[ druk nr 1 ]

WNIOSEK
O ODBYCIE PRAKTYKI I WYDANIE DZIENNIKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
I. Wnoszę o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie
szacowania nieruchomości

1a. * Proszę o wyznaczenie wskazanego przeze mnie prowadzącego praktykę, który wyraził zgodę na
prowadzenie praktyki zawodowej.

WACETOB Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa….………………………………
(osoba uprawniona, przedsiębiorca, organizacja zawodowa, izba gospodarcza lub uczelnia )

1b. * Proszę o zaproponowanie prowadzącego praktykę zawodową spośród podmiotów wpisanych na
listę prowadzących praktykę zawodową.
*niepotrzebne skreślić

II.

Dane osoby zainteresowanej.

1. Nazwisko….…………
4. data urodzenia…..…….
(data urodzenia)

2. Imiona..…………….

3. Imię ojca i matki……………

(imię lub imiona)

(nazwisko)

5. numer PESEL……...
(PESEL)

(imiona rodziców)

6. wyższe, mgr/-, kierunek.……
(wykształcenie- poziom, kierunek)

7. Nazwa szkoły kształcącej kierunkowo – na której ukończono studia podyplomowe lub
szkoły wyższej, której program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny
nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny
nieruchomości: nazwa wydziału, kierunek studiów/studiów podyplomowych (wycena
nieruchomości), pełna data ukończenia: dzień, miesiąc i rok (np. 16 luty 2014 r. – data
umieszczona na świadectwie lub dyplomie)
wykształcenie kierunkowe
(nazwa organizatora studiów podyplomowych lub organizatora studiów, w przypadku osób o których mowa w art. 177 ust.
21, data rozpoczęcia, a w przypadku ukończenia również data ukończenia studiów)

9. Nazwa i numer ulicy/miejscowości, kod pocztowy. miasto, numer telefonu kontaktowego
(adres zamieszkania i kod pocztowy, telefon kontaktowy)

10. Dane do faktury VAT: Nazwa firmy lub jw. ………………………………………………..
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
…………………………………………………………………………………
(adres i kod pocztowy)

………………………………………
(numer NIP)

Stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w części I oraz II:

data i własnoręczny podpis
(data i podpis)

III. Do wniosku załączam:
 pisemną zgodę prowadzącego praktykę na prowadzenie praktyki zawodowej
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 328, z późn.zm.)

