Meeting Factory sp. z o. o., ul. Urzędnicza 39/8, 30-048 Kraków, tel./fax 12 292 64 84, kom: 694 488 035, szkolenie@meetingfactory.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Rozwiązywanie problemów kierowników i dyrektorów
administracyjnych w praktyce. Efektywne wykorzystanie
wiedzy w zarządzaniu zasobami.
PROWADZĄCY:

Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i
utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Omówienie aktualnych zmian w przepisach, m.in. w:
- Ustawie Prawo budowlane, - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Dotyczących dostępności obiektów dla osób
niepełnosprawnych.
2. Obowiązki pracodawców w zakresie bhp. Zapoznanie się z aktualnymi zasadami szkoleń ogólnych i stanowiskowych pracowników w zakresie bhp oraz ocena stopnia zagrożeń na poszczególnych stanowiskach.
3. Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej. Praktyczne zasady pozyskiwania i grupowania informacji niezbędnych do stworzenia realnego planu finansowego obiektów na rok następny.
a) Identyfikacja pozycji kosztowych - instalacji, wyposażenia technicznego. Inwentaryzacja zasobów, b) Ocena zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, c) Prawidłowość przygotowania danych do naliczenia podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania, d) Analiza możliwości alokacji kosztów na innych użytkowników – najemców, podnajemców, e) Zasady rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych- tzw. service chargé, f)
Ocena potencjalnych przychodów z działalności, g) Przygotowanie budżetu operacyjnego.
4. Opracowanie uniwersalnego kilkuletniego planu inwestycyjnego dla obiektów publicznych
a) Analiza protokołów kontroli okresowych obiektów, zwłaszcza tzw. pięcioletniej, analiz, ocen,
raportów firm serwisowych, b) Ocena możliwości finansowych, c) Sporządzenie zarysu budżetu do decyzji właścicielskich.
5. Podstawowy atut Zarządcy - realne oszczędności. Polityka związana z gospodarką mediami,
rozliczaniem mediów, alokacją wszelkich uzasadnionych kosztów
a) Analiza rzeczywistych kosztów eksploatacji, związanych zwłaszcza z dostawą mediów (rozliczanie zużycia wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, kosztów uzdatniania powietrza), b)
Dobór mocy umownej i zamówionej Weryfikacja zawartych umów, c) Szczególne obowiązki w
zakresie ochrony środowiska (odpady, freony).
6. Tworzenie narzędzi - kluczy alokacyjnych do rozliczania kosztów.
7. Prowadzenie oceny sposobu zarządzania nieruchomościami – audyty. Zasady przeprowadzania.
8. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obiektowej - ćwiczenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

21 – 23 lutego 2018 r.
Hotel Król Kazimierz****, ul. Puławska 86, KAZIMIERZ DOLNY
CENA SZKOLENIA

cena szkolenia: 1490 PLN netto
(w cenę szkolenia wliczono: wykłady teoretyczne, rozwiązywanie zagadnień praktycznych, materiały szkoleniowe,

imienne certyfikaty, wyżywienie, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym,
relaks w strefie wellness: basen, sauna)

Meeting Factory sp. z o. o., ul. Urzędnicza 39/8, 30-048 Kraków, tel./fax 12 292 64 84, kom: 694 488 035, szkolenie@meetingfactory.pl

Rozwiązywanie problemów kierowników i dyrektorów administracyjnych w praktyce:
Kazimierz Dolny 21-23.02.2018 r.
Nazwa firmy (dane jak do faktury):..................................................................................................................
Adres:.................................................................................................................................................................
NIP:.....................................................................tel.:...........................................................................................
fax.:.....................................................................e-mail:.....................................................................................

Lp.

Imię i nazwisko

STANOWISKO

Tel. kontaktowy

1.
2.
3
miejsce:

HOTEL KRÓL KAZIMIERZ, ul. Puławska 86, KAZIMIERZ DOLNY

termin:

21 – 23 LUTEGO 2018

kwota:

□ 1490 zł/netto (1832,70 brutto)* za osobę x liczba osób ..... = .............. zł

(wybierz opcję udziału)

(wliczono dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, materiały szkoleniowe, imienne
certyfikaty, wyżywienie, indywidualne konsultacje z ekspertem)

□ dopłata do pokoju jednoosobowego – 300 zł netto (osoba)
suma:

................. PLN; słownie ............................................................................

należność:

Bank Pekao 54 1240 4533 1111 0010 5922 0160

(osoba zgłaszająca należność zobowiązuje się przekazać na konto
Meeting Factory sp. z o. o.:)

w tytule przelewu proszę wpisać:

KD2102

* UWAGA: przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych jest ono
opodatkowane zwolnioną stawką VAT (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o VAT)
WARUNKI UCZESTNICTWA:
■ przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia ■ przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu
stanowi zgodę na wystawienie faktury i zobowiązanie się do uiszczenia opłaty za szkolenie ■ wpłata na konto
Meeting Factory sp. z o. o. należności za uczestnictwo przed szkoleniem ■ brak wpłaty nie jest jednoznaczny z
rezygnacją z udziału ■ rezygnacja możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed seminarium wyłącznie w formie
pisemnej
■ Szkolenie może nie dojść do skutku w ww. terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia ilość uczestników.
Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona
■ Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki płatności oraz uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Meeting
Factory sp. z o. o. ■ wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i
marketingowych przez firmę Meeting Factory sp. z o. o.

S

.......................................

.....................................

(pieczątka firmowa osoby zgłaszającej)

(data i czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że środki na szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o
finansach publicznych co stanowi podstawę do opodatkowania zwolnioną stawką VAT (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o
VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie VAT)

...........................................
(pieczątka i podpis osoby zgłaszającej)

