
zaprasza na kurs specjalistyczny: 
 

CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO  
JAKO BIEGŁEGO SĄDOWEGO - WYBRANE ZAGADNIENIA 

 

Wykładowca:  
Zdzisław Małecki - rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 20, uznany 

ekspert prawa nieruchomościowego w Polsce. Założyciel i wieloletni przewodniczący 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Współzałożyciel Polskiej 
Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jej były wiceprezydent w latach 2000 
- 2003. Przewodniczący Komisji Standardów Zawodowych PFSRM w latach 1993 - 2006. 
Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, kierujący sekcją dla 
rzeczoznawców majątkowych w Ministerstwie Infrastruktury w latach 1999 - 2005. Wieloletni 
biegły z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Izby Skarbowej w Poznaniu. 
Przewodniczący Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2007- 2009. Członek Państwowej Komisji 
Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.  
  

Termin i miejsce: 

9-10 października 2015 roku  

Hotel Czardasz **** SPA & Wellness 

09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 62b 

http://www.hotelczardasz.pl 

(Dojazd: na stronie hotelu zakładka KONTAKT- LOKALIZACJA - WYZNACZ TRASĘ) 

e-mail: recepcja@hotelczardasz.pl.  

tel. +48 24 366 56 88,  

      +48 24 367 20 47 

fax +48 24 366 56 89 - 89    

 
 
 

 

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO: 

Dzień pierwszy - 09.10.2015 r. (9 godzin edukacyjnych) 

godz. 8.55 - 9.00 otwarcie 

godz. 9.00 - 10.30  
 Realizacja czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego  

- zasady ogólne 
 

godz. 10.30 - 10,45 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 
 

godz. 10.45 - 12.15  
 Realizacja czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego  

- zasady ogólne, cd  
 

 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o zniesienie 
współwłasności nieruchomości 

 

godz.12.15 - 13.00 obiad  
 

http://www.hotelczardasz.pl/


godz. 13.00 - 14.30  
 

 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o zniesienie 
współwłasności nieruchomości, cd 

 

godz. 14.30 - 14,45 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 
 

godz. 14,45 - 16.15  
 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o dział spadku 

lub podział majątku 
 

godz. 16.15 - 16,30 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 
 

godz. 16.30 - 17.15  
 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o dział spadku 

lub podział majątku, cd 
 

godz. 18.30 - 01.00  
 

 Uroczysta kolacja przy muzyce z DJ oraz pokaz taneczny  
(tańce latynoamerykańskie oraz standardowe)  
 

 

Dzień drugi - 10.10.2015 r. (9 godzin edukacyjnych) 
 

godz. 9.00 - 10.30  
 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o dział spadku 

lub podział majątku - cd 

 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o wypłatę 
zachowku  

godz. 10.30 - 10,45 przerwa (kawa, herbata, woda mineralna, słodycze) 
 

godz. 10.45 - 12.15  
 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o wypłatę 

zachowku, cd  

 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu  
o przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 k.c.  

godz. 12.15 - 12.30 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 

 godz. 12.30 - 14.00  
Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o określenie  
wartości nakładów w  ustawie o gospodarce nieruchomościami 

godz. 14.00 - 15.00 obiad  
 

godz. 15.00 - 16.30  
 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o określenie  

wartości nakładów w  ustawie o gospodarce nieruchomościami, cd 
 

godz. 16.30 - 16.45 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 
 

godz. 16.45 - 17.00  
 Czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o określenie  

wartości nakładów w  ustawie o gospodarce nieruchomościami, cd 
 

Łączny czas zajęć - 18 godz.  
 

Odpłatność za kurs specjalistyczny:  

 650 zł - rzeczoznawcy majątkowi (członkowie PSRWN Oddział w Płocku 550 zł)                         



 799,50 zł brutto (650 zł + podatek VAT 23%) - pozostali uczestnicy,  

obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe (obszerny konspekt 340 str.), 
obiady, kawę, herbatę, wodę mineralną i słodycze oraz uroczystą kolację. 
 

Zgłoszenia prosimy przesłać, po opłaceniu należności przelewem na konto podane 
w załączonej karcie zgłoszenia, w terminie do dnia 02.10.2015 r. (ilość 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 

Nocleg uczestnicy rezerwują i pokrywają koszty we własnym zakresie (w cenie 
noclegu: śniadanie, parking, pływalnia, sauny) 

Dla uczestników kursu specjalistycznego wynegocjowano ceny:  

- pokoje jednoosobowe (internet vi-fi, tv sat.) - 170,00 zł (w tym VAT 8%) 
- pokoje dwuosobowe (internet vi-fi, tv sat.)   - 200,00 zł (w tym VAT 8%) 

Kontakt Hotel Czardasz ****:  

e-mail: recepcja@hotelczardasz.pl.  
tel. +48 24 366 56 88,  
      +48 24 367 20 47 
fax +48 24 366 56 89 - 89    
 

Hotel Czardasz **** oferuje również odpłatnie zabiegi SPA, zabiegi kosmetyczne, 
kosmetyki oraz grę w kręgle na swojej dwutorowej kręgielni. 

 

                                                                                   W imieniu Zarządu Oddziału:  

        Prezes PSRWN Oddział Płock   
                                                                                                  Adam Iller 

 
 
 

Z A P R A S Z A M Y 
 

mailto:jrosul@interia.pl

