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według rozdzielnika

Dotyczy: modyfikacji wzoru świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie 
szacowania nieruchomości

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczynają się 

prace nad modyfikacją wzoru świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie 

szacowania nieruchomości. Zainicjowanie tych prac wynika z potrzeby zrealizowania 

przepisów ustawy o dokumentach publicznych.1), w której stworzono system 

bezpieczeństwa dokumentów publicznych. System ten opiera się na skatalogowaniu 

szeregu funkcjonujących obecnie w obiegu prawnym dokumentów w poszczególnych 

kategoriach dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa 

państwa oraz przypisaniu tym dokumentom wymaganych minimalnych zabezpieczeń 

przed fałszerstwem. W przepisach przywołanej ustawy na emitentów dokumentów 

publicznych nałożono obowiązek dostosowania, w określonym czasie, funkcjonujących 

obecnie dokumentów do wymogów związanych z zabezpieczeniami, jeżeli dokumenty te 

wymogów tych nie spełniają. 

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 

zostało zaliczone do kategorii trzeciej dokumentów publicznych 2). Jednocześnie należy 

mieć na uwadze, że obecny wzór świadectwa nie spełnia żadnego z wymogów 

dotyczących minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem przewidzianych dla trzeciej 

kategorii dokumentów publicznych. Z tego względu przedmiotowe świadectwo może być 

wydawane według obecnie obowiązującego wzoru nie dłużej niż 4 lata do dnia wejścia 

1) ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725)
2) § 3 pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1289)
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w życie ustawy o dokumentach publicznych, czyli maksymalnie do dnia 11 lipca 
2023 roku.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba określenia nowego wzoru tego dokumentu. 

Do prac nad nowym wzorem będzie włączona, działająca przy Ministrze Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Komisja do spraw dokumentów publicznych, która 

przygotuje rekomendacje do opracowania projektu wzoru świadectwa nadania uprawnień 

zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości spełniającego minimalne wymagania 

dotyczące zabezpieczeń przed fałszerstwem. 

Dla opracowania nowego wzoru niezwykle istotne będą również propozycje oraz sugestie 

płynące ze środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych. To Państwo na co 

dzień korzystacie z tych dokumentów, dlatego Państwa potrzeby i oczekiwania stanowić 

będą ważny głos w dyskusji. 

Mając na uwadze powyższe przedstawiam kierunkowe założenia dla nowego wzoru 

świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 

opracowane w resorcie rozwoju, pracy i technologii. Jednocześnie będę zobowiązana za 

przekazanie Państwa opinii oraz sugestii do przygotowanych propozycji, co pozwoli na 

wypracowanie wzoru świadectwa wychodzącego naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Kierunkowe założenia:

1. Świadectwo w formie karty identyfikacyjnej

Planowane jest, aby nowe świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie 

szacowania nieruchomości miało formę dwustronnej karty identyfikacyjnej wykonanej 

na podłożu z tworzyw sztucznych, na wzór legitymacji studenckiej, czy dowodu 

osobistego. Docelowo świadectwo w takiej formie miałoby wymiary zbliżone do 

powszechnie używanych dokumentów w formie karty, co znacznie ułatwiłoby jego 

przechowywanie. Karta zawierałaby oznaczenia indywidualizujące ten dokument takie 

jak m.in.: imię i nazwisko posiadacza dokumentu wraz z imieniem ojca, numer 

uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, zdjęcie rzeczoznawcy 

majątkowego, czy podpis właściwego ministra. Szata graficzna karty będzie dopiero 

opracowywana przy udziale Komisji do spraw dokumentów publicznych w MSWiA. 

Komisja zarekomenduje również jakie zabezpieczenia przed fałszerstwem będą 

zastosowane na dokumencie.
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2.  Rezygnacja ze świadectwa w formacie A4

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie nadawania 

uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 3) świadectwo nadania 

uprawnień zawodowych jest wydawane dla rzeczoznawców majątkowych w dwóch 

egzemplarzach: jedno „małe” w formacie 80 x 110 mm ze zdjęciem i drugie „duże” 

w formacie A4 bez zdjęcia. Z uwagi na to, że „duże” świadectwo stanowi de facto  

wyłącznie formę reprezentatywną (np. do zawieszenia, prezentacji w biurze), 

a właściwym dokumentem, którym rzeczoznawca majątkowy legitymuje się podczas 

wykonywania obowiązków zawodowych jest „małe” świadectwo ze zdjęciem, 

rozważany jest pomysł zrezygnowania z wydania tego dokumentu w „dużym” 

formacie. W tym kontekście cenne byłoby zatem uzyskanie od Państwa informacji, czy 

świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w 

formacie A4 są obecnie powszechnie wykorzystywane przez rzeczoznawców 

majątkowych, a jeśli tak to do jakich celów. Będę również zobowiązania za 

przedstawienie opinii, czy zasadne jest Państwa zdaniem dalsze wytwarzanie oraz 

wydawanie świadectwa w „dużym” formacie. Informacje te pozwolą na wypracowanie 

najbardziej efektywnych rozwiązań w tym obszarze. W tym miejscu chciałabym jednak 

zaznaczyć, iż zakładając nawet, że  będzie istniała potrzeba utrzymania obowiązku 

wydawania świadectwa także w „dużym” formacie, dokumentem publicznym w 

rozumieniu przepisów ustawy o dokumentach publicznych, potwierdzającym 

posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości będzie 

wyłącznie świadectwo w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej, o którym 

mowa w pkt 1. Dokument w formacie A4 nie miałby wartości normatywnej, jego 

charakter byłby raczej stricte informacyjny. Ponadto mógłby być wydawany wyłącznie 

na wniosek rzeczoznawcy majątkowego.  

3. Możliwość udostępnienia świadectwa w aplikacji mobilnej mObywatel

Rozważana jest również możliwość udostępniania świadectwa nadania uprawnień 

zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w aplikacji mobilnej mObywatel. 

Jest to publiczna, bezpłatna aplikacja, dzięki której można uzyskać szybki dostęp do 

swoich dokumentów. Aplikacja umożliwia okazanie danych poprzez wyświetlenie 

dokumentu np. na ekranie telefonu komórkowego, czy smartfona. W ten sposób nie 

ma potrzeby fizycznego posiadania danego dokumentu, aby się nim wylegitymować. 

3) § 44 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień 
zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1925)
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Aktualnie dzięki aplikacji można m.in. potwierdzić swoją tożsamość (usługa 

mTożsamość), potwierdzić uprawnienia do kierowania pojazdami (mPrawo jazdy), czy 

korzystać z legitymacji szkolnej oraz studenckiej (mLegitymacja szkolna oraz 

mLegitymacja studencka). Dla wyjaśnienia, przykładowo mLegitymacja studencka 

działa analogicznie jak tradycyjny dokument. Wyświetlając ją na ekranie smartfona 

dana osoba potwierdza, że jest studentem i może skorzystać m.in. z ulg 

i zwolnień. 

W analogiczny sposób mogłoby działać w aplikacji świadectwo nadania uprawnień 

zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Oczywiście byłaby to opcja 

fakultatywna, tylko dla osób zainteresowanych. Należy przy tym również dodać, że 

udostępnienie świadectwa w aplikacji wiązałoby się prawdopodobnie w potrzebą 

uwzględnienia w nowym wzorze dodatkowych parametrów, umożliwiających 

stworzenie elektronicznej warstwy świadectwa. Zagadnienie to wymagałoby 

uzgodnienia z Ministrem Cyfryzacji, który odpowiada za rozwój aplikacji mObywatel. 

Mając na uwadze powyższe zwracam się zatem z zapytaniem czy środowisko 

rzeczoznawców majątkowych byłoby zainteresowane stworzeniem możliwości 

korzystania ze świadectwa za pośrednictwem urządzeń mobilnych. 

Przedstawiając powyższe będę zobowiązania za wyrażenie stanowiska wobec 

poruszonych kwestii w terminie do dnia 31 marca 2021 roku oraz przekazanie 

odpowiedzi również w wersji elektronicznej na adresy: sekretariatDN@mrpit.gov.pl oraz 

Natalia.Juchniewicz@mrpit.gov.pl. Państwa stanowisko będzie pomocne przy 

podejmowaniu kolejnych działań w przedstawionym temacie.

Z poważaniem 
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

mailto:sekretariatDN@mrpit.gov.pl
mailto:Natalia.Juchniewicz@mrpit.gov.pl
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Otrzymują:
1. Krajowa Organizacja Rzeczoznawców Majątkowych

2. Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS Polska

3. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

4. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

5. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

6. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

7. Stołeczne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

8. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”
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