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Dotyczy: działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych w obliczu pandemii koronawirusa

Szanowny Panie Prezydencie,

uprzejmie dziękuję za propozycje środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych przedstawione 

w ramach prac nad pakietem pomocowym przewidzianym dla przedsiębiorców w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie nawiązując do uchwalonej w dniu 

31 marca 2020 r. ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej, w której przyjęto szereg rozwiązań mających na celu 

przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, w tym dotyczących ochrony zatrudnienia, 

zmniejszenia obciążeń i zachowania płynności finansowej w firmach informuję, że w miarę potrzeb będą na 

bieżąco inicjowane przez resort rozwoju kolejne rozwiązania. Wyrażam nadzieję, że zarówno obowiązujące 

jak i przyszłe mechanizmy będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska zawodowego 

rzeczoznawców majątkowych. Wydaje się bowiem, że rzeczoznawcy majątkowi będą mogli korzystać z wielu 

form wsparcia, co w konsekwencji powinno „zrekompensować” środowisku zawodowemu trudności 

spowodowane pandemią koronawirusa, z jakimi przychodzi się mierzyć całej gospodarce, w tym również 

branży związanej z nieruchomościami

Niezależnie od powyższego, mając świadomość, że obecny stan epidemii w znaczący sposób ogranicza 

rzeczoznawcom majątkowym wykonywanie zawodu, w szczególności w kontekście możliwości dokonywania 

oględzin nieruchomości oraz utrudnionego dostępu do dokumentów oraz informacji niezbędnych w procesie 

szacowania nieruchomości, resort rozwoju przygotował dla rzeczoznawców majątkowych rekomendacje 

dotyczące wykonywania czynności zawodowych w tym wyjątkowo trudnym okresie (rekomendacje 

w załączeniu). Rekomendacje te, co do zasady, wydają się być zbieżne z opublikowanym przez Polską 
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Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych komentarzem Zarządu PFSRM w sprawie 

działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych w okresie epidemii.

Wyrażam nadzieję, że zalecenia te ułatwią pracę rzeczoznawcom majątkowym oraz umożliwią realizowanie 

czynności zawodowych bez obawy przed ewentualnymi zarzutami o niezachowanie szczególnej staranności 

oraz narażenie się na potencjalną odpowiedzialność zawodową. 

Jednocześnie będę zobowiązany za rozpowszechnienie wśród członków stowarzyszeń zrzeszonych 

w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowanych rekomendacji.

Z poważaniem 
Robert Nowicki
Podsekretarz Stanu
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