
EGZAMIN NA TAKSATORA ZŁÓŻ KOPALIN 
 
A. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA: 

▪ Dyplom ukończenia studiów wyższych, w szczególności w dziedzinie górnictwa, geologii i 
ekonomii 

▪ Udokumentowana 5 letnia praktyka w przeciągu 15 lat w zakresie górnictwa, geologii 
złożowej i górniczej oraz ekonomii (wskazane doświadczenie w zakresie wyceny AGG/oceny 
efektywności ekonomicznej projektów geologiczno-górniczych) 

▪ Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Wyceny Złóż Kopalin przynajmniej przez 1 rok przed 
przystąpieniem do egzaminu. 
 

B. CZĘŚĆ TEORETYCZNA: 
 

▪ Egzamin ustny:  pytania problemowe z zakresu podanych niżej obszarów tematycznych  
1) Znajomość standardów i wytycznych kodeksu POLVAL, w tym w szczególności: 

− podstawowych definicji przedstawionych w kodeksie, 

− podstawowych zasad procesu wyceny oraz doświadczenia, kwalifikacji i odpowiedzialności 
taksatorów złóż kopalin, 

− zasad dotyczących wykazywania zasobów złóż kopalin w Raporcie z Wyceny, 

− zasad dotyczących wyboru odpowiedniego podejścia do wyceny oraz metodyki wyceny, 

− zawartości Raportu z Wyceny. 
2) Rozumienie specyfiki wyceny AGG, 
3) Znajomość teorii w zakresie stosowania w procesach wyceny AGG: 

− podejścia porównawczego/rynkowego, 

− podejścia kosztowego, 

− podejścia dochodowego – w szczególności metody NPV w analizie zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych, 

i ich doboru w zależności od etapu zagospodarowania złoża.  
4) Znajomość teorii w zakresie doboru stopy dyskontowej w analizie zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych, 
5) Znajomość teorii w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka w analizie zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych – analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa, analiza Monte Carlo,  
6) Znajomość wszystkich kategorii kosztowych i przychodowych charakterystycznych dla 

przedsięwzięć geologiczno-górniczych w zależności od specyfiki kopaliny,  
7) Ogólna znajomość KSWS Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętych 

własnością nieruchomości gruntowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych. 
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C. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (rozwiązanie zadania) 

▪ Wymagania – kandydat na Taksatora Złóż Kopalin powinien: 
1) umieć przygotować spis treści Raportu z Wyceny hipotetycznych AGG dla konkretnej kopaliny, 
2) potrafić przeprowadzić wycenę projektu górniczego w analizie zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych: 

− w pieniądzu stałym i bieżącym, 

− w podejściu FCFE oraz FCFF, przy znanych warunkach kredytu, 
3) potrafić przeprowadzić wycenę AGG w podejściu porównawczym, 
4) umieć zrealizować wycenę AGG w podejściu kosztowym. 


