
 
 Harmonogram XVI szkolenia „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen”  
 
Doba hotelowa i zakwaterowanie od godziny 15:00 dnia 13-10-2022r i trwa do 15-10-2022 do godziny 12:00 

 

Godz.  Prelegent  Tematyka  Liczba godzin  

13-10-2022 - czwartek 

10:00 – 10:45  Rejestracja i wydawanie materiałów  

10:45 – 11:00  Wystąpienie przedstawiciela Hotelu Gołębiewski  

11:00 – 12:30  Lech Tarnawski Rynek nieruchomości 
apartamentowych w Karkonoszach 
– czyli (w) co jest grane 

2 

12:30 – 12:45  Przerwa kawowa 

12:45 – 14:15  Marzenna Mikołajczak-Chumek 
Mirosław Chumek 

Przykłady wycen w postępowaniach 
administracyjnych. 

2 

14:15 – 15:00  Obiad  

15:00 – 16:30  Robert Dobrzyński Komisja Arbitrażowa i Komisja 
Odpowiedzialności Zawodowej - 
podobieństwa i różnice - procedury 
działania i sposoby postępowania 

2 

16:30 – 16:45  Przerwa kawowa 

16:45 – 18:15  Robert Dobrzyński c.d. Komisja Arbitrażowa i Komisja 
Odpowiedzialności Zawodowej - 
podobieństwa i różnice - procedury 
działania i sposoby postępowania 

2 

20:00 – 1:00  Kolacja bankietowa  

14-10-2022 – piątek 

9:00 – 10:30   Maria Jaworska-Tarnawska Odszkodowania za poniesioną 
rzeczywistą szkodę, w związku z 
uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmianą (art. 36.1. Ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) 

2 

10:30 – 10:45  Przerwa kawowa 

10:45 – 12:15  Olaf Hamberger Biegły w sądowym postępowaniu 
egzekucyjnym – wycena 
nieruchomości na potrzeby 
protokołu opisu i oszacowania 

2 

12:15 – 12:30  Przerwa  

12:30 – 14:00  Olaf Hamberger Biegły w postępowaniu 
upadłościowym- wycena 
składników majątkowych 
wchodzących w skład masy 
upadłości 

2 

14:00 – 15:00  Obiad  

15:00 – 16:30  Tomasz Luterek Wyceny dla potrzeb postępowania 
egzekucyjnego – wybrane 
zagadnienia 

2 

16:30 – 16:45  Przerwa  



16:45 – 18:15  Paweł Drelich Wycena elektrowni wiatrowych na 
potrzeby postępowania 
podatkowego w zakresie podatku 
od nieruchomości. 

2 

19:00  Kolacja  

15-10-2022– sobota 

09:00 – 10:30  Katarzyna Bugaj-Kotterba Odpowiedzialność cywilna i karna 
biegłego sądowego za błędną opinię 
- możliwości i zakres mediacji w 
zakresie roszczeń kierowanych 
wobec biegłego. 

2 

10:30 – 10:45  Przerwa 

10:45-12:15  Wojciech Rogowski Określenie wartości prawa najmu 
lokalu mieszkalnego. (Sposoby 
określania rynkowego czynszu 
najmu lokalu mieszkalnego. Jak 
określić okres trwania stosunku 
najmu? Jak uwzględnić wartość 
pieniądza w czasie?) 

2 

12:15-12:30 Przerwa 

12:30-14:00 Mateusz Grębowicz 
Grażyna Grzyb 

Wycena lasu w oparciu o metody 
empiryczne wyceny drzewostanów 
za pomocą ogólnie dostępnych 
narzędzi, takich jak: Wskaźniki 
wyceny wartości drzewostanu 
opracowane przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa, cenę średnią 
1m drewna podawaną przez GUS 
oraz aplikację Bank Danych” oraz 
analiza sporządzonego operatu 
szacunkowego na zlecenie 
Nadleśnictwa. 

2 

14:00-15:00 Obiad 

 Zakończenie szkolenia i wydawanie świadectw  

  

 


