
 

Lublin, dnia 6 czerwca 2022 r. 

 

ZAPROSZENIE 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie serdecznie zaprasza 

w dniach 2-3 lipca 2022 r. na warsztaty, które odbędą się w Zwierzyńcu. 

 

TEMATYKA  

1. PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI – KRYSTYNA KRÓL (2- GODZ.).  

 

2. PRAKTYCZNE ZASADY WYCENY DRZEWOSTANU LEŚNEGO – ALEKSANDER ZAWALSKI (2- GODZ.). 

 

 
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 2018r. 
poz. 811) uczestniczy warsztatów otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 

4 godzin edukacyjnych (2 punkty za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje 
zawodowe). 
 

MIEJSCE SZKOLENIA:  

HOTEL ROZTOCZE, 22-470 ZWIERZYNIEC, UL. PARTYZANTÓW 11. 

 

KOSZT UCZESTNICTWA: (PRZY GRUPIE 30 OSÓB) 

• 300,00 zł   – dla członków Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Lublinie,          
którzy opłacili składki członkowskie, 

• 400,00 zł – dla pozostałych uczestników. 
• 50,00 zł –   dopłata do pokoju jednoosobowego.  
 

KOSZT UCZESTNICTWA OBEJMUJE:  
– nocleg w pokojach dwu- i trzyosobowych, śniadanie, obiady, kolacja w formie biesiady grillowej, 
spływ kajakami w dniu 2 lipca, wycieczka rowerowa w dniu 3 lipca. 
 
 

TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU I DOKONANIA WPŁATY:  
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. (Karta zgłoszenia w załączeniu),  
e-mail: valuers.lublin@gmail.com lub listownie na adres RSRM w Lublinie 20-072 Lublin,  

ul. Czechowska 4, (tel. 81-532-26-31).  
 
 

 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu RSRM w Lublinie 

 

Dariusz Patkowski 

 
 
 
W załączeniu: karta zgłoszenia  

REGIONALNE STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W LUBLINIE  

20-072 Lublin, ul. Czechowska 4; tel./fax (81) 532-26-31; e-m 

 

ail: valuer 

 

s.lublin@gmail.com 



 
 

Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia  
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców 
Majątkowych w Lublinie 20-072 Lublin, ul. Czechowska 4.  
• Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/a danych osobowych („dane”) należ kierować na adres 
valuers.lublin@gmail.com.pl lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej.  
• Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i realizacją szkoleń, a także w 
celu wydania dokumentów poświadczających odbycie szkolenia oraz w celach księgowych - § 6 ust. 1 pkt. a, 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.  
• Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane 
profilowaniu.  
• Administrator w celu organizacji i realizacji szkolenia, wydania zaświadczenia, prowadzenia dokumentacji 
szkoleniowej oraz w celach archiwizacyjnych przetwarza następujące Pani/Pana dane: imię/imiona, nazwisko, 
adres, telefon kontaktowy, e-mail, nr uprawnień, dane do rachunku Podanie powyższych danych jest wymagane 
przy rejestracji na szkolenie  

• Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 
danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator 
zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).  
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty przeprowadzenia szkolenia, 
liczone od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia przeprowadzenia szkolenia  
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy RODO.  
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



     R A M O W Y   P R O G R A M   S Z K O L E N I A 

 

 

Od - Do Program szczegółowy 

02.07.2022 (sobota) 

1000-1030 Rejestracja uczestników 

            1030 Otwarcie szkolenia  (Przewodniczący RSRM w Lublinie ) 

1030- 1200 Warsztaty (Aleksander Zawalski) 

           1300 Obiad 

           1400-1700 Spływ kajakami po rzece Wieprz 

           1900 – 2300 Biesiada grillowa 

03.07.2022 r. (niedziela) 

1000 - 1130 Warsztaty (Krystyna Król) 

1200 – 1400 Wycieczka rowerowa 

1415 Obiad 

1500 Zakończenie szkolenia i rozdanie świadectw. 

 

 


