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Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia nadawane przez Fundację
BOMIS® w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych
1. Uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
nadawane są przez Fundację BOMIS®, niezależną organizację non profit, która działa na
rzecz uczestników rynku usług profesjonalnych, w tym rzeczoznawczych.
2. Kandydat ubiegający się o nadanie uprawnień powinien udokumentować ukończenie
studiów wyższych, wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi,
które zweryfikuje komisja egzaminacyjna powołana przez Fundację BOMIS®.
3. Kandydat składa w biurze Fundacji BOMIS® wniosek o zakwalifikowanie go do egzaminu
wraz z kopiami certyfikatów potwierdzających uczestnictwo we wszystkich modułach Kursu
Wyceny Wartości Środków i Megaukładów Technicznych oraz pozytywnie ocenionymi przez
Fundację BOMIS raportami z wycen środków technicznych.
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Kandydat może uczestniczyć w szkoleniach fakultatywnych spośród poniższych.
- Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce – warsztaty – szkolenie dwudniowe;
- Wycena przedsiębiorstwa w praktyce – szkolenie dwudniowe;
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4. Kandydat powinien mieć zaliczone uczestnictwo w niżej wymienionych szkoleniach.
- Metodologia wyceny wartości środków technicznych – etap podstawowy – szkolenie
jednodniowe;
- Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – etap I – szkolenie
jednodniowe;
- Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – etap II – szkolenie
jednodniowe;
- Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń – prezentacja i warsztaty
- szkolenie dwudniowe;
- Wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm leasingowych – szkolenie
jednodniowe;
- Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji –
szkolenie jednodniowe;
- Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne – wymogi formalne przed eksploatacją– szkolenie
jednodniowe;
- Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego – szkolenie jednodniowe;
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- Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego – szkolenie dwudniowe.
- Wycena wartości niematerialnych i prawnych - warsztaty – szkolenie dwudniowe
Ponadto Kandydat powinien wykazać się znajomością niżej wymienionych publikacji.
Słownik terminologiczny wyceny maszyn i urządzeń nie tylko dla rzeczoznawców,
Wydawnictwo BOMIS, 1999
Wycena środków technicznych – kurs korespondencyjny, publikacja elektroniczna, BOMIS
2001
Aspekty ekonomiczne pracy rzeczoznawcy wyceniającego, publikacja elektroniczna, BOMIS
2005
Zeszyty BOMIS-u – publikacja periodyczna 2013 – 2018, co najmniej cztery Zeszyty do
wyboru.
5. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu sprawdzenie przygotowania praktycznego
kandydata poprzez ocenę pięciu raportów z wyceny różnych obiektów technicznych (w tym
jeden dotyczyć powinien megaukładu), o różnych obszarach zastosowania, wykonanych
różnymi metodami.
6. Raporty kandydat przesyła elektronicznie na adres: biuro@fundacja.bomis.pl, najwcześniej
na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu,
a po ich sprawdzeniu i uzyskaniu zaliczenia również listownie do biura Fundacji BOMIS®.
Raporty kandydat przesyła kolejno: po zaliczeniu jednego opracowania, składa następne.
Każdy z raportów może być poprawiony przez autora maksymalnie 3 razy.
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8. Do egzaminu przystąpić mogą tylko te osoby, które na 20 dni przed wyznaczonym
terminem egzaminu złożą komplet wymaganych dokumentów:
- wniosek egzaminacyjny,
- kopie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach,
- wydruki ostatecznych wersji zaliczonych raportów z wyceny,
- kopię dokumentu tożsamości,
- kopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
- potwierdzenie zapłaty tytułem opłaty egzaminacyjnej.
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7. Kandydat, który pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne otrzymuje
zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu pisemnego i ustnego, który co roku odbywa się
we wrześniu.
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9. Opłata egzaminacyjna wynosi 1800 [tysiąc osiemset] zł netto. Stawka podatku VAT
naliczona będzie zgodnie z obowiązującymi na czas egzaminu regulacjami w tym zakresie.
Opłatę należy uiścić na konto Fundacji BOMIS nr rachunku:
20194010763183488300000000
10. Egzamin składa się części pisemnej - test oraz części ustnej - rozmowa. Zakres
tematyczny obejmuje zagadnienia prezentowane podczas ww. szkoleń, w ww. publikacjach
oraz podejmowane przez kandydata w jego raportach zaliczeniowych.
Skład Komisji Egzaminacyjnej stanowią wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach ww.
Kursu oraz członkowie zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców.
11. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia kandydata do otrzymania
- certyfikatu poświadczającego zdany egzamin i kompetencje do szacowania wartości
środków technicznych;
- numeru ewidencyjnego w rejestrze osób [lista rzeczoznawców], które zdały egzamin
BOMIS®-u na uprawnienia do wyceny środków i megaukładów technicznych [numer
uprawnień],
- wzoru pieczątki z numerem uprawnień.
Osoba, która uzyskała uprawnienia może ubiegać się o przynależność do zrzeszenia BOMIS®
Porozumienie Rzeczoznawców i działać w oparciu o licencję BOMIS®-u na odrębnie
określonych warunkach.
12. Negatywny wynik egzaminu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
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14. Uzyskane w Fundacji BOMIS® uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny środków
i megaukładów technicznych mają trzyletni termin ważności. Po upływie wyznaczonego
czasu mogą one zostać przedłużone, bez konieczności podejmowania postępowania
kwalifikacyjnego i zdawania egzaminu, jeżeli spełnione zostały poniższe warunki.
- Przez 3 lata nie wpłynęła skarga do biura firmy BOMIS®-u lub Fundacji BOMIS na
rzeczoznawcę z tytułu niekompetencji, korupcji lub nieetycznej postawy zawodowej.
- Rzeczoznawca uczestniczył na przestrzeni 3 lat w co najmniej jednym szkoleniu
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13. Kandydat, który zakończył egzamin wynikiem negatywnym może przystąpić do egzaminu
za rok, składając wniosek i wnosząc opłatę egzaminacyjną. Nie ma konieczności wszczynania
ponownego postępowania kwalifikacyjnego.
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BOMIS-u aktualizującym jego wiedzę w przedmiotowym zakresie lub w dwóch
konferencjach Fundacji BOMIS, lub zamówił i zapoznał się z dwoma wybranymi przez siebie
Zeszyty BOMIS®-u.
15. Wyrażając wolę przedłużenia uprawnień, rzeczoznawca zobowiązuje się do uiszczenia
wpłaty w kwocie 300 zł na cele statutowe Fundacji BOMIS.
16. Fundacja BOMIS® może nie przedłużyć ważności uprawnień w przypadku niespełnienia
warunków podanych w punktach powyższych.
17. BOMIS® zapewnia poufność złożonych dokumentów egzaminacyjnych w tym
przykładowych raportów z wycen.
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17. Dane do kontaktu z organizatorem egzaminu: Fundacja BOMIS®, 60-792 Poznań,
ul. Wojskowa 6/E5, tel. 61/671 29 24, fax 61/666 15 90, biuro@fundacja.bomis.pl.
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