Oferta szkolenia

WLR Training Group | wlr.com.pl

Ustawa o gospodarce nieruchomościami
po nowelizacji z lipca 2017 r.
23 kwietnia 2018 r.
Dobry Hotel, Al. Grunwaldzka 229, Gdańsk
Program szkolenia:
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017r. (nowe zasady aktualizacji
operatu szacunkowego, rozszerzenie obowiązku publikacji wykazów, tryb bezprzetargowy, zasady
odliczania nakładów przy aktualizacji, opłaty adiacenckie, umarzanie i rozkładanie na raty należności
Skarbu Państwa)
Ustawa o gospodarce nieruchomościami a Krajowy Zasób Mieszkaniowy
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego a postępowanie nieruchomościowe

Wykładowca:
Sędzia Mirosław Gdesz - Sędzia i Wydziału WSA w Warszawie, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
doktor nauk prawnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru
gospodarki nieruchomościami, niekwestionowany i ceniony ekspert w tej dziedzinie. od 1 grudnia 2012 - sędzia
i Wydziału WSA w Warszawie.W latach 2011 - 2012 - Naczelnik Wydziału w Biurze Orzecznictwa NSA. od 1 lipca 2011 delegacja do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. w latach 2009 - 2011 – sędzia w Wojewódzki Sądzie
Administracyjnym w Warszawie. w latach 2005 - 2009 – Assesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Warszawie. w latach 1998 – 2004 – prawnik w Ministerstwie Infrastruktury (wcześniej Urząd Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast. od 2005 – współpracuje z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa . od 2006 – członek
grupy naukowej Planning, Law and property Rights Academic Association (w latach 2006-2010 sekretarz tej
organizacji). Od 2000 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych w zakresie prawa nieruchomości, przeprowadzał
wielokrotnie szkolenia dla wszystkich dużych miast w Polsce w zakresie prawa nieruchomości, urzędów wojewódzkich.
Szkoli adwokatów i radców prawnych z prawa nieruchomości.

Harmonogram:
09:45 - 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 16:30
16:30

Rejestracja i przywitanie uczestników
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Lunch
Szkolenie
Zakończenie szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: WLR@WLR.COM.PL lub faksem: 22 632 47 18

Ustawa o gospodarce nieruchomościami po nowelizacji z lipca 2017 r.
23 kwietnia 2018 r. Dobry Hotel, Al. Grunwaldzka 229, Gdańsk
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres firmy:

Tel:

Fax:

 Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika

E-mail:

Uwagi:

PDF na adres e-mail: …………………………………..……………

 Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Cena uczestnictwa
 590 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 7 czerwca 2018
 690 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 7 czerwca 2018

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty
należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. Nieodwołanie zgłoszenia
lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż
14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR
Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną
niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona
ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w zakresie
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr
133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą
z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo
do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW
Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Sp. z o. o.. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :

 w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c

ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. nr 710 z późniejszymi zmianami) *

 w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz.
1722 z późniejszymi zmianami).*

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Sp. z o. o.
ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa, tel.: 22 632 47 17, fax: 22 632 47 18

wlr.com.pl

