
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 90

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 20 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Na podstawie art. 197 pkt 1–5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień za-
wodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. poz. 328) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 w pkt 5 wyrazy „ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”;

2)  załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3)  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4)  załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

5)  załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

6)  załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

7)  załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się prze-
pisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

1)  Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
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 MINISTER <właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa>  

 

ŚWIADECTWO 
   
 

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE 
SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI 

 
 

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U.  ………………………….) 
 

ię  <  ię  <  imię> <nazwisko> imię> <nazwisko>    <i ę j <i ę js./c. <imię ojca>s./c. <imię ojca>
 

otrzymał/a uprawnienia zawodowe 
w zakresie szacowania nieruchomości 

 

N  N  Nr Nr n r p w en r p w e<numer uprawnień><numer uprawnień>  
 

uzyskując tytuł 
 

rzeczoznawcy majątkowego 
 

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie 
 określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń 

trwale związanych z nieruchomością 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw budownictwa,  
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  

z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy 2 cm> 
 

 
 

           MINISTER                                           
           <podpis> 

    Warszawa, dnia .................................. 
 

 

Uwaga: świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W lewym dolnym rogu świa-
dectwa podaje się datę nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Świa-
dectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO 
NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr <numer 
uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, 
w systemie RGB:0;0;255. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. (poz. 90)

Załącznik nr 1

WZÓR JEDNOSTRONNEGO ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH  
W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
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strona przednia     strona tylna  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

<miejsce na fotografię> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw 
budownictwa, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  
z wizerunkiem orła ustalonym dla godła  

Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy 2 cm> 

  
ŚWIADECTWO 

 
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. ………………………...) 

 

<imię> <nazwisko         
 s./c. <imię ojca>

 
otrzymał/a uprawnienia zawodowe 

w zakresie szacowania nieruchomości 

Nr <numer uprawnień> 
 

uzyskując tytuł 
rzeczoznawcy majątkowego 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej 
w zakresie określania wartości nieruchomości,  
a także maszyn i urządzeń trwale związanych z 

nieruchomością 
 
 

                      MINISTER   
<podpis> 

 
Warszawa, dnia ................................. 

 
Uwaga: świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w lewym dolnym 
rogu świadectwa podaje się datę nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania 
nieruchomości. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania  
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. 
Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość  
i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255. 
  
 
 

Załącznik nr 2

WZÓR DWUSTRONNEGO ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH  
W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
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Duplikat 

 

 
 

MINISTER <właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa> 

 

ŚWIADECTWO 
 

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE 
SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI 

 
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami 
  (Dz. U. ………………………...) 

 

    im  < > <imię> <nazwisko>        s./c. <imię ojca>
 

otrzymał/a w dniu ....................  
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości 

 

  N  Nr n   er wn<numer uprawnień> 
 

 uzyskując tytuł 
 

rzeczoznawcy majątkowego 
 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie 
określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń 

trwale związanych z nieruchomością. 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw budownictwa,  
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  

z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy 2 cm> 
   

MINISTER  
<podpis> 

 
    Warszawa, dnia .................................. 
 

Uwaga: świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu „otrzymał w dniu 
...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się 
datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez mini-
stra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA 
NIERUCHOMOŚCI”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość i data 
oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255. 

Załącznik nr 3

WZORY JEDNOSTRONNYCH I DWUSTRONNYCH DUPLIKATÓW ŚWIADECTW NADANIA  
UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI



Dziennik Ustaw – 5 –  Poz. 90

 

 
strona przednia     strona tylna  
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

<miejsce na fotografię> 
 
 
 
 
 
 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw  
budownictwa, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  
z wizerunkiem orła ustalonym dla godła  

Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy 2 cm> 

  

Duplikat 
ŚWIADECTWO 

 
Na podstawie art. 192  ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. ………………………..) 

 

<imię> <nazwisko     
 s./c. <imię ojca>

 
otrzymał/a w dniu ................... 

uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieru-
h ś i 

Nr <numer uprawnień  
 

uzyskując tytuł  
rzeczoznawcy majątkowego 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej 
w zakresie określania wartości nieruchomości,  
a także maszyn i urządzeń trwale związanych  

z nieruchomością. 
 
 

                                                 MINISTER      
<podpis> 

Warszawa, dnia ................................. 

Uwaga: świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu „otrzy-
mał w dniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa 
podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez 
ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miej-
scowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.  
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Duplikat 

 

 
 

MINISTER <właściwy do spraw budownictwa,  planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa> 

 
 

ŚWIADECTWO 
 

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE 
SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI 

 
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. ……………………...) 

  

    < ę  a ko  <imię> <nazwisko>      . c  imię os./c. <imię ojca>
 

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe 
w zakresie szacowania nieruchomości 

    

   Nr   < u  p i<numer uprawnień> 
 

i posiada tytuł 
 

rzeczoznawcy majątkowego 
 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie 
określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń 

trwale związanych z nieruchomością. 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw budownictwa,  
 planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  

z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy 2 cm> 
  
 

MINISTER  
  <podpis> 
 

 
    Warszawa, dnia .................................. 
 

Uwaga: świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu „otrzymał w dniu 
...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się 
datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez mini-
stra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA 
NIERUCHOMOŚCI”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość i data 
oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255. 
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strona przednia     strona tylna  
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

<miejsce na fotografię> 
 
 
 
 
 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw  
budownictwa, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  
z wizerunkiem orła ustalonym dla godła  

 Rzeczypospolitej Polskiej,  o średnicy 2 cm>  

  

Duplikat 
ŚWIADECTWO 

 
Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. ………………………….) 

 

<imię> <nazwisko  
 s./c. <imię ojca>

 
otrzymał/a w dniu ................... 

uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomo-
ś i 

Nr <numer uprawnień  
i posiada tytuł 

rzeczoznawcy majątkowego 
 uprawniający do  wykonywania działalności zawodowej 

w zakresie określania wartości nieruchomości,  
a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomo-

ścią. 
 
 

                                           MINISTER                                                                    
              <podpis> 

 
Warszawa, dnia ................................. 

Uwaga: świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu „otrzy-
mał w dniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa 
podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez 
ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miej-
scowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.  
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MINISTER <właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa> 

 

ŚWIADECTWO 
 

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE 
SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI 

 
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami 
  (Dz. U. ………………………...) 

 
 

> n z  > n z  <imię> <nazwisko> <imię> <nazwisko>  / .  j >/ .  j >s./c. <imię ojca>s./c. <imię ojca>
 

otrzymał/a w dniu ....................  
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości 

 

   Nr    u ra ><numer uprawnień> 
 

uzyskując tytuł 
 

rzeczoznawcy majątkowego 
 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie 
określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń 

trwale związanych z nieruchomością. 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw budownictwa,  
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  

z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,  o średnicy 2 cm> 
   

 
MINISTER 
<podpis> 

 
    Warszawa, dnia .................................. 
 

Uwaga: świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu „otrzymał w dniu 
...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się 
datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez mini-
stra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA 
NIERUCHOMOŚCI”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość i data 
oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.  

Załącznik nr 4

WZORY WYMIENIANYCH NA PODSTAWIE § 46 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA  
JEDNOSTRONNYCH I DWUSTRONNYCH ŚWIADECTW NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH 

W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
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strona przednia     strona tylna  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<miejsce na fotografię> 
 
 
 
 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw   
budownictwa, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  
z wizerunkiem orła ustalonym dla godła  

 Rzeczypospolitej Polskiej,  o średnicy 2 cm>   
 

  
ŚWIADECTWO 

 
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. ……………………….) 

 

<imię> <nazwisko     
 s./c. <imię ojca>

 
otrzymał/a w dniu ................... 

uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieru-
h ś i 

Nr <numer uprawnień  
 

uzyskując tytuł  
rzeczoznawcy majątkowego 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej 
w zakresie określania wartości nieruchomości,  
a także maszyn i urządzeń trwale związanych  

z nieruchomością. 
 
 

                                                  MINISTER 
<podpis> 

Warszawa, dnia ................................. 

 
Uwaga: świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu „otrzy-
mał w dniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa 
podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez 
ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, 
miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.  
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MINISTER <właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa> 

 

ŚWIADECTWO 
 

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE 
SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI 

 
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. ……………………...) 

  

     z  <imię> <nazwisko>      . <  j as./c. <imię ojca>
 

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe 
w zakresie szacowania nieruchomości 

    

  r Nr   m  eń<numer uprawnień> 
 

i posiada tytuł 
 

rzeczoznawcy majątkowego 
 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie 
określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń 

trwale związanych z nieruchomością. 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw budownictwa,  
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  

z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy 2 cm> 
  
 

MINISTER  
<podpis> 

 
 

    Warszawa, dnia .................................. 
 

Uwaga: świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu „otrzy-
mał w dniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu 
świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy 
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
twa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ 
ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr <numer uprawnień>”, „rze-
czoznawcy majątkowego”, miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w sys-
temie RGB:0;0;255. 
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strona przednia     strona tylna  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

<miejsce na fotografię> 
 
 
 
 
 
 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw  
budownictwa, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  
z wizerunkiem orła ustalonym dla godła  

 Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy 2 cm> 
  

  
ŚWIADECTWO 

 
Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. ………………………….) 

 

<imię> <nazwisko  
 s./c. <imię ojca>

 
otrzymał/a w dniu ................... 

uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości 
 

Nr <numer uprawnień  
 

i posiada tytuł 
rzeczoznawcy majątkowego 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej 
w zakresie określania wartości nieruchomości,  

a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomo-
ścią. 

 
                                                       

                                                     MINISTER 
<podpis> 

 

Warszawa, dnia .................... 

 
Uwaga: świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu „otrzy-
mał w dniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa 
podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez 
ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy majątkowego”, 
miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.  
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MINISTER <właściwy do spraw budownictwa,  planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa> 
 

ŚWIADECTWO 
 

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE 
SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI 

 
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. ……………………...) 

  

i  < o> i  < o> <imię> <nazwisko> <imię> <nazwisko>  c  i  cc  i  cs./c. <imię ojca>s./c. <imię ojca>
 

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe 
w zakresie szacowania nieruchomości 

    

  Nr Nr n er p in er p i<numer uprawnień><numer uprawnień> 
 

i posiada tytuł 
 

rzeczoznawcy majątkowego 
 

 uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie 
określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń 

trwale związanych z nieruchomością. 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw budownictwa,  
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  

z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, o średnicy 2 cm> 
  
 

MINISTER  
<podpis> 

 
    
 Warszawa, dnia ................................. 

Uwaga: świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu „otrzymał 
w dniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadec-
twa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub oso-
ba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W 
ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy mająt-
kowego”, miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255. 

Załącznik nr 5

WZÓR JEDNOSTRONNEGO ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH  
W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE ART. 231 UST. 1 USTAWY  

Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
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strona przednia     strona tylna  
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

<miejsce na fotografię> 
 
 
 
 
 
 

<pieczęć odciskowa ministra właściwego do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa z wizerunkiem orła 
ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,  

o średnicy 2 cm> 

  
ŚWIADECTWO 

 
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. ………………………….) 

 

<imię> <nazwisko  
 s./c. <imię ojca>

 
otrzymał/a w dniu ................... 

uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania 
i h ś i 

Nr <numer uprawnień  
i posiada tytuł 

rzeczoznawcy majątkowego 
uprawniający do wykonywania działalności zawodowej 

w zakresie określania wartości nieruchomości,  
a także maszyn i urządzeń trwale związanych  

z nieruchomością. 
 
                                                       

                                                        MINISTER 
<podpis> 

 

Warszawa, dnia ................................. 

 
Uwaga: świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu 
„otrzymał w dniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu 
świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba 
upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr <numer uprawnień>”, „rzeczoznawcy 
majątkowego”, miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255. 
 
 
 

Załącznik nr 6

WZÓR DWUSTRONNEGO ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH  
W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE ART. 231 UST. 1 USTAWY  

Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI




