
     zaprasza na szkolenie 
 

WYCENA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH 
I PRAW ZOBOWIĄZANIOWYCH 

 
Wykładowca:  
Monika Nowakowska  - rzeczoznawca maj ątkowy, numer uprawnie ń 
zawodowych 126, członek Warszawskiego Stowarzyszeni a Rzeczoznawców 
Majątkowych.  
     Prowadząca szkolenie kierowała zespołem który opracował Krajowy Standard 
Wyceny Specjalistyczny (KSWS) - Określenie wartości ograniczonych praw 
rzeczowych (od dnia 8 kwietnia 2014 roku zalecany do stosowania przez 
rzeczoznawców majątkowych).  
 

Termin i miejsce:  
27 marca 2015 roku   
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne HOTEL HERMAN  
09-402 Płock, ul. Sienkiewicza 30  
internet:www.hotelherman.pl  
 

Program szkolenia: 
godz. 8.55 - 9.00 otwarcie szkolenia 
 

godz.  9.00 - 10.30  
1. Wiadomo ści ogólne 

1.1. Wprowadzenie 
1.2. Podstawy prawne    

 

godz. 10.30 - 10.45 przerwa ( kawa, herbata, ciastka kruche, woda mineralna )  
 

godz.  10.45 - 12.15  
2. Wycena ograniczonych praw rzeczowych 

2.1. Użytkowanie 
2.2. Służebność gruntowa, słu żebność osobista 
2.3. Służebność przesyłu    
2.4.  Zastaw 
2.5. Hipoteka 
2.6. Spółdzielcze własno ściowe prawo do lokalu   

 

godz.12.15 - 13.00 obiad  
 

godz.  13.00 - 14.30  
3. Wycena prawa do żywocia 
4. Podsumowanie - okre ślanie tre ści praw do nieruchomo ści i metod wyceny 

 

godz. 14.30 - 14.45 przerwa ( kawa, herbata, ciastka kruche, woda mineralna )  



 
 
godz. 14.45 - 16.15 
  

5. Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS) -  „Okre ślanie warto ści 
ograniczonych praw rzeczowych” 

6. Przykłady: 
6.1. Określenie warto ści słu żebności gruntowej 
6.2. Określenie warto ści rynkowej spółdzielczego własno ściowego prawa do 
lokalu 

Łączny czas szkolenia - 8 godz.   

Odpłatno ść za szkolenie, w wysokości:  
� 160 zł - członkowie PSRWN Oddział w Płocku,                          

� 200 zł - członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniach PFSRM,  

� 246 zł brutto (200 zł + podatek VAT 23%) - pozostałe osoby,  

obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, obiad,  
w czasie przerw kawę, herbatę, napoje i słodycze. 
 

Zgłoszenia prosimy przesła ć, po opłaceniu nale żności przelewem na konto 
podane w zał ączonej karcie zgłoszenia, w terminie do dnia 20.03. 2015 r. ( ilo ść 
miejsc ograniczona ) na adres: 
 

Janusz Rosuł  
09 - 408 Płock, ul. Borowicka 1B  
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: jrosul@interia.pl 
tel. 24 264 85 61, 
tel. kom. 606 481 308 

Mapka dojazdowa (uwaga - ulica Sienkiewicza jednokierunkowa ) 

  

 

    Prezes PSRWN Oddział Płock   
                                                                                               Adam Iller 

 

Z A P R A S Z A M Y 


