
               MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH    
 30-045 KRAKÓW, UL. KRÓLEWSKA 1, TEL. 12 632 36 44 

  
 

Informujemy, że Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych organizuje VI edycję praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców 
majątkowych w formie tzw. warsztatów grupowych. 

Czas trwania praktyki: 6 miesięcy  

Spotkanie organizacyjne: w dniu 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 17:30 w siedzibie MSRM ul. Królewska 1, Kraków 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie skanu karty zgłoszenia na adres: msrm@msrm.org.pl najpóźniej do 25 października 2021 r. (uwaga! Wysłanie 
karty zgłoszenia nie jest zobowiązujące, ostateczne umowy zawierane będą po spotkaniu organizacyjnym) 

Termin rozpoczęcia praktyki: listopad 2021 r. 

Cena brutto: 2800,00 zł  

Uwaga! Cena za praktykę nie obejmuje kosztów administracyjnych związanych z wydaniem dziennika praktyk (na rzecz MSRM i na PFSRM). 

Praktyki prowadzone są przez zespół doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, wieloletnich praktyków wyceny nieruchomości, zrzeszonych w MSRM. 

UWAGA!!! W ramach opłaty prowadzony jest cykl wykładów obejmujący omówienie tematyki ośmiu operatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości § 4.2. [Dz.U.2018.586 ze 
zmianami]. Każdemu Praktykantowi zostanie przydzielony opiekun praktyki - rzeczoznawca majątkowy, pod kuratelą którego będzie realizowana część 
praktyczna umożliwiająca poznanie praktycznych aspektów zawodu rzeczoznawcy majątkowego.  

W trakcie trwania praktyki zawodowej, wszyscy Praktykanci będą mogli uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez MSRM ze zniżką właściwą 
dla członków Stowarzyszenia, a także uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach adresowanych dla członków Stowarzyszenia. Zapewniamy możliwość korzystania 
z biblioteki dostępnej w godzinach pracy sekretariatu Stowarzyszenia.  

 Wymagania od Kandydatów: 

- ukończone Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych podczas których zrealizowano program zgodny 
z minimum programowym studiów podyplomowych – w tym przypadku wymagane jest zaświadczenie uczelni), 

- posiadanie wiedzy teoretycznej zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych 
wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu 
gospodarki nieruchomościami. 
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