Wniosek 1

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
ul. Pańska 73 p. 110
00-834 Warszawa

WNIOSEK
O ODBYCIE PRAKTYKI I WYDANIE DZIENNIKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Wnoszę o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie wyceny
nieruchomości.

I.

1a.1 Proszę o zaproponowanie prowadzącego praktykę zawodową spośród podmiotów wpisanych na listę
prowadzących praktykę przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego.
1b.1 Proszę o wyznaczenie wskazanego przeze mnie prowadzącego praktykę:
……………………………………………………………………………………………………………..………….
(rzeczoznawca majątkowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia2, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizacja
zawodowa rzeczoznawców majątkowych, izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości lub uczelnia)
1
2

niepotrzebne skreślić
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. (Dz. U. z 2014 roku, poz. 328)

II.

Dane kandydata:

1. ………..……….........................

2. ………..……….........................

3. ………..………........................

(nazwisko)

(imię)

(nazwisko panieńskie)

4. …...…………..……………….................................

5. …...…………..……………….................................

(imiona rodziców)

(data urodzenia)

6. …...…………..……………….................................

7. …...…………..……………….................................

(PESEL)

(wykształcenie, w tym rodzaj)

8. …………………………………………………………………………………...........………………..………......
………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………..
wykształcenie z zakresu szacowania nieruchomości
(nazwa organizatora studiów podyplomowych lub organizatora studiów, w przypadku osób o których mowa w art. 177
1
ust. 2 , data rozpoczęcia, a w przypadku ukończenia również data ukończenia studiów)

9. …………………………………………………………….......................................................................................
(adres zamieszkania i kod pocztowy)

10. …………………………………………………………….......................................................................................
(telefon kontaktowy i adres e-mail)

11. Dane do faktury: .....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

...................................................................................................................
(adres i kod pocztowy)

........................................................
(numer NIP)

Stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w części I oraz II niniejszego wniosku:
...............................................................................
(data i podpis)

1

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.zm.)

III. Do wniosku załączam:
1) uwierzytelnioną kopię dokumentów potwierdzających ukończenie:
- studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości lub studiów wyższych o specjalności związanej
z gospodarką nieruchomościami,
- studiów wyższych;
2) pisemną zgodę prowadzącego praktykę na przeprowadzenie praktyki,
3) wniosek prowadzącego praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości o wpis osób uprawnionych,
pod kierunkiem, których kandydat będzie odbywał praktykę zawodową,
4) oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej
w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie dziennika praktyk.
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