
 
 

Z A P R O S Z E N I E 

 

NA SZKOLENIE  
 

w dniach  4-5  listopada  2016 r.  

 

tematy:  

1. Metoda inwestycyjna - zagadnienia praktyczne (przykłady i zadania obliczeniowe).  

2. Wycena nieruchomości komercyjnej (budynek biurowy) – przykład obliczeniowy.  

Nr programu:            RSRML/02/2016 
 

 

Prowadzący Piotr Cegielski 

Miejsce szkolenia HOTEL „PIANO” w LUBLINIE  
ul. ul. Jana Pawła II 19          http://piano-lublin.pl/  

Odpłatność - 400 zł  - dla członków RSRM w Lublinie 
- 500 zł -  dla pozostałych uczestników 

 

Odpłatność obejmuje: 
- udział w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi 
- 2 obiady i serwisy kawowe 
- darmowy parking przy hotelu 

 

Istnieje również możliwość dodatkowo odpłatnej rezerwacji noclegu.  
Link do strony internetowej hotelu powyżej. 
Dla uczestników szkolenia wynegocjowana cena noclegu:  
pokój 1-osobowy 170 zł, pokój 2-osobowy 210 zł  

Zgłoszenie Zgłoszenie należy przesłać do dnia  24. 10. 2016 r., na adres:  
e-mail:               valuers.lublin@gmail.com  
lub faksem:         81    532-26-31,  
lub pocztą           20-072 Lublin,   ul. Czechowska 4,  pok. 314 

 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, o uczestnictwie w szkoleniu 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Wpłata Wpłata w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24. 10. 2016 r.  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, brak wpłaty w w/w dniu 
spowoduje anulowanie zgłoszenia. 

Konto: BOŚ O/Lublin    72 1540 1144 2001 6403 4698 0002 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania podczas zajęć własnego laptopa z programem Excel w 
wersji 2007, 2010, 2013 lub 2016. 

 

  Przewodniczący Zarządu RSRM w Lublinie 
 

REGIONALNE STOWARZYSZENIE  

RZECZOZNAWCÓW MAJ ĄTKOWYCH  
20-072 Lublin, ul. Czechowska 4; tel./fax (81) 532-26-31; e-mail: valuers.lublin@gmail.com 



Janusz Czajecki 

HARMONOGRAM   SZKOLENIA  
 
 

I dzień – piątek (04.11.2016 r.) 

od godz. do godz.  

09:00 09:15 Rozpoczęcie szkolenia 

09:15 11:00 
Elementy matematyki finansowej, przyjęty model przepływów 
pieniężnych w metodzie inwestycyjnej. 

11:00 11:15 Przerwa kawowa 

11:15 12:45 

Klasyfikacja rodzajów umów najmu oraz związanych z tym rodzaj 
umownych stawek czynszu. 
Definicja powierzchni generującej dochód wynajmu oraz metody jej 
pomiaru i obliczania. 

12:45 13:00 Przerwa kawowa 

13:00 14:30 

Wyznaczanie stawek czynszu oraz dochodu efektywnego z 
nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny. 
Wyznaczenie stawek czynszu w oparciu o analizę rynku wynajmu 
nieruchomości podobnych. 
 14:30 15:15 Przerwa obiadowa 

15:15 16:15 

Sposoby ustalania strat na dochodzie potencjalnym brutto. 
Identyfikacja wydatków operacyjnych: szacowanie poziomu stałych 
wydatków operacyjnych. 
 

16:15 16:30 Przerwa kawowa 

16:30 17:30 
Określenie poziomu zmiennych wydatków operacyjnych. 
Model DCF w wycenie wartości rynkowej – przepływy pieniężne, 
wartość rezydualna, stopa dyskontowa. 

II dzień – sobota (05.11.2016 r.) 

08:00 09:45 
Przedstawienie i omówienie danych do obliczeń oraz sformułowanie 
przyjętych założeń. 

09:45 10:00 Przerwa kawowa 

10:00 11:30 

Analiza danych finansowych- bilans, rachunek zysków i strat oraz 
zestawienie sald i obrotów. 
Wyznaczenie i analiza poziomu umownych oraz poziomu rynkowych 
stawek czynszu najmu. 

11:30 11:45 Przerwa kawowa 

11:45 13:15 

Wyznaczenie dochodu potencjalnego brutto oraz dochodu 
efektywnego brutto z nieruchomościami. 
Kalkulacja wydatków operacyjnych pierwszego roku prognozy oraz 
w kolejnych latach  prognozy. 

13:15 13:30 Przerwa kawowa 

13:30 15:00 
Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości. 
Analiza rynku i wiarygodności uzyskanego wyniku. 

15:00  Obiad 



 


