UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY
DS. WYCENY WARTOŚCI ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

www.fundacja.bomis.pl
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UPRAWNIENIA
➢ Uprawnienia do szacowania wartości środków i megaukładów technicznych
uzyskiwane w Fundacji BOMIS® są najczęściej wymaganym formalnym
potwierdzeniem kompetencji przez sądy [kandydaci na biegłych sądowych],
izby skarbowe [kandydaci na biegłych skarbowych], firmy leasingowe i banki
oraz przedsiębiorców i korporacje z sektora przemysłowego.
➢ Fundacja BOMIS® nadaje uprawnienia osobom, które ukończyły cały program
kursu, wykazały się umiejętnością przeprowadzania wycen, złożyły egzamin
pisemny i ustny.
➢ Uprawnienia ważne są przez 3 lata z możliwością ich przedłużania.
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KORZYŚCI
➢ Formalne potwierdzenie kompetencji do szacowania wartości maszyn i urządzeń.
➢ Dostęp do rynku zleceń na wyceny maszyn od instytucji finansowych, przedsiębiorstw,
administracji publicznej.
➢ Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przeprowadzanych oszacowań wartości
w oparciu o Standard, Zasady i inne deklaracje obowiązujące rzeczoznawcę.

➢ Możliwość pracy w zespołu interdyscyplinarnych specjalistów zrzeszonych
w BOMIS Porozumienie Rzeczoznawców.
3

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA?

Uczestnictwo w kursie
• Szkolenia stacjonarne
w Poznaniu
lub w Katowicach
wg wykazu.
• Znajomość publikacji
specjalistycznych
wg wykazu.

Opracowanie raportów
• Samodzielne wykonanie
5 raportów z wyceny
różnych obiektów.
• Raporty są sprawdzane
w Fundacji BOMIS, a ich
poprawne wykonanie
warunkuje dopuszczenie
kandydata do egzaminu.

Egzamin
• Test pisemny ze
znajomości zagadnień
omawianych podczas
kursu.
• Rozmowa kandydata
z Komisją
Egzaminacyjną.
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WYKAZ SZKOLEŃ
1. Metodologia wyceny wartości środków technicznych- etap podstawowy.
2. Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – etap I.
3. Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – etap II.

4. Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń
– prezentacja i warsztaty.
5. Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych.
6. Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji.
7. Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne – wymogi formalne przed eksploatacją.
8. Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego.

Po zakończeniu każdego ze szkoleń uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.
Ww. kolejność realizacji szkoleń nie jest wymagana.
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WYKAZ PUBLIKACJI
➢Słownik terminologiczny wyceny maszyn i urządzeń nie tylko dla rzeczoznawców, BOMIS, 1999

➢Wycena środków technicznych – kurs korespondencyjny, publikacja elektroniczna, BOMIS 2001

➢Aspekty ekonomiczne pracy rzeczoznawcy wyceniającego, publikacja elektroniczna, BOMIS 2005

➢Zeszyty BOMIS-u – przykłady wycen maszyn, publikacja periodyczna 2013 – 2016, [co najmniej dwa
Zeszyty do wyboru].

Uczestnik zapoznaje się z treścią publikacji w dogodnym dla siebie czasie, w trakcie trwania kursu.
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REGULAMIN

Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia wydawane
przez Fundację BOMIS® dostępny jest na

www.fundacja.bomis.pl oraz www.bomis.pl
ZAPRASZAMY!
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