
Konsultacje w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy deregulacyjnej 

 

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw 
regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) tzw. 
„deregulacyjnej” opracowane zostały projekty aktów wykonawczych – rozporządzeń 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 

1) w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców 
majątkowych, 

2) w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania 
nieruchomości, 

3) w sprawie opłaty za postepowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na 
rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej 
Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości. 

Projekty tych rozporządzeń (opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa) 
zostały poddane konsultacji zainteresowanych środowisk zawodowych, w tym 
stowarzyszeniom rzeczoznawców majątkowych i Federacji tych stowarzyszeń. 

Odbyły się 3 narady konsultacyjne – 15 i 30 października oraz 8 listopada. W każdej 
z tych narad uczestniczył przedstawiciel naszego Stowarzyszenia a także kilka osób 
– członków naszego Stowarzyszenia, które zgłaszały indywidualnie uwagi i wnioski. 
Konsultacje prowadziła dyrekcja Departamentu Gospodarki Nieruchomościami (całą 
rundę otworzył podsekretarz stanu – min. Piotr Styczeń) 

W pierwszej naradzie omówione zostały wnioski i uwagi zgłaszane do projektu 
rozporządzenia w sprawie K.O.Z. Do tego projekty nasze Stowarzyszenie nie 
zgłaszało uwag, gdyż w istocie dotyczyło ono spraw związanych z funkcjonowaniem 
K.O.Z. w sytuacji wyłączenia z jej kompetencji zarządców nieruchomości i 
pośredników w obrocie nieruchomościami (co przesądziła ustawa). 

Następne dwa posiedzenia poświęcone były omawianiu uwagi wniosków 
zgłoszonych do projektu rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień 
zawodowych. Do tego projektu zgłoszono w sumie 130 uwag, zastrzeżeń i wniosków, 
choć wiele z nich, zgłaszanych przez różne środowiska, było podobne lub 
identyczne. Nasze Stowarzyszenie   zgłosiło (poza ogólnie negatywną opinią dot. 
objęcia naszego zawodu deregulacją)   13 uwag i zastrzeżeń, z czego 11 zostało 
przyjętych do pozytywnego rekomendowania ministrowi Piotrowi Styczniowi, do 
którego należy decyzja o uwzględnieniu lub  odrzuceniu proponowanych korekt.  
Najistotniejsze uwagi dotyczyły przepisów regulujących przebieg praktyki zawodowej 
i egzaminu kwalifikacyjnego. 

Nasze uwagi i wnioski dotyczyły: 



- Podniesienia wysokości opłaty za praktykę, z projektowanego przez Ministerstwo 
poziomu 45% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw do 50% ( jak stanowi ustawa). Kwota ta i tak stoi w rażącej 
dysproporcji do obecnego rynkowego poziomu opłat  (ok. 1400 zł netto za każdego 
praktykanta, przy obecnych 5.000 zł i więcej). Podobnie proponowaliśmy 
podniesienie opłaty za wydanie dziennika praktyki z projektowanych 2,5% do 3% 
(zgodnie z ustawą).  Wnioski te zostały poparte przez ogół dyskutantów i przyjęte. 

- Zmiany terminu składania przez kandydatów wniosku o odbycie praktyki z 
projektowanego terminu w dniu rozpoczęcia studiów (podyplomowych i 
stacjonarnych) na termin późniejszy, przed zakończeniem studiów. Wniosek ten 
został zyskał poparcie i został przyjęty. 

- Projekt rozporządzenia przewiduje wyznaczanie przez organizatora praktyki 
(Federacja) osoby do prowadzenia praktyki z konkretnym kandydatem. Jest to w 
istocie instytucja przymusu pracy, w gospodarce rynkowej niedopuszczalna a 
ponadto sprzeczna z konstytucyjną zasadą swobody gospodarczej i z ustawą o 
stowarzyszeniach. Nasz wniosek o zmianę tego przepisu został przyjęty. 

- Ustawa przewiduje, że Państwowa Komisja Kwalifikacyjna składać się będzie w 3/5 
z przedstawicieli Ministra TBiGM, zaś w 2/5 z osób wskazanych przez organizacje 
zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Projekt rozporządzenia przewiduje 
ponadto, że w postępowaniu kwalifikacyjnym może dodatkowo uczestniczyć 
pracownik ministerstwa w charakterze obserwatora. Nasze wnioski dotyczyły 
wprowadzenia do przepisu zasady, aby przedstawiciele Ministra dobierani byli z 
grona osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i doświadczenie 
w tej dziedzinie. Proponowaliśmy też wykreślenie przepisu o dodatkowym 
uczestniczeniu pracownika ministerstwa. Obydwa wnioski zostały odrzucone. 

- Żywą dyskusję wywołały projektowane przepisy dotyczące przebiegu egzaminu 
kwalifikacyjnego, w szczególności projektowanego usunięcia z części pisemnej 
rozwiązywania zadania dot. szacowania nieruchomości. Ogół dyskutantów 
zdecydowanie protestował przeciwko temu przepisowi domagając się zachowania w 
toku egzaminu zadania. Różne też były propozycje w zakresie punktacji wyników 
testu i zadania. Nasz wniosek dotyczył konieczności zachowania zadania oraz 
proponował odmienną od projektowanej punktację wyników. W efekcie kierownictwo 
departamentu przyjęło następujące stanowisko:  

* opracowana zostanie nowa koncepcja egzaminu, w jej opracowaniu będą 
brane pod uwagę zgłoszone uwagi i propozycje, 

* naczelną zasadą jest przyjęcie jednolitej formy egzaminu dla wszystkich 
kandydatów niezależnie od formy prowadzonej praktyki (indywidualna, uczelniana) 
lub zwolnienia od niej (norma wprowadzona ustawą), 



* każdy kandydat (w tym zwolnieni z praktyki) zobowiązany jest do 
przedstawienia ustalonej liczby (5 lub 8) projektów operatów, egzamin pisemny z 
zadaniem, egzamin ustny z obroną projektów operatów. 

- Obydwa nasze wnioski: dotyczące niejasności co do ilości pytań, jakie Zespół 
Kwalifikacyjny może zadać kandydatowi, oraz  użyty termin „pytanie podstawowe”, 
zostały przyjęte – ilość pytań dotyczy Zespołu a nie każdego z jego członków, a 
przepis dotyczący „pytania podstawowego” – przyjęty do skreślenia. 

Na zakończenie pani dyrektor Małgorzata Kutyła podziękowała za duży i znaczący 
wkład pracy wszystkim organizacjom biorącym udział w konsultacji, w tym Polskiemu 
Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. 

 

Opracował Stanisław Kolanowski 

 

 


