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Warszawa, dnia 29 września 2017r.

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na 5 godzinne szkolenie
otwarte nt:

„Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające
z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości”.
Termin szkolenia: 28 października 2017 roku (sobota godz. 10.30-15.00)
Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.
Wykładowca: mgr Jarosław Kowszuk, prawnik, wieloletni pracownik merytoryczny związany
z nieruchomościami oraz sferą publiczną. Ma państwową licencję zarządcy nieruchomości.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.
Autor licznych publikacji z zakresu nieruchomości. Ekspert internetowego forum dyskusyjnego Prawo i
nieruchomości publiczne, publicysta i redaktor merytoryczny miesięcznika branżowego "Administrator".
Autor i prowadzący różne szkolenia, dotyczące nieruchomości m.in. prowadził zajęcia na praktykach
przygotowujących do uzyskania państwowej licencji zarządcy nieruchomości. W swojej pracy pełnił m.in.
takie funkcje, jak zastępca naczelnika w Wydziale Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy, zastępca kierownika Administracji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Był członkiem komisji partycypacyjnej TBS Mokotów m.st.
Warszawy. Obecnie jest kierownikiem Zespołu ds. Powierzonych Nieruchomości w Zakładzie
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. We wcześniejszej pracy
przygotowywał m.in. interpretacje prawa (postanowienia), wydawane przez organy podatkowe. Dyrektor
Fundacji Instytut Studiów nad Prawem i Gospodarką.
Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany po nadesłaniu przez Państwa problemów
i wątpliwości, z którymi spotykają się Państwo w codziennej praktyce przy stosowaniu ustawy o Krajowym
Zasobie Nieruchomości. Dlatego, też zwracamy się z prośbą o jednoczesne nadsyłanie wraz
z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione
podczas szkolenia.
Koszt szkolenia od osoby wynosi: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł / 472,03 zł netto)
*Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających
składki członkowskie.
Cena szkolenia została skalkulowana dla grupy min. 20 osobowej i obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały
szkoleniowe oraz lunch i napoje podczas przerw. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają
we własnym zakresie.
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Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie
i przesłanie co najmniej na 5 dni przed szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz
znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy
uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:
1.W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez dniem terminu zajęć
zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
2.W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 5
dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.
Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110
UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych
szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed
danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

