
Temat szkolenia  Szacowanie szkód łowieckich

Trenerzy: Program szkolenia

Paweł Budzyński

Moduł I: 

Szkody Łowieckie - Kurs Podstawowy

   Podstawy formalno-prawne

   Proces szacowania szkód łowieckich

   Protokół zasady sporządzania – wnoszenie uwag

Hanna Koziaja Maleńczyk    Metodyki szacowania i zabezpieczania dowodów

   Narzędzia i pomoce

   Profilaktyka szkód łowieckich

Moduł II: 

Szkody Łowieckie - rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 16 

kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania 

szkód w uprawach i płodach rolnych

   Dane o uprawie

   Pomiary Powierzchni

   % zniszczenia i planowanie

   Wysokość odszkodowania

   Likwidacja uprawy

   Wypłata odszkodowania

Miejsce szkolenia

TARNOBRZEG

Moduł III: 

Pytania i analiza rzeczywistych przypadków

Data i czas szkolenia

27.07.2019r. ▪ Omówienie praktycznych przykładów

godz. 8:00 - 16:00 ▪ Pytania uczestników

Cana szkolenia

350 zł netto/osoba

   Wprowadzenie: zgłoszenie szkody, rejestracja i powiadomienie 

stron

Absolwentka wyższych studiów 

rolniczych specjalność - doradztwo 

rolnicze oraz studiów 

ekologicznych a także 

administrowania ryzykiem i 

zarządzania szkodami łowieckimi, 

ukończyła 3-stopniowe szkolenie w 

Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i 

Likwidatorów Szkód, praktyk i 

edukator z szacowania szkód 

łowieckich, biegła sądowa w sądach 

rejonowych w Warszawie, Toruniu i 

Radomiu.

Rzeczoznawca szkód łowieckich, 

biegły sądowy, wieloletnia praktyka 

w     szacowaniu

cena zawiera materiały szkoleniowe; 

dwudaniowy obiad oraz całodzienny 

serwis kawowy
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Zgłaszenie uczestnictwa

606 117 147

szkolenia@enoctua.pl

Nr rachunku W danych do przelewy należy podać numer faktury PRO-FORMA

54 1050 1562 1000 0090 8053 7500

• Chęć udziału należy zgłaszać na adres e-mail szkolenia@enoctua.pl. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na www.noctua.pl

• Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle e-mail z 

potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia wraz z fakturą pro-forma.

• Przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub 

formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy na 

szkolenie z Noctua Sp. z o.o. Sp. k. oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności 

znajdującą się na www. enoctua.pl/index.php/rodo/

• Uczestnik może się wycofać z udziału w szkoleniu (w formie pisemnej 

/ mailowej) bez ponoszenia kosztów, w terminie 10 dni roboczych przed 

dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający 

zapłaci 100% kwoty szkolenia.

• W przypadku nieobecności Uczestnika / -ów na szkoleniu, bez 

uprzedniego pisemnego (lub mailowego) powiadomienia, zgłaszający 

zapłaci 100% kwoty szkolenia.

• Noctua Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia 

lub przesunięcia terminu szkolenia w przypadku braku wymaganej 

minimalnej liczby Uczestników o czym poinformuje Zamawiającego 

przynajmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

W przypadku odwołania szkolenia Uczestnikowi zostanie 

zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni 

roboczych zostanie zwrócone 100% kwoty za szkolenie.

Warunki uczestnictwa

Dane organizatora

Noctua Sp. z o.o. sp. k

ul. M. Konopnickiej 18

35 - 211 Rzeszów

www.enoctua.pl
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