Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
15-094 Białystok ul. M.C. Skłodowskiej 3 lok. 9, tel. 663 485 609
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego numer KRS: 0000349878; NIP: 542-315-99-28; REGON: 200343030

Białystok, 24.04.2018 r.

ZAPROSZENIE
Zarząd Północno-Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w
Białymstoku zaprasza na szkolenie w dniach 9 – 10 czerwca 2018 roku w następującym
temacie:

„Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami po ostatniej nowelizacji
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i
sądowo-administracyjnym.
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a grunty publiczne.”
które odbędzie się w hotelu „Białowieski” przy ul.Stoczek 218 B,
17 – 230 Białowieża
www.hotel.bialowieza.pl/
Szkolenie jest skierowane do rzeczoznawców majątkowych i obejmuje łącznie 12 godzin
edukacyjnych.

Prowadzący szkolenie:





dr Mirosław Gdesz


sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,


specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości,

autor wielu publikacji, w tym książki „Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami”, a
także wielu komentarzy
do orzeczeń sądowych dotyczących gospodarki

nieruchomościami.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
- 550 zł – dla członków Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Majątkowych,
- 600 zł – dla członków innych stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji
Stowarzyszenń Rzeczoznawców Majątkowych,
- 750 zł – dla rzeczoznawców majątkowych
nie będących członkami PWSRM i

stowarzyszeń zrzeszonych w PFSRM,
- 750 zł + 23% VAT ( brutto 922,50 zł) – dla pozostałych osób.
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Koszt szkolenia obejmuje:
- udział w zajęciach szkoleniowych w dniach 9-10 czerwca 2018 r. (sobota - niedziela),
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu,
- przerwy kawowe w przerwach pomiędzy zajęciami,
- obiady w dniach 9 i 10 czerwca 2018 r.,
- uroczysta kolacja grillowa z udziałem lokalnego akordeonisty w dniu 9 czerwca 2018 r.
(sobota).
Koszt uczestnictwa nie uwzględnia noclegów.
Ustalona z Hotelem cena za nocleg dla uczestników szkolenia w hotelu Białowieski,
obejmująca 8% VAT – w pokoju 1 – osobowym wynosi 226,80 zł/dobę i w pokoju 2osobowym wynosi 280,80 zł/dobę za 2 osoby i obejmuje śniadanie. Noclegi prosimy
rezerwować indywidualnie w recepcji hotelu Białowieski pod nr tel. 85 681 20 22 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r. Po tym terminie wolne pokoje w hotelu
mogą nie być dostępne.
Opłaty za szkolenie w wysokości odpowiedniej do przedstawionych wyżej kosztów
uczestnictwa prosimy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 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 25 maja 2018 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 bezwzględne dotrzymanie powyższego terminu zgłoszeń ze względu na
ograniczenia organizacyjne (blokada miejsc hotelowych).
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zarząd Północno-Wschodniego
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

