
Na podstawie art. 197 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposoby sta∏ego doskonalenia kwalifikacji zawo-
dowych przez rzeczoznawców majàtkowych,
poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami oraz
zarzàdców nieruchomoÊci;

2) sposób dokumentowania spe∏nienia obowiàzku
sta∏ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
przez rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników
w obrocie nieruchomoÊciami oraz zarzàdców nie-
ruchomoÊci;

3) kryteria oceny spe∏nienia obowiàzku sta∏ego do-
skonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczo-
znawców majàtkowych, poÊredników w obrocie
nieruchomoÊciami oraz zarzàdców nieruchomoÊci.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami;

2) ministrze — nale˝y przez to rozumieç ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej;

3) ministerstwie — nale˝y przez to rozumieç urzàd
obs∏ugujàcy ministra;

4) osobie uprawnionej — nale˝y przez to rozumieç
osob´, która posiada uprawnienia zawodowe
w zakresie szacowania nieruchomoÊci, licencj´ za-
wodowà w zakresie poÊrednictwa w obrocie nie-
ruchomoÊciami lub licencj´ zawodowà w zakresie
zarzàdzania nieruchomoÊciami;

5) organizacji zawodowej — nale˝y przez to rozumieç
stowarzyszenie lub zwiàzek stowarzyszeƒ osób
uprawnionych;

6) uczestniku kszta∏cenia — nale˝y przez to rozumieç
osob´ uprawnionà bioràcà udzia∏ w seminarium,
szkoleniu lub kursie specjalistycznym w charakte-
rze s∏uchacza.

Rozdzia∏ 2

Sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych

§ 3. 1. Sta∏e doskonalenie kwalifikacji zawodo-
wych, o których mowa w art. 175 ust. 2, art. 181 ust. 2,
art. 186 ust. 2 ustawy, odbywa si´ przez udzia∏ osoby
uprawnionej w seminariach, szkoleniach lub kursach
specjalistycznych dotyczàcych gospodarowania nieru-
chomoÊciami i rynku nieruchomoÊci w zakresie
uprawnieƒ i licencji zawodowych posiadanych przez
osob´ uprawnionà oraz spe∏niajàcych wymogi zawar-
te w art. 196 ust. 2 ustawy.

2. Seminarium nie mo˝e trwaç krócej ni˝ 4 godzi-
ny edukacyjne, szkolenie nie krócej ni˝ 8 godzin edu-
kacyjnych, a kurs specjalistyczny nie krócej ni˝ 15 go-
dzin edukacyjnych.

3. Organizatorem seminariów, szkoleƒ oraz kur-
sów specjalistycznych, o których mowa w ust. 1, zwa-
nym dalej „organizatorem kszta∏cenia”, mo˝e byç
w szczególnoÊci organizacja zawodowa.

Rozdzia∏ 3

Sposób dokumentowania spe∏nienia obowiàzku
sta∏ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych

§ 4. 1. Dokumentacj´ przebiegu kszta∏cenia stano-
wià:

1) program seminarium, szkolenia lub kursu specjali-
stycznego, w tym wymiar godzin poszczególnych
cz´Êci;

2) lista obecnoÊci uczestników kszta∏cenia spe∏niajà-
ca wymogi okreÊlone w § 5 ust. 2 i 3;

3) prowadzony w formie elektronicznej rejestr wyda-
nych zaÊwiadczeƒ o ukoƒczeniu seminarium,
szkolenia lub kursu specjalistycznego.

2. Organizator kszta∏cenia przechowuje dokumen-
tacj´, o której mowa w ust. 1, przez okres 3 lat, liczàc
od poczàtku roku nast´pujàcego po roku, w którym
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie sta∏ego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majàtkowych,
poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami oraz zarzàdców nieruchomoÊci

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

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa 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, Nr 220,
poz. 1600 i 1601 i Nr 249, poz. 1827, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369.



zorganizowano seminarium, szkolenie lub kurs spe-
cjalistyczny. Dokumentacja jest udost´pniana na ˝àda-
nie ministra.

§ 5. 1. Uczestnictwo w seminarium, szkoleniu lub
kursie specjalistycznym jest dokumentowane przez
wpis uczestnika kszta∏cenia na list´ obecnoÊci, o której
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, prowadzonà przez organiza-
tora kszta∏cenia dla ka˝dego seminarium, szkolenia
lub kursu specjalistycznego.

2. Lista obecnoÊci zawiera:

1) nazw´ organizatora kszta∏cenia, termin i form´
kszta∏cenia oraz tytu∏ szkolenia, seminarium lub
kursu specjalistycznego;

2) imiona i nazwiska uczestników kszta∏cenia wraz
z numerem posiadanych przez nich uprawnieƒ lub
licencji zawodowych.

3. Na liÊcie obecnoÊci ka˝dy uczestnik kszta∏cenia
sk∏ada w∏asnor´cznie czytelny podpis wraz z datà do-
konania podpisu.

§ 6. 1. Dokumentem potwierdzajàcym sta∏e dosko-
nalenie kwalifikacji zawodowych jest zaÊwiadczenie
o ukoƒczeniu seminarium, szkolenia lub kursu specja-
listycznego wydane uczestnikom kszta∏cenia przez or-
ganizatora kszta∏cenia w terminie 14 dni od dnia za-
koƒczenia seminarium, szkolenia lub kursu specjali-
stycznego. Wzór zaÊwiadczenia okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

2. Rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ, o którym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 3, organizator kszta∏cenia przesy∏a dro-
gà elektronicznà do ministerstwa w terminie 14 dni od
dnia zakoƒczenia seminarium, szkolenia lub kursu
specjalistycznego.

3. Rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ zawiera:

1) numer kolejny zaÊwiadczenia;

2) numer programu, na podstawie którego zorgani-
zowano kszta∏cenie i który spe∏nia wymogi okreÊ-
lone w art. 196 ust. 2 ustawy;

3) dane okreÊlone w § 5 ust. 2.

§ 7. Osoba uprawniona przechowuje zaÊwiadcze-
nie, o którym mowa w § 6 ust. 1, przez okres 3 lat,
liczàc od poczàtku roku nast´pujàcego po roku, w któ-
rym zorganizowano seminarium, szkolenie lub kurs
specjalistyczny.

Rozdzia∏ 4

Kryteria oceny spe∏nienia obowiàzku sta∏ego
doskonalenia kwalifikacji zawodowych

§ 8. 1. Spe∏nienie przez osob´ uprawnionà obo-
wiàzku sta∏ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
oceniane jest przez ministra w nast´pujàcych po sobie
okresach rozliczeniowych, z których ka˝dy obejmuje
jeden rok kalendarzowy. Za pierwszy okres rozlicze-
niowy uznaje si´ rok kalendarzowy nast´pujàcy po ro-
ku kalendarzowym, w którym osoba uprawniona uzy-
ska∏a uprawnienia lub licencj´ zawodowà.

2. Spe∏nieniem obowiàzku sta∏ego doskonalenia
kwalifikacji zawodowych jest uczestnictwo osoby
uprawnionej w okresie rozliczeniowym w co najmniej
24 godzinach edukacyjnych kszta∏cenia w dowolnie
wybranych formach, o których mowa w § 3 ust. 1.

3. Ocena spe∏nienia obowiàzku sta∏ego doskonale-
nia kwalifikacji zawodowych nast´puje na podstawie:

1) zaÊwiadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz

2) rejestru wydanych zaÊwiadczeƒ, o którym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 3, lub

3) listy obecnoÊci, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 9. W terminie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia ocena spe∏nienia obowiàzku sta-
∏ego doskonalenia zawodowego zakoƒczonego przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na-
st´puje na podstawie przepisów dotychczasowych.

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

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji zawodowych
w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami oraz do-
skonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców
majàtkowych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami
i zarzàdców nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 35, poz. 314 oraz
z 2007 r. Nr 250, poz. 1874), które utraci∏o moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnieƒ i licen-
cji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nierucho-
moÊciami (Dz. U. Nr 31, poz. 189).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 kwietnia 2008 r. (poz. 475)

WZÓR
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