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Karta zgłoszenia   
Deklaruję chęć uczestnictwa w seminarium  

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI REMONTOWYCH I 
MODERNIZACYJNYCH NIERUCHOMOŚCI 

 
w terminie  26 luty 2022 r.; godz: 11:30-16:00 

 

Miejsce szkolenia: ul. Basztowa 20, Kraków 

Budynek Gmachu NBP, Sala Krakowska 

 

Osoba prowadząca 

 
 

Piotr Stawicki   

 

Przedsiębiorca, który od 2007 roku skutecznie pozyskuje finansowanie na realizację inwestycji 

remontowych i modernizacyjnych dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. W szczególności z 

dużą skutecznością pomaga zdobywać środki na energetyczną modernizację budynków. Zajmuje 

się kompleksową obsługą procesów zarówno dotacyjnych jak i kredytowych. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie dofinansowania, jak również w 

przeprowadzaniu analiz finansowych pomagających do uzyskania jak najbardziej uzasadnionego 

ekonomicznie kredytu na sfinansowanie inwestycji. 

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia 

podyplomowe Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Ochrony danych osobowych. Związany z 

rynkiem nieruchomości od 2007 roku. Praktyk w zakresie pozyskiwania finansowania dla 

Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, w szczególności zadań związanych z energetyczną 

modernizacją budynków. 

 

Zagadnienia, które zostaną omówione na seminarium: 

 Podejmowanie decyzji o zakresie remontu, 

 Kalkulacja i sprawdzenie zdolności kredytowej, 

 Optymalizacja finansowania i dobór źródeł, 

 Uchwała o kredycie, 

 Zabezpieczenia spłaty zobowiązania, 

 Proces kredytowy 
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Harmonogram seminarium: 

 

11:30 – 12:30  Wycieczka po historii NBP w przepięknym Gmachu Krakowskiego Salonu 

Ekonomicznego NBP z udziałem przewodnika. 

12:30 – 13:30   poczęstunek. 

Mamy nadzieje, że ten czas będzie dla Państwa sprzyjający również ze 

względu na możliwość wymiany doświadczeń zawodowych, nawiązaniu 

nowych znajomości w branży nieruchomościowej. 

13:00 – 14:00   I część seminarium 

14:00 – 14:15  przerwa kawowa 

14:15 – 15:30   II część seminarium 

 
 

CENA: 

Członkowie KIGN –   50,00 zł   

Osoby niezrzeszone w KIGN – 80,00 zł     
 

                                                                                                  (właściwe zaznaczyć) 

Dane osobowe uczestnika kursu: 
 

Nazwisko  

Imię  

ul. i nr domu  

Kod i miasto  

Telefon  

e-mail  

 
Dane do wystawienia Faktury: 

  Osoba Prywatna (dane jak wyżej) 

  Firma 

 

FV NA FIRMĘ: 

Dokładna nazwa i adres 

 

Nr NIP 
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Warunki uczestnictwa w seminarium KIGN Delegatura Kraków POZYSKIWANIE 

FINANSOWANIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH 

NIERUCHOMOŚCI organizowanym w dniu 26 luty 2022 r. 
 

1.  
1/ Zgłoszenia  uczestnictwa w kursie należy przesyłać  d o  d n i a  2 2 . 0 2 . 2 0 2 2  r   e-mailem      

    na adres:     biuro@kignkrakow.pl         
           

2/ Ostateczny termin wpłaty to 23.02.2022 r. W przypadku braku wpłaty za kurs, uczestnik 
zostanie skreślony z lisy chętnych. 

 
 
3/ 

 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami  Delegatura w Krakowie zastrzega sobie 

prawo do zmiany daty szkolenia w przypadku: 

 obostrzeń pandemicznych, uniemożliwiających zorganizowanie spotkania 

O ewentualnej zmianie uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej dwa dni przed 
rozpoczęciem. 
 

 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami  Delegatura w Krakowie zastrzega sobie 

prawo do zamknięcia listy uczestników szkolenia, w przypadku gdy zostanie 

osiągnięty limit osób, którego przekroczenie uniemożliwiałoby zapewnienie 

warunków sanitarnych w związku z epidemia Covid-19. 

    
4/ Akceptuję warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez  

 Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami  Delegatura w Krakowie. 
 
 
5/  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu   

  realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o szkoleniach. Oświadczam, że  
  zostałem poinformowany   przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami  Delegatura w  
  Krakowie  o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych. 

 
 
 

 

 

 
            ……………………………………………………………………… 
                                                                                     
                                                                                                              DATA I PODPIS UCZESTNIKA 

mailto:biuro@kignkrakow.pl

