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Z A P R O S Z E N I E 

 
Zarząd Północno-Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w 
Białymstoku zaprasza na szkolenie w dniach 23 - 24 września 2016 roku  w następującym 
temacie: 
 

„Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości.” 
 

które odb ędzie si ę w hotelu Supra śl*** w Supra ślu przy ul.Białostockiej 
19  

 http://hotelsuprasl.com/ 
 

 
Szkolenie jest skierowane do rzeczoznawców majątkowych i obejmuje łącznie 16 godzin 
edukacyjnych o następującej tematyce: 

 
Dzień pierwszy – podstawy teoretyczne 

• Wprowadzenie – taksonomia, metody statystyczne i modele ekonometryczne - 1,0 godzina, 
• Zbiór danych o transakcjach jako podstawa analiz i wyceny - 1,0 godzina, 
• Metody oceny zmienności cech jakościowych – przykłady, obliczenia, wykorzystanie w MKCŚ i 

MPNP - 1,0 godzina, 
• Metoda regresji wielorakiej ( wielokrotnej, wielowymiarowej ) – przykłady obliczenia - 1,0 godziny, 
• Metoda korygowania stanów cech do stanu „ceteris paribus” – przykłady obliczenia - 1,0 godziny, 
• Analiza wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen przy wykorzystaniu korelacji rang – 

przykłady, obliczenia - 1,0 godziny, 
• Analiza zmian poziomu cen w czasie z wykorzystaniem metody korygowania stanów cech do 

stanu „ceteris paribus” – przykłady, obliczenia - 1,0 godzina. 
• Wykorzystanie metod statystycznych i modeli ekonometrycznych w MKCŚ  

i MPNP – przykłady, analiza, porównania, obliczenia - 1,0 godzina. 
 

Czas trwania szkolenia 8 godzin edukacyjnych. 

Materiały obejmują treść wykładu oraz część pozycji uzupełniających ( artykuły ) 

 

 



Dzień drugi oraz ewentualnie dzie ń trzeci – warsztaty  

• Zbiór danych o transakcjach jako podstawa wyceny i analiz - 1,0 godzina, 
• Metody oceny zmienności cech jakościowych - 1,5 godzina, 
• Analiza wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen – warsztaty, przykłady obliczenia - 5,5 

godzin 
 

Czas trwania szkolenia 8 godziny edukacyjnych. 

W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną ćwiczenia przy wykorzystaniu autorskich pakietów 
Excel. Do udziału w warsztatach niezbędne będzie posiadanie własnego komputera z program Excel w 
wersji co najmniej 97. 

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie własnych zbiorów nieruchomości podobnych wraz z opisem ich 
cech. 

Materiały obejmują opis działania pakietu. 

Każdy z uczestników otrzyma odpłatną wersję autorskiego pakietu Excel wraz z imienną licencją.  

W przypadku przekroczenia zakładanej liczby uczestn ików organizator zastrzega mo żliwo ść 
zorganizowania cz ęści warsztatowej dla cz ęści z nich w kolejnym dniu tj.25 wrze śnia 2016r. 
(niedziela).  

 
Prowadzący szkolenie: 
� Radosław Gaca – rzeczoznawca majątkowy.  

 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 

- 550  zł  –  dla  członków  Północno  –  Wschodniego  Stowarzyszenia Rzeczoznawców 
Majątkowych,  
- 600  zł  –  dla  rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami PWSRM , 

 

- 600 zł + 23% VAT ( brutto 738 zł) – dla pozostałych osób.  
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Koszt szkolenia obejmuje: 

 
- udział w zajęciach szkoleniowych w dniach 23-24 września 2016 r. (piątek - sobota),  
- udostępniony przez prowadzącego pakiet Excel wraz z imienną licencją,  
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu,  
- przerwy kawowe w przerwach pomiędzy zajęciami,  
- obiady w dniach 23 i 24 września 2016 r.,  
- uroczysta kolacja z DJ w dniu 23 września 2016 r. (piątek).  

 
Koszt uczestnictwa nie uwzględnia noclegów. 
Ustalona z Hotelem cena za nocleg dla uczestników szkolenia w hotelu Supraśl  – w pokoju 1 
– osobowym wynosi 160,00 zł/dobę i w pokoju 2-osobowym  wynosi 190,00 zł/dobę za 2 
osoby i obejmuje śniadanie. Noclegi prosimy rezerwować indywidualnie w recepcji hotelu 
Supraśl pod nr tel. 85 717 20 00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.    
Przy rezerwacji prosimy powołać się na uczestnictwo w „Szkoleniu dla Rzeczoznawców 
Majątkowych”. 

 
Opłaty za szkolenie w wysokości odpowiedniej do przedstawionych wyżej kosztów 
uczestnictwa prosimy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 15 wrze śnia 2016 r.  na 
rachunek bankowy Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców 
Majątkowych w Białymstoku, nr: 49 1500 1083 1210 8011 4109 0000 
 
Załączony do niniejszego zaproszenia formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w 
nieprzekraczalnym terminie do 15 wrze śnia 2016 r.  e-mailem na adres:  pwsrm@wp.pl,  
lub listownie na adres Stowarzyszenia: 15-094 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 3 lok. 9  
 
Prosimy o bezwzgl ędne dotrzymanie powy ższego terminu zgłosze ń ze względu na 
ograniczenia organizacyjne (blokada miejsc hotelowy ch).  
 

                                                        ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
 

Zarząd Północno-Wschodniego 
 

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 


