LUBUSKIE STOWARZYSZENIE
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
W GORZOWIE WLKP.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Nadbrzeżna 17 p. 46
tel.(0-95) 7208193 fax. (095)7208194
biuro@lsrm.pl

Zaproszenie
zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu na temat:

PROBLEMY WARSZTATOWE
- PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE, NORMY
POWIERZCHNIOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA
10-11 października 2019 r. (czwartek - piątek )
rozpoczęcie 10.10 o godz. 9.00

TERMIN:

MIEJSCE:

Leśniczówka Przyłęsko

Szkolenie obejmuje 12 godzin edukacyjnych - warsztatów
które poprowadzą:
1. Podejście porównawcze - Zbigniew Januszewski
2. Normy powierzchniowe – Katarzyna Piechocka
3. Odpowiedzialność zawodowa – Janusz Mojsiewicz
Pierwszy dzień ma charakter typowo szkoleniowy, prowadzony przez wykładowcę, drugiego
dnia dwa tematy, po omówieniu przez prowadzących planujemy dyskusję z wymianą
poglądów i doświadczeń oraz próbą ujednolicenia metod postępowania.
Szczegółowy program w załączeniu.
Szkolenie spełnia wymogi doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa
w art. 175 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
i realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych
rzeczoznawców majątkowych.

KOSZT UCZESTNICTWA:

550,00 zł dla członków LSRM w Gorzowie Wlkp.
650,00 zł dla pozostałych osób

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe (częściowo w wersji
drukowanej, częściowo w elektronicznej), zaświadczenie o odbytym
szkoleniu, wyżywienie w trakcie trwania szkolenia (serwis kawowy, obiady,
śniadanie), uroczystą kolację w dn. 10.10.2019r. oraz nocleg 10/11 października.

Standardowo nocleg w pokojach 2-3 osobowych, nocleg w pokoju 1- osobowym za
dodatkową opłatą 75,0 zł. Osoby, które planują przyjechać w dniu 09.10.2019 mogą przy
zgłoszeniu zarezerwować dodatkowy nocleg, koszt razem ze śniadaniem 95,0zł.
Zgłoszenie:

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 września 2019r.
na adres e-mail: biuro@lsrm.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.
W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłata:

Wpłatę prosimy dokonać na konto
GBS w Gorzowie Wlkp. 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001

W imieniu Zarządu LSRM
Jadwiga Graczyk
Przewodnicząca Zarządu LSRM
Mapka dojazdu:

NIP 599-23-93-470

Konto GBS w Gorzowie Wlkp. 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001

PROGRAM WARSZTATÓW
DZIEŃ PIERWSZY
Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.
Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.
PROWADZĄCY ZBIGNIEW JANUSZEWSKI
Lp.
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Tytuł zajęć
Zestawienie nieruchomości podobnych do wycenianej:
 Wartość nieruchomości a jej cena – z VAT czy bez VAT.
 Ceny przeciętne i możliwy sposób ich ustalania.
 Zmiana poziomu cen transakcyjnych wskutek upływu czasu.
 Cechy rynkowe, ich wagi i oceny.
 Dobór nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
Tytuł realizowany przy uwzględnieniu:
a) przepisów prawa,
b) orzecznictwa sądowego.
Pomiar podobieństwa nieruchomości:
 Formuła określania miary podobieństwa nieruchomości.
 Wyznaczenie znormalizowanych ocen stanu cech rynkowych.
 Wyznaczenie współczynnika miary podobieństwa nieruchomości.
 Granica miary podobieństwa nieruchomości.
Cel i zakres analizy rynku nieruchomości:
 Zakres badań.
 Rodzaj i obszar rynku lokalnego.
 Poznanie cen nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
 Poznanie cech nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
Tytuł realizowany przy uwzględnieniu:
a) aplikacji i bazy danych cen transakcyjnych,
b) przepisów prawa,
c) orzecznictwa sądowego.
Zasada interpolacji i ekstrapolacji – hipotetyczny przedział cenowy.
 Zasada interpolacji.
 Zasada ekstrapolacji.
 Hipotetyczny przedział cenowy
Wycena nieruchomości metodą porównywania parami.
Tytuł ilustrowany przykładami.
Wagi cech rynkowych ustalane z wykorzystaniem:
 badania preferencji uczestników rynku,
 współczynników korelacji Spearmana.
Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej.
Tytuł ilustrowany przykładami.
Wagi cech rynkowych ustalane z wykorzystaniem:
 badania preferencji uczestników rynku,
 współczynników korelacji Spearmana.
Wycena nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku:
Tytuł ilustrowany przykładami.
Określanie wartości zestawionych do porównania nieruchomości metodą najmniejszych
kwadratów [KMNK].
Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.

Czas

1 godz.

1 godz.

1 godz.

2 godz.

1 godz.

1 godz.

1 godz.

Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do
analizowanej kwestii przykładów.
Każdy przykład wyceny nieruchomości będzie poddany ocenie za pomocą odchylenia
standardowego i współczynnika korelacji.
Przykłady wyceny nieruchomości prezentowane będą z wykorzystaniem formularzy
8 ekranowych aplikacji arkuszy kalkulacyjnych wykonanych przez prowadzącego
szkolenie.
Każdy uczestnik otrzyma:
 Plik – Podręcznik_2019.pdf – „Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym”.
 Plik – Prezentacja_2019.pdf – „Jak unikać błędów spotykanych w operatach
szacunkowych”.
Razem:

8 godz.

DZIEŃ DRUGI
Uporządkowanie wiedzy z zakresu norm powierzchniowych - 2 godziny
PROWADZĄCA KATARZYNA PIECHOCKA
1. Prawne zasady przeprowadzania obmiaru powierzchni użytkowej budynków lub ich części,
krótki przegląd obowiązujących norm i przepisów.
2. Przykłady obliczania powierzchni użytkowej przy zastosowaniu różnych norm wraz
z omówieniem występujących różnic.
3. Problemy warsztatowe – dyskusja i wymiana doświadczeń, jak poradzić sobie z ograniczoną
możliwością pozyskiwania danych o powierzchniach użytkowych obiektów porównawczych,
próba ujednolicenia metod postępowania.
Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego – 2 godziny
PROWADZĄCY JANUSZ MOJSIEWICZ
4. Krótkie przedstawienie procedury postępowania KOZ w przypadku złożenia skargi .
5. Najczęstsze zarzuty dotyczące niewłaściwego wykonywania przez rzeczoznawcę czynności
zawodowych i ich ocena przez komisję.
6. Dyskusja na temat zakresu informacji o nieruchomościach umieszczanych w operacie
szacunkowym.
INFORMACJA O WYKŁADOWCACH
Zbigniew Januszewski – upr. rzeczoznawcy majątkowego nr 1212, autor wielu publikacji z zakresu
wyceny nieruchomości, twórca i administrator bazy danych i aplikacji pn.: „Rejestr cen, czynszów
i wartości nieruchomości” w Urzędzie Miasta Lublin. Wieloletni arbiter w zakresie oceny operatów
szacunkowych w PFSRM i SRM w Lublinie, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Katarzyna Piechocka – upr. rzeczoznawcy majątkowego nr 7435, od 2005r. uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, od 2006r. Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m. Gorzowa Wlkp., od 2009r. prowadzi
zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych gorzowskich uczelni ze specjalności zarządzanie
nieruchomościami oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Janusz Mojsiewicz – upr. rzeczoznawcy majątkowego nr 1077 i zarządcy nieruchomości nr 57,
w ubiegłych latach członek komisji arbitrażowej Lubuskiego SRM, obecnie członek Komisji
Odpowiedzialności Zawodowej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień I
9.00 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 –17.00
18.30

przyjazd i zakwaterowanie
warsztaty
przerwa kawowa
warsztaty
przerwa kawowa
warsztaty
obiad
warsztaty
uroczysta kolacja

Tematyka warsztatów
Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.
Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.

Dzień II
10.00 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 13.15
13.30

warsztaty
przerwa kawowa
warsztaty
obiad

Tematyka warsztatów
Blok I – Uporządkowanie wiedzy z zakresu norm powierzchniowych
Blok II – Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

ZGŁOSZENIE
UCZESTNICTWA W SZKOLENIU W DNIACH
10-11.10.2019r. W GORZOWIE WLKP.

PROBLEMY WARSZTATOWE
- PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE, NORMY
POWIERZCHNIOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA
Imię i nazwisko...............................…………………………..………...................

Adres .......................................................................................................................

Tel . ......................................e-mail……………...............................................
Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego…………………………………..
Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu w dniach 10-11 października 2019r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do wystawienia rachunku
oraz wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Data …………………….. 2019r.

Podpis …………………….…….

Zał. – potwierdzenie wpłaty
(konto: 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001 GBS w Gorzowie Wlkp.)

Dane do faktury (firma, NIP):
Firma:
................................................................…..............................................................................
Adres:
...........................................................……….............................................................................
NIP .........................................................………................................

