
 

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 
RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

Oddział w Szczecinie 
70-206 Szczecin,  ul. Dworcowa 19,  tel/fax 91 484 70 68 

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruch omości Oddział w Szczecinie 
zaprasza na szkolenie 

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH I ZADRZEWIONYCH 
 

które odb ędzie si ę  
w dniu 12 stycznia 2013 r. w Kliniskach 

 
SZKOLENIE ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z ROZPORZ ĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 30 LIPCA  2010 W 

SPRAWIE STAŁEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZEZ RZECZ OZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH, POŚREDNIKÓW W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI (DZ. U. NR 140, POZ. 945) 

 
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejno ść zgłosze ń 

 
Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy 

nieruchomości, analitycy rynku nieruchomości, urzędnicy państwowi 
i samorządowi 

Prowadz ący: Jacek Nowak  

Rzeczoznawca majątkowy (od 1994r), leśnik, praktyk, zatrudniony na 
stanowisku Głównego Księgowego w LP, wykładowca studiów podyplomowych, 
praktyk zawodowych, szkoleń przeznaczonych dla rzeczoznawców 
majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców. 

Miejsce: 
 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, 

os. Pucko 1 

72-123 Kliniska 
 

Czas:  12.01.2013 r. sobota – 9.00 do 15.45 - 8 godzin edukacyjnych (6 teoretycznych 
i 2 terenowe), 

Po szkoleniu ognisko noworoczne w zadaszonej, oświetlanej wiacie 
z atrakcyjnym ciepłym posiłkiem (w menu m.in. zupa gulaszowa, szaszłyki 
wieprzowe z warzywami, polędwiczki w miodzie w zaprawie ognistej, pasztet 
z jelenia, kiełbasa z dzika i inne) - przewidywany czas – do godz. 18.00 

Odpłatno ść: Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi: 260 zł i obejmuje materiały dla 
uczestników przygotowane w formie elektronicznej (prezentacja), w części 
terenowej do dyspozycji uczestników pojedyncze egzemplarze średnicomierza, 
wysokościomierza, tablice miąższości drzew stojących, tablice przyrostowe, 
świder presslera itp. zimne i ciepłe napoje oraz ciastka i owoce w trakcie 
szkolenia, udział w spotkaniu przy ognisku po szkoleniu z posiłkiem, certyfikat 
uczestnictwa. 

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 7 stycznia 2013 r . na konto 
Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656   
z dopiskiem na przelewie „szkolenie 12.01.2013 r. ”  

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia 
do dnia 7.01.2013r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl  



 
 

Program szkolenia 
WYCENA NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH I ZADRZEWIONYCH 

 
12 stycznia 2013 r. w Kliniskach 

 

 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: 

1. Podstawowe informacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami leśnymi  

i zadrzewionymi,         1 godz. 

2. Dokumentacja urządzeniowo-leśna (dostępne materiały publiczne na temat stanu  

techniczno użytkowego nieruchomości z naniesieniami roślin wieloletnich),    2 godz. 

3. Wycena nieruchomości leśnych,       1 godz. 

4. Wycena zadrzewień, pojedynczych drzew – sposoby ustalania parametrów  

technicznych naniesień roślinnych ,       1 godz.  

5. Rośliny wieloletnie i ich wycena na terenach zurbanizowanych (trawniki, nasadzenia  

roślin ozdobnych , drzewa  krzewy owocowe itp.)     1 godz. 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 

1. Cechy rozpoznawcze poszczególnych gatunków drzew w stanie bezlistnym  1 godz. 

2. Ustalanie parametrów technicznych nasadzeń (wysokość, pierśnica,  

miąższość, wiek  i wartość drewna)       1 godz. 



 

………………………. dnia ………….. 
 
…………………………………..... 
imię i nazwisko  
 
..................................................... 
adres 
 
…………………………………. 
(nr licencji RzM) 
 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 
Wyceny Nieruchomo ści Oddział w 
Szczecinie 
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 
tel/fax. 91 4847068 
e-mail: biuro@psrwn.szczecin.pl 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam udział w szkoleniu na temat: 
 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH I ZADRZEWIONYCH 
 
 
 
 

które odbędzie się w dniu 
12.01.2013 r. 

 
 

Proszę o wystawienie rachunku wg poniższych danych:: 

Nazwa odbiorcy rachunku …………………………………………………………………. 

Adres …………………………………………………………………................................. 

Nr NIP …………………………………………………………….……............................... 

 

 

………………………………….. 

(podpis) 

 

* P – licencja z po średnictwa, Z – licencja z zarz ądzania, RzM – uprawnienia zawodowe 

 
 

Zgłoszenie prosimy przesła ć mailem na adres : biuro@psrwn.szczecin.pl , lub faxem na nr 91 48 47 068 

 


