100
z =  

 
z - stopień zuŜycia w % 
t - wiek maszyny 
T - okres trwałości 
 
Badania  potwierdzają, Ŝe w wielu wypadkach celowe jest zastosowanie modeli w postaci 
funkcji: 

� wielomianowej, 
� potęgowej, 
� wykładniczej (rys. 7), 
� logarytmicznej. 
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Rys. 7. Wykładnicza funkcja zmian zuŜycia w czasie eksploatacji i odpowiadająca jej funkcja 
zmian wartości obiektu technicznego 
 

bte1
100
z −−=  

 
Funkcja zuŜycia dla celów wyceny powinna być opracowana na podstawie danych z rynku 
wtórnego. MoŜe to być uproszczone opracowanie graficzne lub dokładne analityczne z 
wykorzystaniem statystyki matematycznej.  
W przypadku maszyn odbudowywanych w czasie eksploatacji tzn. gdy zespoły były 
wymieniane (np. silnik spalinowy w koparce budowlanej) celowe jest określenie stopnia 
zuŜycia jako średniej waŜonej zuŜycia poszczególnych zespołów. Wagi ustalane są 
wówczas jako udziały wartości poszczególnych zespołów w wartości całego obiektu.  
  
5.2. ZuŜycie funkcjonalne 
 
W celu określenia zuŜycia funkcjonalnego naleŜy wziąć pod uwagę relacje parametrów 
technicznych takich jak wydajność, sprawność, moc zainstalowana obiektu wycenianego i 
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obiektu porównywalnego. W wielu publikacjach i praktyce wyceny stosowany jest 
współczynnik nowoczesności: 
  
K=(1-f) 
 
5.3. ZuŜycie środowiskowe 

 
W celu określenia zuŜycia środowiskowego naleŜy wziąć pod uwagę uwarunkowania  
ekonomiczne, prawne i ekologiczne. NaleŜy zbadać sytuację na rynku (popyt, podaŜ) i 
sytuację w danej branŜy. Dane przyjmowane do wyceny w podejściu kosztowym często mają 
charakter historyczny. Stopień zuŜycia środowiskowego pozwala na uaktualnienie tych 
danych. Jest to swoisty współczynnik eksperta, który moŜe przyjmować równieŜ wartość 
ujemną i umoŜliwia rzeczoznawcy uwzględnienie aktualnej sytuacji na rynku. Stopień 
zuŜycia środowiskowego jest ustalany w sposób ekspercki.  
 
6. IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY 
 
Identyfikacja czyli dokładne rozpoznanie i określenie wycenianego obiektu technicznego 
naleŜy do podstawowych zadań rzeczoznawcy. Czynności identyfikacji wykonywane są 
głównie podczas wizji lokalnej gdzie obiekt jest umiejscowiony. Ustala się wtedy na 
podstawie tabliczki znamionowej lub innych oznaczeń następujące dane: 

� nazwę 
� producenta 
� model i typ 
� rok produkcji 
� numer fabryczny 
� numer inwentarzowy 
� podstawowe dane techniczne 

 
     Dokumentacja dotycząca przedmiotu wyceny; rejestracyjna, eksploatacyjna jak równieŜ 
księgowa powinna być szczegółowo zbadane przez rzeczoznawcę. Mogą być w tym celu 
sporządzone wypisy czy kserokopie dokumentów. Rzeczoznawca obowiązany jest wykonać 
dokumentację fotograficzną przedmiotu wyceny, która jest później załączona do operatu 
szacunkowego. Niektórzy producenci stosują oznaczenia maszyn, które dopiero po 
odkodowaniu dają informacje zwykle zawarte na tabliczce znamionowej.  
     W przypadku samochodów stosowany jest 17 znakowy numer VIN w którym zakodowane 
są podstawowe dane techniczne. Znakami są cyfry lub litery (cyfry arabskie i wielkie litery 
alfabetu łacińskiego). MoŜna to przedstawić na przykładzie: 
 
WOLOTFF35W2036349 
-------- ----------- --------------- 
WMI       VDS           VIS 
 

1. pierwszy trzyznakowy człon WMI identyfikuje producenta pojazdu i kraj w którym 
został wyprodukowany, 

2. drugi człon VDS składa się z 6 znaków i podaje informacje dotyczące podstawowych 
cech pojazdu, 

3. trzeci człon VIS składa się z 8 znaków, większość producentów zakodowuje w nim 
oznaczenie roku produkcji lub roku modelu na pierwszym miejscu i oznaczenie 
fabryki, którą opuścił samochód na drugim. 

Do rozkodowania numeru VIN najprościej jest uŜyć programów, które są dostępne w 
internecie. 
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     Podczas wizji lokalnej konieczne jest teŜ zebranie informacji o okresach wyłączenia z 
eksploatacji, wykonanych badaniach, remontach, awaryjności, obciąŜeniach 
eksploatacyjnych, jakości pracy obiektu technicznego itp. Istotną cechą która powinna być 
zbadana jest kompletność obiektu technicznego. Wszelkie braki dotyczące konstrukcji jak i 
wyposaŜenia powinny być uwzględnione przez rzeczoznawcę w procesie wyceny. 
 
     Następnym etapem identyfikacji przedmiotu wyceny powinno być określenie jego stanu 
technicznego na podstawie; oględzin, badań własnych, dokumentacji z badań która jest 
dostępna i ewentualnie badań zleconych przez rzeczoznawcę. 
 

7. CELE I FUNKCJE WYCENY  
 
Celem wyceny maszyn i urządzeń moŜe być określenie wartości lub utraty wartości dla 
potrzeb: 

� przekształceń własnościowych, 
� podziału i łączenia jednostek gospodarczych, 
� obrotu, w tym sprzedaŜy, wniesienia do spółki jako aportu i zamiany, 
� zabezpieczenia kredytu lub poŜyczki (zastaw), 
� określenia wartości początkowej dla celów obliczania amortyzacji, 
� ubezpieczeniowych, 
� podatkowych, 
� rachunkowości przedsiębiorstw, 
� sądowych. 

Cel wyceny powinien być znany rzeczoznawcy i jasno określony w operacie szacunkowym 
gdyŜ wyznacza on uwarunkowania wyceny. Jednocześnie w operacie szacunkowym powinno 
być zawarte zastrzeŜenie, Ŝe nie ponosi on odpowiedzialności za wykorzystanie operatu 
zgodnie z celem wyceny. 
 
Funkcje wyceny maszyn i urządzeń są następujące: 

� informacyjna, 
� decyzyjna, 
� negocjacyjna, 
� doradcza. 

 
8. RODZAJE WARTOŚCI W WYCENIE MASZYN I URZ ĄDZEŃ 
 
Wynikiem wyceny jest wartość. PoniŜej przedstawiono najczęściej określane w praktyce 
rodzaje wartości. Pochodzą one z następujących obszarów wyceny: 

� gospodarki nieruchomościami, 
� przekształceń własnościowych przedsiębiorstw, 
� rachunkowości i podatków, 
� ubezpieczeń. 

 
Wartość rynkowa WR - najbardziej prawdopodobna cena moŜliwa do uzyskania na rynku 
przy załoŜeniu, Ŝe strony są od siebie niezaleŜne, nie działają w sytuacji przymusowej i mają 
stanowczy zamiar zawarcia umowy oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania obiektu 
technicznego na rynku i wynegocjowania warunków umowy. 
 

Wartość rynkowa przy kontynuacji działania WRK - wartość rynkowa z uwzględnieniem 
kosztów transportu i zainstalowania i uruchomienia środka technicznego..  
 
Wartość likwidacyjna środka technicznego przy sprzedaŜy na zlecenie WL - 
przewidywana cena moŜliwa do uzyskania na rynku za środek techniczny zbywany w danym 
stanie i miejscu. Nie chodzi tu o likwidację sensu stricte tylko zbywanie maszyn czy urządzeń 
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w przypadkach np.: likwidacji przedsiębiorstwa, zmiany profilu produkcji, wymiany parku 
maszynowego itp.  

 
WL = WR – KL 
 
KL  – koszty likwidacji (demontaŜ i inne czynności likwidacyjne)  
 
Wartość likwidacyjna przy sprzedaŜy wymuszonej WLW  -  przewidywana cena moŜliwa 
do uzyskania na rynku gdy sprzedawca jest zmuszony do szybkiej sprzedaŜy. 
 

( ) bKWW

bWW

LRLW

LLW

×−=
×=

 

 
b - wskaźnik wymuszonej sprzedaŜy (0,5 do 0,75) 
 
Wartość odtworzeniowa WOD – wartość równa kosztom odtworzenia danej maszyny czy 
urządzenia z uwzględnieniem zuŜycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego. 
Wartość odtworzeniowa określana jest przy zastosowaniu podejścia kosztowego. Dla maszyn 
i urządzeń wartość odtworzeniowa jest zwykle zbliŜona lub toŜsama z wartością rynkową, 
gdyŜ środki techniczne są w zasadzie przenaszalne z miejsca na miejsce, a sposób określenia 
tej wartości polega na uwzględnieniu utraty wartości na skutek róŜnych rodzajów zuŜycia. 
Przyjęcie wartości określonej przy zastosowaniu podejścia kosztowego jako rynkowej 
powinno być szczegółowego uzasadnione przez  rzeczoznawcę w operacie szacunkowym. 
 
Wartość pozostałości (końcowa) WZ – wartość maszyny lub urządzenia w momencie jej 
fizycznej likwidacji.  
 
Wartość uŜytkowa  WU – jest bieŜącą szacunkową wartością przyszłych przepływów 
pienięŜnych, których oczekuje się z tytułu dalszego uŜytkowania składnika aktywów oraz 
jego likwidacji na zakończenie okresu uŜytkowania. 
 
Wartość księgowa WK – jest róŜnicą wartości brutto środka trwałego (początkowej) i jego 
umorzenia. Wartość księgowa jest stosowana w rachunkowości i wycenie przedsiębiorstw z 
zastosowaniem metod majątkowych. Inaczej nazywana jest wartością netto. Wartość ta 
wynika z zapisów księgowych i jej określenie nie wymaga zastosowania metod eksperckich. 
 
Wartość godziwa WG – jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać 
wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy 
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.  Dla 
środków trwałych jest to wartość rynkowa lub wartość według niezaleŜnej wyceny. Wartość 
godziwa stosowana jest w rachunkowości. 
 
W działalności ubezpieczeniowej inaczej definiuje się wartość odtworzeniową i uŜywa się 
pojęcia wartości rzeczywistej: 
 

Wartość odtworzeniowa - aktualny koszt zakupu lub wytworzenia przedmiotów tego 
samego rodzaju o zbliŜonej jakości. 
  
Wartość rzeczywista (techniczna) - wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zuŜycia 
technicznego. 
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9. SPOSOBY WYCENY 
 
9.1. Rodzaje podejść metod i technik 
 
     Strukturę i nazwy sposobów wyceny maszyn i urządzeń przyjęto takie jakie są stosowane 
w wycenie nieruchomości z eliminacją niektórych metod i technik nieprzydatnych na polu 
wyceny maszyn i urządzeń. tab. 1. 
 
Maszyny i urządzenia podlegają indywidualnej wycenie w procesie wyceny przedsiębiorstw 
metodami majątkowymi tab. 2.  Metoda wyceny środków technicznych powinna być wtedy 
dostosowana do przyjętej metody wyceny przedsiębiorstwa. 
 
Tab. 1. Podejścia, metody, techniki wyceny maszyn i urządzeń. 
 

  
P

O
D

E
JŚ

C
IA

 
  PORÓWNAWCZE KOSZTOWE DOCHODOWE MIESZANE 

PORÓWNYWANIA 
PARAMI 

KORYGOWANIA 
CENY ŚREDNIEJ 

KOSZTÓW 
ODTWORZENIA  INWESTYCYJNA POZOSTAŁO-

ŚCIOWA 

M
E

T
O

D
Y

 

ANALIZY 
STATYSTYCZNEJ 

RYNKU 

KOSZTÓW  
ZASTĄPIENIA ZYSKÓW  KOSZTÓW 

LIKWIDACJI  

KAPITALIZACJI 
PROSTEJ 

 

T
E

C
H

N
IK

I 

X X 
DYSKONTOWANIA 

STRUMIENI 
PIENIĘśNYCH 

X 

WARTO ŚĆ RYNKOWA W R 
ODTWORZE 
NIOWA W OD 

RYNKOWA W R 

 
Tab. 2. Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw. 
 

METODY WYCENY 
PRZEDSIĘBIORSTWA  

WARTO ŚCI 
SKORYGOWANEJ 

AKTYWÓW NETTO  

WARTO ŚCI 
ODTWORZENIOWEJ  

RYNKOWEJ 
WARTO ŚCI 

LIKWIDACYJNEJ  
OKREŚLANA 

WARTO ŚĆ  MASZYN 
Wartość             

księgowa WK 
Wartość 

odtworzeniowa WOD 
Wartość 

likwidacyjna WL 
 
 
9.2.Podejście porównawcze 
 
Podejście porównawcze polega na analizie cen transakcyjnych oraz cech rynkowych 
podobnych środków technicznych i obiektu wycenianego w celu określenia jego wartości 
rynkowej, czyli najbardziej prawdopodobnej ceny sprzedaŜy. Oparte jest na załoŜeniu, ze 
wartość obiektu odpowiada cenom jakie uzyskano na rynku za obiekty podobne. Podejście 
porównawcze jest najbardziej bezpośrednim sposobem określenia wartości rynkowej. 
Warunkiem jego zastosowania jest występowanie w obrocie takich samych lub podobnych 
obiektów i zebranie o nich odpowiednich danych.  
Cechy porównawcze mające wpływ na wartość, stosowane w wycenie maszyn i urządzeń to: 

� wiek środka technicznego, 
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� zuŜycie techniczne (stan techniczny), 
� podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne, 
� osprzęt i wyposaŜenie dodatkowe, 
� inne istotne dla danego rodzaju środka technicznego. 

 
Dla maszyn i urządzeń podstawowym atrybutem jest wiek. ZuŜycie technicznie jest zwykle 
silnie skorelowane z wiekiem. Z tych powodów naleŜy dąŜyć, Ŝeby obiekty porównawcze 
miały ten sam rok produkcji co obiekt wyceniany.  
 
9.2.1. Metoda porównywania parami 
 
Etapy realizacji metody porównywania parami są następujące: 

I. Rozpoznanie obiektu wycenianego pod względem cech rynkowych,  
II.  Analiza danego segmentu rynku nieruchomości określonego czasowo i przestrzennie 

oraz utworzenie zbioru danych rynkowych o podobnych obiektach, które były 
przedmiotem transakcji rynkowych (daty transakcji, ceny, cechy rynkowe), który 
pozwala na określenie trendu czasowego i wag cech rynkowych,  

III.  Określenie trendu czasowego a następnie cen obiektów porównawczych na wymaganą 
datę oraz ustalenie wag cech, 

IV. Dokładne określenie cech obiektu wycenianego w aspekcie przeprowadzonej analizy 
rynku, 

V. Wybór obiektów porównawczych (3 – 5 szt.) najbardziej podobnych do wycenianego, 
VI. Korygowanie cen obiektów porównawczych ze względu na występujące róŜnice w 

ocenie cech rynkowych tych obiektów i obiektu wycenianego, 
VII.  Określenie wartości rynkowej obiektu wycenianego jako wartości średniej lub średniej  

waŜonej, skorygowanych cen obiektów porównawczych. 
 
Korygowanie ceny obiektu porównawczego następuje przez zastosowanie zwykle poprawek 
kwotowych. Suma poprawek kwotowych jest dodawana do ceny obiektu porównawczego w 
wyniku czego otrzymujemy wartość z danej pary porównawczej. Bezwzględna wartość sumy 
poprawek powinna mieścić się w przedziale   ∆C = Cmax - Cmin. Pomimo, Ŝe w metodzie 
porównywania parami korzystamy ostatecznie z danych o kilku transakcjach są one 
wyselekcjonowane z większych zbiorów danych (rys. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Selekcja obiektów porównawczych w metodzie porównywania parami 
Baza I – wstępna baza kilkudziesięciu obiektów zawierająca ich dane rynkowe do dalszej 
analizy 
Baza II – wyselekcjonowana baza kilkunastu obiektów z pełnymi danymi dotyczącymi cech 
rynkowych, pozwalająca na określenie trendu czasowego i wag cech 
Baza III – wybrane obiekty do porównania parami (3 – 5 szt.) 
 
 

 

 

 

111........................................................................................................................................................................................................................................ 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.  

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.  

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.  

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.  

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

 

 

 

 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.  

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.  

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

 

 

 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

1........................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

BAZA I 

BAZA II 
BAZA III 



 

 

DR INś. ROMAN OSYPIUK  -  WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ ‘2007  -  str. 16 z 35 

9.2.2. Metoda korygowania ceny średniej 
 
Etapy realizacji metody korygowania ceny średniej są następujące: 

I. Rozpoznanie obiektu wycenianego pod względem cech rynkowych, 
II.  Analiza danego segmentu rynku określonego czasowo i przestrzennie oraz utworzenie 

zbioru danych o kilkunastu obiektach porównawczych, które były przedmiotem 
transakcji rynkowych (daty transakcji, ceny, cechy rynkowe), który pozwala na 
określenie trendu czasowego i wag cech rynkowych,  

III.  Określenie trendu czasowego a następnie cen obiektów porównawczych na wymaganą 
datę oraz wag cech, 

IV. Dokładne określenie cech obiektu wycenianego i ich ocena w aspekcie 
przeprowadzonej analizy rynku, 

V. Określenie parametrów przedziału cenowego ∆C, Cśr, Cmin/ Cśr, Cmax/ Cśr, 
VI. Korygowanie ceny średniej obiektów porównawczych współczynnikami 

korygującymi określonymi na podstawie oceny cech obiektu wycenianego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Selekcja obiektów porównawczych w metodzie korygowania ceny średniej 
Baza I – wstępna baza kilkudziesięciu obiektów zawierająca dane rynkowe do dalszej analizy 
Baza II – wyselekcjonowana baza kilkunastu obiektów z pełnymi danymi dotyczącymi cech 
rynkowych, pozwalająca na określenie trendu czasowego i wag cech, których cena średnia 
będzie korygowana 
Metoda korygowania ceny średniej w nieco zmodyfikowanej formie stosowana jest 
powszechnie w wycenie samochodów przy uŜyciu baz danych cen transakcyjnych i 
odpowiednich programów komputerowych np. Info-Ekspert.  
 
9.2.3. Metoda analizy statystycznej rynku 

 
Etapy realizacji metody analizy statystycznej rynku są następujące: 
 

I. Rozpoznanie obiektu wycenianego (cechy rynkowe ), 
II.  Analiza danego segmentu rynku określonego czasowo i przestrzennie oraz utworzenie 

zbioru danych o podobnych obiektach wybranych losowo, które były przedmiotem 
transakcji rynkowych (daty transakcji, ceny, cechy rynkowe), który pozwala na 
opracowanie modelu statystycznego (próba reprezentatywna, około 30 szt. obiektów) 

III.  Opracowanie modelu statystycznego i jego weryfikacja 
IV. Dokładne określenie cech obiektu wycenianego i ich ocena w aspekcie 

przeprowadzonej analizy rynku 
V. Oszacowanie wartości obiektu wycenianego z wykorzystaniem opracowanego modelu 

 
Zastosowanie metody analizy statystycznej rynku jest uzasadnione w przypadku wyceny 
masowej, gdy dysponujemy duŜą ilością danych porównawczych. W przypadku maszyn i 
urządzeń takie wyceny są rzadkością. MoŜna o nich mówić w przypadku określania wartości 
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samochodów osobowych. Jednak w praktyce nie przyjęły się zaawansowane metody 
statystyczne i powszechnie stosowana jest metoda korygowania ceny średniej. Wynika to z 
faktu, Ŝe budowa uŜytecznego modelu jest trudna, gdyŜ niektóre cechy rynkowe są oceniane 
jakościowo i ze względu na współzaleŜność cech6. 
  
9.3. Podejście kosztowe 
 
9.3.1. Metoda kosztów odtworzenia  
 
Wycena z zastosowaniem podejścia kosztowego jest wykonywana w tych przypadkach gdy 
obrót tego typu obiektami nie występuje lub jest niewielki i nie moŜliwe jest zebranie 
odpowiedniej ilości danych rynkowych. Sposób ten prowadzi do określenia wartości 
odtworzeniowej, która jest zbliŜona do wartości rynkowej.     
 
Etapy realizacji metody kosztów odworzenia są następujące: 
 

I. Identyfikacja cech obiektu wycenianego, 
II.  Określenie ceny lub kosztu wytworzenia środka technicznego w stanie nowym, 

III.  Oszacowanie stopni zuŜycia; technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego 
będących miarami utraty wartości z przyczyn technicznych, funkcjonalnych i 
środowiskowych, 

IV. Zastosowanie formuły: 
 
WOD = CN(1-z)(1-f)(1-s) 
 
CN – cena zakupu środka technicznego w stanie nowym  (w przypadku obiektów wykonanych 
we własnym zakresie lub na indywidualne zamówienie zamiast ceny zakupu występuje koszt 
wytworzenia Kw), 
z– stopień zuŜycia technicznego, 
f – stopień zuŜycia funkcjonalnego, 
s – stopień zuŜycia środowiskowego. 
Stopień zuŜycia wyraŜony jest ułamkiem (lub w %). 
 
9.3.2. Metoda kosztów zastąpienia  
 
     Gdy dany model maszyny lub urządzenia technicznego, który wyceniamy jest obecnie 
produkowany i oferowany w stanie nowym, stosujemy metodę kosztów odtworzenia. JeŜeli 
jednak dany model nie jest obecnie produkowany stosujemy metodę kosztów zastąpienia. 
Przyjmujemy wtedy cenę CN lub koszt wytworzenia KW najbardziej podobnego obiektu w 
stanie nowym i szacujemy stopień zuŜycia funkcjonalnego dla wycenianej maszyny czy 
urządzenia. Koryguje on cenę lub koszt wytworzenia przyjętego modelu obiektu technicznego 
ze względu na zuŜycie funkcjonalne obiektu wycenianego. Formuła dla metody kosztów 
zastąpienia jest taka sama jak dla metody kosztów odtworzenia. 
 

9.4. Podejście dochodowe 
 
     Podejście dochodowe jest oparte na załoŜeniu, Ŝe nabywca zapłaci za rzecz cenę, której 
wysokość uzaleŜni od przewidywanego dochodu jaki z niej uzyska. Podejście dochodowe w 
wycenie maszyn i urządzeń ma bardzo ograniczone zastosowanie, gdyŜ są one zwykle 
częściami większej całości w skład której wchodzą równieŜ nieruchomości. Podejście to 
moŜe być zastosowane do samodzielnie działających środków technicznych przynoszących 
dochód i dochód ten jest moŜliwy do określenia. 

                                                      
6 Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W.: Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości.  
PFSRM Warszawa 2002 
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9.4.1. Metoda inwestycyjna 
 
     W metodzie inwestycyjnej dochód to czynsz jaki jest moŜliwy do uzyskania z najmu lub 
dzierŜawy środka technicznego. Określamy go na podstawie analizy czynszów osiąganych za 
podobne obiekty, których cechy rynkowe są znane. Stosujemy do tego celu metody podejścia 
porównawczego. 
 
9.4.2. Metoda zysków 
 
     Nie zawsze moŜliwe jest ustalenie czynszów, gdyŜ środki techniczne są rzadko 
wynajmowane lub dzierŜawione. W takiej sytuacji dochód z obiektu technicznego określa się 
w wysokości równej udziałowi właściciela w zyskach osiąganych z działalności na tym 
obiekcie. Zarówno w metodzie inwestycyjnej jak i zysków moŜe być zastosowana technika 
kapitalizacji prostej i technika dyskontowania strumieni pienięŜnych.  
 
9.4.3. Technika kapitalizacji prostej 
 

Etapy realizacji techniki kapitalizacji prostej są następujące: 
 

I. Rozpoznanie obiektu wycenianego (ocena cech, czynsz, zysk z działalności na 
obiekcie), 
II. Zebranie danych o obiektach porównawczych (ocena cech rynkowych, czynsze, 
udział właściciela w zyskach) 
II. Ustalenie dochodu rocznego D netto lub brutto, 
III. Określenie stopy kapitalizacji r k = 1/R (gdzie R – współczynnik kapitalizacji) 

IV. Zastosowanie formuły obliczeniowej: 
 

k
R r

1
DW ×=  

 
WR - wartość rynkowa. 
 
 Technika kapitalizacji prostej moŜe występować w dwóch odmianach: 

a. technika kapitalizacji prostej brutto, 
b. technika kapitalizacji prostej netto. 
 

9.4.4. Technika dyskontowania strumieni pienięŜnych 
 
Etapy realizacji techniki dyskontowania strumieni pienięŜnych są następujące: 

I. Rozpoznanie obiektu wycenianego (ocena cech, czynsz, zysk z działalności na 
obiekcie) 

II.  Określenie okresu prognozy, 
III.  Ustalenie prognozowanych strumieni dochodów w poszczególnych latach okresu 

trwania prognozy, 
IV. Określenie wartości rezydualnej, 
V. Ustalenie stopy dyskontowej rd, 

VI. Zastosowanie formuły obliczeniowej: 
 

( ) ( ) ( ) ( )i
d

i
d

i
2

d

2
1

d

1
R

r1

RV

r1

CF

r1

CF

r1

CF
W

+
+

+
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+

+
+

+
=  

 
WR - wartość rynkowa,  
CF - strumień dochodu na koniec kaŜdego roku eksploatacji, 1,2,..i - kolejne lata prognozy,  
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RV - wartość rezydualna; wartość obiektu po i-tym roku eksploatacji, 
rd - stopa dyskontowa. 
 
9.5. Podejście mieszane 
 

W podejściu mieszanym do określenia wartości rynkowej wykorzystujemy elementy 
podejścia porównawczego, kosztowego lub dochodowego. W wycenie maszyn i urządzeń 
moŜna wykorzystać dwie metody tego podejścia: pozostałościową i kosztów likwidacji. 
 
9.5.1. Metoda pozostałościowa 
 
Metoda pozostałościowa jest stosowana w przypadkach obiektów technicznych 
niekompletnych czy uszkodzonych. Określana jest wartość rynkowa lub odtworzeniowa 
obiektu po uzupełnieniu elementów lub naprawie przy zastosowaniu sposobów opisanych 
wyŜej. RóŜnica między tą wartością a kosztem naprawy daje wartość maszyny czy urządzenia 
w danym stanie w momencie wyceny.  
 
WR = WRN - KN 
 
WR - wartość rynkowa,  
WRN – wartość rynkowa po naprawie, 
KN – koszt naprawy. 
 
9.3.2. Metoda kosztów likwidacji 
 
W przypadku gdy naprawa obiektu technicznego jest ekonomicznie nieuzasadniona, wartość 
jest sumą wartości odzyskanych zespołów lub elementów i wartości pozostałego złomu z 
potrąceniem kosztów likwidacji. Przyjmuje się, Ŝe naprawa maszyny czy urządzenia jest 
nieopłacalna gdy zuŜycie wynosi 60 – 70 %. Wartość likwidacyjna moŜe być ujemna. 
Zastosowanie metody kosztów likwidacji musi być szczegółowo uzasadnione w operacie 
szacunkowym. 
 
9.6. Metoda porównania współmiernego 
 
W praktyce wyceny spotykamy przypadki, gdy zastosowanie tradycyjnych metod nie jest 
moŜliwe dla wymaganych uwarunkowań. MoŜliwe jest jednak określenie wartości dla 
warunków innych niŜ wymagane. Jedyną drogą określenia wartości moŜe okazać się  
ustalenie relacji wartości dwóch obszarów wyceny w postaci  współczynnika, miary tej 
relacji. MoŜe być on określony na podstawie porównań z innych segmentów rynku lub 
wartości obiektów reprezentatywnych (wiodących). Następnie wykorzystujemy ten 
współczynnik do określenia ostatecznej wartości obiektu lub obiektów. Metoda moŜe być 
stosowana w przypadkach szczególnych z respektowaniem zasady zdrowego rozsądku co w 
wycenie jest obowiązkiem nie tylko w tym przypadku. 
 
                                .       .                                           . 
                             .          .                                .     .     . 
                            .   A      .             T                 .   B     . 
                             .        .                                        .     . 
 
 
Rys. 11. Graficzna ilustracja metody porównania współmiernego; 
A – wartość lub zbiór wartości pośrednich określony dla pewnych uwarunkowań 
czasoprzestrzennych innych niŜ wymagane, 
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B – wartość lub zbiór wartości ostatecznych otrzymanych przez transformację zbioru A, dla 
wymaganych w wycenie uwarunkowań czasoprzestrzennych,  
T – transformacja wartości.                              
                                                              
Etapy realizacji metody porównania współmiernego są następujące: 

I. Określenie miary porównawczej wartości dla dwóch obszarów wyceny, 
II.  Wycena obiektów na obszarze w którym jest ona moŜliwa, 

III.  Wycena ostateczna obiektów przez współmierne przekształcenie (transformację) 
wartości pośrednich za pomocą określonej miary porównawczej. 

 
9.7. Określanie ubytku wartości 
 

W praktyce pojawiają się równieŜ zadania oszacowania ubytku wartości maszyny czy 
urządzenia. Ma to zwykle miejsce przy szacowaniu szkód rzeczywistych. JeŜeli naprawa jest 
uzasadniona wartość szkody określa się dokonując wyceny kosztów naprawy. NaleŜy wziąć 
pod uwagę róŜnicę zuŜycia części wybudowanych i wbudowanych oraz ewentualne 
zmniejszenie wartości obiektu po naprawie, które powiększa wartość szkody. JeŜeli naprawa 
jest nieuzasadniona wartość szkody określa się róŜnicą wartości rynkowej obiektu przed 
uszkodzeniem i wartością pozostałości (wartość elementów odzyskanych i złomu). NaleŜy 
uwzględnić równieŜ koszty likwidacji, które powiększają wartość szkody. Szkoda 
rzeczywista o której mowa wyŜej nie uwzględnia utraconych korzyści, których wartość 
wymaga odrębnego oszacowania. Pojęcia szkody i odszkodowania występują najczęściej w 
dziedzinie ubezpieczeń majątkowych. W tym przypadku są one podobnie jak niektóre 
wartości zdefiniowane w umowie ubezpieczenia. 
  
10. OPERAT SZACUNKOWY 
 
Operat szacunkowy wyceny środka technicznego jest pisemną opinią rzeczoznawcy i 
powinien zawierać: 

� określenie przedmiotu wyceny 
� określenie celu i zakresu wyceny 
� określenie zleceniodawcy 
� określenie zleceniobiorcy (z podaniem danych rzeczoznawcy wykonującego wycenę) 
� uwarunkowania prawne wyceny 
� źródła informacji 
� podstawy metodologiczne wyceny 
� określenie lokalizacji obiektu wyceny 
� określenia właściciela i dokumentów stwierdzających prawa podmiotowe 
� datę sporządzenia wyceny  
� datę, na którą dokonano ustalenia wartości 
� datę na jaką określono stan przedmiotu wyceny 
� datę oględzin i badań 
� opis techniczny obiektu – cechy wpływające na wartość, określenie zuŜycia 
� analiza rynku tego typu obiektów 
� wybór metody szacowania 
� określenie wartości obiektu  
� klauzule i zastrzeŜenia 
� podpis rzeczoznawcy 
� załączniki (fotografie, kopie lub wypisy dokumentów, dane obiektów 

porównawczych, kalkulacje, oferty) 
Niekiedy zlecenie dotyczy wielu maszyn i urządzeń. Wtedy operat szacunkowy moŜe 
zawierać część ogólną i arkusze wyceny poszczególnych obiektów. 
 
 



 

 

DR INś. ROMAN OSYPIUK  -  WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ ‘2007  -  str. 21 z 35 

11. KTO WYCENIA MASZYNY I URZ ĄDZENIA W POLSCE 
 
W Polsce nie ma jednolitego systemu uprawnień zawodowych osób zajmujących się wyceną 
maszyn i urządzeń. Istnieją uprawnienia państwowe ale tylko do pewnych rodzajów obiektów 
technicznych. Istnieją równieŜ uprawnienia „środowiskowe” nadawane przez stowarzyszenia 
i organizacje pozarządowe. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule rozdziału moŜna 
powiedzieć, Ŝe są to: 
Rzeczoznawcy Majątkowi  posiadający uprawnienia zawodowe nadane na podstawie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Są oni uprawnieni do szacowania nieruchomości a takŜe 
maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.  
Rzeczoznawcy Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Mechaników Polskich 
posiadający tytuł Rzeczoznawcy nadany przez Komisję Kwalifikacyjną; specjalizacja nr 830 
– wycena maszyn, urządzeń i pojazdów. Są to uprawnienia wewnętrzne stowarzyszenia. 
Rzeczoznawcy Samochodowi posiadający certyfikaty jednostek akredytowanych przez 
Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji rzeczoznawców samochodowych np.: 
Polski Związek Motorowy (wyceny pojazdów samochodowych). 
Rzeczoznawcy Samochodowi wpisani na listę Ministerstwa Infrastruktury na podstawie 
ustawy prawo o ruchu drogowym (wyceny pojazdów samochodowych). 
Rzeczoznawcy innych stowarzyszeń i organizacji którym one nadały takie uprawnienia np.: 
Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Rolnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej.  
Biegli Sądowi wpisani na listę biegłych Sądów Okręgowych w zakresie wyceny maszyn i 
urządzeń lub ruchomości. 
Biegli Skarbowi wpisani na listy przez Izby Skarbowe. 
 
12.  RYNEK MASZYN I URZĄDZEŃ 
 
Rynek to zespół stosunków wymiennych jakie zachodzą między kupującymi a sprzedającymi 
a takŜe w ich obrębie. Wywieranie wzajemnego wpływu sprzedawców i kupujących 
kształtuje ogólną podaŜ i popyt oraz ustala poziom cen. Rynek moŜe mieć charakter lokalny, 
krajowy, międzynarodowy. Rynek spełnia rolę regulatora procesów gospodarczych, pobudza 
konkurencję między podmiotami gospodarczymi, wymusza aktywność i efektywność 
gospodarowania.  
 
Rynek maszyn i urządzeń posiada odmienną specyfikę niŜ rynek nieruchomości z uwagi na 
moŜliwość przemieszczenia maszyny czy urządzenia. Powoduje to, Ŝe rynek ten obejmuje 
zasięgiem większy obszar, często jest to rynek ogólnokrajowy, niekiedy międzynarodowy. W 
niektórych branŜach jest on bardzo dobrze rozwinięty np.: samochodów osobowych. W 
przypadku maszyn i urządzeń jednostkowych występujących rzadko, wykonywanych na 
specjalne zamówienie pojedynczo lub w małych seriach rynek jest mały transakcje występują 
rzadko. Infrastrukturę rynku tworzą firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, komisy, giełdy, 
przetargi, wydawnictwa (zawierające ogłoszenia, cenniki, analizy rynkowe) i internet. Rynek 
moŜe być opisany takimi parametrami jak: ilość transakcji w czasie, czas oczekiwania na 
sprzedaŜ, cena. WaŜne są teŜ trendy zmian tych parametrów. 
 
Źródłami informacji o rynku maszyn i urz ądzeń są: 
 
� producenci i firmy prowadzące sprzedaŜ, serwis, naprawy takich samych lub podobnych 
środków technicznych,  

� komisy i firmy zajmujących się handlem uŜywanymi maszynami i urządzeniami, 
� firmy leasingowe, 
� komornicy, 
� likwidatorzy i syndycy, 
� giełdy, przetargi, aukcje, 
� indywidualni sprzedawcy, 
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� branŜowi specjaliści, 
� bazy danych o cenach i wartościach maszyn i urządzeń innych rzeczoznawców, 
� prasa i literatura fachowa, 
� informatory, katalogi branŜowe, cenniki, 
� internet. 
 
Sposoby pozyskiwania informacji o rynku maszyn i urządzeń: 
 
� zapytanie o informację, prośba ofertę, cennik,  
� wywiad,  
� konsultacje, 
� wizje lokalne,  
� uczestnictwo bierne w przetargach, 
� lektura ogłoszeń, ofert i publikacji. 
 
13. PODSUMOWANIE 
 
     Wycena maszyn i urządzeń nie jest tak szczegółowo poddana regulacjom przepisów 
prawnych jak to jest w przypadku wyceny nieruchomości. Oczywiście, Ŝe w wycenie 
nieruchomości wraz z obiektami technicznymi trwale z nią związanymi muszą być 
zastosowane wszystkie przepisy prawa dotyczące szacowania nieruchomości.     
     Wyszczególnione w następnym rozdziale akty prawne dotyczą w większości pośrednio 
wyceny maszyn i urządzeń; podają uwarunkowania prawne gospodarki mieniem w tym       
wyceny.  
     Rzeczoznawców majątkowych obowiązują standardy zawodowe Polskiej Federacji 
Rzeczoznawców Majątkowych w tym Standard VI.1 Wycena maszyn i urządzeń trwale 
związanych z nieruchomością. Jest to jeden z najobszerniejszych standardów posiadający 
równieŜ obszerny komentarz. Analiza tego standardu w świetle niniejszego opracowania 
prowadzi do wniosku, Ŝe powinien on być skrócony i zmieniony tak aby zawierał tylko 
ogólne wytyczne wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Pozostałe 
problemy powinny być rozwiązywane przez naukę i praktykę. 
     Autor jest zdania, Ŝe do wyceny maszyn i urządzeń powinny być stosowane sposoby 
opracowane do celów wyceny nieruchomości poza metodą stawki szacunkowej w podejściu 
mieszanym i technikami: szczegółową, elementów scalonych i wskaźnikową w podejściu 
kosztowym, które nie znajdują zastosowania w wycenie maszyn i urządzeń. Podstawowe 
pojęcia z zakresu wyceny maszyn i urządzeń powinny takŜe odpowiadać w jak największym 
stopniu tym, które stosowane są w wycenie nieruchomości.  
     Maszyny i urządzenia są w większości przenaszalne z miejsca na miejsce nawet w 
przypadku trwałego związku z nieruchomością. Szacowana miara zuŜycia czyli stopień 
zuŜycia określa w przypadku obiektów technicznych względny ubytek wartości. Cena lub 
koszt wytworzenia w stanie nowym określone są na podstawie danych rynkowych. Powoduje 
to, Ŝe wartość określona w podejściu kosztowym czyli wartość odtworzeniowa jest zbliŜona 
do wartości rynkowej. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to wartość rynkowa określona w podejściu 
kosztowym. Model zuŜycia w podejściu kosztowym jest budowany w oparciu o dane których 
jest zwykle niewiele. Często wykorzystywane są dane dotyczące innych podobnych obiektów. 
Wszystko to powoduje, Ŝe wartość określona w podejściu kosztowym moŜe być bardziej 
oddalona do prawdopodobnej ceny którą moŜna osiągnąć na rynku niŜ wartość określona w 
podejściu porównawczym. Wybór podejścia kosztowego jest jednak koniecznością 
uwarunkowaną niemoŜliwością pozyskania odpowiednich danych rynkowych, gdyŜ tego 
rynku nie ma lub jest bardzo mały.  
     W praktyce występują przypadki wyceny środków technicznych, które juŜ nie istnieją albo 
nie ma dostatecznych danych do zastosowania tradycyjnych metod. Autor proponuje w takich 
przypadkach,  po spełnieniu innych warunków metodę porównania współmiernego, która 
polega na badaniu stosunku cen czy wartości. 
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14. PRZEPISY PRAWNE 
 

1. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych            
(Dz. U.  Nr 86, poz. 959, z późniejszymi zamianami). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.      
Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zamianami). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Tekst jednolity   
Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zamianami). 

4. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 
Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 163, poz. 1711). 

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zamianami). 

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 72, poz. 665, z późniejszymi zamianami). 

7. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,     
poz. 535). 

8. Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Tekst jednolity:      
Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późniejszymi zamianami). 

9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zamianami). 

10. Ustawa z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 981, z późniejszymi zamianami). 

11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z  1964r. Nr 16, poz. 93,     
z późniejszymi zamianami). 

12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,       
poz. 1151, z późniejszymi zamianami). 

13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami) (Dz. U. Nr 261 z 9 grudnia 2004 r. 
poz. 2603). 

14. Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr  57, poz. 603, z późniejszymi 
zamianami). 

15. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późniejszymi zamianami). 

16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zamianami). 

17. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: 
Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późniejszymi zamianami). 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad 
organizowania przetargu na sprzedaŜ środków trwałych przez przedsiębiorstwa 
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargów (Dz. U. Nr 97, poz. 443) 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad 
organizowania przetargu na sprzedaŜ środków trwałych przez przedsiębiorstwa 
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443). 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112 z 31 grudnia 1999 r., poz. 1317 z 
późniejszymi zmianami), 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997r. w sprawie zakresu analizy 
spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, 
zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których moŜna 
odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408, z późniejszymi zamianami). 
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22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109          
z 2004 r.) 

23. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968r. w sprawie czynności 
komorników Dz. U. Nr 10. poz. 52, z późniejszymi zamianami). 

24. Dyrektywa 98/37/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 r. o 
zbliŜeniu praw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (OJ L207, 
23.07.1998, p.1) 
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i urządzeń. Rzeczoznawca Majątkowy Nr 4/1995 
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13. Prystupa M.: Wycena mienia. CIM Warszawa 2000 
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16. STANDARDY – NORMY - CENNIKI 
 
Standardy 

1. Europejskie standardy wyceny (wydanie polskie) PFSRM 2001 
2. Międzynarodowe standardy rachunkowości SKP Warszawa 2005 
3. Standard eksploatacyjny. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne 

Warszawa 1999  
4. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych Stowarzyszenia InŜynierów          

i techników Mechaników Polskich. Wydanie I, SIMP TRM Gdańsk- Warszawa 2001  
5. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wydanie VIII,                     

PFSRM Warszawa 2002 
 
Normy 

1. PN-80N/-04000 Niezawodność w technice. Terminologia 
2. PN-82/N-04001 Eksploatacja obiektów technicznych. Terminologia ogólna 
3. PN-90/N-04002 Diagnostyka techniczna. Terminologia ogólna 



 

 

DR INś. ROMAN OSYPIUK  -  WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ ‘2007  -  str. 25 z 35 

4. PN-92/S-02060 Pojazdy drogowe. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) 
5. PN-92/S-02061 Pojazdy drogowe. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Miejsce                  

i sposób znakowania 
6. PN-92/S-02062 Pojazdy drogowe. Światowy kod identyfikujący producenta (WMI) 

 
Cenniki 

1. Cennik maszyn i urządzeń nowych i uŜywanych. Instytut Doradztwa Majątkowego 
Warszawa  

2. Cennik maszyn i urządzeń. WACETOB Ośrodek Budownictwa i Nieruchomości 
Warszawa 

3. Katalog–cennik ciągników i maszyn rolniczych. Przemysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych Poznań  

4. Macniak H., Makowicz Z.: Cennik maszyn i urządzeń. Ośrodek Doradztwa                   
i Doskonalenia Kadr Gdańsk Oliwa 

5. Pojazdy samochodowe. Wartości rynkowe. Info-Ekspert. Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych – Ekspertmot 

 
17. SŁOWNIK  
 
� Amortyzacja - wyraŜone w pieniądzu zuŜycie majątku trwałego w ciągu danego czasu 

(miesiąca, roku). Amortyzacja jest zaliczana do kosztów 
� Aport – wkład do spółki - moŜe być to wkład rzeczowy który stanowią maszyny, 

urządzenia, nieruchomości 
� Audyt eksploatacyjny – kontrola procesów eksploatacji (uŜytkowanie, obsługiwanie, 

naprawy, remonty, konserwacje) obiektów technicznych w firmie. MoŜe być wewnętrzny 
lub zewnętrzny  

� Badanie techniczne – zespół czynności mających na celu ocenę ilościową lub jakościową  
właściwości obiektu technicznego 

� Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. 
Budowlami są miedzy innymi zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, sieci uzbrojenia terenu 

� Cena – ilość pieniędzy jaką musi przekazać kupujący sprzedającemu za nabycie danego 
dobra 

� Dekapitalizacja – obniŜanie się wartości majątku trwałego wskutek jego nie odnawiania 
� Diagnozowanie – określenie stanu obiektu na podstawie pomiarów parametrów sygnałów 

diagnostycznych przy zastosowaniu stosownych metod procedur i środków 
diagnostycznych  

� Dokumentacja techniczna – moŜe być konstrukcyjna i eksploatacyjna; zawiera rysunki, 
obliczenia, opisy, zestawienia, protokoły, instrukcje, paszporty, ksiąŜki dotyczące 
konstrukcji czy eksploatacji danego obiektu technicznego 

� Dozór techniczny – niektóre urządzenia techniczne podlegają dozorowi technicznemu 
(kotły parowe i wodne, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe, wytwornice acetylenowe, dźwigi, 
suwnice, Ŝurawie, podesty, wciągarki) czyli poddane są zewnętrznej kontroli   i nadzorowi 
na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym 

� Dyskontowanie – procedura sprowadzania pojedynczej kwoty lub strumienie kwot które 
zaistnieją w przyszłości na okres wcześniejszy zwykle obecny  

� Element konstrukcyjny (część) – podstawowa jednolita część obiektu technicznego 
� Erozja materiałów – powierzchniowe mechaniczne ścieranie materiałów przez 

przepływające ciecze lub gazy 
� Identyfikacja  – rozpoznanie kogoś lub czegoś albo stwierdzenie, Ŝe dwie rzeczy są 

jednakowe 
� Inwentaryzacja – to szereg czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu 

np.: środków trwałych i wyposaŜenia na określony moment (dzień) i porównanie tego 
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stanu ze stanem księgowym oraz ustalenie i wyjaśnienie róŜnic ujawnionych w czasie 
porównania  

� Kapitalizacja – zamiana periodycznych płatności lub dochodów na kwotę płatną 
jednorazowo 

� Konserwacja – działania mające na celu zabezpieczenie obiektu przed szkodliwym 
oddziaływaniem czynników otoczenia (ochrona przed korozją, smarowanie) 

� Konstrukcja – zespół elementów urządzeń itp. połączonych ze sobą w funkcjonalną 
całość lub struktura obiektu technicznego 

� Korozja – polega na niszczeniu metali w wyniku działania na nie gazów lub cieczy 
otaczającego środowiska 

� Koszt – obciąŜenie finansowe, związane z nabyciem lub wyprodukowaniem dobra lub 
usługi  

� Kosztorys – dokument określający koszty wykonania obiektu technicznego 
� Leasing – umowa podobna do dzierŜawy uprawniająca do korzystania z rzeczy cudzej. Są 

dwie strony umowy leasingu finansujący i korzystający który płaci wynagrodzenie 
pienięŜne. WyróŜniamy leasing operacyjny i finansowy 

� Licytacja – forma organizacyjna wybrania nabywcy danego dobra - przetarg ustny 
� Likwidacja – postępowanie prowadzone przy rozwiązaniu określonej jednostki 

organizacyjnej np. przedsiębiorstwa 
� Likwidacja obiektu technicznego – zniszczenie obiektu polegające na demontaŜu i 

cięciu elementów i zespołów z przeznaczonych na złom. Inne elementy i substancje mogą 
być skierowane do utylizacji lub ponownego wykorzystania 

� Maj ątek – ogół praw i obowiązków danego podmiotu – w skład majątku wchodzą aktywa 
ale takŜe pasywa (zobowiązania) 

� Mienie – to własność i inne prawa majątkowe 
� Monitorowanie – działalność  wykonywana z udziałem człowieka lub automatycznie, 

mająca na celu obserwację stanu obiektu.  
� Nakłady – wydatki na określony cel, występują przy zjawiskach jednorazowych 
� Naprawa – czynności organizacyjno-techniczne, których celem jest przywrócenie 

obiektowi stanu zdatności uŜytkowej 
� Niezdatność – stan  obiektu charakteryzujący się niezdolnością do wypełniania 

wymaganych funkcji. Niezdatność jest często wynikiem uszkodzenia obiektu, lecz moŜe 
teŜ wystąpić bez wcześniejszego uszkodzenia. 

� Obsługa - zespół wszystkich czynności technicznych i organizacyjnych, włącznie z 
czynnościami nadzoru, mających na celu utrzymanie lub przywrócenie takiego stanu 
obiektu, w którym moŜe on wypełniać wymagane funkcje. Jest jedną z czynności w 
procesie eksploatacji 

� Ocena antycypacyjna – ocena dotycząca przyszłej eksploatacji, ma charakter 
prognostyczny  

� Ocena ekspercka – ocena cech obiektu technicznego przeprowadzona przez specjalistę  
� Ocena eksploatacyjna – opinia o cechach eksploatacyjnych – moŜe być ilościowa lub 

jakościowa 
� Ocena rewizyjna – ocena wykonana w celu określenia aktualnego stanu i jego przyczyn, 

okresowa lub po zaistnieniu jakiegoś zdarzenia np. awarii maszyny, ma charakter 
retrospekcyjny 

� Odbudowa – naprawa obiektu technicznego niekompletnego lub uszkodzonego 
polegająca na wbudowaniu zwykle nowych  zespołów i części  

� Oferta – stanowcza propozycja zawarcia umowy zawierająca jej istotne postanowienia 
oraz termin jej przyjęcia przez adresata, stanowi jeden z przewidzianych przez Kodeks 
cywilny trybów zawarcia umowy 

� Operat szacunkowy – pisemna opinia rzeczoznawcy w której określa on wartość 
przedmiotu wyceny w pieniądzu 

� Parametr techniczny – wielkość fizyczna charakteryzująca dane ciało lub obiekt. Termin 
bardzo często uŜywany przez inŜynierów. 
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� Parametr znamionowy – wielkość fizyczna określona przez konstruktora dla danego 
obiektu technicznego podana jest w danych technicznych lub na tabliczce znamionowej 

� Recykling - polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w 
odpadach, w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o 
przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu  

� Rzecz – przedmiot materialny, wyodrębniony tak, Ŝe w obrocie moŜe być traktowany jak 
dobro samoistne. Rzeczy dzielą się na nieruchomości i ruchomości 

� Silnik – maszyna przetwarzająca na energię mechaniczną inny rodzaj energii 
� Sprawność maszyny – stosunek energii uzyskanej do energii włoŜonej lub poprawność 

działania maszyny 
� Standardy zawodowe – zespół norm i zaleceń w danym zawodzie  
� Suma ubezpieczenia – ustalona w umowie ubezpieczenia majątkowego suma określająca 

wartość ubezpieczeniową obiektu  
� Szacowanie – określanie  jakiegoś parametru takŜe wartości, w tym przypadku pojęcie 

ma takie samo znaczenie jak wycena  
� Środowisko – ogół wszystkich czynników oddziałujących szeroko pojętego otoczenia; 

moŜna wyróŜnić środowisko naturalne, prawne, ekonomiczne, społeczne 
� Tarcie – zjawisko fizyczne przeciwdziałające przemieszczaniu względem siebie 

stykających się dwóch ciał stałych 
� Technologia wytwarzania – wiedza o wytwarzaniu wyrobów a takŜe sposób ich 

wytwarzania 
� Towar – produkt pracy ludzkiej przeznaczony do sprzedaŜy 
� Trybologia – nauka o zjawiskach i procesach występujących przy wzajemnym 

oddziaływaniu powierzchni i otoczenia ciał będących w styku tarciowym 
� Uszkodzenie - utrata zdolności obiektu do wypełniania wymaganych funkcji. Po 

uszkodzeniu obiektu występuje jego niezdatność 
� Utylizacja – wykorzystanie odpadów przemysłowych, śmieci i wszelkich materiałów 

wtórnych do produkcji czegoś nowego 
� UŜytkowanie – wykorzystywanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
� Wartość ekonomiczna – to zespół ocenionych, obiektywnych cech danego dobra, jeŜeli 

jest wyraŜona w pieniądzu jest parametrem ekonomicznym tego dobra  
� Wartość rezydualna – wartość rynkowa obiektu wycenianego po ukończeniu okresu 

prognozy 
� Wycena – określenie wartości np.: rzeczy, wartości niematerialnych i prawnych, praw, 

szkód, nakładów 
� Wydajność – ilość czegoś wytworzonego, wyprodukowanego, uzyskanego w jednostce 

czasu; podstawowy parametr eksploatacyjny dla maszyn produkcyjnych 
� Zastaw – ograniczone prawo rzeczowe, ma charakter akcesoryjny, słuŜy do 

zabezpieczenia wierzytelności. Przedmiotem zastawu mogą być ruchomości lub prawa 
� Zastaw rejestrowy – zastaw, który wpisany  jest do centralnego rejestru, dając osobom 

trzecim moŜliwość uzyskania wiarygodnej informacji o obciąŜeniu 
� Złomowanie – proces likwidacji fizycznej obiektu technicznego z przerobieniem na złom 

z ewentualnym odzyskaniem niektórych zespołów i elementów  
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18. OPERAT SZACUNKOWY WYCENY MASZYN I URZ ĄDZEŃ 

 
O P E R A T   S Z A C U N K O W Y 
WYCENY  MASZYN  I  URZĄDZEŃ 

 
 
 
 
 
 

 
Przedmiot wyceny 
 

 
Środki techniczne; maszyny, narz ędzia i urz ądzenia rolnicze, 
wchodz ące w skład gospodarstwa rolnego (zestawienie str. 2 ) 
 

 
Właściciel 
wycenianych  
środków 
technicznych   

 
(imię i nazwisko lub nazwa, adres) 

....................................................................................................................... 

 
 
 
Razem warto ść 
rynkowa środków 
technicznych   
 
 

zł. 
słownie zł.:  

 

 
Wykonawca  
wyceny 
 

 
 
 

 
(imię i nazwisko  rzeczoznawcy, biegłego sądowego, rodzaj i nr uprawnień) 
...................................................................................................................... 

 
Pieczęć i podpis 
 

 
 
 
 
 
....................................................................................................................... 
 

 
 
Miejscowo ść i data sporz ądzenia operatu szacunkowego 
wyceny maszyn i urz ądzeń 
 

 
 

........................................ 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY  
 
Przedmiotem wyceny są maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze (ruchomości) 
wymienione w poniŜszym zestawieniu, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego 
................................................................................................................................................... .  
Zestawienie jest zgodne z wykazem znajdującym się w aktach sprawy ................ wskazanym 
w postanowieniu Sądu ........................................... w .....................................................  z dnia 
..................................... jako spis rzeczy podlegających wycenie. 
 

ZESTAWIENIE WYCENIANYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH 

Lp.                Nazwa środka technicznego 
 

Typ 
 

  Rok 
pro- 

dukcji 

 
Producent 

1. Ciągnik rolniczy C 330 1988 ZM Ursus 
2. Opryskiwacz polowy P307 1990 PIMET 
3. Kultywator zawieszany    

4. Sadzarka ciągnikowa    
5. Kosiarka rotacyjna    
6. Przetrząsarko-zgrabiarka gwiazdowa    
7. Przetrząsarka karuzelowa    
8. Siewnik do nawozów     
9. Zbieracz pokosów    

10. Naczepa ciągnikowa do przewozu zwierząt    
11. Śrutownik    
12. Wóz konny przystosowany do ciągnika    
13. Młynek do zboŜa    
14. Sieczkarnia    
15. Dmuchawa do słomy i siana    
16. Chłodziarka do mleka    
17. Silnik elektryczny     
18. Waga gospodarcza    

 
Środki techniczne podlegają wycenie z takim wyposaŜeniem jakie zostało wskazane w 
czasie oględzin przez współwłaścicieli. 
 
2. CEL WYCENY  
 
Wycena jest wykonana dla potrzeb Sądu w sprawie ............................. o zniesienie 
współwłasności.  
 
3. ZAMAWIAJ ĄCY WYCENĘ 
 
Sąd .................................... w .................................... . Pismo z dnia ........................ 
 
4. WYKONAWCA WYCENY 
 
.................................................................... zam. ........................................................................ 
Biegły Sądu Okręgowego w ............................................. w zakresie wyceny ruchomości, 
rzeczoznawca SIMP specjalność wycena maszyn i urządzeń. 
 
5. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 
 
5.1.PODSTAWA FORMALNA 
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Postanowienie Sądu............................. w ........................................ z dnia .............................. 
w sprawie ......................... o zniesienie współwłasności, w którym zlecono wydanie opinii o 
wartości rynkowej maszyn i urządzeń według stanu na dzień 10.01.2004 r. i według cen 
obecnych. Opinia została sporządzona w formie operatu szacunkowego wyceny maszyn i 
urządzeń. 
 
5.2.PODSTAWY  PRAWNE 
 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi   
     zmianami) 
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.      
    296, z późniejszymi zmianami) 
 
5.3.ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 
 
1. Akta sprawy  ................................ 
2. Oględziny i badania wycenianych maszyn i urządzeń przeprowadzone w ............................. 
    w obecności ............................................................................................................................. 
3. Informacje udzielone przez współwłaścicieli podczas oględzin ruchomości  
4. Własna baza danych o rynku maszyn i urządzeń rolniczych 
5. Wywiad o cenach obiektów technicznych podobnych do wycenianych 
6. Informacje z firm zajmujących się handlem maszynami i urządzeniami rolniczymi 
7. Oferty sprzedaŜy nowych maszyn i urządzeń rolniczych 
8. Publikacje prasowe dotyczące rynku środków produkcji w rolnictwie 
9. Maszyny i urządzenia. Cennik. Wacetob 2004r. 
10.Katalog–cennik ciągników i maszyn rolniczych. Przemysłowy Instytut Maszyn   
    Rolniczych Poznań 2004 r. 
11.Katalog ciągników i maszyn rolniczych Agroma 1985 – 1995 r. 
 
5.4. PODSTAWY METODOLOGICZNE WYCENY  
 
1. Europejskie standardy wyceny (wydanie polskie) PFSRM 2001 
2. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wydanie ósme uzupełnione PFSRM    
    Warszawa 2002 r. 
3. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych Stowarzyszenia InŜynierów                     
     i Techników Mechaników Polskich. Wydanie I, SIMP TRM Gdańsk- Warszawa 2001  
4. Prystupa M.: Wycena mienia. CIM Warszawa 2000 
 
6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 
 
Data sporządzenia wyceny (operatu szacunkowego) 20.06.2004 r. 

Data na którą określono wartość środków technicznych  14.06.2004 r. 

Data na którą przyj ęto stan środków technicznych* 10.01.2004 r. 

Data oględzin i badań środków technicznych 14.06.2004 r. 
* data uprawomocnienia się orzeczenia Sądu o rozwodzie 
 
7. OPIS I OKREŚLENIE STANU ŚRODKÓW TECHNICZNYCH 
 
7.1. STAN PRAWNY 
 
Przedmiotowe maszyny i urządzenia stanowiły współwłasność łączną małŜonków  
.................................................................................................................................................... .                      
W dniu 10.01.2004 r. nastąpiło uprawomocnienie się orzeczenia Sądu o rozwodzie i od tego 
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momentu stanowią one współwłasność w częściach ułamkowych byłych małŜonków. 
Obecnie toczy się przed Sądem sprawa z powództwa ...............................................................    
o zniesienie współwłasności.  
Brak jest jakichkolwiek dokumentów potwierdzających własność przedmiotowych 
ruchomości. Obecni podczas oględzin i badań byli małŜonkowie ............................................ 
................................................................................................................................   wskazali 
wymienione w zestawieniu maszyny i urządzenia i stwierdzili, Ŝe są ich współwłaścicielami   
i nie są one w jakikolwiek sposób obciąŜone prawami innych osób. Taki stan prawny przyjęto  
bez dalszych badań. 
 
7.2. OPIS ŚRODKÓW TECHNICZNYCH. STAN EKSPLOATACYJNY 
 
Przedmiotowe środki techniczne to maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze wchodzące w 
skład gospodarstwa rolnego ........................................................................................................ 
Wszystkie były nabyte przez obecnych współwłaścicieli w latach 1987 – 1992, większość w 
stanie nowym. W skład wycenianych środków technicznych wchodzi ciągnik rolniczy Ursus   
C 330 oraz maszyny i narzędzia agregatowane z ciągnikiem oraz kilka urządzeń wyposaŜenia 
gospodarstwa. Maszyny, narzędzia i urządzenia były eksploatowane w kilkunastohektarowym 
gospodarstwie rolnym. Na podstawie oględzin stwierdzono, Ŝe intensywność ich uŜytkowania 
była mniejsza niŜ przeciętna. Przez ostatnie 12 miesięcy nie były one uŜytkowane i są 
przechowywane w budynkach gospodarstwa. Powoduje to, Ŝe zuŜycie jest mniejsze niŜ 
wynika to z ich wieku. Są kompletne, nie uszkodzone i mogą być uŜytkowane po wykonaniu 
obsługi technicznej. Środki techniczne nie są zakonserwowane i z tego względu na 
elementach roboczych i obudowach niektórych z nich, występuje korozja. 
ZałoŜono, Ŝe stan środków technicznych na dzień 20.01.2004 r. był taki sam jak w dniu wizji 
lokalnej 14.06.2004 r. ZałoŜenie to wynika z niewielkiej róŜnicy czasowej między tymi 
datami oraz z faktu, Ŝe przez ostatni rok na przedmiotowych ruchomościach nie były 
wykonywane Ŝadne czynności, o czym poinformowali współwłaściciele. 
 
8.RODZAJ OKREŚLANEJ WARTO ŚCI I SPOSÓB JEJ USTALENIA 
 
Zgodnie z wymogami prawa i zleceniem określono wartość rynkową środków 
technicznych. W przypadku zastosowania podejścia kosztowego określano wartość 
odtworzeniową. Ze względu na wykorzystanie w wycenie danych rynkowych ustaloną 
wartość odtworzeniową uznano jako wartość rynkową. 
Do wyceny zastosowano podejście porównawcze i metodę porównywania parami dla 
obiektów technicznych będących w obrocie, gdy moŜliwe było pozyskanie danych 
rynkowych. W przypadkach obiektów nie będących w obrocie lub pojawiających się na rynku 
rzadko zastosowano podejście kosztowe i metodę kosztów odtworzenia. Z kolei w 
przypadku niektórych urządzeń obecnie juŜ nie produkowanych i nie występujących na rynku  
wartość rynkową określono na podstawie wywiadu środowiskowego.  
 
9. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU 
 
Badając rynek podobnych do wycenianych środków technicznych stwierdzono, Ŝe rozwinięty 
rynek istnieje tylko w przypadku ciągników rolniczych. Pozostałe środki pojawiają się na 
rynku rzadko i uzyskanie danych rynkowych jest bardzo trudne. UŜywane ciągniki rolnicze 
oferowane są do sprzedaŜy przez rolników, firmy pośredniczące w sprzedaŜy maszyn, są teŜ 
sprzedawane na giełdach samochodowych. Ceny są notowane i podawane w wydawnictwach 
specjalistycznych.  
 
 
 
 



 

 

DR INś. ROMAN OSYPIUK  -  WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ ‘2007  -  str. 32 z 35 

10.OKREŚLENIE WARTO ŚCI  ŚRODKÓW TECHNICZNYCH 
 
Określenia wartości środków technicznych, dokonano w arkuszach wyceny, które są 
załącznikami niniejszego operatu. W kaŜdym arkuszu podano dane techniczne środka, 
zamieszczono jego fotografię i opis stanu technicznego, określono metodę wyceny oraz 
przeprowadzono oszacowanie wartości.  
 
11.WYNIK KO ŃCOWY WYCENY  
 

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ICH WARTO ŚCI 
(na podstawie danych zawartych w arkuszach wyceny stanowiących załączniki 

niniejszego operatu) 
 

Lp. 
    Nr 
arkusza 
wyceny 

               Nazwa środka technicznego 
 

Typ 
 

 
Oszacowana 

wartość rynkowa 
zł. 

1.  Ciągnik rolniczy C 330 12417 

2.  Opryskiwacz polowy P307 880 

3.  Kultywator zawieszany  413 

4.  Sadzarka ciągnikowa  922 

5.  Kosiarka rotacyjna  1832 

6.  Przetrząsarko-zgrabiarka gwiazdowa  1003 

7.  Przetrząsarka karuzelowa  486 

8.  Siewnik do nawozów   404 

9.  Zbieracz pokosów  5929 

10.  Naczepa ciągnikowa do przewozu zwierząt  300 

11.  Śrutownik  1490 

12.  Wóz konny przystosowany do ciągnika  500 

13.  Młynek do zboŜa  100 

14.  Sieczkarnia  100 

15.  Dmuchawa do słomy i siana  593 

16.  Chłodziarka do mleka  500 

17.  Silnik elektryczny   543 

18.  Waga gospodarcza  100 

Razem wartość rynkowa 28512 

Razem słownie zł.: 

 
 
Uzasadnienie 
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń określono wartość rynkową 
przedmiotowych środków technicznych. Przyjęte do wyceny dane ustalono na podstawie 
badań rynku i analogii. Z tych względów ustalona wartość spełnia warunki stawiane 
wartości rynkowej. 
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12.KLAUZULE I ZASTRZE śENIA 
 

� Operat składa się z części ogólnej i szczegółowej (w postaci załączników; arkuszy 
wyceny środków technicznych), które stanowią integralne części całości.  

� Operat nie moŜe być wykorzystywany do innych celów niŜ określony w operacie 
� Autor operatu nie bierze odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności z 

tytułu wykorzystywania niniejszego operatu w innym celu, aniŜeli został on 
sporządzony. 

� Operat niniejszy jest opracowaniem autorskim i nie moŜe być publikowany w całości 
lub części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody rzeczoznawcy oraz bez 
uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 

� Operat nie moŜe być kopiowany i udostępniany osobom trzecim bez zgody 
rzeczoznawcy. 

� Stan techniczny wycenianych obiektów technicznych został określony tylko dla celów 
wyceny i nie jest ekspertyzą techniczną. 

� Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów wyceny,  
których nie moŜna było stwierdzić w czasie oględzin i badań.  

� Informacje szczegółowe z których wyselekcjonowano dane przyjęte do niniejszego 
operatu i kalkulacje szczegółowe znajdują się w zbiorach danych autora operatu. 

� Wycenione ruchomości zostały wskazana przez współwłaścicieli w czasie oględzin. 
� Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany w wyposaŜeniu i stanie 

wycenianych ruchomości po dacie oględzin. 
� Stan prawny wycenianych ruchomości przyjęto na podstawie oświadczeń 

współwłaścicieli bez dalszych badań. 
 
ZAŁ ĄCZNIKI 
 
ARKUSZ WYCENY ŚRODKA TECHNICZNEGO NR 1 – 18 
 
 

Operat zawiera 6 ponumerowanych stron, 18 stron załączników                                                   
i został wykonany w 3 egzemplarzach; 1 – dla Sądu i 2 – dla stron. 

 
 
 

Miejscowość i data 
 

 
 

Pieczęć i podpis biegłego sądowego, rzeczoznawcy 
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   ARKUSZ WYCENY ŚRODKA TECHNICZNEGO                  NR     1 
 

1.DANE TECHNICZNE 
NAZWA CI ĄGNIK 

ROLNICZY 
MARKA I TYP URSUS C 330 
NR FABRYCZNY 426571 
ROK PRODUKCJI  1988 
PRODUCENT ZM URSUS 

 
2.UWAGI OGÓLNE 
Obecni właściciele nabyli ciągnik nowy w 1988 r.  
Był on eksploatowana w ich gospodarstwie rolnym. 
Od roku nie jest uŜytkowany. Ciągnik przechowy-
wany jest w budynku gospodarstwa adres:............... 
................................ (fot. obok). Brak jest jakiejkol-
wiek dokumentacji zakupu i eksploatacji maszyny.  

 

Dane techniczne pochodzą z tabliczki znamionowej. Ciągnik rok temu został wyrejestrowany. Oględziny i 
badania  odbyły się w miejscu przechowywania maszyny w dniu: 12. 06. 2004 r. 

 
3.OCENA TECHNICZNA 
Wyceniany środek techniczny to ciągnik rolniczy małej mocy (moc znamionowa silnika 30 KM) Brak kabiny. 
W układzie kierowniczym zbyt duŜy luz. Widoczne niewielkie wycieki oleju z miski olejowej i skrzyni biegów. 
Maszyna  zdatna do uŜytku po wykonaniu obsługi i drobnych napraw. Silnik uruchamia się bez trudu. Nie 
działają światła zewnętrzne. Ogumienie w stanie dobrym, nadaje się do eksploatacji. ZuŜycie nie jest adekwatne 
do wieku, gdyŜ maszyna była garaŜowana i uŜytkowana tylko na potrzeby gospodarstwa. Brak ubytków powłoki 
malarskiej na pokrywach blaszanych.  Maszyna bez zewnętrznych uszkodzeń. Na niektórych elementach 
widoczne ślady korozji. Na podstawie oględzin, badań i analiz rynkowych oceniono stan  techniczny jako średni. 
Podczas badań uruchomiono silnik i wykonano jazdę próbną. 
 
4.METODA WYCENY 
Zastosowano podejście porównawcze, metodę porównywania parami.  
 
5.WYCENA 
Badano segment rynku ciągników rolniczych: ciągniki Ursus C 330, bez kabiny, rok produkcji 1987,1988i1990 
w okresie jednego roku na terenie woj. mazowieckiego. Osiągane ceny zawierają się w granicach 10000 – 15000 
zł. Stąd ∆C = 5000zł. Cechami które wpływają na cenę są; stan techniczny i stopień wyposaŜenia. Badaniami 
objęto ciągniki o takim samym wyposaŜeniu jak ciągnik wyceniany w związku z tym moŜna uznać, Ŝe cecha 
stan techniczny w 100% wpływa na cenę. Stan techniczny oceniano dla takich ciągników w 5 stopniowej skali: 
dobry, dość dobry, średni, słaby, bardzo słaby.  
Przyjęto następujące obiekty porównawcze: A: cena 11000zł., rok prod. 1987, stan techniczny słaby, B: cena 
13000zł., rok prod. 1989, stan techniczny dość dobry, C: cena 12000zł., rok prod. 1989, stan techniczny słaby.  
Przeprowadzono porównanie w parach i skorygowano ceny ze względu na róŜnice ocen stanu technicznego: 
WX-A = 11000 + 1250 = 12250zł, WX-B = 13000 - 1250 = 11750zł, WX-C = 12000 + 1250 = 13250zł, 
Średnia arytmetyczna wartości otrzymanych w parach porównawczych:               
W=(12250+11750+13250)/3 = 12416,66zł. Przyjmuję 12417 zł. 
Wartość rynkowa: 
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzam, Ŝe wartość rynkowa wycenianego 
środka technicznego wynosi: 
 

12417 zł.                                    słownie zł.:  dwanaście tysięcy czterysta siedemnaście 
 
6.DATY I PODPISY 
Stan środka technicznego przyjęto 
na dzień 10.01.2004 r. 
Wartość określono według cen    
na dzień 14.06.2004 r. 

Data wykonania wyceny 20.06.2004 r. 

Podpis i pieczęć rzeczoznawcy 
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   ARKUSZ WYCENY ŚRODKA TECHNICZNEGO                  NR     2 
 

1.DANE TECHNICZNE 

NAZWA OPRYSKIWACZ 
POLOWY 

MARKA I TYP P307 
NR FABRYCZNY 65891 
ROK PRODUKCJI  1992 
PRODUCENT PIMET 

 
2.UWAGI OGÓLNE 
Obecni właściciele nabyli maszynę nową w 1992 r. 
Była ona eksploatowana w ich gospodarstwie rolnym. 
Od roku nie jest uŜytkowana. Maszyna przechowy-
wana jest w budynku gospodarstwa adres: ..................  
................................ (fot. obok). Brak jest jakiejkol-
wiek dokumentacji zakupu i eksploatacji maszyny. 
Dane techniczne pochodzą z tabliczki znamionowej.  
Oględziny i badania  odbyły się w miejscu 
przechowywania maszyny w dniu: 12. 06. 2004 r. 

 

 
3.OCENA TECHNICZNA 
Wyceniany środek techniczny jest ruchomością, maszyną rolniczą zawieszaną, napędzaną od WOM ciągnika, 
przeznaczoną do polowych zabiegów ochrony roślin. Szerokość robocza wynosi  .....m, pojemność zbiornika      
.......l. Stan techniczny określono jako dość dobry. Maszyna  zdatna do uŜytku po odpowiednich czynnościach 
obsługowych.  ZuŜycie nie jest adekwatne do wieku, gdyŜ maszyna była garaŜowana i uŜytkowana tylko na 
potrzeby gospodarstwa. Brak ubytków powłoki malarskiej.  Maszyna kompletna bez zewnętrznych uszkodzeń. 
Na podstawie oględzin, wieku maszyny i analiz rynkowych przyjęto zuŜycie techniczne 40%, zuŜycie 
funkcjonalne 10% i zuŜycie środowiskowe 0%. Badania przeprowadzono bez uruchomienia maszyny. 
 
4.METODA WYCENY 
Zastosowano podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia i określono wartość odtworzeniową. Przyjęte do 
jej ustalenia dane pochodzą z rynku, dlatego uznano ją jako wartość rynkową.  
 
5.WYCENA 
Formuła wyceny: ( ) ( ) ( )s1f1z1CW N −×−×−×=  

Przyjęto wielkości ( na podstawie cenników, oceny technicznej, analiz rynku maszyn podobnych  i analogii): 
Lp. Określenie Symbol Wartość 
1. Wartość środka technicznego w stanie nowym  CN 1 629 zł 
2. Stopień zuŜycia technicznego z 40% 
3. Stopień zuŜycia funkcjonalnego f 10% 
4. Stopień zuŜycia środowiskowego s 0% 

 
Wartość rynkowa: 

( ) ( ) ( ) =×××=−×−×−×= 19,06,01629s1f1z1CW N  879,66 zł.  Przyjmuję 880 zł. 
 
Na podstawie oceny stanu technicznego, przeprowadzonych analiz i obliczeń 
stwierdzam, Ŝe wartość rynkowa wycenianego środka technicznego wynosi: 
 

880 zł.                                    słownie zł.:  osiemset osiemdziesiąt 
 
6.DATY I PODPISY 
Stan środka technicznego przyjęto 
na dzień 10.01.2004 r. 
Wartość określono według cen    
na dzień 14.06.2004 r. 

Data wykonania wyceny 20.06.2004 r. 

Podpis i pieczęć rzeczoznawcy 

 


