
 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH  
W SZCZECINIE  

zaprasza na obchody jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia wraz ze szkoleniem 

w uroczej Puszczy Barlineckiej: 

 
„Wycena lasów i roślin ozdobnych”  

szkolenie 12 godzinne (w tym 8 godzin warsztatów) 
 

Barlinek 7-8 października 2022 r. (piątek - sobota) 
 
 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:   prof. Andrzej Nowak,   dr Władysław Górka 

  

Miejsce obchodów jubileuszu 25-lecia i szkolenia:   

Hotel Barlinek ul. Jeziorna 14, 74-320 Barlinek 

 

Program obchodów jubileuszu 25-lecia i szkolenia w załączniku 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 811), uczestnicy szkolenia 
otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 12 godzin edukacyjnych w tym 8 warsztatów. 

ODPŁATNOŚĆ: 
600,00 zł   dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie 
600,00 zł + 23% VAT   dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM 

850,00 zł    dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych 
850,00 zł + 23% VAT   dla pozostałych osób bez uprawnień zawodowych 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 16 sierpnia 2022 r.  
należy przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc 

ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat) 

Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 21.09.2022 r. przelewem na konto 
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie 

44 1020 4795 0000 9402 0078 3464 
 
 
 

 

 

 

http://www.hotelbarlinek.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7AqVSe4sWmtBWSKALHL9dYVVazcifQi_6b0k5I7C-175Jg/viewform


 

 

Odpłatność za udział w szkoleniu obejmuje: 

• Materiały szkoleniowe 

• Serwis kawowy podczas szkolenia 

• Obiad – w piątek 7 października 

• Uroczysta kolacja w formie bankietu – w piątek 7 października 

• Obiad – w sobotę 8 października 
nie obejmuje kosztów noclegów 

 
Pokoje należy rezerwować telefonicznie bezpośrednio w hotelu Barlinek, tel. 665 144 700  
(na hasło „szkolenie rzeczoznawców”): 

• pokój 1-osobowy: 200,00 zł / doba ze śniadaniem 

• pokój 2- osobowy: 330,00 zł / doba ze śniadaniem 
 

Goście hotelowi uczestniczący w szkoleniu nieodpłatnie będą mogli korzystać z zaplecza 
SPA/Wellness: 

• Sauna sucha, 

• Sauna IR, 

• Tężnia solankowa, 

• Sala fitness ze sprzętem firmy TechnoGym. 

oraz rabatu 10% z gabinetów odnowy biologicznej. 

 
W załączeniu: 

• Zaproszenie na szkolenie 

• Program szkolenia 

• Formularz zgłoszeniowy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7AqVSe4sWmtBWSKALHL9dYVVazcifQi_6b0k5I7C-175Jg/viewform

