
 

 
Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowane 

w dniach 14 – 17 maj 2019 r. 

4-dniowe szkolenie dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowych pt.: 

 

Walne Zgromadzenie w Spółdzielni Mieszkaniowej w 2019 r.  

Prawne problemy techniczne i eksploatacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych 

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych w 2019r. 
 

W programie szkolenia m. in. : 

 

Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia  w spółdzielni mieszkaniowej  po nowelizacji 

Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. 

 

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, stan techniczny nieruchomości, a wypadki i 

naprawienie szkód przez spółdzielnię mieszkaniową. 

 

Książka obiektu budowlanego, kontrole okresowe 

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza Zarządu, pracowników i członków RN w zakresie naruszenia 

ochrony danych osobowych 

 

Wykładowca: 

 

Dariusz Wociór – radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie 

(PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty 

wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. 

Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia 

Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową 

w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa spółdzielczego m.in. 

Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca. 

 

Miejsce szkolenia: Hotel Tristan, ul. Rybacka 17, 82-110 Kąty Rybackie 

 

Koszt: 1599 zł brutto/osoba  - termin płatności 01.05.2019 r. 

 

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń ! 

 

Informacje i Zapisy: 

Telefon 32 700 79 23 

Komórka 731 81 81 31 

Mail: biuro@kcrp.pl 

 

ZAPRASZAMY Krajowe Centrum Rachunkowo Podatkowe Karol Lentas 

 

 

 

 

 



 

 
 

Formularz Zgłoszeniowy 

 

Walne Zgromadzenie w Spółdzielni Mieszkaniowej w 2019 r.  

Ustawa z dnia 06.12.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów. 

 Ochrona Danych Osobowych w Spółdzielniach Mieszkaniowych w 2019r. 

 

Termin szkolenia 14 -17 maj 2019 r. 

Miejsce szkolenia 
Hotel Tristan& SPA, ul. Rybacka 17 

 82-110 Kąty Rybackie 

Cena szkolenia 1599 zł brutto* 

Państwa dane  rozliczeniowe: 

Nazwa spółdzielni/firmy: 
 

 

Adres:  

NIP:  

Forma płatności Przedpłata po otrzymaniu faktury 01.05.2019 r. 

Osoby zgłaszane na szkolenie 

Lp. Imię i Nazwisko: Pokój 
Telefon bezpośredni 

do osoby zgłaszanej: 

Adres email do osoby 

zgłaszanej: 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

4.     

5.     

 

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50-100 % - 

(szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie 731 818 131 lub 32 700 79 23) 

 

Dopłata do pokoju 1 – os. -120 zł za cały pobyt 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (32) 700 79 19 lub mailowo na adres biuro@kcrp.pl 

 

(Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest do dnia 26.04.2019 r.) 

 

…….……………. 

Data i podpis 

 


