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BEHAWIORALNE ASPEKTY PERCEPCJI WARTOŚCI 
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Streszczenie

Artykuł dotyczy zagadnienia kreacji ceny na rynku nieruchomości oraz 
procesu wartościowania, czyli ustalenia wartości nieruchomości na własne 
potrzeby przez podmioty niebędące specjalistami w zakresie obsługi rynku. 
Wartościowanie w tym ujęciu jest procesem komplementarnym z procesem sza-
cowania nieruchomości, czyli ustalania ceny przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W artykule postawiono szczegółowe cele badawcze dotyczące przybliżenia 
zjawiska wartościowania na rynku nieruchomości oraz wybranych behawioral-
nych aspektów percepcji wartości nieruchomości w ujęciu behawioralnym. Do 
realizacji celów posłużono się metodą krytycznej analizy i kompilacji dorobku 
literaturowego w części teoretycznej, zaś część badawczą zrealizowanie poprzez 
wskazanie przykładów kreowania ceny pochodzących z polskiego rynku nie-
ruchomości (studium przypadku). 

Przeprowadzone badania potwierdzają zaistnienie zjawiska wartościowania 
nieruchomości przez podmioty rynkowe. Omówione przykłady wskazują na 
wartościogenne środowisko systemu rynku nieruchomości oraz skłonności 
własne podmiotów do percepcji ceny, prowadzące do wartościowania nieru-
chomości i nadania jej subiektywnej wartości. Najważniejsze wnioski płynące 
z pracy pozwalają dostrzec wartość nieruchomości jako kategorię złożoną oraz 
podkreślić znaczenie procesu cenotwórczego, obserwowanego przez pryzmat 
podmiotowej strony rynku nieruchomości. 

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, wartościowanie nieruchomości, 
szacowanie nieruchomości, percepcja wartości.
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Wstęp

W ostatnim czasie coraz więcej miejsca w badaniach naukowych poświęca 
się zachowaniom podmiotów na rynku nieruchomości (RN). Rosnące zainte-
resowanie podmiotową stroną rynku wiąże się z rozwojem nurtów behawio-
ralnych, których domeną są zachowania podmiotów rynkowych odniesione do 
przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Badanie zachowań podmiotów ma ważkie 
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znaczenie, ponieważ stają się wykładnią zachowań całych rynków. Lepsze ro-
zumienie podmiotów i pogłębiona znajomość ich działań prowadzi do lepszego 
rozumienia stanów i dynamiki rynków nieruchomości.

W niniejszym artykule podjęto zagadnienie wartości na rynku nierucho-
mości, lecz analizowanej przez pryzmat podmiotowej strony rynku, nie zaś 
przez rozwinięcie tradycyjnego nurtu związanego z szacowaniem nieruchomo-
ści. Szacowanie nieruchomości pozwala na określenie wartości nieruchomości 
przez ekspertów (rzeczoznawców) przez odwołanie do przedmiotowej strony 
rynku (cechy nieruchomości). Nurt behawioralny pozwala na dostrzeżenie 
i uwzględnienie również podmiotowej strony rynku (zachowań aktywnych 
podmiotów, determinowanych przez czynniki natury psychologicznej), zwią-
zanej z percepcją wartości nieruchomości przez podmioty rynkowe. Oba kie-
runki spotykają się w punkcie styczności, którym jest cena nieruchomości. 

Praca składa się z dwóch integralnych części, teoretycznej i badawczej. Cele 
stawiane przed częścią teoretyczną to zdefi niowanie i przybliżenie procesu 
wartościowania na rynku nieruchomości oraz eksplikacja wybranych behawio-
ralnych aspektów percepcji wartości nieruchomości oraz przedstawienie 
uwarunkowań rynku nieruchomości, sprzyjających zaistnieniu procesu war-
tościowaniu nieruchomości. Część badawcza, przygotowana przy zastosowaniu 
metody studium przypadku, ma na celu zaprezentowanie rzeczywistych przy-
kładów z rynku, które umożliwiają prezentację zjawiska wartościowania nie-
ruchomości. Hipotezę artykułu stanowi pogląd o wystąpieniu czynników be-
hawioralnych jako składowej procesów percepcji wartości nieruchomości. Praca 
stanowi prezentację potencjału nurtu behawioralnego w odniesieniu do RN, 
zaś dotychczasowy dorobek wiedzy w zakresie kreacji ceny na rynku nierucho-
mości uzupełnia o elementy dotyczące percepcji wartości. 

Szacowanie vs wartościowanie nieruchomości

Nurt badań wykorzystujący dorobek ekonomii behawioralnej w odniesieniu 
do polskiego rynku nieruchomości jest mało znany, lecz zyskuje w ostatnim 
czasie na popularności (Brzezicka i in. 2013, s. 63–74; Brzezicka, Wiśniewski 
2014, s. 80–83; Kłobukowska 2014, s.140–148; Malczewska, Surowiec 2012; 
Masiukiewicz, Dec 2013, s. 401–408). Jego atrakcyjność wynika ze znaczących 
możliwości eksplanacyjnych (Camerer, Loewenstein 2004, s. 3), co znajduje 
odzwierciedlenie w wielu doniesieniach w literaturze międzynarodowej (Nor-
thcraft , Neale 1987, s. 84–97; Simonsohn, Loewenstein 2006, s. 175–179; Gene-
sove, Mayer 2001, s. 1233–1260; Salzman, Zwinkels 2013). Prowadzone badania 
pozwalają na dostrzeżenie znaczenia nurtu behawioralnego w odniesieniu do 
rynku nieruchomości oraz zwrócenie uwagi na jego szczególny obszar, doty-
czący ustalania ceny nieruchomości (Black i in. 2003, s. 85–112; Clayton, Ling, 
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Naranjo 2009, s. 5–37; Diaz 1999, s. 326–332). W nurt badań behawioralnych 
wpisują się także aspekty percepcji wartości na RN, odniesione do procesów 
szacowania oraz wartościowania nieruchomości w ujęciu podmiotowym, które 
zostały opisane w dalszej części rozdziału. 

Nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu, są lub mogą 
być szacowane przez ekspertów. Rzeczoznawcy majątkowi w takich przypad-
kach w zależności od porządku prawnego obowiązującego w danym kraju 
postępują według określonych procedur (Źróbek, Bełej 2000; Źróbek 2006) 
opisywanych szczegółowo w literaturze (Walacik i in. 2013a, s. 256–269; Wala-
cik i  in. 2013b, s. 75–86). Szacowanie nieruchomości jest w tym przypadku 
realizacją procesu określania wartości. Wartość ta (profesjonalnie określona) 
staje się w procesie cenotwórczym podstawą ustalenia ceny nieruchomości.

 Niemniej jednak podmioty uczestniczące w procesie cenotwórczym rów-
nież samodzielnie dokonują określenia wartości, tzn. samodzielnie stosują 
strategie wartościujące nieruchomości w zależności od wielu czynników oraz 
własnych potrzeb. Nie stosują do tego celu kalkulatora, wyceniając każdy 
aspekt, lecz kalkulacji dokonują w sposób uproszczony (orientacyjnie), np. 
mając własne zdanie czy „opłaca się” lub „nie opłaca się” kupić dane mieszkanie 
po określonej cenie. Podmioty orientacyjnie wiedzą, co jest „drożyzną” oraz 
które transakcje ich zdaniem stanowią „złoty interes”. Te dobra mają wyższą 
wartość, za które podmioty skłonne są zapłacić więcej. Dotyczy to wielu róż-
nych koszyków dóbr, w tym także nieruchomości, których własność stanowi 
o  realizacji jednej z  głównych potrzeb człowieka, tj. potrzeby mieszkania 
i bezpieczeństwa bytowego. Spostrzeżenia te wskazują jednoznacznie, że pod-
mioty niebędące specjalistami na RN, mają własne opinie na temat wartości 
i stosują własne strategie zmierzające do ustalenia jej ceny. 

Ustalenie wartości nieruchomości przez ekspertów (rzeczoznawców mająt-
kowych) będzie w niniejszej pracy defi niowane jako szacowanie nieruchomości 
(Ustawa z dnia 21 sierpnia…). Natomiast ustalenie wartości nieruchomości na 
własne potrzeby przez podmioty niebędące specjalistami, defi niuje się jako 
wartościowanie nieruchomości. W obu procesach uczestniczą czynniki o zna-
nych parametrach, które znajdują odzwierciedlenie w określonych wartościach 
oraz czynniki o charakterze niezidentyfi kowanym i nieznanym. Czynniki te 
można utożsamiać z ryzykiem i niepewnością. Szacowanie lub wartościowanie 
nieruchomości pozwala na percepcję ceny, czyli wyznaczenie poziomu ceny, 
którą podmioty będą skłonne zapłacić w procesie cenotwórczym. Proces ceno-
twórczy to proces przechodzenia od określonej w procesie szacowania lub 
wartościowania – wartości, do ceny, która staje się faktem na rynku nierucho-
mości. Jest emanacją działań uczestników rynku nieruchomości i w danej 
(ulotnej) chwili wyraża wartość działających sił cenotwórczych (rynkowych). 
Cena jest ogniwem scalającym oba procesy – jest ustalana zarówno w procesie 
szacowania, jak i wartościowania. Ponadto jest wyrazem określonego stanu 



69Behawioralne aspekty percepcji wartości na rynku nieruchomości

rynku, gdyż jej składowymi są wiązki wspomnianych wyżej czynników czy też 
informacji stanowiących środowisko podejmowania decyzji transakcyjnej. 
Część z nich może być tożsama w obu procesach. Schematycznie relację między 
szacowaniem i wartościowaniem oraz ceną zaprezentowano na schemacie 1. 

Schemat 1. Proces cenotwórczy na rynku nieruchomości

 
SZACOWANIE WART CIOWANIE CENA 

Źródło: opracowanie własne.

Spostrzeżenia te skłaniają do podkreślenia komplementarnej roli obu pro-
cesów – procesy te współistnieją na rynku nieruchomości i nie powinny być 
traktowane jako opozycyjne. Dotychczasowe rozważania umożliwiają określe-
nie miejsca procesu wartościowania nieruchomości w systemie rynku nieru-
chomości (SRN) poprzez obserwację relacji między szacowaniem a wartościo-
waniem. Szacowanie ma miejsce jedynie w przypadku ustalania ceny przez 
rzeczoznawcę majątkowego i kończy się wydaniem opinii na piśmie w postaci 
operatu szacunkowego, zaś wartościowanie jest obecne każdorazowo w procesie 
ustalenia ceny nieruchomości (por. schemat 2). Proces szacowania może nie 
występować, natomiast proces wartościowania występuje zawsze.

Schemat 2. Proces wartościowania na rynku nieruchomości

 
WART CIOWANIE CENA 

Źródło: jak w schemacie 1.

W dalszej części pracy zostanie omówimy proces wartościowania nieru-
chomości. Jednocześnie cel artykułu dotyczący zdefi niowania i przybliżenia 
procesu wartościowania na rynku nieruchomości uznaje się za zrealizowany. 
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Percepcja wartości na rynku nieruchomości

Percepcja, inaczej postrzeganie, jest sposobem odbierania wrażeń. Maruszew-
ski (2002, s. 32) defi niuje proces postrzegania jako tworzenie reprezentacji 
przedmiotu na podstawie informacji otrzymanych z narządów zmysłowych oraz 
w niektórych przypadkach z pamięci i informacji w niej zawartych. Oznacza to, 
że podmioty dokonując wartościowania nieruchomości posługują się informa-
cjami dostępnymi w czasie procesu decyzyjnego, ale także tymi, które zgroma-
dziły dotychczas (np. wiedza, doświadczenie). Percepcja umożliwia wyjaśnienie 
zjawisk ekonomicznych (tj. cena czy wartość) przez zastosowanie praw psycho-
fi zycznych oraz praw psychologii poznawczej (Tyszka 2004, s. 76). Pierwszy ze 
wskazanych zbiorów praw wiąże się z progami dostrzeżenia bodźców i różnic 
między ich poziomami, co umożliwia podmiotom dostrzeżenie różnic między 
nieruchomościami (ich cenami oraz ich atrybutami) i ustalenie preferencji. Na-
tomiast nurt psychologii poznawczej pozwala odnotować zniekształcenia percep-
cji oraz zjawiska związane z adaptacją podmiotów do zmian w otoczeniu. Dzięki 
niemu podmioty mogą nadawać nieruchomościom subiektywną wartość. 

Subiektywna wartość z zasady jest inną wartością, niż nadana w wyniku 
szacowania nieruchomości wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Wartość na rynku nieruchomości ustalana w wyniku szacowania jest obarczana 
niepewnością (Kucharska-Stasiak 2005; 2013; Kucharska-Stasiak, Schneider, 
Załęczna 2009, s. 81), natomiast niepewność jest cechą charakteryzującą rynek 
nieruchomości (Radzewicz, Wiśniewski 2011, s. 45–57) – uznaje się, że rynek 
nieruchomości jest najbardziej niedoskonałym rynkiem wśród innych niedo-
skonałych rynków (Kucharska-Stasiak, Załęczna, Żelazowski 2012, s. 22). 
Wiśniewski (2007, s. 36) twierdzi, że jedną z przyczyn niepewności są zacho-
wania subiektywnych uczestników rynku, co oznacza, że zachodzą tu obu-
stronne relacje kauzalne między subiektywnymi podmiotami a stanami nie-
pewnymi. W procesy te w naturalny sposób wpasowuje się wartościowanie oraz 
szacowanie nieruchomości. Nowe światło na kwestię niepewności rzucają ba-
dania neuroekonomii, według której w warunkach niepewnych mózg dostaje 
ostrzeżenie, że brakuje potrzebnej informacji i usiłuje zdobyć ją, posługując się 
behawioralnymi oraz kognitywnymi strategiami (Koppel 2012, s. 64, za: Hsu 
i in. 2005). Na tej odstawie uzasadniony zdaje się być wniosek, zgodnie z któ-
rym podmioty pozbawione wiedzy jak szacować wartość nieruchomości - do-
konują jej wartościowania. 

Wartościogenne środowisko systemu rynku nieruchomości

Decyzje dotyczące kształtowania ceny nieruchomości mają znamiona 
wyborów wieloaspektowych, trudnych oraz obarczonych brakami informacyj-
nymi. Nie ma dwóch jednakowych nieruchomości, zaś wartość każdej z nich 
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(z punktu widzenia podmiotu) zależy od wielu jej cech oraz indywidualnych 
preferencji podmiotu dokonującego wartościowania. Nie ma również dwóch 
podobnych sytuacji decyzyjnych, w których podejmowane są decyzje na rynku 
nieruchomości. Wieloaspektowość stanowi implikację specyfi ki rynku i spe-
cyfi ki nieruchomości (Kucharska-Stasiak 2006) i  jednocześnie komplikuje 
sytuację decyzyjną i kwestię wartościowania. 

W świetle ekonomii behawioralnej stopień trudności wyboru zależy od 
grupy charakterystyk opisujących ten wybór. Można do nich zaliczyć (Th aler, 
Sunstein 2012, s. 98–102): stopień odłożenia kosztów w czasie oraz stopień 
dostępności korzyści, stopień skomplikowania problemu, częstotliwość proble-
mu, generowanie sprzężenia zwrotnego, wiedzę o preferencjach. Przede wszyst-
kim, wybór staje się trudniejszy, gdy wymaga odłożenia korzyści oraz sprzężeń 
zwrotnych w czasie, a waga decyzji jest duża. Dzieje się tak, ponieważ ludzie 
przejawiają tendencję do przedkładania konsumpcji w czasie teraźniejszym nad 
konsumpcję w czasie przyszłym (Tyszka 2010, s. 148 i nast.). Zjawiska długofa-
lowe, jakimi są decyzje rynkowe na RN, naturalnie odsuwają odpowiedź „ze 
środowiska” w czasie. 

Natomiast częstotliwość oraz wiedza o preferencjach ułatwiają wybory - im 
częściej decydent może mierzyć się z problemem, tym łatwiejsza jest dla niego 
sytuacja decyzyjna (problemy stają się łatwiejsze dzięki praktyce ich rozwiązy-
wania). Relatywnie wysoki poziom cen na rynku nieruchomości, często - dla 
większości podmiotów - czyni decyzję o kupnie nieruchomości wyborem ży-
ciowym, pozostała część podmiotów dokonuje takiego wyboru najwyżej kil-
kakrotnie w ciągu całego życia. Nie ma możliwości „przećwiczenia decyzji”. 
Ponadto zakup nieruchomości jest w zdecydowanej większości fi nansowany ze 
środków zewnętrznych (kredyty hipoteczne spłacane wiele lat), co powoduje, 
że konsekwencje złego wyboru są szczególnie uciążliwe ze względu na ich 
długofalowe odziaływanie i obciążenie fi nansowe. 

Większość procesów transakcyjnych na rynku nieruchomości odbywa się 
z wykorzystaniem wartościowania, nie szacowania. Oznacza to, iż podmioty 
na RN wykorzystują w sposób naturalny, często podświadomy, heurystyki 
decyzyjne. W takiej sytuacji zestaw indywidulanych i uproszczonych sposobów 
percepcji rzeczywistości i wnioskowania, jakimi są heurystyki (Brzezicka 2013, 
s. 63–74), tworzy obraz rynku, który nie powstaje w sposób z góry zaplanowany. 
Obraz ten jest permanentnie zmieniany i modyfi kowany nie przez immament-
ne cechy przedmiotów rynkowych (nieruchomości), które są względnie stałe, 
ale przez zmieniające się podmioty rynku nieruchomości. W takim ujęciu 
podmiotów nie należy traktować w sposób pejoratywny jako „szkodników na 
rynku nieruchomości”, ale raczej jako normalnych uczestników tego rynku ze 
wszystkim skutkami wynikającymi z procesów decyzyjnych przez nich reali-
zowanymi. RN nie jest tylko systemem zdeterminowanym przez przedmioty 
obrotu. RN jest raczej superpozycją oddziaływania sfery podmiotowej i przed-
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miotowej (Brzezicka, Wiśniewski 2015). Sfera podmiotowa, w tym ujęciu, jest 
w naturalny sposób „indywidualnie subiektywna”. Subiektywizm ten wynika 
z  immamentnych własności podmiotów do stosowania wspomnianych już 
heurystyk. 

Powyższe rozważania pozwalają na realizację pozostałych celów stawianych 
przed częścią teoretyczną pracy. Cele te sformułowano w następujący sposób: 
eksplikacja wybranych behawioralnych aspektów percepcji wartości nierucho-
mości oraz przedstawienie uwarunkowań rynku nieruchomości, sprzyjających 
zaistnieniu procesu wartościowaniu nieruchomości. 

Studium przypadku

Opis obiektów badań

Obserwacja polskiego rynku nieruchomości pozwala na dostrzeżenie 
i opisanie przykładów wartościowania nieruchomości przy zastosowaniu nurtu 
behawioralnego. W dalszej części rozdziału zaprezentowano studium przypad-
ku opracowane na podstawie analizy 2 przypadków pochodzących z okolic 
olsztyńskiego rynku nieruchomości. W obu przypadkach cena ustalona w pro-
cesie szacowania przez rzeczoznawcę majątkowego była znacznie niższa niż 
cena ustalona w procesie wartościowania. Zestawienie dotyczące opisu obu 
przypadków zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie analizowanych przypadków

PRZYPADEK I PRZYPADEK II
Wartość ustalona w procesie szacowania

Wartość rynkowa – 336 000 zł Wartość rynkowa – 111 000 zł
Wartość 1 m2

3 608 zł 1 442 zł
Metoda szacowania nieruchomości

Podejście porównawcze, metoda 
porównywania parami

Podejście porównawcze, metoda 
porównywania parami

Cena ustalona w procesie wartościowania
Cena transakcyjna określona w umowie 

przedwstępnej – 400 000 zł
Cena transakcyjna określona w umowie 

przedwstępnej – 295 000 zł
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Lokalizacja i otoczenie
Nieruchomość położona jest w centrum 

zwartej zabudowy miejscowości, 
położonej w odległości ok. 2 km 

na południowy wschód od granicy 
administracyjnej miasta powiatowego 

przy pasie drogi krajowej. Nieruchomość 
zlokalizowana jest w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
oraz handlowo usługowej. Bezpośredni 
dojazd do działki drogą o nawierzchni 

utwardzonej – asfalt. Stan usług 
i zaplecza bytowego korzystny. 

Pojedyncze sklepy handlowo-usługowe 
jak również obiekty użyteczności 

publicznej znajdują się w miejscowości.

Szacowane nieruchomości położone 
są na kolonii wsi w odległości ok. 

750 m (w kierunku zachodnim) od 
jej zwartej zabudowy, w sąsiedztwie 

terenów rolnych, leśnych, jeziora oraz 
w niedalekiej odległości zabudowań 
pojedynczych gospodarstw rolnych 

oraz nowo powstających domów 
mieszkalnych jednorodzinnych. Tereny 

otaczające nieruchomość będącą 
przedmiotem szacunku charakteryzują 

się wysoką wartością przyrodniczą 
i walorami krajobrazowymi. 

W stosunkowo niedalekiej odległości 
od nieruchomości znajduje się rezerwat 
przyrody. Bezpośredni dojazd do działek 

drogą o nawierzchni nieutwardzonej.
Opis działki

Działka zabudowana jest budynkiem 
mieszalnym oraz dobudowanym 

budynkiem garażu. Kształt działki 
regularny. Ukształtowanie terenu lekko 
urozmaicone – niewielkie deniwelacje, 

obniżenie działki w kierunku zachodnim 
od drogi dojazdowej. Działka w pełni 

ogrodzona, porośnięta trawą. Zachodnią 
granicę działki wyznacza koryto 

niewielkiego cieku wodnego, południową 
granicę zaś pas drogowy wraz 

z lokalizowanym w nim ciągiem pieszym. 
Działka przyłączona jest do gminnej sieci 
wodnej, kanalizacyjnej (szambo) oraz do 

sieci elektroenergetycznej.

Działkę stanowi zwarty obszar gruntu 
o regularnym kształcie oraz lekko 

urozmaiconej (niewielkie deniwelacje) 
rzeźbie terenu, zabudowy budynkiem 

mieszkalnym oraz budynkami 
gospodarczymi. Działka nieogrodzona, 
porośnięta trawą, oraz pojedynczymi 
drzewami owocowymi, południową 

część działki stanowi droga dojazdowa. 
Działka wyposażona w następujące 

urządzenia infrastruktury technicznej: 
sieć wodociągowa (gminna), sieć 

elektroenergetyczna, sieć telefoniczna.

Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny jednorodzinny 
zrealizowany w zabudowie wolnostojącej 

(z dobudowanym budyniem 
garażu), z poddaszem użytkowym, 

niepodpiwniczony, pokryty dachem 
dwuspadowym, zrealizowany 

w technologii tradycyjnej. 
Powierzchnia użytkowa budynku: 

93,11 m2.
Powierzchnia garażu: 38,37 m2.

Powierzchnia kotłowni: 10,48 m2.

Budynek mieszkalny, murowany 
wolnostojący, w pełni podpiwniczony, 

wybudowany przed 1945 rokiem, 
jednokondygnacyjny z nieużytkowym 

poddaszem, zrealizowany na planie 
prostokąta. Fundamenty budynku 

z kamienia, ściany murowane z cegły 
pełnej, dach o konstrukcji drewnianej, 
pokryty dachówką ceramiczną, strop 
drewniany.Powierzchnia użytkowa 

budynku w poziomie parteru wynosi 
76,9 m2. Towarzyszącą budynek 

gospodarczy w złym stanie technicznym. 
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Stan techniczny i standard wykończenia
Dobry. Zły (nadający się do kapitalnego 

remontu).

Rodzaj rynku
Rynek nieruchomości gruntowych 

zabudowanych domami mieszkalnymi,
Rynek nieruchomości zabudowanych 
domami mieszkalnymi w zabudowie 

wolnostojącej, ze szczególnym 
uwzględnieniem budynków 

zrealizowanych w okresie 
przedwojennym, z towarzyszącą 

zabudową gospodarczą.

Obszar rynku
Treny gmin sąsiadujących z miastem 

powiatowym.
Obszary wiejskie powiatu 

olsztyńskiego.

Okres analizy cen
Od marca 2012 do marca 2014. Od grudnia 2011 do grudnia 2012.

Krótka charakterystyka rynku
W wyniku analizy określonego powyżej rynku nie stwierdzono jednoznacznie 
wpływu czasu (trendu czasowego) na zmianę cen. Próby obliczenia trendu 

wzrostu cen metodą porównywania transakcji odległych w czasie, a obejmujących 
podobne nieruchomości dały sprzeczne wyniki o znakach zarówno dodatnich jak 
i ujemnych, natomiast próby wyznaczenia trendu metodą statystyczną wykazały 
nieistotność statystyczną występowania trendu. Największym zainteresowaniem 

cieszyły się nieruchomości o średniej powierzchni użytkowej budynków, 
dobrym standardzie wykończenia oraz dobrym stanie technicznym. Takie też 

nieruchomości osiągały największe ceny jednostkowe.

Popyt na podobne nieruchomości 
w analizowanym okresie utrzymywał się 
na średnim poziomie i był równoważony 
przez podaż. Mniejszy popyt utrzymywał 

się na nieruchomości o powierzchni 
użytkowej przekraczającej 200 m2 

o przeciętnym standardzie wykończenia 
i średnim stanie technicznym.

Popyt na podobne nieruchomości 
w analizowanym okresie utrzymywał się 
na średnim niskim i był równoważony 

przez podaż. Mniejszy popyt utrzymywał 
się na nieruchomości o powierzchni 

użytkowej przekraczającej 76 m2 o złym 
stanie technicznym i standardzie 

wykończenia.

Główne elementy kreujące wartość nieruchomości

Lokalizacja szczegółowa, 
powierzchnia użytkowa budynku, 

powierzchnia działki, stan techniczny 
i standard wykończenia oraz zabudowa 

towarzysząca.

Lokalizacja szczegółowa, 
powierzchnia użytkowa budynku, 

powierzchnia działki, stopień 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury 

technicznej oraz stan techniczny 
i standard wykończenia.

Źródło: opracowanie własne.
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Płaszczyzna wartościowania nieruchomości

Oba zaprezentowane przypadki wpasowują się w rozważania dotyczące 
wartościowania nieruchomości, w obu przypadkach cena ustalona w procesie 
wartościowania jest znacznie wyższa niż w procesie szacowania. W pierwszym 
przypadku nabywający zapłacił więcej o 64 000 zł, a w drugim przypadku 
o 184 000 zł, niż wskazywałyby na to determinanty rynkowe. Warto podkreślić, 
że w drugim omawianym przypadku cena transakcyjna określona w umowie 
przedwstępnej jest przeszło 2-krotnie wyższa, niż ustalona w wyniku szacowa-
nia nieruchomości.

Przypadki te wskazują jednoznaczne, że proces wartościowania na anali-
zowanym rynku nieruchomości odegrał pierwszoplanową rolę w procesie 
ustalania ceny. W pierwszym przypadku cena 1 m2 ustalona w procesie warto-
ściowania wyniosła 3608 zł, zaś w drugim przypadku 1442 zł. Na uzyskanie 
podobnych cen nie wskazywały warunki rynkowe. Dla pierwszego przypadku 
ceny nieruchomości podobnych1 kształtowały się na ustabilizowanym poziomie 
oscylującym wokół kwoty 3 000 zł/m2 (por. wykres 1). W drugim przypadku 
poziom cen nieruchomości podobnych wynosił około 1000-2000 zł m2 (por. 
tabela 2). Pytanie dotyczące obu przypadków brzmi – dlaczego ceny ustalone 
w procesie wartościowania były tak drastycznie wyższe niż w procesie szaco-
wania? Odpowiedź na to pytanie możliwa jest do uzyskania poprzez odwołanie 
do zagadnienia percepcji wartości. 

Wykres 1. Jednostkowe ceny transakcyjne nieruchomości podobnych – 
przypadek I

Źródło: opracowanie własne.

1 Nieruchomościami podobnymi w procesie szacowania nieruchomości nazywa się nieruchomości, które 
są porównywalne z nieruchomością stanowiącą przedmiot szacunku, ze względu na położenie, stan 
prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. 



76 Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski, Marek Walacik

Tabela 2. Jednostkowe ceny transakcyjne nieruchomości podobnych – 
przypadek II

L.p. Data 
transakcji

Lokalizacja 
nierucho-

mości

Pow. 
użytkowa 
budynku

Pow. 
działki

Stan techniczny 
i standard 

wykończenia

Infra-
struktura 

techniczna

Cena 
1m2 p.u. 
(w PLN)

1 25.07.2012 Jonkowo 70 1 226 przeciętny niepełna 1 571
2 07.01.2913 Skolity 100 5 500 zły niepełna 1 250
3 23.05.2013 Przykop 80 1 354 przeciętny brak 2 000
4 07.05.2013 Klewki 46,6 1 076 zły niepełna 1 009

Źródło: jak w tabeli 1.

Percepcja wartości nieruchomości – rzeczywiste warunki rynkowe

Zgodnie z tym, co zaznaczono w części teoretycznej pracy, procesowi war-
tościowania towarzyszy zjawisko kreacji wartości subiektywnej. By wartość 
subiektywna mogła zostać nadana, niezbędna jest percepcja wartości, czyli 
tworzenie jej reprezentacji, a tym samym percypowanie analizowanego obiektu, 
zjawiska, czy innej badanej kategorii w subiektywny sposób. Znajduje to swoje 
odzwierciedlenie w rzeczywistych warunkach rynkowych. 

W obu wskazanych przypadkach nabywający dokonał nadania subiektyw-
nej wartości nieruchomościom, stanowiących analizowane przypadki. Była to 
wartość wyższa niż wartość rynkowa. Na rynku nieruchomości możliwe jest 
również zaistnienie procesu przeciwnego – nadania niższej wartości subiek-
tywnej niż wartość rynkowa. Można wtedy mówić o niedowartościowaniu oraz 
przewartościowaniu nieruchomości (por. niedoszacowanie, przeszacowanie 
wartości). Specyfi ka rynku nieruchomości (braki informacyjne, niepewność, 
struktura procesu decyzyjnego) sprzyja zaistnieniu rozbieżności wartości 
nadanej w obu procesach, lecz nie w pełni ją uzasadnia. Uzasadnienie staje się 
możliwe właśnie przy uwzględnieniu czynników behawioralnych, tj. percepcja 
wartości. 

W pierwszym z omawianych przypadków możliwe jest uzasadnienie ceny 
określonej w umowie przedwstępnej, poprzez odwołanie do subiektywnej 
wartości. Nabywający kupując nieruchomość, zauważył jej szczególny aspekt 
– duży garaż oraz lokalizację przy drodze. Obie te charakterystyki mogły 
wpłynąć na percepcję wartości tego konkretnego obiektu ze względu na wartość 
dostrzeżoną w możliwościach inwestycyjnych wynikających ze wskazanych 
charakterystyk (por. rysunek 1 – fragment mapy ewidencyjnej). 
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Rysunek 1. Fragment mapy ewidencyjnej (lokalizacja szczegółowa 
obiektu)

Źródło: mapa ewidencyjna.

Drugi omawiany przypadek nie znajduje wyjaśnienia poprzez odwołanie 
do szczególnych cech omawianego obiektu. Z opisu nieruchomości wynika, iż 
ma ona „niską wartość”, np. ze względu na zły stan techniczny, jednak jej war-
tość subiektywna 3-krotnie przekroczyła jej wartość realną. Nabywający 
skłonny był zapłacić za nią znacznie więcej niż wskazywałyby na to warunki 
rynkowe. Na tym przykładzie widać szczególnie złożoność i indywidualność 
procesu wartościowania oraz nadawania subiektywnej wartości obiektom 
znajdującym się w systemie rynku nieruchomości. Warto dodać, że rynek 
nieruchomości jest rynkiem nietypowym, a zaobserwowane przykłady nie są 
odosobnione. 

Podsumowanie

Powyższe rozważania pozwalają na odnotowanie kilku spostrzeżeń, doty-
czących podmiotowej strony rynku nieruchomości, kreacji wartości na tym 
rynku oraz behawioralnych przesłanek jej percepcji. 

Po pierwsze, sama wartość jest kategorią złożoną. Analizowanie jej wyłącz-
nie przez pryzmat przedmiotowej strony rynku może stanowić znaczne ogra-
niczenie, ponieważ rynek nieruchomości składa się z aktywnych podmiotów. 



78 Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski, Marek Walacik

Warto zastanowić się nad inkluzją analizy podmiotowej (przez którą rozumie 
się obserwację oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów rynkowych na podstawie 
zachowań podmiotów) do opisu stanu systemu rynku nieruchomości. Wiele 
mechanizmów funkcjonowania rynku znajduje swoje źródło w działaniach 
podmiotów, ich potrzebach, aspiracjach czy też w ogólnym ujęciu – różnych ich 
zachowaniach. 

Po drugie, proces nadawania wartości nieruchomości, w tym szacowania 
i wartościowania, również cechuje się złożonością. Rynek jest systemem, w któ-
rym funkcjonuje równolegle wiele podsystemów, pozostających ze sobą w re-
lacjach. Na jednym rynku funkcjonuje jednocześnie infrastruktura obsługi tego 
rynku (czyli np. rzeczoznawcy majątkowi dokonujący szacunku wartości nie-
ruchomości) oraz inni jego uczestnicy, dokonujący wartościowania nierucho-
mości. I jedni, i drudzy dostarczają do systemu informacje i czerpią z niego, 
doprowadzając do ewolucji rynku i jego przechadzania do stanów wyższego 
rozwoju (Brzezicka, Wiśniewski 2015). Mechanizmy te mogą pozostać niezau-
ważone, lecz rozwijają się i  trwają nieustannie znajdując odzwierciedlenie 
w zmieniającej się cenie rynkowej i w wartości nieruchomości. Szacowanie 
nieruchomości odbywa się w granicach wyznaczonych przepisami prawa, lecz 
proces ustalania ceny kupna-sprzedaży nieruchomości nie jest wolny od uwa-
runkowań o charakterze behawioralnym (innym niż przepis prawa). 

Po trzecie, należy zastanowić się, w jaki sposób realizowany jest proces 
cenotwórczy? Jaki jest udział sfery podmiotowej, a jaki przedmiotowej? Oto 
pytania, na które trzeba odpowiedzieć chcąc zrozumieć proces cenotwórczy. 
Obserwowana obecnie asymetria w traktowaniu sfery podmiotowej i przed-
miotowej podyktowana jest kilkuwiekową tradycją, zgodnie z którą liczy się 
rzecz, a nie ten kto tę rzecz nabywa czy ją posiada. W świetle kryzysu roku 2008 
na RN należy zrewidować stanowisko dotyczące małoznaczącej roli podmiotów 
w kreowaniu rozwiązań na rynku nieruchomości. Nie chodzi tutaj o analizę 
Pana czy Pani Nowak, którzy dokonują transakcji w sensie strony, ale o prze-
słanki i środowisko transakcyjne, w których się znajdują w momencie podej-
mowania decyzji. Przesłanki i środowisko to oczywiście nie miejsce geografi cz-
ne, ale wieloaspektowa przestrzeń decyzyjna uwzględniająca nie tylko obiek-
tywne przesłanki rynkowe, ale również subiektywne procesy kształtowania cen 
na rynku nieruchomości. 
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Behavioural Aspects of Perception of Value in the 
Real Estate Market

Summary

Th e article concerns the issue of pricing in the real estate market and the 
process of valuation, i.e. for determining the value of real estate for own use by 
the entities not being specialists in the fi eld of real estate activities. Valuation 
in such an approach is the process complementary with the process of property 
valuation, i.e. pricing by the property valuer. 

In their article, the authors put specifi c objectives related to approximation 
of the phenomenon of valuation in the real estate market and the selected 
behavioural aspects of the perception of real estate value in the behavioural 
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approach. In order to implement the objectives the authors used the method 
of critical analysis and compilation of the literary output in the theoretical part, 
whereas the research part was carried out by way of pointing out to examples 
of pricing from the Polish real estate market (case study). 

Th e carried out survey confi rm the occurrence of the phenomenon of 
valuation of real estate by the market entities. Th e examples in question indicate 
the valuegenic environment of the system of the real estate market and own 
propensities of entities to price perception, leading to valuation of real estate 
and to assign it with a subjective value. Th e most important conclusions issuing 
from the study allow seeing the real estate value as a complex category as well 
as emphasising the importance of the pricing process, observed through the 
prism of the subjective part of the real estate market. 

Key words: real estate market, real estate valuation, real estate estimation, 
value perception.
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