ul. Gotowskiego 6/104
85-030 Bydgoszcz
tel. 52 339 23 50
www: srm.bydgoszcz.pl
e-mail: biuro@srm.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2019 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy
zaprasza w dniach 6 i 7 września 2019 r. na dwudniowe szkolenie i warsztaty

PRAKTYCZNE I EKSPERYMENTALNE
METODY WYCENY LASU I JEGO CZĘŚCI SKŁADOWYCH
DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
PROWADZĄCY:

dr inż. leśnik Robert Zygmunt, rzeczoznawca majątkowy nr upr. 1703

MIEJSCE:

HANZA PAŁAC WELLNESS & SPA ****
Rulewo 13, 86-160 Warlubie
k. miasta Grudziądza, zjazd WARLUBIE, 10 min. od trasy A1
https://hanzapalac.pl/

CZAS WARSZTATÓW:

16 godzin uczestnictwa1
w tym 4 godziny szkolenia i 12 godzin warsztatów

LICZBA UCZESTNIKÓW:

maksymalnie 50 osób
decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona opłatą
ostateczna ilość miejsc związana jest z dostępnością miejsc noclegowych

PROGRAM SZKOLENIA/WARSZTATÓW

Prezentacja zmodyfikowanej metody wyceny gruntów leśnych - szkolenie 2 godziny.

Prezentacja uproszczonej metody wyceny drzewostanów - szkolenie 2 godziny.

Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości leśnych - warsztaty 4 godziny.

Pomiar drzewostanu i drzew oraz obliczenia miąższości i wartości w praktyce
- warsztaty 6 godzin, w tym zajęcia terenowe.

Drzewa i zadrzewienia w wycenie nieruchomości rolnych i budowlanych dla komornika
- warsztaty 2 godziny.
HARMONOGRAM SPOTKANIA:
dzień pierwszy, piątek, 6 września 2019 r.








przyjazd do Hotelu Hanza Pałac Wellness&SPA**** do godziny 9.30
10.00 – 11.30 szkolenie (2 godziny)
11.30 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 13.30 szkolenie (2 godziny)
13.30 – 15.00 zakwaterowanie i lunch
15.00 – 18.00 warsztaty (4 godziny)
około 19:00 kolacja grillowa

zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego
doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych godzina uczestnictwa jest jednostką
czasową trwającą 45 minut
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dzień drugi, sobota, 7 września 2019 r.










8.00 – 9.00 śniadanie
9.30 – 11.00 warsztaty (2 godziny)
11.00 – 11.30 przerwa kawowa, wykwaterowanie
11.30 – 13.00 warsztaty(2 godziny)
13.00 – 14.00 lunch
14.00 – 15.30 warsztaty (2 godziny)
15.30 – 15:45 przerwa kawowa
15.45 – 17.15 warsztaty (2 godziny)
17.15 – zakończenie szkolenia, powrót

W związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz treścią
§2 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające
wypełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego poprzez:

ukończenie organizowanych przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych warsztatów
w trakcie których co najmniej 80% czasu kształcenia stanowiły zajęcia praktyczne wykonywane pod
nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy
warsztat, w wymiarze 12 godzin (liczba punktów 6) - §2 pkt. 1 rozporządzenia ,

ukończenie szkolenia, w wymiarze 4 godzin (liczba punktów 2) - §2 pkt. 2 rozporządzenia,
z zakresu zagadnień, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

przy wniesieniu opłaty do 31 lipca 2019 r.
700 zł dla członków SRM w Bydgoszczy i 850 zł dla pozostałych uczestników,

przy wniesieniu opłaty do 16 sierpnia 2019 r.
780 zł dla członków SRM w Bydgoszczy i 930 zł dla pozostałych uczestników.
Opłata obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe, nocleg w pokoju dwuosobowym
(proszę o zgłaszanie mailem uzgodnionych w parach preferencji względem zakwaterowania),
śniadanie, 2 lunche, przerwy kawowe, kolację grillową.
Osoby, które chciałyby zakwaterować się dzień wcześniej, lub przedłużyć pobyt, proszone
są o bezpośredni kontakt z Hotelem Hanza Pałac Wellness&SPA**** i dokonanie rezerwacji
oraz opłat za dodatkowe dni pobytu bezpośrednio poprzez recepcję hotelu.
Opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:
50 1020 1462 0000 7702 0125 8458
Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, potwierdzony wniesieniem opłaty na konto
SRM w Bydgoszczy – 16 sierpnia 2019 r. Liczba miejsc ograniczona. Informacja
o zamknięciu listy zostanie zamieszczona na stronie Stowarzyszenia - srm.bydgoszcz.pl
Zgłoszenie uczestnictwa (imię, nazwisko, numer uprawnień i dane do rachunku) proszę przesłać
pocztą elektroniczną na adres: grzesiak@srm.bydgoszcz.pl
Serdecznie zapraszamy. W imieniu Zarządu
Joanna Grzesiak
Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy
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