
 
 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 
                    ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 

tel. 22 627 11 42, fax. 22 627 07 79 

Komunikat 
 

Uprzejmie informujemy, że szkolenie na temat: 

„Wycena nieruchomości  
dla potrzeb skarbowo-podatkowych”  

 
 organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 
 -odbędzie się w dniach- 

18-20 kwietnia 2016 r. 
Początek godz. 10:15  
Miejsce:  
Warszawa, ul. Chmielna 85/87- Sala Konferencyjna „B lue Tower” 
(budynek WARTY) 
 
Koszt  uczestnictwa obejmuje 3 dniowy udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, 
kawa, herbata i wynosi: 
rzeczoznawcy członkowie SRM  900,00 zł  
rzeczoznawcy niestowarzyszeni 1170,00 zł  
 
rzeczoznawcy posiadaj ący certyfikat REV maj ą 10% zniżki od ceny szkolenia tj. 810,00 zł  
 
Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta z dopiskiem  „skarbowo- podatkowe”  
Pekao S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 
PFSRM 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 
 
 
Potwierdzenie udziału w pierwszej kolejności, a następnie kopię wpłaty proszę 
przesłać do dnia 12.04.2016r. do biura Federacji, najlepiej e-mail szkolenia@pfva.com.pl  lub 
faksem na nasz numer 22/627 07 79  
( liczba miejsc ograniczona(50 os.) o udziale decyduje kolejność nadesłanych POTWIERDZEŃ 
  
 
 
/ druk POTWIERDZENIE udziału 
    zwrot do Federacji 
kontakt: Krystyna Traczyk 
tel.22/ 627 11 42 fax.: 22/627 07 79 e-mail : szkolenia@pfva.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 

tel. 22 627 11 42, fax. 22 627 07 79 
 
POTWIERDZENIE UDZIAŁU 
 

Nazwisko i Imię 
 
Adres 
 
Tel. 
e-mail. 
 
Nr uprawnień 

Przynależność do stowarzyszenia 

 
 
 

potwierdzam udział w szkoleniu n/t ” Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-
podatkowych” 
w dniu 18-20.04.2016 r. 
 
 
 
 
 
Proszę o wystawienie faktury VAT na: 
 
 
 
 
_________________________________ 
(pieczęć firmowa) 
 
 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. nr 101 z 202 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
         
 
             
       .............................................................. 
  
 
        (podpis) 
 
  



 
 
 
 
 

PFSRM 
 

    Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych  
dla potrzeb skarbowo-podatkowych 
 w dniach 18-20 kwietnia 2016 

 
 
dzień pierwszy  / 18 kwietnia 2016r/ 

LP.   TEMAT WYKŁADOWCA      GODZINY 

1. Temat 3 
Wycena środków trwałych dla potrzeb 

ewidencji  
i amortyzacji 

dr in ż. 
Anna Beer-Zwolińska 

rzeczoznawca 
majątkowy 

10.15-11.45 
2g 
 

2. Przerwa  11.45-12.00 
3. Cd tematu dr in ż. 

Anna Beer-Zwolińska 
rzeczoznawca 
majątkowy 

12.00-13.30 
2g 
 

4. Przerwa  na obiad  13.30-14.20 
5. Temat  1 

Elementy prawa cywilnego 
-osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej 
-nieruchomość i jej rodzaje 

-oświadczenia woli 
-czynności prawne i ich rodzaje 

mgr Robert Ostrowski 
radca prawny 

14.20-15.50 
2g 

6. Przerwa na kawę  15.50-16.00 
7. Temat  2 

Elementy prawa rzeczowego 
-pojęcie rzeczy, część składowa, przynależność 

-prawno rzeczowe tytuły władania 
-pojęcie i granice prawa własności 

-użytkowanie wieczyste i jego charakter 
-ograniczone prawa rzeczowe 

-księgi wieczyste 
-posiadanie i dzierżawienie 

-nabycie w drodze dziedziczenia 

mgr Robert Ostrowski 
radca prawny 

16.00-17.30 
2g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
– dzień drugi /19 kwietnia 2016 /  
 

LP.   TEMAT  WYKŁADOWCA      GODZINY 
1. Temat  1 

Postępowanie podatkowe 
-organy podatkowe 
-podatki od nabycia rzeczy lub praw majątkowych 
 na tle systemu podatkowego 
-elementy ustawy - ordynacja podatkowa 
-definicje podstawowych pojęć  (obowiązek 
 podatkowy, zobowiązania podatkowe, daty 
 powstania, inne) 
-rola i zadania rzeczoznawców majątkowych 
 w postępowaniu podatkowym 
-tryb współpracy organów podatkowych z biegłymi    
rzeczoznawcami majątkowymi 

 
mgr Stella Brzeszczyńska 

doradca podatkowy 
 

09.00-10.30 
2g 
 

2. Przerwa  na kawę  10.30-10.45 
3. Temat 2 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 
-główne regulacje ustawy 
-czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych 
-czynności cywilnoprawne dotyczące rzeczy 
 lub praw majątkowych 
-uwarunkowania czynności biegłego-rzeczoznawcy majątkowego na 
tle przepisów ustawy o podatku  
od czynności cywilnoprawnych 

 
mgr Stella Brzeszczyńska 

doradca podatkowy 
  

10.45-12.00 
1,5g 

4. Przerwa   12.00-12.10 
5. Temat 3 

Ustawa o podatku od spadku i darowizn 
-główne regulacje ustawy 
-tytuły nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw 
 majątkowych objęte zakresem przedmiotowym ustawy 
-uwarunkowania czynności biegłego-rzeczoznawcy majątkowego 
na tle przepisów ustawy 

 
mgr Stella Brzeszczyńska 

doradca podatkowy 
  

12.10-13.10 
1,5g 

6. Przerwa na obiad  13.10-14.00 
7. Temat 4 

Podstawy prawne czynności rzeczoznawcy majątkowego w 
postępowaniu podatkowym 
-przepisy obszaru skarbowo-podatkowego 
-system prawny wycen wynikający z ustawy  
o gospodarce nieruchomościami, a regulacje postępowania 
skarbowo-podatkowego 
-szczególne uwarunkowania prawne obszaru 

 
mgr inż. Zdzisław Małecki 

rzeczoznawca majątkowy  

14.00-15.30 
2g 

8. Przerwa    15.30-15.40 
9. Temat  5 

Etapy pracy rzeczoznawcy majątkowego  
w postępowaniu podatkowym 
-analiza dokumentów postępowania 

mgr inż. Zdzisław Małecki 
rzeczoznawca majątkowy 

15.40-16.45 
1,5g 

10. Przerwa  16.45-16.50 
11. c.d. tematu  16.50-18.00 

1,5g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- dzień trzeci /20 kwietnia 2016/ 

LP. TEMAT WYKŁADOWCA GODZINY 
1. Temat 6 

Zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
-podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 
-zasady wyceny wynikające z przepisów ustawy  
o podatku od czynności cywilnoprawnych 
-wybrane zagadnienia,  szczegółowe wyceny  
i przykłady. 

mgr inż. Zdzisław Małecki 
rzeczoznawca majątkowy 

09.00-10.30 
2g 

2. Przerwa na kawę  10.30-10.45 
3. Temat 7 

Zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla 
potrzeb podatku od spadków i darowizn 
-podstawa opodatkowania podatkiem od spadków  
i darowizn 
-zasady wyceny wynikające z ustawy o podatku 
od spadków i darowizn 
-wybrane zagadnienia, szczegółowe wyceny  
i przykłady. 

mgr inż. Zdzisław Małecki 
rzeczoznawca majątkowy 

10.45-12.15 
2g 

4. Przerwa   12.15-12.25 
5. Temat 8 

Czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób 
prawnych 
-opodatkowanie źródła przychodów ze sprzedaży  
lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych 
-zasady określania wartości nieruchomości  
i praw majątkowych. 

mgr inż. Zdzisław Małecki 
rzeczoznawca majątkowy 

12.25-13.30 
1,5g 

6. Przerwa   13.30-13.35 
7. Cd tematu mgr inż. Zdzisław Małecki 

rzeczoznawca majątkowy 
13.35-14.45 
1,5 g 

8. Zakończenie - obiad  ok  14.45 

 
 
 
 
UWAGA! 
Adresy i nr telefonów hoteli:  

 
Hotel Premiere Classe Hotel- www.hotele.pl/w-wa/premiere-classe/  
Towarowa 2, 00-811 Warszawa 22/624-08-00 

 
Hotel SCSK Żurawia Warszawa-www.rezerwuje.pl/hotel/Warszawa/SCSK_Zurawia  

              00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47 (centrum)  tel.22/628-61-64  

Pokoje gościnne PAN, ul. Twarda 51/55 tel.22/620-62-26- cena za łóżko 85zł. bez śniadań 
(pokoje 2os. z łazienką) (najbliżej) 
 
Hotel  Logos(dawny Belfer), 
 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33  tel.22/622-89-92  
 
Apartamenty cena od 210 zł za cały apartament www.warsaw4you.com 


