
                                                                                                                                            Płock, 11.04.2016 r. 

 

Protokół nr 1- 04/ 2016   z  zebrania Zarządu Oddziału  w Płocku PSRWN               

       Uczestniczyli: 

            Prezes Oddziału Adam Iller, sekretarz  Janusz Rosuł, skarbnik Małgorzata Kroczewska,  
            Anna Mysiak, Zofia Chojnacka, Sebastian Gaza 
 
            Zebranie poświęcone było głównie organizacji kursu specjalistycznego pod nazwą: Metodyka wyliczania  
       wartości służebności przesyłu na tle szkód infrastrukturowych oraz określania wartości bezumownego 
       korzystania z nieruchomości;  odbyło się na terenie  Hotelu Czardasz w Płocku. 
          

      Przebieg zebrania: 

I. W pierwszej części spotkania Zarządu Oddziału, z menadżerem Hotelu Czardasz, objaśnił on wstępną 
ofertę w zakresie aprowizacji dla uczestników kursu, planowanego na 24-25 czerwca 2016 roku 
- omówiono warunki zakwaterowania uczestników kursu i wykładowców 
- przedstawiciel Hotelu Czardasz poinformował o możliwościach korzystania z dodatkowych serwisów 
  Hotelu (w cenie) w terminie trwania kursu specjalistycznego 
- prezes Oddziału Adam Iller podjął negocjacje w imieniu Zarządu Oddziału w zakresie cen za usługi,  
   w tym stawek hotelowych dla uczestników kursu 
- przedstawiciel Hotelu Czardasz przedstawi do wyboru 6 opcji menu obiadowego i 3 grilla 
- ustalono zakończenie uzgodnień szczegółów, związanych z organizacją kursu specjalistycznego  
  w  Hotelu Czardasz, w ciągu najbliższego tygodnia  
- członkowie Zarządu Oddziału zadeklarowali iż sami zorganizują udział w części artystycznej, 
  umówionego przez siebie DJ - a  

II. W drugiej części spotkania (wewnętrzne Zarządu Oddziału) dokonano wstępnej kalkulacji kosztów 
zamierzonego przedsięwzięcia - organizacji kursu, ustalono odpłatność dla poszczególnych grup 
uczestników: 
-  380 zł członkowie Oddziału Płockiego PSRWN 
-  500 zł rzeczoznawcy majątkowi  zrzeszeni w Stowarzyszeniach PFSRM 
-  500 zł  plus VAT 23% ( pozostali uczestnicy)  
 

III. Ustalono, iż ostateczne rozstrzygniecie wyboru opcji oraz pozostałe szczegóły, zostaną podane drogą  
e-mail przez prezesa Oddziału 
 

IV. Omówiono kwestie przygotowania materiałów szkoleniowych (wersja podstawowa - papier), wersje 
rozszerzone na nośniku elektronicznym sumptem uczestnika 
   

V. Omówiono   dystrybucję  zaproszeń, oraz przyjmowanie zgłoszeń przez kol. Sebastiana Gaza; oprócz 
kanałów dystrybucji zbiorowych (do PFSRM i Oddziałów PSRWN) należy wysłać zaproszenia indywidualne 
dla byłych uczestników szkoleń spoza  Oddziału Płockiego PSRWN  

 
VI. Zaakceptowano wniosek prezesa o wystąpienie do Zarządu Głównego PSRWN o przyznanie Odznaki 

Honorowej PSRWN dla trzech rzeczoznawców majątkowych, członków Oddziału Płockiego PSRWN 
(kol. Radosława Kowalczyka, kol. Zbigniewa Rychlika i kol. Zbigniewa Malickiego).  
 

            
                                                               

Protokołował: Janusz Rosuł 

 

 


