
Organizator szkolenia:   

 

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Radomiu 
26-600 Radom, ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1, NOT, pokój 107 

e-mail: stowarzyszenie@rzeczoznawcy.radom.pl, 

konto bankowe: 44 1240 5703 1111 0010 3278 7662 

 

 

………….…………………………    
(imię i nazwisko) 

........................................ 
( numer uprawnień ) 

………………….…………………  

( adres ) 

…………………………..………… 
( telefon, poczta e-mail ) 

                                                   …………, dnia………... 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
Zgłaszam udział w szkoleniu na temat: 

 
„SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZESYŁOWE”  
prowadzący r.pr. Piotr Zamroch - specjalizuje się w prawie energetycznym i problematyce prawnej 

nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki urządzeń przesyłowych. W codziennej praktyce zajmuje się 
bieżącym doradztwem, prowadzeniem sporów sądowych oraz negocjacji. Działa w charakterze eksperta przy Izbie 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. Specjalizuje się w zakresie szkoleń adresowanych 
do sędziów, pełnomocników procesowych, rzeczoznawców majątkowych oraz pracowników działów nieruchomości 
przedsiębiorców przesyłowych, od 2013 r. współpracuje wspólnie z rzeczoznawcami zrzeszonymi w Polskiej Federacji 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, nad doskonaleniem metodologii określania wartości służebności przesyłu, 
będąc współautorem standardu zawodowego w tym przedmiocie. 

 

w dniu 23.11.2019 r. (sobota) w godz. 9.00-15.30 - 8 godzin edukacyjnych (4 pkt.)  

w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18 

 

Jednocześnie informuję że kwotę: 

 250 zł - rzeczoznawcy majątkowi * (członkowie PSRWN Oddział w Radomiu 100 zł*),  
 307,50 zł brutto (250 zł + podatek VAT 23%) - pozostali uczestnicy. 

tytułem kosztów udziału za ww. przekazałem/am na konto Stowarzyszenia: 

PSRWN Oddział w Radomiu BANK PEKAO SA Nr 44 1240 5703 1111 0010 3278 7662 

Upoważniam do wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu   podpis uczestnika/ firmy 

Firma:…………………………………… 
 
Adres:…………………………………… 
 
NIP ……………………………………… 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku mojej rezygnacji po 18.11.2019 r. organizator nie zwraca 

dokonanej wpłaty. 

Kontakt telefoniczny w sprawie szkolenia – Agnieszka Żukowska-Kowalik, tel. kom. 696 999 462. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym formularzu przez Zarząd PSRWN 

Oddział w Radomiu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883 

ze zm.                                                                                                                                                 

  podpis ................................................... 


