nr i data wpływu ***
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WNIOSEK O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE
DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU
Wnoszę o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu w zakresie szacowania
nieruchomości. Poniżej wskazuję termin postępowania kwalifikacyjnego:

II etap - data egzaminu
pozytywny wynik
data etapu wstępnego

data egzaminu piemnego

Wybieram tryb części ustnej egzaminu:
obrona dwóch projektów operatów szacunkowych **

losowanie dwóch procedur wyceny nieruchomości **

I. Dane osobowe kandydata
1.

2.

3.

nazwisko
4.

imiona
5.

6.

imiona rodziców
7.

nazwisko rodowe

data i miejsce urodzenia
8.

seria i numer dowodu osobistego *
9.

numer ewidencyjny PESEL

adres e-mail

numer telefonu

10.
adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
11.

12.
województwo

powiat

13.
adres do korespondencji z kodem pocztowym
14.

wykształcenie

Wyższe

(zaznacz właściwe)

wyższe na kierunku, którego program
umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w
zakresie wyceny nieruchomości w takim
stopniu, jak program studiów podyplomowych w
zakresie wyceny nieruchomości

rok ukończenia

15.
nazwa szkoły wyższej
16.

17.
nazwa organizatora studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

rok ukończenia studiów
podyplomowych

II. Informacja o wydanych decyzjach odmownych/umorzeniowych **
18.
data i numer ostatniej decyzji

III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem
kwalifikacyjnym, w tym na publikację na stronie internetowej Ministerstwa mojego nazwiska, imienia oraz
imienia ojca na liście osób, które pozytywnie zakończyły postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
data i podpis
*
**
***

lub numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
dokonaj wyboru
wypełnia ministerstwo
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IV. Oświadczenia
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 41 Kpa, zgodnie z którą strony oraz ich przedstawiciele i
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniechania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
data i podpis
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem/-am karany/-a za
przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za
przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za
przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
data i podpis
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 191 ust. 3a i 3e ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zgodnie z którym wniosek o
nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości podlega rozpatrzeniu w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, termin ten może zostać
przedłużony tylko raz, a przedłużenie terminu nie może przekroczyć dwóch miesięcy.
data i podpis
V. Załączniki
1) sześć projektów operatów szacunkowych (w przypadku wyboru obrony dwóch projektów operatów szacunkowych):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2) dowód wniesienia opłaty za część ustną egzaminu w wysokości 450 zł;
3) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić część opłaty egzaminacyjnej w przypadkach określonych w rozporządzeniu:

Stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.

data i podpis
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