Po konferencji uzgodnieniowej dot. Projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców
Majątkowych 14grudnia, czwartek, 2017 roku
Poniżej znajdziecie Państwo niniejszym najważniejsze ustalenia. Wszystkie zastrzeżenia
Środowiska Rzeczoznawców Majątkowych, dotyczące przede wszystkim obowiązkowego
szkolenia w systemie e-learning wraz z obowiązkiem pozytywnego zaliczenia testu po tymże
szkoleniu, zostały praktycznie uwzględnione.
Szkolenie ustawiczne będzie prowadzone przez organizacje zawodowe, należy szkolenie odbyć,
nie ma obowiązku zdawania żadnych dodatkowych testów. Szkolenia będą prowadzone przez
organizacje zawodowe.
Poniżej znajdziecie Państwo propozycje punktacji przedstawione przez Ministerstwo.

Łączna liczba punktów do uzyskania rocznie:

12 punktów

W tym:
1. Własne lub współautorskie publikacje książkowe:
4 punkty za 1 publikację,
jednak nie więcej niż 8 punktów w jednym okresie rozliczeniowym ;
2. Własne lub współautorskie artykuły w czasopismach: 2 punkty za 1 publikację,
jednak nie więcej niż 6 punktów w jednym okresie rozliczeniowym ;
3. Ukończenie studiów wyższych, studiów 3 stopnia i studiów podyplomowych:
6 punktów za każdy z rodzajów
działań, jednak nie więcej niż 6 punktów w jednym okresie rozliczeniowym;
4. Udział w konferencjach lub sympozjach naukowych: 1 punkt za 2 godziny, jednak
nie więcej niż 6 punktów w jednym okresie rozliczeniowym;
5. Ukończenie szkoleń lub kursów:
1 punkt za 2 godziny, jednak
nie więcej niż 6 punktów w jednym okresie rozliczeniowym;
6. Warsztaty praktyczne (case study – ćwiczenia a nie wykład):
1 punkt za 2 godziny, jednak
nie mniej niż 6 punktów w jednym okresie rozliczeniowym;
Punkty uzyskuje się zarówno jako uczestnik szkolenia, jak również jako wykładowca.

Dodatkowa informacja: kolejny projekt rozporządzenia powinien być gotowy w najbliższy
poniedziałek, 18 grudnia i zostanie rozesłany.

Komentarz

W spotkaniu uczestniczyły z ramienia Ministerstwa trzy osoby w tym pan Dyrektor Duciak jako
prowadzący. Środowisko Rzeczoznawców Majątkowych było reprezentowane poprzez
przedstawicieli różnych organizacji zawodowych, w tym PFSR, a także przedstawicieli kilku
Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji a także Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
Pan Duciak na wstępie podziękował za współpracę, zważywszy na narzucone tak krótkie
terminy, wynikające z chęci wprowadzenia w życie rozporządzenia z dniem 1 stycznia.
Celem rozporządzenia jest wprowadzenie obowiązku ustawicznego szkolenia, obowiązujących
zasad i stworzenie zasad i narzędzia zarówno dla Rzeczoznawców jak i dla Ministerstwa.
Podkreślił konieczność silnego zaangażowania organizacji zawodowych w proces ustawicznego
szkolenia oraz wprowadzenie szkoleń warsztatowych.
Ministerstwo, nie zamierza prowadzić żadnych centralnych rejestrów prowadzonych szkoleń,
ani też zatwierdzać programów. Wywiązanie się z obowiązku ustawicznego szkolenia jest
obowiązkiem Rzeczoznawców Majątkowych i na nich spoczywa obowiązek prowadzenia
dokumentacji w tym zakresie.
Organem kontrolnym Ministerstwa ma być Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, która
będzie miała prawo uzyskiwania informacji od Rzeczoznawcy o wywiązywaniu się z obowiązku
ustawicznego kształcenia (losowo).
Rozmawialiśmy o wykorzystaniu doświadczeń KOZ-y. Chodzi o ideę wykorzystania wiedzy i
doświadczeń w postępowaniach dyscyplinarnych i poprzez analizę popełnianych błędów,
zmniejszenie możliwości ich powstawania. Stąd wziął się pomysł centralnych szkoleń w
systemie e-learning, zastąpiony ostatecznie poprzez szkolenia warsztatowe, prowadzone przez
organizacje zawodowe
Poruszony został temat praktycznego wykorzystania doświadczeń KOZ-y i, co za tym idzie,
wydawanie zeszytów metodycznych w cyklach półrocznych bądź rocznych, analizujących
poszczególne przypadki. Przedstawiciele Ministerstwa potwierdzili wolę współpracy z
organizacjami zawodowymi organizującymi szkolenia mające na celu dyskusję w obszarze
najczęściej popełnianych błędów i możliwość położenia nacisku na te zagadnienia w
planowanych szkoleniach, szczególnie warsztatowych.
Poruszony został temat praktyk zawodowych. Na pytania w tym zakresie przedstawiciel
Ministerstwa odpowiedział, że obecnie ważne jest zakończenie prac nad rozporządzeniem
dotyczącym ustawicznego szkolenia, natomiast w 2018 roku przewidywane są prace nad
wprowadzeniem zmian w zasad dotyczących praktyk zawodowych i podwyższenie wymogów.
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