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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 17 - 18 czerwca 2017 roku  w 
następującym temacie: 
 

„Zmiany przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami dokonane w okresie od 1.01.2014r. do 2017r. (stan prawny 

czerwiec 2017r.).” 
 

które odb ędzie si ę w hotelu Lipowy Most, Borki 29, 16-030 Supra śl 
tel. 730 731 732, 85 749 12 71   

 www.lipowymost.pl 
 

 
Szkolenie jest skierowane do rzeczoznawców majątkowych i obejmuje łącznie 16 godzin 
edukacyjnych.  

 
1. Cel szkolenia: 

� analiza zmian dokonanych w  ustawie o gospodarce nieruchomościami  w 
okresie od 1 stycznia 2014r do chwili obecnej, 

� analizie podlegać będzie ok.100 zmian przepisów dokonanych w analizowanym  
okresie  jw. 

 
2. Tematyka: 

a. zmiany u.g.n dokonane w 2014r., 7 grup zmian, 
b. zmiany u.g.n dokonane w 2015r.  7 grup zmian, 
c. zmiany u.g.n dokonane w 2016r.  4 grupy zmian, 
d. zmiany u.g.n dokonane w 2017r.  4 grupy zmian. 

 
3. Cele szczególne szkolenia : 

Cel szczególny stanowi analiza skutków zmian przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami dokonywanych  w 2017r. w tym dokonywanych zgodnie z ustawą o 
zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo ściami ( projekt z dnia 30 marca 2017r), 
obecnie kierowanej do Sejmu. Zmiany dokonywane w tej ustawie obejmują ok. 50 
pozycji. Ustawa postanawia o nowelizacji szeregu przepisów dotyczących zarówno 
przepisów proceduralnych z zakresu gospodarki nieruchomościami jak i zmieniających 
niektóre obowiązki rzeczoznawcy majątkowego.  

 
4. Inne: 

� uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok.100 str.) 
przedstawiające i omawiające dokonane zmiany, wraz ze źródłowymi 
komentarzami przyczyn i skutków zmian, oraz materiały pomocnicze, 

� szkolenie poprowadzi rzeczoznawca majątkowy Zdzisław Małecki, uprawnienia 
nr 20.  
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Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 

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

 

- 580 zł + 23% VAT ( brutto 713,40 zł) – dla pozostałych osób.  
 
Koszt szkolenia obejmuje: 

 
- udział w zajęciach szkoleniowych w dniach 17-18 czerwca 2017 r. (sobota - niedziela),  
- materiały szkoleniowe, 
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu,  
- przerwy kawowe w przerwach pomiędzy zajęciami,  
- obiady w dniach 17 i 18 czerwca 2017 r.,  
- kolację grillową w dniu 17 czerwca 2017 r. (sobota).  

 
Koszt uczestnictwa nie uwzględnia noclegów. 
Ustalona z Hotelem cena za nocleg dla uczestników szkolenia w hotelu Lipowy Most  – w 
pokoju 1 – osobowym wynosi 190 zł + 8%VAT/dobę i w pokoju 2-osobowym  wynosi 210 zł + 
8%VAT/dobę za 2 osoby i obejmuje śniadanie. Noclegi prosimy rezerwować indywidualnie w 
recepcji hotelu Lipowy Most pod nr tel. 730 731 732, 85 749 12 71 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  2 czerwca 2017 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 2 czerwca 2017 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 2 czerwca 2017 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 
 

 


