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ZGŁOSZENIE 

PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE SZACOWANIA 

NIERUCHOMOŚCI OSOBY UPRAWNIONEJ 
 

 

1. Imię i nazwisko oraz adres, albo nazwa i siedziba przedsiębiorcy lub organizacji zawodowej 

rzeczoznawców majątkowych, które spełniają warunki określone w § 10 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008r. (Dz. U. nr 31/2008), prowadzącej praktykę zawodową w zakresie 

szacowania nieruchomości:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności w zakresie wyceny nieruchomości według - wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej/KRS; nr REGON, nr ewidencji działalności gospodarczej/nr KRS, (stosowny 

odpis dokumentu w załączeniu):  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………….. 

 

3. Imię i nazwisko, adres osoby uprawnionej, spełniającej warunki określone w § 10 ust.1, rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury, pod kierunkiem, której kandydat będzie wykonywał czynności w ramach praktyki 

zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości (stosowny odpis uprawnień w załączeniu): 

 

……………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….....….. 

 

a. Data urodzenia:  ………………………………………………………………..............….…………… 

 

b. Adres zamieszkania:  …………………………………………………………..…………….……...….. 

 

c. Wykształcenie:  …………………………………………………………………………….....…..……. 

 

d. Staż pracy: 

- ogółem:  ………………………………………………………….....………….....……....…...…….. 

- w zakresie wyceny  nieruchomości:  ..................................................................……….......………  

 

e. Wykaz seminariów, konferencji, warsztatów oraz szkoleń, w których uczestniczyła osoba uprawniona  

w ciągu ostatnich 2 lat: 

 

………………………………………………………………………………………..…………….............

.……..…....................................................................................................................... .................................

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

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

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

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

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

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

 

f. Posiadane uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości (nr uprawnień i data ich nadania):  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..….... 

………………………………………………………………………………………………………..… 

 

g. Działalność w komisjach i zespołach powołanych przez Ministra Infrastruktury, Polską Federację 

Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych: 

 

…………………………………………………………………………………………………….…..……

………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………..……………………………...........…..........................

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

 

h. Oświadczenie o niekaralności, o której mowa w art.177 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.     

o gospodarce nieruchomościami, oraz oświadczenie o karach orzeczonych przed Komisję 

Odpowiedzialności Zawodowej (stosowna kopia dokumentu w załączeniu). 

 

i. Inne informacje (wg uznania):  

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

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

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

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

 

4. Oświadczam, że posiadam warunki lokalowe i techniczne niezbędne do prowadzenia praktyki, a także 

dysponuję zamówieniami na sporządzenie wycen, umożliwiającymi udział kandydata w czynnościach przy 

wycenie konkretnych nieruchomości. 

 

 

 

Pieczęć i podpis prowadzącego praktykę zawodową:             Pieczęć i podpis osoby uprawnionej: 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................,   ......................................... . 
                            (miejscowość)                                                               (data) 

 

 


