Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Społeczne agencje najmu w gospodarowaniu
komunalnym zasobem lokalowym
25.08.2021 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
Wprowadzenie
▪

Omówienie umiejscowienia przepisów o społecznych agencjach najmu w systemie gospodarki
nieruchomościami, a w szczególności komunalnej gospodarki mieszkaniowej;

▪

Przedstawienie kontekstu wprowadzenia przepisów o społecznych agencjach najmu do ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw;

▪

Społeczne agencje najmu na tle innych szczególnych form najmu, w szczególności najmu
okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego.

Organizacyjne i prawne aspekty utworzenia i funkcjonowania społecznej agencji najmu
▪

Podmioty prowadzące społeczną agencję najmu – czy gmina jest zobowiązana do utworzenia
agencji?

▪

Umowa o współpracy ze społeczną agencją najmu – zasady zawierania, istotne postanowienia oraz
podstawy i przesłanki rozwiązania umowy;

▪

Uchwała rady gminy określająca kryteria korzystania z najmu za pośrednictwem społecznej agencji
najmu. Omówienie obligatoryjnych elementów uchwały i wskazanie wątpliwości prawnych
związanych z jej tworzeniem;

Społeczna agencja najmu jako uczestnik rynku najmu i dzierżawy nieruchomości
▪

Model prawny działania agencji najmu na rynku: pośrednictwo czy swoista forma podnajmu lub
poddzierżawy?

▪

Czy gmina ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania społecznej agencji najmu
w związku z wykorzystaniem dzierżawionych lokali?

▪

Czy wymagany i dopuszczalny jest określony model nadzoru i kontroli nad działalnością?

▪

Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie prawidłowego wykonywania umowy przez lokatora oraz
wypowiedzenie umowy najmu i prowadzenie ewentualnej eksmisji z lokalu z zasobu gminnego?

Podsumowanie
▪

Czy i w jakim zakresie powołanie społecznej agencji najmu może ułatwić skuteczną realizację
obowiązków gminy w zakresie udostępniania lokali osobom mającym niezaspokojone potrzeby
mieszkaniowe?

▪

Jakie wady i zalety może przedstawiać włączenie społecznej agencji najmu do działań gminy
w zakresie najmu lokali mieszkalnych?

Prowadzący

Osoba do kontaktu

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane
szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i
obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin
sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu
gospodarowania nieruchomościami publicznymi i cywilno-prawnych
aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Agnieszka Skwarzyńska
Tel. 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

25 sierpnia 2021 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link,
dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie dołączyć do
wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się z tematem
prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi
uczestnikami szkolenia.

Cena
250 zł netto / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w
wersji elektronicznej.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej
po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl lub
poprzez formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 20 sierpnia 2021 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Społeczne agencje najmu w gospodarowaniu zasobem lokalowym
25.08.2021 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin
Tel. + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

