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Streszczenie

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawisk zachodzących na rynkach nieruchomo-
ści z wykorzystaniem teorii pentagonu źródeł sił sprawczych. Uwzględnienie w badaniach 
wszystkich jego składowych pozwala na kompleksowe poznanie mechanizmów panujących 
na rynku. Do celów analiz i diagnoz zastosowanie mają wszystkie 4 rodzaje prawidłowości 
statystycznych, to jest w zakresie: struktury, dynamiki, współzależności w czasie i w prze-
strzeni. Tak szerokie poznanie prawidłowości jest niezmiernie istotne w kontekście wycen 
masowych. Z wyceną masową mamy do czynienia, kiedy przedmiotem wyceny jest duża 
liczba nieruchomości jednego rodzaju, wycena ma być realizowana jednolitym podejściem 
skutkującym spójnymi wynikami, wszystkie nieruchomości podlegające wycenie są wy-
ceniane „w jednym czasie”, przyjmując te same daty uwzględnienia stanu nieruchomości 
i poziomu cen (np. Hozer, Kokot, Kuźmiński, 2002). Algorytmem dobrze uwzględniającym 
postulaty wynikające z pięciokąta źródeł sił sprawczych jest szczeciński algorytm masowej 
wyceny, co zostało udowodnione w artykule. Wiele zjawisk na rynku nieruchomości jest 
niemierzalne lub trudno mierzalne. Zastosowanie szczecińskiego algorytmu pozwala na 
mierzenie efektów wpływu tych zmiennych na wartość nieruchomości. W drugiej części 
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artykułu przedstawiono prawidłowości występujące na rynku nieruchomości nadmorskich 
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, prawidłowości statystyczne, wycena masowa, al-
gorytmy wyceny masowej

Wprowadzenie – pentagon sił sprawczych

W pracach (Hozer, 2003, s. 13; Hozer, Doszyń, 2004, s. 24) przedstawiono tak zwany 
pentagon sił sprawczych, który można zastosować do analizy rynku nieruchomo-
ści. Na tym rynku wydarza się mnóstwo faktów, których objaśnieniu może pomóc 
zaproponowany schemat rozumowania. Zdarza się i-te zdarzenie w j-tym miejscu 
i w t-tym czasie. Na jego zaistnienie mogą mieć wpływ czas (T), miejsce (L), inne 
zdarzenia (C), człowiek (H) lub przypadek (F) (rys. 1).

Rysunek 1. Pentagon sił sprawczych. Tempus, Locus, Homo,  
Casus et Fortuna regit factum2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hozer (2003).

2 Na zdarzenie mogą wpływać: czas, miejsce, człowiek, inne zdarzenie, przypadek. Może wy-
stąpić 52–1 kombinacji przyczyn, czyli 24.
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Przeanalizujmy, jak na rynek nieruchomości wpływają poszczególne elementy 
tego pięciokąta. Po pierwsze, dużą rolę odgrywa tutaj czas: starzenie się nieruchomo-
ści budynkowych, zależna od czasu wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu, 
zmieniające się w czasie trendy cen nieruchomości, zależne od czasu czynsze.

Po drugie, bardzo dużą rolę na rynku nieruchomości odgrywa lokalizacja, stąd 
wynika pojęcie renty położenia czy atrakcyjności rynkowej. W zależności od poło-
żenia rynek wycenia zarówno nieruchomości gruntowe, jak i budynkowe czy lokalo-
we. Zakład handlowy położony korzystnie w stosunku do centrum miasta przynosi 
większy dochód, a stąd jest bardziej wartościowy. W tak zwanym szczecińskim 
algorytmie wyceny masowej współczynnik wartości rynkowej wykorzystuje efekty 
wpływu lokalizacji. Są dzielnice miasta, które są atrakcyjniejsze od innych i ceny 
nieruchomości są tam wyższe. W ekonomice rynku nieruchomości lokalizacja uzna-
wana jest za pierwszorzędny atrybut nieruchomości. Ważne jest sąsiedztwo nieru-
chomości, które odzwierciedla rolę położenia, zwłaszcza sąsiedztwo nieruchomości 
uciążliwych (fabryki, wysypiska śmieci itp.). Nieruchomości mieszkaniowe położo-
ne przy parku, w pięknej okolicy mają większą wartość od nieruchomości położo-
nych w pobliżu nieruchomości uciążliwych. Dla wartości nieruchomości ważna jest 
tak zwana dostępność komunikacyjna, która zależy od lokalizacji względem dróg 
i szlaków komunikacyjnych. Istotna jest też dostępność do mediów itd. 

Jak człowiek wpływa na rynek nieruchomości? Wszelkie działania człowieka 
w sferze zarządzania nieruchomościami wiążą się z ich wartością. Dzieląc lub sca-
lając działki gruntu, człowiek wpływa na ich wartość. Budując, remontując, prze-
kształcając nieruchomości czy uzbrajając je w media, kształtuje rynek nieruchomo-
ści i czerpie z tego tytułu różne korzyści. Poprzez kreatorską rolę w kształtowaniu 
rynku nieruchomości realizuje swoją misję cywilizacyjno-twórczą. Przykładem 
mogą być osiągnięcia architektury w poszczególnych krajach.

Ważne są gusta, kultura, które składają się na skłonności ludzi. Czym są skłon-
ności? W pracy (Hozer, Doszyń, 2004, s. 72) przedstawiono definicję: skłonność to na-
chylenie kogoś (lub czegoś) w kierunku kogoś (lub czegoś) sprawiające, że jakieś zda-
rzenia stają się bardziej prawdopodobne. Polacy na przykład mają większą skłonność 
do nabywania nieruchomości mieszkaniowych niż do najmowania (w odróżnieniu 
od innych narodów, które chętniej najmują nieruchomość, niż ją kupują). Odmienna 
skłonność w tym zakresie oznacza określone kształtowanie rynku nieruchomości. 

Widzimy, że wszystkie trzy poruszane dotychczas elementy pentagonu źródeł 
sił sprawczych (czas, lokalizacja, człowiek) odgrywają bardzo ważną rolę w kształ-
towaniu rynku nieruchomości zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. 
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Kolejnym źródłem sił sprawczych są zdarzenia związane z rynkiem nieruchomo-
ści, zarówno endogenicznie, jak i egzogenicznie. Zmienne endogeniczne to zdarzenia 
bezpośrednio związane z rynkiem nieruchomości. Należy tu wymienić: ceny nieru-
chomości, liczbę nieruchomości, rozmiary nieruchomości, położenie nieruchomości, 
wiek nieruchomości, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych itd.

Zmienne egzogeniczne to zdarzenia z otoczenia rynku nieruchomości, między 
innymi: uregulowania ekonomiczno-prawne, poziom rozwoju społeczno-gospo-
darczego, poziom cywilizacyjny kraju, rozwój rynku nieruchomości w sąsiednich 
krajach, rozwój demograficzny, uwarunkowania polityczne. 

Piątym źródłem sił sprawczych zgodnie z przedstawionym schematem jest 
przypadek. W procesie gospodarowania pojawiają się zdarzenia przypadkowe, które 
mają mniejsze lub większe znaczenie na rynku nieruchomości w obserwowanych 
zjawiskach, procesach, zdarzeniach. Chodzi o zdarzenia incydentalne. Coś zdarza 
się raz, a odgrywa rolę przez dłuższy czas. Na przykład raz na 100 lat zdarza się 
powódź. Instytucje rządowe i samorządowe muszą to uwzględniać w procesie pla-
nowania przestrzennego i bieżącej pracy. Innym przykładem może być to, że gdzieś 
zostaną zidentyfikowane zasoby dóbr: węgla, gazu, miedzi, srebra, ropy naftowej 
itd., itp. Fakt taki może mieć znaczenie dla rozwoju zarówno tego terenu, na którym 
dokonano odkrycia, jak i dla sąsiednich terenów. Z przypadkowością w ekonomii 
spotykamy się na każdym kroku. Stąd szereg zjawisk ze sfery rynku nieruchomości 
ma charakter losowy. Ich przebieg i dokładne wartości są zwykle nieznane przed 
realizacją, opisują je zmienne losowe. W procesie analizy, diagnozy i prognozy ta 
losowość powinna być dostrzegana i analizowana.

We wszystkich 4 rodzajach prawidłowości obserwowanych w sferze gospodarki 
nieruchomościami: rozkładach wartości zmiennych, związków między zmiennymi 
(w ujęciu przekrojowym i czasowym) oraz dynamiki bierzemy pod uwagę losowy 
charakter zmiennych opisujących rynek nieruchomości. 

Na rynku nieruchomości mamy do czynienia z nieruchomościami dużymi 
i małymi. Praktyka pokazuje, że działa prawo: dużo małych i mało dużych. Podobnie 
ma się sprawa z wartością nieruchomości. Indywidualna wartość jest zróżnicowana, 
ale praktyka pokazuje, że jest dużo tańszych nieruchomości i mało droższych, czyli 
w tym zakresie dominują rozkłady prawostronnie asymetryczne3. 

3 Podobnie ma się sprawa wielkości gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, gospodarstw 
rolnych czy instytucji.
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1. Szczeciński algorytm wyceny masowej a pentagon źródeł  
sił sprawczych 

W pracy (Hozer, Kokot, Kuźmiński, 2002) zaprezentowano szczeciński algorytm 
masowej wyceny nieruchomości gruntowych. Okazuje się, że algorytm uwzględnia 
postulaty pięciokąta źródeł sił sprawczych: 

, (1)
gdzie: 
Wdz i – wartość działki gruntu,
WWRi – współczynnik wartości rynkowej,
powi – powierzchnia działki, 
Wbaz – wartość 1 m2 najtańszego, nieuzbrojonego gruntu na terenie obszaru prowa-
dzenia wyceny, 
Ai – wartości przypisane konkretnym atrybutom nieruchomości (są one określane na 
podstawie analiz i diagnoz rynku lokalnego i odzwierciedlają siłę wpływu poszcze-
gólnych atrybutów na wartość nieruchomości),
fi – składnik losowy.

Przedstawiony wzór uwzględnia postulaty wynikające z pięciokąta źródeł sił 
sprawczych. Po pierwsze, szereg atrybutów uwzględnia lokalizację (L): sąsiedztwo, 
oddalenie od centrum, warunki gruntowo-wodne. Uzbrojenie, kształt działki uwzględ-
niają zdarzenia (C). Wyceniamy wszystkie nieruchomości jednocześnie. Czas (T) jest 
niezmienny, więc możemy go pominąć. Składnik losowy (F) jest uwzględniony i zakła-
damy, że jest on nieistotny. Bardzo istotny w zapisie jest człowiek (H). Uwzględniamy 
go poprzez WWRi – wskaźnik wartości rynkowej. Mierzy on efekty wpływu mody, 
gustów ludności. Odgrywa on ważną rolę pomiaru czynników behawioralnych. Jedne 
dzielnice są bardziej modne od innych. Trudno jest mierzyć wpływ mody, ale okazuje 
się, że możemy zmierzyć efekty wpływu mody. W przypadku każdego atrybutu mamy 
jego stan, zmianę, wpływ zmiany i efekt wpływu zmian. Okazuje się, że w pewnych 
sytuacjach nie umiemy zmierzyć stanu atrybutu, nie umiemy zmierzyć zmiany, nie 
umiemy zmierzyć wpływu zmian, ale możemy zmierzyć efekt wpływy zmian. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia w przypadku omawianego algorytmu. Jeżeli potrafimy: 
1) oszacować wartość nieruchomości (szacuje rzeczoznawca majątkowy); 2) zmierzyć 
rozmiary działki gruntu; 3) ustalić minimalną cenę m2 gruntu leżącego w granicach 
aglomeracji; 4) skalibrować (poprzez rzeczoznawców majątkowych) wpływ poszcze-
gólnych atrybutów na wartość działki, to potrafimy z prostej zależności z dokładnością 
składnika losowego fi obliczyć wartość WWRi:
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, (2)

WWRi – mierzy efekty wpływu czynników niemierzalnych (mody, atrakcyjności itp.).
Kluczem do obliczenia jest tutaj wycena rzeczoznawcy majątkowego. 

2. Cztery pojęcia: stan, postęp, wpływ postępu, efekt wpływu 
postępu

Jeżeli mamy relację a = b × c i znamy a i c, to obliczymy b. W ten sposób możemy 
zmierzyć coś, co jest efektem wpływu niemierzalnego. Nie potrafimy zmierzyć stanu, 
postępu, wpływu postępu, a możemy zmierzyć efekt wpływu postępu. Kluczem 
tutaj jest identyfikacja pojęć stan, postęp, wpływ postępu, efekt wpływu postępu. 
Ujmuje to poniższa tablica dla relacji: .

Tabela 1. Tablica miar dla relacji 

Kategoria Miara
Stan
Postęp

Wpływ postępu

Efekt wpływu postępu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hozer, Zawadzki (1983).

Dla relacji potęgowej  identyfikacja wymienionych pojęć jest następu-
jąca (tab. 2).

Tabela 2. Tablica miar dla relacji 

Kategoria Miara
Stan
Postęp
Wpływ postępu
Efekt wpływu postępu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hozer, Zawadzki (1983).
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Tablica taka przedstawiona jest w pracy (Hozer, Zawadzki, 1983), z tym że 
w cytowanej publikacji za miarę wpływu postępu przyjęto elastyczność punktową, 
a w niniejszym artykule używamy elastyczności różnicowej.

3. Modelowanie ekonometryczne a pentagon sił sprawczych

Jak można spożytkować pięciokąt źródeł sił sprawczych w zakresie modelowania 
ekonometrycznego rynku nieruchomości (lub jego części)? Chodzi tutaj o to, żeby 
również równanie ekonometryczne opisujące mechanizmy na rynku nieruchomości 
uwzględniało wszystkie możliwe siły sprawcze: inne zdarzenia, czas, lokalizację, 
człowieka i losowość. 

Przyjmijmy, że modelujemy element rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
Zmienną objaśnianą niech będzie liczba wybudowanych w danym roku mieszkań, 
czyli liczba mieszkań oddanych do użytku. Za zmienne objaśniające przyjmiemy: 
przyrost ludności, średnie dochody gospodarstw domowych, chłonność rynku jako 
różnicę między potrzebami a popytem zrealizowanym, relację średniej ceny m2 
mieszkania do średniej płacy, skłonność ludności do kupna lub najmu mieszkania.

Hipotezę modelową zapiszemy w sposób następujący: 

, (3)

gdzie:
X1t – liczba wybudowanych mieszkań,
X2t – średnie dochody gospodarstw domowych,
X3t – chłonność rynku,
X4t– skłonność do kupna bądź najmu mieszkania,
X5t – przyrost ludności,
X6t – relacja średniej ceny 1 m2 do średniej płacy,
Ut – efekty losowe,
T – zmienna czasowa.

Taki zapis równania (hipotezy modelowej) odpowiada w pełni teorii wynika-
jącej z pentagonu źródeł sił sprawczych. Takie zmienne, jak: dochody gospodarstw 
domowych (X2t), chłonność rynku (X3t), przyrost ludności (X5t), relacja średniej ceny 
1 m2 do średniej płacy (X6t) reprezentują wierzchołek C w pentagonie źródeł sił 
sprawczych, czyli zdarzenia, zmienna X4t reprezentuje wierzchołek H, czyli wpływ 
człowieka od strony popytowej, zmienna czasowa reprezentuje wierzchołek T.  
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Ut składnik losowy – wierzchołek F. Brakuje tylko lokalizacji, ale modelując podaż 
mieszkań dla całego kraju, lokalizacja jest constans, a więc nie bierzemy jej pod 
uwagę. Trzeba brać pod uwagę lokalizację, gdy budujemy model, uwzględniając od-
mienność województw. Wówczas będzie to model przekrojowo-czasowy z uwzględ-
nieniem lokalizacji. Możemy uznać, że zaproponowane podejście opisuje stronę po-
dażową rynku mieszkaniowego. 

Jeszcze możemy zająć się równaniem popytu i ceny. Jak wykazano w pracy 
(Hozer, Zawadzki, 1983), uwzględnienie zmiennej czasowej T w modelowaniu eko-
nometrycznym zjawisk dla danych czasowych jest wręcz niezbędne. Zmienna ta lub 
jej funkcja eliminuje trend ze wszystkich zmiennych występujących w równaniu, 
pozostawiając pozostałym zmiennym objaśnianie efektów wpływu odchyleń od 
trendów na zmienną objaśnianą. Może to wspomóc eliminację katalizy i współlinio-
wości w zakresie objaśniania kształtowania się zmiennej objaśnianej i w ten sposób 
poprawić efekty modelowania. Problemom modelowania dla danych w postaci szere-
gów czasowych poświęcona jest praca (Hozer, Zawadzki, 1983). Rola zmiennej cza-
sowej T w zbiorze zmiennych objaśniających przy modelowaniu ekonometrycznym 
dla danych w postaci szeregów czasowych jest bardzo istotna. Postulat ten jak dotąd 
nie jest respektowany w przypadku ekonometrii stosowanej.

Co kształtuje trend dochodu narodowego? Jak wiemy, na dochód narodowy 
mają wpływ głównie inwestycje i zatrudnienie. Dynamika dochodu narodowego 
wynika z dynamiki inwestycji i zatrudnienia zważonych wpływem tych zmiennych 
na dochód oraz z wewnętrznej dynamiki dochodu narodowego (od inercji dochodu 
narodowego). Problemom tym poświęcona jest praca (Hozer, Zawadzki, 1990). 

Dynamika podaży nieruchomości mieszkaniowych jest średnią ważoną dyna-
miki takich zmiennych, jak:

 – średnie dochody gospodarstw domowych,
 – chłonność rynku,
 – skłonność do kupna bądź najmu mieszkania,
 – przyrost ludności,
 – relacja średniej ceny 1 m2 do średniej płacy.

Te dynamiki ważone są wpływem tych zmiennych na podaż mieszkań, a dyna-
mika ostateczna podaży zależy od wewnętrznej dynamiki podaży (inercji).
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4. Wyniki modelowania – analiza rynku nieruchomości nadmorskich

– Odległość od morza a cena gruntu
Poniżej przeanalizowano kilka wyników badania wpływu lokalizacji na ceny 

gruntów nadmorskich w województwie zachodniopomorskim. Im bliżej morza zlo-
kalizowana jest działka gruntu, tym cena 1 m2 jest wyższa. Lokalizacja w tym przy-
padku jest bardzo istotna. Badania wpływu lokalizacji przeprowadzono dla miejsco-
wości Pomorza Zachodniego.

Rysunek 2. Przeciętna cena 1 m2 gruntów sprzedawanych nad morzem  
(województwo zachodniopomorskie) w latach 2004–2017  

oraz prognoza przeciętnej ceny m2 gruntów na lata 2018–2019
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Źródło: opracowanie własne.

W analizowanym okresie 2004–2017 (rys. 2) ceny gruntów zbywanych w miej-
scowościach nadmorskich w zachodniej Polsce systematycznie rosły. Korekty  
in minus dotyczą pojedynczych lat. Zakładając, że ceny sprzedaży będą kształtowały 
się zgodnie z trendem wykładniczym według następującego wzoru:

, (4)

gdzie:
 – teoretyczna wartość 1 m2 gruntu,

t – czas,
należy spodziewać się w 2018 roku, że cena 1 m2 gruntów na terenach nadmorskich 
będzie wynosiła około 1085 zł/m2, a w 2019 roku – około 1279zł/m2. 
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Jeżeli natomiast założymy, że cena będzie kształtowała się według trendu li-
niowego zgodnie z następującym wzorem:

, (5)

to w 2018 roku cena 1 m2 gruntów na terenach nadmorskich będzie kształtowała się 
na poziomie 815 zł/m2, a w 2019 roku – około 871 zł/m2.

Rysunek 3. Liczba transakcji gruntów sprzedawanych nad morzem (województwo 
zachodniopomorskie) w latach 2004–2017 wraz z prognozami na 2018 i 2019 rok 
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Źródło: opracowanie własne.

W badanym okresie liczba transakcji nie wykazywała stałej tendencji, dlatego 
też przewidywana liczba transakcji została określona jako funkcja liniowa zgodnie 
ze wzorem: 

 (6)

i tak w 2018 roku będzie przeprowadzonych 389 transakcji, a w 2019 roku – 401. 
Drugim sposobem na ustalenie liczby transakcji było założenie, że liczba transakcji 
będzie rosła o tyle, o ile zmieniła się w roku 2017 w stosunku do roku 2016, czyli 
będzie rosła o 8,75% rocznie. Przy tym założeniu w 2018 roku należy się spodziewać 
351 transakcji, a w 2019 roku – 382 transakcji (rys. 3).
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Rysunek 4. Histogram ceny 1 m2 gruntów będących w obrocie w latach 2004–2017
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Źródło: opracowanie własne.

W badanym okresie najwięcej nieruchomości kosztowało do 100 zł za 1 m2. 
Dość zaskakujące jest to, że stosunkowo dużo nieruchomości sprzedawano za kwoty 
od 900 do 1000 zł za 1 m2 (rys. 4).

Czy lokalizacja ma wpływ na wpływ na ceny nieruchomości nadmorskich? 
Okazuje się, że odległość działki od brzegu morza ma istotny wpływ na postrzeganie 
jej wartości. Na ceny działek nad morzem ma wpływ czas (T), mają wpływ inne zda-
rzenia (C), ma wpływ człowiek (H), przypadek (F), ale również miejsce (L). Inaczej 
należy je zdefiniować niż w przypadku gruntów na terenach zurbanizowanych. 
W miastach lokalizację określamy względem odległości od centrum, dostępności 
do ciągów komunikacji masowej itp. Nad morzem istotna jest odległość od morza, 
przy czym zależność jest odwrotna: im większa odległość, tym niższa cena jednost-
kowa. Największe różnice w wartościach (spadki wartości) dotyczą najbliższego 
sąsiedztwa brzegu. Dla przyjętej hipotezy modelowej można stwierdzić, że każdy 
metr odległości powoduje spadek ceny jednostkowej przeciętnie o 0,79% (rys. 5).
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Rysunek 5. Zależność ceny 1 m2 gruntów będących w obrocie od odległości  
od brzegu morza

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Oceny parametrów dla relacji 

Parametr Ocena parametru Błąd stand. Statystyka t(631)

α0 9,762151 0,437491 22,3140

α1 –0,791963 0,070766 –11,1914

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W artykule poruszono problematykę analiz, diagnoz i prognoz na rynkach nieru-
chomości w kontekście teorii pentagonu źródeł sił sprawczych. Jest to zagadnienie 
niezmiernie istotne z punktu widzenia wartościowania nieruchomości, a w szcze-
gólności w przypadku stosowania zalgorytmizowanych technik szacowania wartości 
nieruchomości. Niektóre zmienne (atrybuty) nieruchomości je opisujące są mierzal-
ne, przykładowo lokalizacja nieruchomości może być określana poprzez określenie 
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jej odległości od centrum miasta lub odległości od brzegu morza. Inne atrybuty, jak 
moda na lokalizację, są niemierzalne. Modele ekonometryczne i sformalizowane 
metody matematycznie wycen nie radzą sobie z tym problemem. Tylko algorytmy 
oparte na pentagonie źródeł sił sprawczych mogą mieć tu praktyczne zastosowanie. 
Nie możemy zmierzyć zmiennych, nie możemy zmierzyć wpływu tych atrybutów 
na wartość nieruchomości, ale okazuje się, że możemy zmierzyć efekt wpływu tych 
zmiennych. W szczecińskim algorytmie masowej wyceny rolę (L – miejsca) pełni 
tak zwany współczynnik wartości rynkowej. Jego oszacowanie nie jest możliwe bez 
udziału H, którym jest osoba rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawcy majątkowi 
określają również wpływ C, czyli innych zdarzeń mających wpływ na wartość nieru-
chomości (Xij). Zatem potrzeba jest odpowiedniej kalibracji macierzy Ai ze wzoru (1). 
Inaczej ta macierz wyglądać będzie dla miejskich terenów zurbanizowanych, inaczej 
dla terenów wiejskich, a jeszcze inaczej dla terenów nadmorskich. Różna będzie 
jej postać dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne, usługi, rekreację, a jeszcze inna dla gruntów rolnych. W ważnym procesie 
masowej wyceny, od którego zależą często tysiące zdarzeń gospodarczych (podatki, 
opłaty), należy mieć świadomość konieczności uwzględnienia wszystkich składo-
wych pentagonu źródeł sił sprawczych. Oczywiście można nie uwzględnić któregoś 
z jego wierzchołków, ale wówczas wcześniej należy wyeliminować jego wpływ, na 
przykład poprzez wybór do badania nieruchomości tylko z tego samego przedziału 
czasowego, nieruchomości zlokalizowanych w tym samym terenie elementarnym 
(np. dzielnicy, osiedlu) czy nieruchomości zlokalizowanych w podobnej odległości 
od morza.
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REAL ESTATE MARKET IN THE LIGHT OF THE PENTAGON  
OF SOURCES OF DRIVING POWER

Abstract

The article attempts to explain phenomena occurring on real estate markets with the 
use of the theory of pentagon sources of causative forces. Including all its components in 
the research allows for a comprehensive understanding of the market mechanisms. For the 
purposes of analysis and diagnosis, all four types of statistical regularities apply, i.e. struc-
ture, dynamics, time and space interdependencies. Such a broad understanding of regularity 
is extremely important in the context of mass valuations. Mass valuation occurs when the 
object of valuation is a large number of properties of one type, valuation is to be carried out 
with a uniform approach resulting in consistent results, all properties subject to valuation 
are valued “at one time”, assuming the same dates of taking into account the condition of the 
property and the level of prices (e.g. Hozer, Kokot, Kuźmiński, 2002). An algorithm which 
takes into account the postulates resulting from the pentagon of sources of causative forces 
is Szczecin’s algorithm of mass valuation, as proved in the article. Many developments in the 
real estate market are not measurable or difficult to measure. The application of the Szczecin 
algorithm allows to measure the effects of these variables on the value of the property. The 
second part of the article presents the correctness of the seaside real estate market.
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