FUNDACJA BOMIS®
POROZUMIENIE PROFESJONALISTÓW
DS. WYCEN, DORADZTWA I MEDIACJI W BIZNESIE

Regulamin procedury egzaminacyjnej warunkującej uzyskanie uprawnień nadawanych
przez Fundację BOMIS® w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów
technicznych w roku 2022
1. Uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
nadawane są przez Fundację BOMIS®, która działa na rzecz uczestników rynku usług
profesjonalnych, w tym rzeczoznawczych.
2. Kandydat, ubiegający się o uzyskanie uprawnień, winien udokumentować ukończenie
studiów wyższych oraz Kursu BOMIS®-u wyceny środków i megaukładów technicznych
[Etap I i Etap II], a następnie wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami
praktycznymi, które podlegają weryfikacji prze komisję egzaminacyjną powoływaną raz
w roku przez Fundację BOMIS®.
3. Kandydat składa na adres biuro@fundacja.bomis.pl do 4 kwietnia 2022 r. wniosek
o rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej wraz z kopią dokumentu potwierdzającego
wykształcenie wyższe oraz ukończony Kurs BOMIS®-u.
4. Opłata egzaminacyjna w 2022 r. wynosi 1 800 [tysiąc osiemset] zł netto + 23% VAT
i płatna jest w dwóch ratach: 50% do 7 kwietnia 2022 r. oraz 50% do 10 czerwca 2022 r.
Opłatę należy uiścić na konto Fundacji BOMIS® nr rachunku:
20194010763183488300000000.
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5. Kandydat przedkłada do weryfikacji pięć raportów z wyceny lub opinii różnych środków
i megaukładów technicznych (wśród pięciu, co najmniej jeden powinien dotyczyć
megaukładu). Przedmioty oszacowania winny dotyczyć różnych obszarów zastosowania
i winny być wykonane różnymi metodami. Zaliczenie pierwszego raportu kandydat powinien
uzyskać do 21 kwietnia 2022 r. Zaliczenie ostatniego – piątego raportu kandydat powinien
uzyskać do 9 czerwca 2022 r.
Dopuszczalne jest poprawianie poszczególnych raportów przez kandydata wg wytycznych
Komisji Egzaminacyjnej najwyżej trzykrotne.
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4. Kandydat ma prawo do uczestnictwa w dwóch nieodpłatnych spotkaniach z członkami
Komisji Egzaminacyjnej w terminach podanych z góry, których celem jest ukierunkowanie
jego pracy w trybie egzaminacyjnym i doprecyzowanie wymagań Komisji Egzaminacyjnej.
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6. Termin egzaminu pisemnego (test) i ustnego (rozmowa z Komisją Egzaminacyjną):
23 czerwca 2022 r. na żywo poprzez transmisję online. Narzędzia komunikacji elektronicznej
udostępniane są przez Fundację BOMIS. Uczestnik ma obowiązek zapewnić sobie we własnym
zakresie dostęp do łącza internetowego oraz urządzenia z przeglądarką internetową i mikrofonem
oraz kamerą.
11. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia kandydata do otrzymania
- certyfikatu poświadczającego zdany egzamin i kompetencje do szacowania wartości
środków i megaukładów technicznych;
- numeru ewidencyjnego w rejestrze osób, które zdały egzamin na uprawnienia do szacowania
środków i megaukładów technicznych (numer uprawnień);
- wzoru pieczątki z numerem uprawnień.
12. Negatywny wynik egzaminu nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionej opłaty
egzaminacyjnej ani w całości, ani w części.
Nieprzystąpienie do egzaminu po wpłacie 50% opłaty egzaminacyjnej nie stanowi podstawy
do zwrotu wpłaconej kwoty.
13. Kandydat, który zakończył egzamin wynikiem negatywnym może ponownie przystąpić
do egzaminu za rok.
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15. Dane do kontaktu z organizatorem egzaminu: Fundacja BOMIS®, 60-792 Poznań,
ul. Wojskowa 6/E5, tel. + 48 665 484 888, biuro@fundacja.bomis.pl.
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14. Nadane przez Fundację BOMIS® uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny środków
i megaukładów technicznych są ważne przez 3 lata. Po upływie tego okresu mogą one zostać
przedłużone na życzenie zainteresowanego, bez konieczności podejmowania postępowania
kwalifikacyjnego, jeżeli zostały spełnione poniższe warunki.
- Przez 3 lata nie wpłynęła skarga do biura Fundacji BOMIS® na rzeczoznawcę z tytułu
niekompetencji, korupcji lub nieetycznej postawy zawodowej.
- Rzeczoznawca uczestniczył na przestrzeni 3 lat w co najmniej jednym szkoleniu BOMIS®-u,
aktualizującym jego wiedzę w przedmiotowym zakresie lub w dwóch konferencjach
BOMIS®–u lub zapoznał się z dwoma wybranymi przez siebie publikacjami BOMIS-u, np.
„Zeszytami BOMIS®-u.” , książkami.
- Rada Fundacji BOMIS® wyraziła zgodę na przedłużenie terminu ważności uprawnień.
- Zainteresowany uiścił opłatę w kwocie 300 zł na cele statutowe Fundacji BOMIS®.
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