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Verba volant scripta manent
słowa ulatują,
zapiski pozostają

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
wszyscy - wszystkim ślą życzenia,
drzewa - ptakom, ptaki – drzewom,
tchnienie wiatru - płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku;
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w
darze.
Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
wszyscy - wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie,
noc igliwia zapach niesie.
Seweryn Krajewski

Tą piękną pieśń S. Krajewskiego przesyłam Koleżankom i Kolegom
z najlepszymi życzeniami świątecznymi
Stanisław Różanka
Sekretarz Generalny PSRWN
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
 Posiedzenie Zarządu Głównego PSRWN 20.11.2012.
W dniu 20 listopada 2012 r. odbyło się w posiedzenie Zarządu
Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny
Nieruchomości. W obradach wzięło udział 13 członków Zarządu
Głównego.
Porządek obrad:
1) Otwarcie posiedzenia
2) Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3) Omówienie listu Prezydenta PFSRM Krzysztofa Bratkowskiego.
4) Omówienie tekstu odpowiedzi PSRWN przygotowanej przez
Profesora Andrzeja Hopfera
i Kol. Tomasza Telegę.
5) Decyzje dotyczące kandydatów na przewodniczących i członków
komisji federacyjnych.
6) Uroczystość 20-lecia w Opolu oraz wnioski i odznaczenia
Kolegów w Opolu
7) Ustalenie składu delegacji na:
a)
Radę Krajową
17-18.12.2012 rok
b)
Uroczystości w Opolu 24-25.11.2012 rok
8) Gratulacje dla nowego Zarządu Oddziału Warszawskiego.
9) Zakończenie obrad.
Przebieg obrad.
Prezydent prof. Andrzej Hopfer zaproponował, aby jako pierwsze
omówić punkty: 6 i 8 porządku zebrania.

Ad.6
Uroczystość 20-lecia w Opolu oraz wnioski i odznaczenia
Kolegów w Opolu i w Warszawie – Marek Ślusarczyk i
Magorzata Skąpska.
Kol. Marek Ślusarczyk serdecznie zaprosił na jubileusz Oddziału
Opolskiego PSRWN. Podkreślił, że uroczystość jest doskonałą okazją
do uhonorowania wielu zasłużonych członków Oddziału.
Problemem jest ustanowiony limit honorowania maksymalnie 3
osób rocznie. Kol. Marek Ślusarczyk poprosił o uchylenie uchwały
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ograniczającej przyznawanie honorowych odznak PSRWN. Na
zakończenie swojej wypowiedzi Kol. Marek Ślusarczyk wręczył
uczestnikom zebrania pamiątkowe, jubileuszowe przypinki
Oddziału Opolskiego oraz podał wykaz 13 osób, dla których wnosi o
odznaczenia.
Prezydent Prof. Andrzej Hopfer podkreślił, że jest to bardzo słuszna
inicjatywa oraz zaznaczył, że Oddział w Opolu rzadko występował z
wnioskami o odznaczenie członków.
Następnie głos zabrała Kol. Małgorzata Skąpska, która zaprosiła na
uroczystość jubileuszową Oddziału Warszawskiego, która odbędzie
się 12 grudnia 2012 roku w Sali „E” Warszawskiego Domu Technika
NOT przy ulicy Czackiego 3/5. Zarząd Oddziału przy tej okazji
również wystąpił o uhonorowanie 12 członków odznakami PSRWN.
W głosowaniu jednomyślnie przegłosowano uchylenie ustawy
ograniczającej liczbę honorowanych członków w roku oraz przyjęto
uchwałę dotyczącą wykazu osób, którym z Oddziału w Opolu i w
Warszawie przyznano Złote Odznaczenia Honorowe PSRWN.
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

I. Złotą Odznakę Honorową PSRWN otrzymują Członkowie
Oddziału PSRWN w Opolu:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aleksander
Czesław
Zbigniew
Wanda
Dorota
Zbigniew
Janusz
Tadeusz
Henryk
Kazimierz
Franciszek
Marta
Kazimierz

Chabałowski
Dąbrowski
Dyl
Dunaj
Hoffmann
Kaczmarek
Kurzyca
Lachowicz
Malisz
Mróz
Prochot
Twardowska
Prokop

nr leg.

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

II. Złotą Odznakę Honorową PSRWN otrzymują Członkowie
Oddziału PSRWN w Warszawie:
1. Zbigniew
Baranowski
nr leg.
262
2. Anna
Beer-Zwolińska
263
3. Jan
Bielański
264
4. Barbara
Kaczmarczyk
265
5. Barbara
Lipska
266
6. Iwona
Malchrowicz-Kulągowska
267
7. Roman
Markola
268
8. Anna
Mierzwicka
269
9. Edward
Oszmiański
270
10. Anna
Pogorzelska
271
11. Daniela
Rządzińska
272
12. Piotr
Wendorff
273
Ad.8
Gratulacje dla nowego Zarządu Oddziału Warszawskiego.

Prezydent prof. Andrzej Hopfer poinformował zebranych, że w dniu
07.11.2012 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
powołało nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego w składzie:
Małgorzata Skąpska
- Prezes
Stanisław Kolanowski
- Wiceprezes
Bożena Hopfer
- Sekretarz
Renata Maroszek
- Skarbnik
Jerzy Filipiak
- Członek Zarządu
Tadeusz Kościuk
- Członek Zarządu
Grażyna Wojciechowska - Zastępca Członka Zarządu
Ewa Babula
- Zastępca Członka Zarządu
oraz komisje statutowe
Komisja Rewizyjna:
Bohdan Stępień
- Przewodniczący
Wanda Spychalska
Członek Komisji
Grażyna Borowska
Członek Komisji

5

Sąd Koleżeński:
Sylwia Hilarowicz
Jan Bielański
Daniela Rządzińska

-

Przewodniczący
Członek
Członek

Komisja Opiniodawczo – Rozjemcza:
Grażyna Wojciechowska
Przewodniczący
Monika Nowakowska
Członek Komisji
Bogdan Stępień
Członek Komisji
Anna Beer-Zwolińska
Członek Komisji
Stanisław Kolanowski
Członek Komisji
Tadeusz Kościuk
Członek Komisji
Bożena Hopfer
Członek Komisji
Renata Maroszek
Członek Komisji
Wanda Spychalska
Członek Komisji
Anna Pogorzelska
Członek Komisji

Prezydent Prof. Andrzej Hopfer złożył gratulacje nowemu
Zarządowi Oddziału Warszawskiego.

Ad. 3
Omówienie listu Prezydenta PFSRM Krzysztofa Bratkowskiego
– Kol. Tomasz Telega.
Tomasz Telega, omówił najważniejsze aspekty pisma od Prezydenta
Krzysztofa Bratkowskiego. Powiedział, że propozycje zawarte w
piśmie nie są zgodne z ustaleniami na ostatniej Radzie Krajowej.
Głównym tematem była przedłużana kadencja Komisji
Arbitrażowej. Tomasz Telega podkreślił, że kadencyjność dotyczy
wszystkich i Zarządu Głównego i Komisji, a odkładanie wyborów
jest niezgodne ze statutem. Stowarzyszenia powinny mieć
możliwość wpływania na skład Komisji. Podkreślił, iż wybory są
obowiązkowe, daje to możliwość weryfikacji osób oraz oceny ich
pracy. Skład osobowy Komisji oraz agend może pozostać taki sam,
ale niech zostanie wybrany demokratycznie.
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Ad.4
Omówienie tekstu odpowiedzi PSRWN przygotowanej przez
Profesora Andrzeja Hopfera i Kol. Tomasza Telegę.
Głos zabrał Kol. Tomasz Telega, który poddał pod rozważenie
celowość istnienia Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W obecnym stanie
Komisja jest nie do zaakceptowania.
Prezydent Andrzej Hopfer stwierdził, że nie powinno się używać
argumentu, że Komisja Arbitrażowa dostarcza Federacji dochodów.
Zaznaczył, że oczywiście trzeba martwić się o dochody Federacji, ale
w myśl ustawy powinno się dokonywać oceny operatów w terenie.
Podkreślił, że forma listu PRSWN jest odpowiednia, ale nie wie czy
spowoduje on jakąkolwiek reakcję. Trzeba przedłożyć
konstruktywne propozycje i rozwiązania.
Kol. Danuta Jędrzejewska - Szmek stwierdziła, że jest negatywnie
zaskoczona listem od Federacji. Postulowała, aby postawić kilka
konkretnych wniosków, a pismo Kol. Tomasza Telegi załączyć, jako
uzasadnienie.
Kol. Stanisław Kolanowski stwierdził, że Komisja nie wydaje
opinii tylko jednoinstancyjne orzeczenia, a w takim wypadku jest to
naruszenie prawa. W tym stanie rzeczy Komisja jest ułomna i
niezgodna ze statutem. Wprowadzenie dwuinstancyjności jest
konieczne. Podkreślił, że tego rodzaju orzeczenia mają skutki
prawne i do pracy w tym zakresie należy przygotować
odpowiednich ludzi. Komisja, jeżeli ma pozostać, wymaga
gruntownej przebudowy. Kol. Stanisław Kolanowski nie widział też
powodów, dla którego Stowarzyszenie ma nie udzielić rekomendacji
dotychczasowemu Przewodniczącemu Komisji Arbitrażowej Panu
Iwo Betke.
Głos zabrała Kol. Małgorzata Skąpska, która zaznaczyła, że
Komisja Arbitrażowa przy Federacji na dziś jest potrzebna. Trzeba
ją reformować, a nie likwidować. Podkreśliła jednak, że sprawy
przede wszystkim powinny być kierowane do Komisji
Arbitrażowych przy oddziałach. Dopiero, gdy te nie podejmą się
działania, sprawy powinny trafiać do Komisji Arbitrażowej przy
Federacji. To rozładuje napięcie narastające wokół Komisji
Arbitrażowej i jednocześnie umniejszy jej znaczenie. W przypadku,
gdy oddział nie ma działającej przy nim Komisji Arbitrażowej,
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sprawę należy przekazać do innego oddziału. Kol. Małgorzata
Skąpska zaznaczyła, że Zarząd powinien udzielić rekomendacji Iwo
Betke, charakteryzując go, jako człowieka, który dąży do zmian.
Kol. Krzysztof Lewandowski podkreślił, że to nie jest atak
personalny na Przewodniczącego Iwo Betkę, tylko zwrócenie uwagi
na przedłużającą się kadencję Komisji. Wybranie Iwo Betkę na
przewodniczącego na kolejną kadencję, powinno odbyć się w
wyniku wyborów. Przedłużanie kadencji jest niezgodne ze statutem.
Głos zabrał Kol. Zygmunt Zygmuntowicz, który stwierdził, że
propozycja Kol. Małgorzaty Skąpskiej jest rozsądna i najwłaściwsza.
Należy ustalić termin na dokonanie zmian w Komisji. Jednocześnie
Kol. Zygmunt Zygmuntowicz wycofał się z kandydatury na
przewodniczącego Komisji Arbitrażowej. Podkreślił jednak, że jego
rezygnacja nie oznacza, że jest to przyzwolenie do działania Komisji
bez uprzednich wyborów.
Kol. Jerzy Lewandowski poddał pod rozwagę, czy w ogóle trzeba
występować o likwidację Komisji Arbitrażowej PFSRM, jeżeli nikt
nie poprze tego wniosku. Może to osłabić pozycję PSRWN.
Kol. Henryk Paszkowski poinformował o licznych sprawach
toczących się w Ministerstwie Infrastruktury. Wymienił między
innymi deregulację dwóch zawodów – pośrednika i zarządcy w
obrocie nieruchomości. Podkreślił, że nie jest to dobry moment na
likwidację Komisji Arbitrażowej.
W dyskusji Kol. Jerzy Filipiak podkreślił, że funkcją ruchu
zawodowego jest ochrona rzeczoznawcy. Podkreślił, że w tym
momencie w Federacji tworzy się struktura, która próbuje
zarządzać i czerpać profity. Trzeba przywrócić idee ruchu
zawodowego. Komisja powinna zostać, ale nie można nazywać jej
Komisją Arbitrażową.
Prezydent Prof. Andrzej Hopfer podsumował dyskusję i
podkreślił konieczność sformułowania wniosku o przebudowę
Komisji Arbitrażowej PFSRM z wyznaczeniem terminu dokonania
tych zmian oraz o umieszczeniu punktu wyborów w grudniowym
programie Rady Krajowej.
Na zebraniu jednogłośnie ustalono, że wnioski oraz list jako
uzasadnienie należy złożyć do Rady Krajowej zamiast wysyłać do
Prezydenta PFSRM.
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Ad. 5
Decyzje dotyczące kandydatów na przewodniczących i
członków komisji federacyjnych.
Zebranie Zarządu PSRWN ustaliło, że w przypadku rezygnacji Kol
Zygmunta Zygmuntowicza z kandydatury na przewodniczącego
Komisji
Arbitrażowej
należy
udzielić
rekomendacji
dotychczasowemu przewodniczącemu Panu Iwo Betke.
Ad. 7
Ustalenie składu delegacji na:
Radę Krajową
- Andrzej Hopfer
- Tomasz Telega

Uroczystości w Opolu
- Tomasz Telega
- Krzysztof Lewandowski

-

17-18.12.2012 rok

-

24-25.11.2012 rok

Ad.9
Zakończenie obrad.
Prezydent Prof. Andrzej Hopfer podziękował wszystkim za
przybycie i z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzył
wszystkim dużo zdrowia i szczęścia.
Końcowym etapem posiedzenia był uroczysty obiad z lampką wina.
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Jubileusz XX –lecia Opolskiego Oddziału PSRWN

W dniu 24 listopada 2012 r. w Hotelu Arkas w Prószkowie
k/Opola obchodzono uroczyście Jubileusz XX–lecia działalności
Opolskiego Oddziału PSRWN. Uroczystości jubileuszowe połączone
były z listopadowym szkoleniem na temat „Wycena wartości lasu,
drzew pojedynczych i drzewostanów. Wycena drzew na terenach
zurbanizowanych”.
Blisko 80 uczestników z wielkim zainteresowaniem wysłuchało
wykładów dr inż. Roberta Zygmunta – leśnika, rzeczoznawcę
majątkowego. Tematyka leśna zawsze należała do wiedzy
specjalistycznej wymagającej skupienia, jednak zaproszony
prelegent zaprezentował ją w sposób przejrzysty i, co najważniejsze,
prosty. Oprócz zaznajomienia się z informacjami teoretycznymi oraz
uwarunkowaniami prawnymi regulującymi wycenę, słuchacze mogli
także w plenerze poznać walory praktyczne szacowania drzew.
Okrągła rocznica istnienia Oddziału w Opolu była okazją
przypomnienia członkom Oddziału oraz innym uczestnikom historii
Oddziału w Opolu PSRWN. Historia Opolskiego Oddziału jest ważna
dla całego naszego Stowarzyszenia, bowiem jak zauważył Zygmunt
Bojar, pierwszy Prezes Zarządu Oddziału „Byliśmy wówczas
pierwszym w kraju Oddziałem Terenowym Polskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości z siedzibą Zarządu Głównego
w Olsztynie”.
Każdy z przybyłych na uroczystości jubileuszowe otrzymał
wydaną przez Zarząd Oddziału w Opolu okolicznościowe
opracowanie pt. „Dwadzieścia lat działalności Oddziału w Opolu”.
Świętowanie 20-tych urodzin Oddziału upamiętnił prof. Andrzej
Hopper, Prezydent PSRWN, przesyłając list gratulacyjny dla
członków Opolskiego Oddziału, w którym wspomniał głównych
liderów zawiązania się w sierpniu 1992 r. Oddziału w Opolu:
Zygmunta Bojara, Zbigniewa Białka oraz Marka Taranowicza.
Zarząd Główny oraz Prezydenta PSRWN godnie reprezentował Pan
Krzysztof Lewandowski – Wiceprezydent PRSWN.
Obchody jubileuszowe w Prószkowie były prowadzone przez
Marka Ślusarczyka (obecny Prezes Zarządu Oddziału), wspólnie z
Zygmuntem Bojarem i Zbigniewem Białkiem (byłymi Prezesami
Zarządu Oddziału). Przygotowana została prezentacja ukazująca m.
in. dokumenty i działania powstającego Opolskiego Oddziału. Na
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początku omawiania historii przedstawiono listę członkówzałożycieli Oddziału z zebrania założycielskiego, które odbyło się 16
sierpnia 1992 r. Lista uczestników tego zebrania dotyczyła 100osobowej grupy członków, spośród których do dnia dzisiejszego
pozostało 18 członków-założycieli. Są to:
1. Białek Zbigniew
2. Bojar Zygmunt
3. Chabałowski Aleksander
4. Dąbrowski Czesław
5. Dunaj Wanda
6. Dyl Zbigniew
7. Hoffmann Dorota
8. Kaczmarek Zbigniew
9. Kurzyca Janusz
10. Lachowicz Tadeusz
11. Malisz Henryk
12. Mróz Kazimierz
13. Olszowy Jerzy
14. Prochot Franciszek
15. Prokop Kazimierz
16. Twardowska Marta
17. Witczyk Henryk
18. Żmuda Jan
Na wniosek Zarządu Oddziału w Opolu uchwałą Zarządu
Głównego PSRWN 13 członków-założycieli zostało odznaczonych
złotymi honorowymi odznakami PSRWN za zasługi dla
Stowarzyszenia. Są to: Aleksander Chabałowski, Czesław Dąbrowski,
Zbigniew Dyl, Wanda Dunaj, Dorota Hoffmann, Zbigniew Kaczmarek,
Janusz Kurzyca, Tadeusz Lachowicz, Henryk Malisz, Kazimierz Mróz,
Franciszek Prochot, Kazimierz Prokop i Marta Twardowska.
Sobotnie popołudnie było też okazją wspomnienia i
przypomnienia różnych innych działań, inicjatyw i prac Zarządu
Oddziału, i członków Oddziału.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wydawanie przez Zarząd
Oddziału zeszytów aktualnych przepisów prawnych bardzo
przydatnych szczególnie w pierwszym okresie działalności
Stowarzyszenia, jak również Biuletynu pt. „WIADOMOŚCI” Oddziału
w Opolu pod redakcją kol. Jana Żmudy Przewodniczącego Komisji
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ds. Szkolenia i Wydawnictw. W periodyku tym odnotowane zostały
wszystkie działania Zarządu Oddziału oraz Zarządu Głównego, co
stanowi obecnie cenną kronikę Opolskiego Oddziału.
Jubileusz zakończył się uroczystą kolacją, podczas której była
okazja do dalszych wspomnień przy muzyce. Była także możliwość
obejrzenia kilkuset zdjęć wykonanych przez członków Oddziału, w
tym głównie przez kol. Jana Kępę.

Jubileusz XX-lecia to okazja, aby stwierdzić, że działania
Zarządów Oddziału na przestrzeni wszystkich 7 kadencji były
znaczące, zwłaszcza te w pierwszych latach. Praca Zarządów
Oddziału, ale także innych członków sprawiała, że Opolski Oddział
zawsze był organizacją, która na Opolszczyźnie skupiała liczną
grupę (ponad 100-osobową) rzeczoznawców majątkowych i była
dostrzegana na forum ogólnokrajowym. W najbliższym czasie
Zarząd Oddziału w Opolu wyda księgę pamiątkową z obchodów
jubileuszu XX-lecia Oddziału w Opolu.
Opracował Marek Ślusarczyk
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Jubileusz XX –lecia Oddziału Warszawskiego PSRWN

W dniu 12 grudnia 2012 r. w Domu Technika NOT przy ulicy
Czackiego 3/5 w Warszawie w Sali „E” odbyła się uroczystość
obchodów XX–lecia Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Jubileusz był połączony ze
spotkaniem opłatkowym członków i sympatyków naszego
Stowarzyszenia. Dla gości przygotowano wiele miłych niespodzianek.
Tradycyjnie dla przypomnienia dobrej atmosfery z zeszłorocznej Wigilii
członkowie Oddziału przygotowali własne potrawy i wypieki.
Obchody jubileuszowe były prowadzone przez Prezes Zarządu
Panią Małgorzatę Skąpską, która przedstawiła historię powstawania
Oddziału Warszawskiego PSRWN oraz wspomniała głównych twórców
powstania jesienią 1992 r. Oddziału w Warszawie: Wacława
Kłopocińskiego i Mariana Szymańskiego. Dziś Oddział liczy 105 osób
i pozostaje najliczniejszym Oddziałem PSRWN. Jubileuszowe spotkanie
połączone z opłatkową kolacją, było także okazją do przypomnienia
różnych innych działań, inicjatyw i prac Zarządu Oddziału i jego
członków. Przemówienia Pani Prezes wysłuchało blisko 45 uczestników.
Każdy z przybyłych na uroczystość jubileuszową otrzymał pamiątkowy
kubek oraz pamięć przenośną z logo Polskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.
Z okazji XX-lecia Oddziału Prezydent PSRWN Prof. Andrzej
Hopfer wystosował list gratulacyjny dla członków Warszawskiego
Oddziału. Podkreślił ważną rolę Oddziału w organizowaniu pierwszych
egzaminów, doskonałą organizację szkoleń i ich wysoki poziom. Zarząd
Główny oprócz Prezydenta PSRWN godnie reprezentował Pan Krzysztof
Lewandowski – Wiceprezydent PRSWN, który złożył gratulacje Pani
Prezes Oddziału oraz wręczył pamiątkową statuetkę.
W uroczystości wzięli również udział Prezydent Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan Krzysztof Bratkowski,
oraz przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, były
Prezes PFSRM Pan Wacław Baranowski. Prezydent Krzysztof
Bratkowski w imieniu Federacji złożył serdeczne gratulacje i
podziękowania za wieloletni wysiłek utrzymania wysokiego poziomu
wiedzy specjalistycznej, a także za skupianie środowiska oraz ochronę
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zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Na koniec swojego wystąpienia
wręczył Pani Prezes pamiątkową statuetkę.
Na uroczystości obecni byli również: Prezes Mazowieckiego
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Pan Leszek Siemienowicz, który
podkreślił
dobrą,
wieloletnią
współpracę
zaprzyjaźnionych
Stowarzyszeń oraz podarował upominkową książkę pt. „Było takie
miasto – Warszawa na starych pocztówkach” autorstwa Rafała
Bielskiego. Gościnnie pojawił się także Prezes Stowarzyszenia
Geodetów Polskich Stanisław Cegielski, który pogratulował ciepłej i
życzliwej atmosfery i życzył samych sukcesów.
Przy okazji jubileuszu Kol. Zbigniew Baranowski wzniósł również
toast za zdrowie Kol. Stanisława Różanki, który w tym roku obchodził
85 urodziny. Podkreślił jego nieoceniony wkład w życie Stowarzyszenia
i życzył dużo zdrowia.
Na wniosek Zarządu Oddziału w Warszawie uchwałą Zarządu
Głównego PSRWN 12 członków zostało odznaczonych Złotymi
Honorowym Odznakami PSRWN za zasługi dla Stowarzyszenia. Są to:
Anna Beer-Zwolińska, Daniela Rządzińska, Jan Bielański, Piotr
Wendorff, Roman Marcola, Anna Pogorzelska, Anna Mierzwicka,
Zbigniew Baranowski, Barbara Lipska, Edmund Oszmiański, Barbara
Kaczmarczyk, Iwona Malchrowicz-Kulągowska.
Prezes Oddziału Warszawskiego Pani Małgorzata Skąpska złożyła
wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie zgodnie z tradycją wszyscy
uczestnicy spotkania wzajemnie łamali się opłatkiem i składali
indywidualne życzenia. Jubileusz XX-lecia Oddziału Warszawskiego
połączony z kolacją wigilijną był doskonałą okazją do wspomnień.
Uroczystość, która przebiegała w niezwykle ciepłej i
sympatycznej atmosferze, uświetnił występ osiemnastoosobowego
chóru. Podczas 30 minutowego występu został zaprezentowany szeroki
repertuar kolęd. Miłą i życzliwą atmosferę podkreślił fakt wspólnego
wykonania przez chór i uczestników uroczystości kolędy „Przybieżeli do
Betlejem”. Koncert, poprzez wspólne kolędowanie zespołu i
zachwyconej muzyką oraz atmosferą wieczoru publiczności, był
doskonałą okazją do podtrzymania klimatu Świąt Bożego Narodzenia.
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List gratulacyjny dla Oddziału Warszawskiego
Pani Małgorzata Skąpska
Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny
Nieruchomości
Szanowna Pani Prezes,
Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Przed dwudziestu laty, a dokładnie 11 września 1992 r. odbyło się
Zebranie Założycielskie Oddziału Warszawskiego PSRWN. Uczestniczyło w
nim 65 osób. Inicjatorami, duszą i twórcami Oddziału byli Wacław
Klopociński i Marian Szymański.
W dniu 20 października 1992 r. Zarząd Główny podjął uchwałę o
powołaniu Oddziału.
Tak się zaczęło, dziś Oddział liczy 97 osób.
Działalność Oddziału w okresie 20 – lecia jest cenna nie tylko dla
miejscowego środowiska rzeczoznawców, jest ważna i dominująca dla
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.
Nieoceniona była praca Oddziału w organizowaniu pierwszych egzaminów,
doskonałej organizacji szkoleń i ich wysokiego poziomu. Cenne było i jest
uczestniczenie Kolegów w pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Z wielką
sympatią i uznaniem wymieniamy nazwisko Wacława Kłopocińskiego.
Dzisiaj obchodzimy 20 – tą rocznicę powołania Oddziału. Cieszymy się
Waszymi osiągnięciami, Waszą drogą pełną aktywnej pracy. Jesteśmy z
Wami w Waszym Święcie.
Koleżanki i Koledzy!
Proszę przyjąć kierowane na ręce Pani Prezes podziękowania i życzenia.
Życzę Wam w imieniu Zarządu Głównego i swoim własnym – także jako
członka Oddziału - dalszych osiągnięć społecznych i zawodowych oraz
osobistych spełnień.
prof. Andrzej Hopfer
Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 r.

prezydent PSRWN
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Z ŻYCIA FEDERACJI


Rada Krajowa PFSRM.

W dniach 17-18 grudzień 2012 r. odbędą się obrady Rady Krajowej.
Szczegółowe informacje o przebiegu i uchwałach zostaną
umieszczone w następnym BIULETYNIE. Możemy tylko
poinformować o planowanym porządku obrad.

Plan posiedzenia Rady Krajowej
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad (w załączeniu
wniosek PSRWN)
3.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Krajowej –
protokół przesłany w dniu 28 września 2012 r.
4.
Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej
5.
Sprawozdanie Zarządu z działań z okresu pomiędzy
posiedzeniami Rad Krajowych.
6.
Przedstawienie propozycji Zarządu Federacji w sprawie
struktury komisji federacyjnych (w załączeniu Stanowisko
Łódzkiego SRM)
- dyskusja i podjęcie stosownych uchwał.
7.
Przedstawienie propozycji Zarządu Federacji w sprawach
dotyczących harmonogramu działania Rady Krajowej i
Zarządu w 2013 r. w kontekście planowanej Krajowej
Konferencji RM (dyskusja i przyjęcie uchwał w poruszanych
sprawach):
- przedstawienie przez zarząd ogólnych założeń(schemat
organizacyjny)
- ustalenie terminów posiedzeń Rad Krajowych w 2013 r.
(wpłynęły 2 wnioski na organizacje wyjazdowych
posiedzeń RK z: SRM Wrocław – w kwietniu 2013 r, z
Lubuskiego SRM z Zielonej Góry – w czerwcu 2013 r.)
- ustalenie daty Krajowej Konferencji Rzeczoznawców
Majątkowych w 2013 r.
- przedstawienie
propozycji
powołania
Komitetu
Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego XXII
Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

zatwierdzenie składów osobowych tych komitetów
- wybór tematu konferencji
Wyznaczenie terminu zebrania Komitetu organizacyjnego
Konferencji Krajowej (planowany: pierwsza połowa stycznia
2013 r.)
Przyjęcie stanowiska w sprawie tworzenia ogólnopolskiej
bazy danych.
Omówienie
wyników
konsultacji
środowiskowych
dotyczących
projektu
Standardu
Zawodowego
Rzeczoznawców
Majątkowych
„OGÓLNE
REGUŁY
POSTĘPOWANIA”.
Propozycja Zarządu w zakresie prowadzonych w roku 2013
szkoleń.
Przedstawienie propozycji budżetu na 2013 r.
Sprawy wniesione.

Dla pełnej jasności porządku obrad przytaczam wyciąg z naszego
listu z 27.11.2012 r. do Prezydenta K. Bratkowskiego, w Którym
proponowaliśmy dodatkowe tematy porządku obrad:
1.
Przeprowadzenie
wyboru
przewodniczącego
Komisji
Arbitrażowej.
2.
Podjęcie uchwały RK w sprawie rozpoczęcia prac związanych
z reformą komisji Arbitrażowej
3.
Jednostki pomocnicze Zarządu Federacji obowiązuje
kadencyjność.
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Z ŻYCIA NOT


Konkurs Laur Innowacyjności

GALA
„LAUR INNOWACYJNOŚCI”
im. Stanisława Staszica

W miejscu, które „dobrze Narodowi służy”, w Warszawskim
Domu Technika NOT odbyła się 27 listopada Gala, na której
wręczono nagrody – „Staszice” - laureatom drugiej edycji konkursu
„Laur Innowacyjności”. Konkurs organizowany jest przez Federację
Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację
Techniczną, Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT
Wśród gości Gali byli prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja
Adamczak, prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław
Wincenciak, dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w
Ministerstwie Gospodarki Jerzy Majchrzak, Zarząd FSNT NOT z
prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny, wiceprezesami Januszem
Dyduchem, Stefanem Góralczykiem, Marianem Nasiadko i
sekretarzem generalnym Jerzym Gumińskim, prezes Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii Piotr Dudka,
przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w RFN Jerzy
Kusak, władze Rady Stołecznej NOT, przedstawiciele SNT oraz
reprezentanci biznesu i środowisk nauki.
List gratulacyjny do laureatów i organizatorów Konkursu
wystosowała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara
Kudrycka.
W przeprowadzonej w 2012 r. edycji konkursu "Laury
Innowacyjności" uznanie Jury – Kapituły Konkursowej obradującej
pod przewodnictwem prezesa Rady Stołecznej NOT prof. dr hab. inż.
Eugeniusza Budnego znalazły 23 projekty w 12 kategoriach.
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Konkurs Polska Nagroda Jakości
NAGRODA SPECJALNA XVIII KONKURSU
POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

W Dniu Niepodległości, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w
Warszawie, zostały wręczone nagrody laureatom XVIII Konkursu
Polskie Nagrody Jakości.
Nagrody zostały wręczone w kategoriach: zespołowej,
indywidualnej, znakomity przywódca i znakomity pełnomocnik
systemów zarządzania.
Prezydium Komitetu Konkursu przyznało także Nagrodę
Specjalną.
Nagrodę Specjalną otrzymała pani Ewa Mańkiewicz-Cudny,
prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT za –
cytujemy za komunikatem sekretariatu Konkursu – „Jej wieloletnią
pracę, jako: redaktor naczelnej "Przeglądu Technicznego",
organizatorki Konkursu Złoty Inżynier, Prezes FSNT NOT, osobie
zaangażowanej w doskonalenie i promocję jakości pracy organizacji
biznesowych i kadry technicznej.”
W swoim wystąpieniu okolicznościowym, Honorowy Patron
Konkursu, Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił szczególną
rolę Naczelnej Organizacji Technicznej oraz pani Prezes dla
krzewienia idei i wzmacniania jakości oraz innowacyjności w
polskim życiu gospodarczym i naukowym.
Nagrody Laureatom wręczali: Honorowy Patron Konkursu –
Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz w
imieniu organizatorów Konkursu: Prezes Krajowej Izby
Gospodarczej Andrzej Arendarski, Prezes Klubu Polskiego Forum
ISO 9000 Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas i Wiceprezes Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Anna Wyroba.
Pani Prezes serdecznie gratulujemy!
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Politechnika Warszawska i FSNT NOT zapraszają

ZAPROSZENIE
Politechnika Warszawska i Federacja Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce
Północnej i Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych, mają zaszczyt zaprosić wszystkich Polskich
Inżynierów, z kraju i ze świata, do wzięcia udziału w:
II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich,
który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2013 r.
w Warszawie,
pod patronatem
Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.
Pierwszy Zjazd, który odbył się w 2010 roku, zakończył się
przyjęciem przesłania, w którym zapisano m.in. wolę zbudowania
trwałej platformy w postaci cyklicznych zjazdów, które odbywać się
będą co trzy lata. Wykorzystując doświadczenia z I Zjazdu oraz
dyskusje w technicznych gronach polonijnych i krajowych,
rozszerzono grono organizatorów, dołączając do Federacji SNT NOT,
Politechniki Warszawskiej i Rady Polskich Inżynierów w Ameryce
Północnej, Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych.
Głównym celem, jaki stawiają Organizatorzy przed II
Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich jest integracja polskich
środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie
wdrażania innowacji, transferu technologii, podniesienia rangi
polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie.

Zjazd zajmie się między innymi następującymi sprawami:
• przedstawienie potencjału i osiągnięć polskich inżynierów i
naukowców za granicą,
• ustalenie najskuteczniejszych form wykorzystania tego potencjału,
do rozwoju gospodarki kraju i podniesienia jej pozycji na świecie,
• przedstawienie wzajemnych postulatów, potrzeb i oczekiwań
środowisk polonijnego i krajowego,
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• współpraca polonijnych i krajowych organizacji naukowotechnicznych,
• nawiązanie
kontaktów
indywidualnych:
gospodarczych,
akademickich i społecznych.
Kontakt

Biuro II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043
Warszawa. e-mail: sekretariat-SZIP@not.org.pl
Tel.: +4822 336 12 60 Fax: +4822 336 14 81


Komunikat prasowy

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelna Organizacja Techniczna

Podsumowanie XXIII kadencji lat 2008-2012

10 grudnia 2012 r. zbiera się w Warszawie Rada Krajowa
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która zgodnie
ze statutem podsumuje upływającą kadencję lat 2008 - 2012 i
wybierze nowe władze Federacji na XXIV kadencję. Jaka była
mijająca kadencja jednej z największych (ponad 110 tyś. członków
zrzeszonych w 39 stowarzyszeniach naukowo-technicznych) i
najstarszych (ruch stowarzyszeniowy techników i inżynierów
odwołuje się do 177 letniej tradycji, kiedy to gen. Józef Bem założył
w 1835 r. w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie),
pozarządowych organizacji obywatelskich? Przypadła na trudny
okres ogólnoświatowego kryzysu, który rozpoczął się w 2009 r.,
jeszcze nie zakończył, i odcisnął trwale swoje piętno na gospodarce,
pogrążając wiele krajów w recesji.
Zważywszy, że działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych
jest związana z produkcją, z technologią, z tworzeniem podstaw
funkcjonowania przemysłu, trudno nie dostrzegać istotnych
uwarunkowań, które ograniczały możliwości szerszego i bardziej
efektywnego działania. Nie sposób też nie uwzględnić burzliwych
wydarzeń społeczno-politycznych wpływających na życie publiczne
w okresie mijającej kadencji. Podkreślić jednakże należy, że
przejrzysta misja FSNT NOT - wspólnoty Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych, reprezentującej społeczność techniczną, integrującej
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polskich techników i inżynierów, działającej na rzecz wzmocnienia
roli środowiska technicznego:
 współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego
rozwoju dobrze sprawdziła się w
 minionych 4 latach i pozwoliła na zainicjowanie - mimo wielu
przeciwności - wielu nowych
 inicjatyw, jak też na kontynuowanie dotychczasowych.
Jak w każdym działaniu społecznym, jego kierunki wyznaczają
zadania:
1. ogólne - dla wszystkich, całej społeczności, nie tylko naszej
krajowej - dla Polski i Polaków - bo zdobycze cywilizacyjne
których twórcami są inżynierowie służą wszystkim ludziom i
one nie znają granic,
2. szczegółowe - podejmowane z myślą o konkretnych obszarach i
dziedzinach ludzkiego działania, w odniesieniu do
poszczególnych branż oraz regionów,
3. środowiskowe - odnoszące się do środowisk techników i
inżynierów obecnych i aktywnych na wszystkich płaszczyznach
obywatelskiej i zawodowej aktywności, w tym także
wewnątrzorganizacyjne,
podjęte
w
łonie
ruchu
stowarzyszeniowego, dla dobra i w interesie jego członków,
4. integracyjne - FSNT NOT czuje szczególną odpowiedzialność za
tworzenie warunków dla integracji środowisk technicznych, dla
tworzenia więzi tak pomiędzy różnymi specjalnościami i
dziedzinami techniki, jak również więzi międzypokoleniowych
oraz międzyregionalnych tak w skali krajowej, jak i
międzynarodowej. Najlepszym tego przykładem jest działalność
i otwartość powszechnie znanych Domów Technika NOT,
działających w wielu miejscowościach Polski.
Najważniejszymi przedsięwzięciami mającymi znaczenie
merytoryczne, integracyjne i promocyjne dla FSNT NOT w mijającej
kadencji były:

l Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany we
wrześniu 2010 r. w Warszawie

XXIV Kongres Techników Polskich (KTP) rozpoczęty w czerwcu
2010 r. w Poznaniu, a zakończony sesją finalną w Łodzi, w maju
2011 r.
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Oba te wydarzenia znacząco podniosły prestiż ruchu
stowarzyszeniowego. Warto podkreślić, że FSNT NOT jako inicjator
dla ich przeprowadzenia pozyskał niemal wszystkie instytucje i
środowiska techniczne kraju i za granicą: Radę Główną Instytutów
Badawczych, Akademię Inżynierską w Polsce. Do udziału tak w
pracach Zjazdu, jak i Kongresu zaproszono m.in. Polską Izbę
Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości, a także uczelnie techniczne skupione w
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, organizacje
przemysłowe, biznesowe oraz wybitnych twórców techniki oraz
polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Europy i Ameryki.
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, będący kontynuacją
zainicjowanych przez FSNT NOT sympozjów „Polacy razem",
pozwolił na zintegrowanie środowisk polskich i polonijnych
środowisk technicznych oraz pozyskanie doświadczeń i dorobku
polskich inżynierów na obczyźnie do przeniesienia ich do Polski:
polskich firm, przedsiębiorstw, uczelni i instytutów badawczych. A
także na promocję Polski: polskich twórców kultury materialnej,
wynalazców i naukowców w świecie.
Z kolei znaczenie XXIV Kongresu Techników Polskich (tu warto
podkreślić, iż l taki Kongres odbył się w 1882 r. (l), kiedy Polski nie
było
na
mapie!),
było
podkreśleniem
obywatelskiej
odpowiedzialności środowisk technicznych za kraj. Jego tematyka
odnosiła się do trzech kluczowych zagadnień warunkujących dalszy
rozwój kraju: innowacyjności, gospodarki energetycznej i
infrastruktury technicznej.
Wśród innych inicjatyw, które zainicjowano w mijającej kadencji,
należy wymienić:
 reaktywowanie prestiżowego konkursu „Mistrz Techniki" dla
twórców oryginalnych rozwiązań technicznych,
 zainicjowanie konkursu „Laur Innowacyjności" im. Stanisława
Staszica, dla firm, które w 2012 r. z powodzeniem wdrożyły
innowacyjne projekty i wynalazki przynoszące wymierne efekty i
sukces gospodarczy.
Kontynuowane były także dotychczasowe formy krzewienia
wiedzy i kultury technicznej, przede wszystkim w zakresie
innowacyjności oraz doceniania dorobku twórców kultury
materialnej, takie jak: plebiscyt Złoty Inżynier, nagroda Dźwignia,
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Olimpiada Wiedzy Technicznej, Wynalazczyni Roku, konkurs Młody
Innowator, konkurs Technicus i wiele innych. Tradycyjnie w
czerwcu podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich
odbywały się spotkania Forum Inżynierskiego. To tylko drobna
część dokonań i przykładów pokazujących codzienną pracę i
„obywatelską powinność" ruchu stowarzyszeniowego i środowisk
technicznych skupionych w Naczelnej Organizacji Technicznej, która
10 grudnia podsumowuje swoją działalność.

 Wybory Zarządu Głównego FSNT NOT

Opracował:
Janusz M. Kowalski
specjalista ds PR

Rada Krajowa FSNT NOT dokonała 10 grudnia 2012 r. wyboru
nowych władze Federacji FSNT NOT na lat 2012 – 2016 r.
 Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes XXIV kadencji
 Jacek Kubielski
- Sekretarz Generalny
 Janusz Dyduch
- Wiceprezes (SITK)
 Stefan Góralczyk
- Wiceprezes (SIMP)
 Grzegorz Lipowski
- Wiceprezes (SWP)
 Tadeusz Pawłowski
- Wiceprezes (SIMP)
 Józef Suchy
- Wiceprezes (STOP)
 Ryszard Marcińczak
- Przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
z sympatią przyjęło do wiadomości wyniki wyborów. Gratulujemy
wybranym i życzymy sukcesów.
Szczególne życzenia przesyłamy Pani Ewie Mankiewicz – Cudny,
życzenia nie tylko sukcesów w pracy, ale także podziękowania za Jej
wyśmienitą dotychczasową działalność.
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List

gratulacyjny

od PSRWN

Warszawa, dnia 11 grudnia 2012 r.
Szanowna Pani
Ewa Mańkiewicz – Cudny
Prezes Federacji Stowarzyszeń
Naukowo – Technicznych NOT
Szanowna Pani Prezes,
Z olbrzymią radością przyjęliśmy wiadomość o ponownym
wyborze Pani na stanowisko Prezesa FSNT NOT.
Obserwując Pani działalność w minionej kadencji wierzymy, że
następne lata będą także sukcesem Pani i Federacji. Nasza
dotychczasowa współpraca była dla nas satysfakcjonująca; wiem, że
tak będzie układała się nadal.
W imieniu Zarządu Głównego PSRWN i własnym przekazujemy
Pani serdeczne gratulacje i życzenia pomyślności oraz zadowolenia z
piastowanego przez Panią Prezes stanowiska.
Wyrazami szacunku

Sekretarz Generalny
Stanisław Różanka

Prezydent
Polskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Wyceny
Nieruchomości
Andrzej Hopfer
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SZKOLENIA


Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Nieruchomości - Oddział Warszawski
Miejsce:

Wyceny

zaprasza na szkolenia

budynek WDT NOT
– ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.
Płatność:
za uczestnictwo odbywa się przed wejściem na
salę.
Koszt szkolenia: dla członków zrzeszonych w PSRWN – 15 zł,
dla osób spoza stowarzyszenia
– 60 zł.
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9 stycznia 2013 16:30 - 20:00
Temat:
Opłaty adiacenckie i planistyczne –
orzecznictwo i wynikające z niego
wskazania dla praktyki.
Prowadzący: dr nauk prawnych Mirosław Gdesz sędzia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Specjalista z zakresu publicznego prawa
nieruchomości.

6 lutego 2013 r. 16:00 -20:00
Temat:
Wycena zespołów pałacowo-parkowych –
studium
przypadku:
wycena
nieruchomości w Sterdyni Poduchownej
(gmina Sterdyń, powiat sokołowski).
Prowadzący: dr arch. Danuta Jędrzejewska - Szmek
rzeczoznawca majątkowy
6 marca 2013 r. 16:00 -20:00
Temat:
Nowe uregulowania prawne od 01.01.2013
w zakresie metodyki wyceny wartości
godziwej.
Prowadzący: dr inż. Jerzy Filipiak, rzeczoznawca
majątkowy



3 kwietnia 2013 r. 16:00 -20:00
Temat:
Przypadki wycen nieruchomości w
Warszawie
Prowadzący:
mgr
inż.
Monika
Nowakowska,
rzeczoznawca majątkowy

Kontakt:
Bartosz Rawa
792 330 173
info@wycena-nieruchomości.com.pl


Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Jelenia Góra – Wałbrzych oraz Klub Narciarski
Rzeczoznawców Majątkowych
zapraszają na szkolenie:
„Jak oszacować wartość SKI ARENA SZRENICA
- warsztaty zawodowe ”.

Moderatorzy: Lech Tarnawski i Jan Dębkowski – Dyrektor
Techniczny „Sudetów Lift”.
a także na

XV NARCIARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

które odbędą się w dniach 10-13 marca 2013 r.;
•

•
•

w Hotelu SZRENICA w Szklarskiej Porębie, ul. Turystyczna
29 - baza,
na stokach Szrenicy (zjazd)
na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach
(bieg)
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Pełny koszt uczestnictwa wynosi :
• dla członków Stowarzyszeń i Towarzystw
• dla pozostałych osób
• dla członków KSRM

– 900,00 zł.
– 950,00 zł.
– 850,00 zł.

Pełny koszt obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• 2 obiady,
• 3 kolacje, w tym jedna uroczysta (bal mistrzów) i jedna
grillowa (w chacie grillowej)
• 3 noclegi w pokojach dwuosobowych ze śniadaniem,
• udział w zawodach w narciarstwie zjazdowym,
• udział w zawodach w narciarstwie biegowym,
• ubezpieczenie,
• przejazd autokarem do Jakuszyc.

Dodatkowe informacje nt. szkolenia można uzyskać pod nr tel.
601 89 26 77 (Maria Jaworska - Tarnawska)
501 339 072 (Waldemar Gryczka).
Zgłoszenia można przesyłać na adres:
maria.jaworska@wp.pl lub list@ksrm-jg-wch.eu,
ewentualnie faksem nr 75 76-45-845, lub nr 75 648 82 84.

Zapraszają:
Prezes Klubu Narciarskiego RM
- Aleksander Sosnowski
Prezes KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych
- Waldemar Gryczka
Wiceprezes KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych - Maria Anna Jaworska Tarnawska
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KONFERENCJE
Wrocław, 27-29 maja 2013 r.

XXI Konferencja
Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
organizowana pod patronatem
J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
we współpracy z
Katedrą Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie

Komunikat nr 1

Miejsce konferencji i zakwaterowania:
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Pawłowicka 87/89
Ważne terminy

do 23 listopada 2012 Przesyłanie streszczeń referatów

do 10 grudnia 2012
do 15 lutego 2013

do 15 kwietnia 2013

Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu

Przesłanie zgłoszeń i pełnych tekstów
referatów do recenzji
Kwalifikacja
do
wygłoszenia,
doktoranckiej i posterowej

sesji
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Opłata konferencyjna

Pełny udział w
konferencji

Termin
wpłaty

dla
członków
TNN

dla
pozostałych
uczestników

15.03.2013

950 zł

1050 zł

31.12.2012*

850 zł

950 zł

Udział bez
31.12.2011
600 zł
700 zł
noclegów
Przesłane tylko
** 31.12.2011
400 zł
450 zł
do publikacji
Opłata obejmuje: uczestnictwo, materiały konferencyjne, zakwaterowanie i
wyżywienie.

* - przy wpłatach po 31 grudnia 2011 roku nie gwarantujemy
noclegów
** - publikacja po pozytywnej recenzji

Dodatkowe informacje
dr inż. Jan Kuryj
tel. 89-523-42-62
e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl

dr inż. Olgierd Kempa
tel. 71 320 1850
e-mail: olgierd.kempa@up.wroc.pl
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KALENDARZ PRAWNY
Kalendarz prawny - grudzień 2012 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa (Dz. U. z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 1224).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 1225).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w
sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z dnia 14
listopada 2012 r., poz. 1246).
Weszło w życie z dniem 29 listopada 2012 r.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w
sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U.
z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 1247).
Weszło w życie z dniem 29 listopada 2012 r.

5. Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 listopada 2012 r., poz.
1256).
Wejdzie w życie z dniem 16 grudnia 2012 r.,

z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia
2013.

6. Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012 r., poz.
1271).
Wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2013 r.
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7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w
sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych
produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 20 listopada 2012 r., poz. 1272).
Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

8. Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 20
listopada 2012 r., poz. 1278).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 21 listopada 2012 r.,
poz. 1282).

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
22 listopada 2012 r., poz. 1289).
Wejdzie w życie z dniem 23 lutego 2013 r.

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania
planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu
oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z dnia 26 listopada 2012
r., poz. 1302).
Wejdzie w życie z dniem 11 grudnia 2012 r.

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników (Dz. U. z dnia 27 listopada 2012 r., poz. 1314).

13. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości
normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1
m2 powierzchni użytkowej lokalu (M. P. z dnia 23 listopada
2012 r., poz. 893).
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14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów
rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2012 r., poz. 1331).
Wejdzie w życie z dniem 14 grudnia 2012 r.

15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które
zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie
informatycznym (Dz. U. z dnia 30 listopada 2012 r., poz. 1341).
Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

16. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych
obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z dnia 30
listopada 2012 r., poz. 1342).
Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

17. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących
księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.
U. z dnia 30 listopada 2012 r., poz. 1347).
Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012
r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 7
grudnia 2012 r., poz. 1372).
Wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2013 r.
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WSPOMNIENIA
Mgr inż. Hubert Rak

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 grudnia 2012 r.
zmarł Hubert Rak, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, były
wieloletni dyrektor Katowickiego Okręgowego Przedsiębiorstwa
Geodezyjno-Kartograficznego. Dyrektor H. Rak był twórcą tego
przedsiębiorstwa
łącząc
Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo
Geodezyjno
–Kartograficzne
z
Katowickim
Okręgowym
Przedsiębiorstwem Mierniczym.
Jego zasługą jest dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, które
wykonywało wspólną obsługę geodezyjną śląskich zakładów
przemysłowych, które towarzyszyło budowie Huty Katowice od jej
pierwszych pali aż do pełnego uruchomienia, zgodnie z niepisaną
zasadą, że na plac inwestycji wchodzi pierwszy geodeta i tam już
zostaje dla bieżącej obsługi
Hubert Rak to racjonalizator przedsiębiorstwa, tworzył w nim
nowe działy produkcyjne. Współpracując z Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii zorganizował Zakład Badań i Doświadczeń. Tu
powstały nowe technologie pomiarowe.
H. Rak to nie tylko dyrektor przedsiębiorstwa, to także aktywny
geodeta – społecznik. Był współorganizatorem szeregu konferencji
naukowo – technicznych, sympozjów. Przez kolejne lata pracował w
VIII Komisji FIG, a w uznaniu zasług za pracę w Międzynarodowej
Federacji Geodetów otrzymał Srebrną Odznakę FIG.
Hubert to mój wieloletni przyjaciel, to miłośnik Śląska, tu się
urodził, tu wychował i wykształcił, tu całe życie pracował.
Hubercie – pozostaniesz w naszej pamięci, bo przeszłość
zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.
Stanisław Różanka
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