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Na podstawie art. 197 pkt 1—5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania upraw-
nieƒ i licencji zawodowych w dziedzinie gospodaro-
wania nieruchomoÊciami (Dz. U. Nr 31, poz. 189)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku kandydat do∏àcza:

1) w przypadku praktyki zawodowej, o której
mowa w § 4 — dyplom ukoƒczenia studiów
wy˝szych, o których mowa w art. 177 ust. 1
pkt 3 ustawy, oraz:

a) zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 177
ust. 2a ustawy, albo

b) Êwiadectwo ukoƒczenia studiów pody-
plomowych w zakresie wyceny nierucho-
moÊci, o ile program studiów wy˝szych
nie uwzgl´dnia∏ co najmniej minimal-
nych wymogów programowych dla stu-
diów podyplomowych w zakresie wyceny
nieruchomoÊci;

2) w przypadku praktyki zawodowej, o której
mowa w § 5 — dyplom ukoƒczenia studiów
wy˝szych, o których mowa w art. 182 ust. 1
pkt 3 ustawy, oraz: 

a) zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 182
ust. 2a ustawy, albo

b) Êwiadectwo ukoƒczenia studiów pody-
plomowych w zakresie poÊrednictwa
w obrocie nieruchomoÊciami, o ile pro-
gram studiów wy˝szych nie uwzgl´dnia∏
co najmniej minimalnych wymogów pro-
gramowych dla studiów podyplomo-
wych w zakresie poÊrednictwa w obrocie
nieruchomoÊciami;

3) w przypadku praktyki zawodowej, o której
mowa w § 6 — dyplom ukoƒczenia studiów
wy˝szych, o których mowa w art. 187 ust. 1
pkt 3 ustawy, oraz:

a) zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 187
ust. 2a ustawy, albo

b) Êwiadectwo ukoƒczenia studiów pody-
plomowych w zakresie zarzàdzania nieru-
chomoÊciami, o ile program studiów
wy˝szych nie uwzgl´dnia∏ co najmniej
minimalnych wymogów programowych
dla studiów podyplomowych w zakresie
zarzàdzania nieruchomoÊciami.”;

2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organizator praktyki zawodowej wpisuje
w dzienniku praktyki zawodowej imi´ i nazwi-
sko kandydata, numer dziennika oraz dane do-
tyczàce prowadzàcego praktyk´ zawodowà.
Je˝eli prowadzàcym praktyk´ zawodowà jest:

1) osoba uprawniona — wpisuje jej imi´ i na-
zwisko oraz numer uprawnieƒ lub licencji
zawodowej;

2) przedsi´biorca lub organizacja zawodowa
— wpisuje jej nazw´ i siedzib´ oraz imi´
i nazwisko oraz numer uprawnieƒ lub licen-
cji zawodowej osoby uprawnionej, o której
mowa odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 2
i ust. 3.”;

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zakoƒczeniu praktyki zawodowej prowadzà-
cy praktyk´ potwierdza w dzienniku praktyki
zawodowej zrealizowanie jej programu, a or-
ganizator praktyki zawodowej sprawdza oraz
potwierdza spe∏nienie warunków jej odbycia
poprzez z∏o˝enie podpisów.”;

4) w § 33:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Cz´Êç ustna egzaminu obejmuje obron´
przez kandydata trzech wybranych przez Ko-
misj´ spoÊród pi´tnastu projektów opera-
tów szacunkowych, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 2. Obrona polega na udzieleniu
odpowiedzi na pytania cz∏onków zespo∏u
kwalifikacyjnego, dotyczàce podstaw praw-
nych, zastosowanych podejÊç, metod i tech-
nik wyceny, êróde∏ informacji o nierucho-
moÊciach, a tak˝e analizy rynku nierucho-
moÊci, majàcych wp∏yw na wykonanie pro-
jektów operatów.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji zawodowych 
w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340.
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3. Cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego zadajà
po 3 pytania do ka˝dego z trzech wybranych
przez Komisj´ projektów operatów szacun-
kowych.”,

b) uchyla si´ ust. 4 i 5;

5) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Ka˝da odpowiedê na zadane pytanie jest
oceniana w czterostopniowej skali od
0 do 3 punktów.

2. Cz´Êç ustnà egzaminu uznaje si´ za za-
koƒczonà wynikiem pozytywnym, je˝eli
kandydat uzyska∏ minimum 60 % punk-
tów z ogólnej liczby punktów mo˝liwych
do uzyskania na postawione pytania.”;

6) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wpisu-
je si´ wyniki etapu wst´pnego, o których mo-
wa w § 28 ust. 1, a tak˝e wyniki cz´Êci pisem-
nej i cz´Êci ustnej egzaminu, w tym pytania za-
dane kandydatowi w cz´Êci ustnej egzaminu
oraz ocen´ odpowiedzi udzielonych przez kan-
dydata, a tak˝e ogólny wynik post´powania
kwalifikacyjnego.”;

7) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Post´powanie, o którym mowa w ust. 1, jest
jednoetapowe.”;

8) po § 42 dodaje si´ § 42a w brzmieniu:

„§ 42a. 1. Je˝eli w toku post´powania kwalifika-
cyjnego na podstawie z∏o˝onych doku-
mentów nie jest mo˝liwe stwierdzenie,
czy kandydat spe∏nia warunki okreÊlone
odpowiednio w art. 182 albo art. 187
ustawy, przewodniczàcy zespo∏u kwali-
fikacyjnego w uzgodnieniu z w∏aÊciwym
wiceprzewodniczàcym Komisji wyst´-
puje z wnioskiem do ministra o zwróce-
nie si´ do odpowiednich organów, in-
stytucji lub osób o udzielenie informacji
niezb´dnych dla przeprowadzenia tego
post´powania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do warun-
ków okreÊlonych w art. 182 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz art. 187 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.”.

§ 2. Do post´powaƒ w sprawach nadania upraw-
nieƒ i licencji zawodowych wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk


