
 

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów 4 lutego 2020 r. Warszawa 

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW 
 

TERMINY SZKOLENIA:  4 lutego, 24 marca 2020 r.10:00-15:00 

 

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 

(naprzeciwko Dworca Centralnego) 

 

CENA:    365 zł netto (przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników rabat: 15 zł/os.) 

Koszt szkolenia zamkniętego w Instytucji już od 130 zł za uczestnika. 

 
PROWADZĄCY:                     
radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy 

Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 

stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana 

przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, 

organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę 

prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013 r. prowadzi szkolenia i 

wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst. 

 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: 
Zapoznanie z dużą nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, która weszła w życie w kwietniu 

2019r. oraz pozostałymi późniejszymi zmianami. Podstawy rozporządzenia RODO w gospodarce 

mieszkaniowej. 

 
CELE SZKOLENIA: 
Przygotowanie jednostek do stosowania nowej ustawy, wprowadzenia najmu socjalnego lokalu, 

badani kryterium dochodowego w lokalach komunalnych w trakcie trwania umowy najmu. 

Zapoznanie z nowymi regulacjami dotyczącymi odszkodowań za bezumowne korzystanie oraz 

procedury eksmisyjnej. Podstawy wdrożenia RODO w gospodarce mieszkaniowej. 

 

ADRESACI: 
(grupy odbiorcze, np. pracownicy jakich wydziałów czy jednostek…) Pracownicy jednostek 

samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, zarządcy 

nieruchomości, tbs, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty realizujące program mieszkanie plus. 

 

PROGRAM: 
1. Ustawa o ochronie praw lokatorów - nowelizacja  

2. Nowe zasady zawieranie i wypowiadanie umów 

3. Ustalanie wysokości czynszu 

4. Procedura eksmisyjna i realizacja wyroku zmiany od kwietnia 2019r.  

5. Najem socjalny lokalu a obecne regulacje 

6. Zmienione zasady gospodarowania lokalami komunalnymi 

7. Nowe umowy na lokale mieszkalne - obowiązki gminy 

8. Zmiany w postępowaniu eksmisyjnym i odszkodowaniu za bezumowne korzystanie 

9. RODO w gospodarce mieszkaniowej. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Wybierz termin zajęć: ☐ 4 lutego ☐ 24 marca 2019 r. 

 
Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
biuro@owal.edu.pl 

 
Opiekun szkolenia:  

Wojciech Mioduszewski 
577 244 311  

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział adres e-mail Telefon kontaktowy 

    

    

    

    

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na 3 dni przed szkoleniem prosimy  

o kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło 

 

___________________________________________________ 

Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 

Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 

zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 

- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 

- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 

___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 365 zł netto  

Koszt dla 2 lub więcej uczestników z tej samej jednostki: 350 zł / os.  
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 
 

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 

- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  

- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 

- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  

- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 

- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 

RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 

        podpis składającego oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

 

______________________________________________ 

        podpis składającego oświadczenie 

         


