
 

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

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

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców  Wyceny Nieruchomo ści Oddział w  Szczecinie  
zaprasza na szkolenie na temat: 

 

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)  
- NOWE REGULACJE W WYBRANYCH STANDARDACH ZAWODOWYCH  

 
 KSWS 4 "Okre ślanie warto ści słu żebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne 

korzystanie z nieruchomo ści na potrzeby urz ądzeń przesyłowych” 
 

KSWS 5 "Okre ślanie warto ści ograniczonych praw rzeczowych" 
 

które odb ędzie si ę  
w dniu 31 maja 2014 r. w Szczecinie 

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejno ść zgłosze ń 
 

Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi 

Prowadz ący: mgr in ż. Radosław Gaca  

rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Komisji Standardów Polskiej 
Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 

 

Miejsce: 
 

DOM PRACY TWÓRCZEJ  (dawny Dom Nauczyciela) 
ul. Śląska 4, 70-431 Szczecin  

Czas:  31.05.2014 r. sobota – 9.00 do 16.30 - 8 godzin edukacyjnych  

Odpłatno ść: Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi: 270 zł i obejmuje materiały dla 
uczestników, zimne i ciepłe napoje oraz ciastka w trakcie szkolenia, obiad, 
certyfikat uczestnictwa. 

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 26 maja 2014 r . na konto 
Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656   
z dopiskiem na przelewie „szkolenie 31.05.2014 r. ”  

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia 
do dnia 26.05.2014r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na 
nr 91 484 70 68 



 
 

Program szkolenia 
 

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)  
- NOWE REGULACJE W WYBRANYCH STANDARDACH ZAWODOWYCH   

 

 KSWS 4 "Okre ślanie warto ści słu żebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z nieruchomo ści na potrzeby urz ądzeń przesyłowych” 

 

KSWS 5 "Okre ślanie warto ści ograniczonych praw rzeczowych"  
 

31 maja 2014 r.  
 

1. Wprowadzenie do problematyki standaryzacji – 1 godz. edukacyjna.  

2. Omówienie zmian i kierunków rozwoju standardów zawodowych w Polsce i na 
świecie w tym informacja o aktualnych pracach Komisji Standardów – 1 godz. 
edukacyjna.  

3.  Omówienie bieżących prac nad Standardami – 1 godz. edukacyjna.  

4.  Omówienie Standardu KSWS 4 "Określanie wartości służebności przesyłu oraz 
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń 
przesyłowych” 3 godz. edukacyjne.  

5.  Omówienie KSWS 5 "Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych" – 
2 godz. edukacyjne.  

 


