
 

 
Szanowni Państwo,  

mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowane 

w dniach 19-22 października 2020 r. w Krynicy Zdrój 

4-dniowe szkolenie dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych pt.: 

 

Działalność techniczno eksploatacyjna i gospodarka finansowa w spółdzielni 

mieszkaniowej. RODO i ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych.. 
 

W programie szkolenia m. in. : 

 

- Działalność techniczno eksploatacyjna w spółdzielni mieszkaniowej. 

- Nowe przepisy dotyczące kontroli okresowych 

- Pozwolenie na budowę i zgłoszenie 

- Odpady niekomunalne i BDO 

- Internetowa baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

- Ewidencja odpadów w od 1 lipca 2020 r. 

- Resurs dźwigów 

- Kto jest uprawniony do przeprowadzenia resursu 

- Zasady przeprowadzenia resursu 

- Umowa o roboty budowlane i prace remontowe: 

- Klauzule zabezpieczające interesy inwestora / zamawiającego 

- Fotowoltaika – problemy prawne 

- Gospodarka finansowa w spółdzielni mieszkaniowej. 

- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a przyjęcie planu gospodarczego 

- Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia 

 
 

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. w 

dzienniku Rzeczpospolita. Autor publikacji m.in.: Działalność Spółdzielni Mieszkaniowych.  

(Wydaw. CH Beck 09/2017). Doświadczony i lubiany wykładowca. 
 

 

Miejsce szkolenia:  19-22.10.2021 r.  

ul. Czarny Potok 28, 33-380 Krynica-Zdrój. 

 

Koszt: 1599 zł brutto/osoba  - termin płatności 05.10.2021 r. 

 

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń ! 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

Działalność techniczno eksploatacyjna i gospodarka finansowa w spółdzielni 

mieszkaniowej. RODO i ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Termin szkolenia 19-22.10.2021 r. 

Miejsce szkolenia ul. Czarny Potok 28, 33-380 Krynica-Zdrój. 

Cena szkolenia 1599 zł brutto 

Państwa dane  rozliczeniowe: 

Nazwa spółdzielni/firmy: 
 

 

Adres:  

NIP:  

Forma płatności Przedpłata po otrzymaniu faktury 05.10.2021 r. 

Osoby zgłaszane na szkolenie 

Lp. Imię i Nazwisko: 
Telefon bezpośredni 

do osoby zgłaszanej: 
Adres email do osoby zgłaszanej: 

1. 
 

 
  

2. 
 

 
  

3. 
 

 
  

4.    

5.    

6.    

 

 

(Program i termin szkolenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. 

Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest do dnia 05.10.2020 r.) 

 

…….……………. 

Data i podpis 

Informacje i Zapisy: 

 

Telefon 32 700 79 23 

Komórka 731 81 81 31 

Mail: biuro@kcrp.pl 

ZAPRASZAMY Krajowe Centrum Rachunkowo Podatkowe Karol Lentas 


