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Z ¯YCIA STOWARZYSZENIA

K iedy w 2009 roku po raz 
pierwszy zg³osi³em pomys³ zor-
ganizowania szkolenia z wyko-

rzystaniem œrodków z Unii Europejskiej 
spora czêœæ naszych Kole¿anek i Kole-
gów do tego pomys³u odnios³a siê 
sceptycznie. Czêœæ z nich mówi³a, ¿e siê 
nie uda, ¿e sami próbowali bez powodze-
nia, ¿e z prawnego i organizacyjnego 
punktu widzenia jest to trudne lub nawet 
niemo¿liwe. Dla sporej czêœci rzecz by³a 
nowa i podeszli do pomys³u z zacieka-
wieniem, czeœæ z nadziej¹. Oczywiœcie 
byli i tacy, którzy sami nie zrobi¹, 
a innym nie pozwol¹. Mnie na szczêœcie 
przysz³o dzia³aæ w œrodowisku wielko-
polskim – jak coœ siê nie uda w Poznaniu , 
to nie uda siê nigdzie. Moja macierzysta 
Rada Stowarzyszenia pomys³ zaakcep-
towa³a – trochê na zasadzie - jak potrafisz 
to rób. No to zacz¹³em próbowaæ. Ze-
bra³em grupê przyjació³ „z podwórka”, 
prawnik, polityk, spo³ecznik, kolega od 
bryd¿a, którzy zajmowali siê pozyskiwa-
niem œrodków unijnych. Przedstawi³em 
im ideê i wspólnie zaczêliœmy sprawê 
badaæ. Problemów by³o co nie miara – 

kto ma byæ organizatorem, kto bene-
ficjentem, czy tylko podmioty gospodar-
cze, czy mo¿e raczej pójœæ szeroko, czy 
w skali województwa, czy ca³y kraj. Na 
koniec najwa¿niejsze – kto i czego 
bêdzie uczy³. Po kilku spotkaniach 
i analizie kilkuset stron ró¿nych dyrek-
tyw pomys³ zacz¹³ nabieraæ realnych 
kszta³tów. Organizatorem winien byæ 
podmiot zewnêtrzny (Fundacja Rozwoju 
Nauki i Przedsiêbiorczoœci), beneficjen-
tami bêd¹ wielkopolscy rzeczoznawcy 
maj¹tkowi. Program bêdzie mia³ cha-
rakter modu³owy (osiem modu³ów 
tematycznych) i bêdzie skierowany do 
200 podmiotów podzielonych na 10 
grup. Ka¿dy modu³ to 24 godziny 
wyk³adowe. Skala przedsiêwziêcia 
trochê nas przera¿a³a ale szkoda nam 
by³o poœwiêconego ju¿ czasu. Napi-
saliœmy stosowny projekt i czekaliœmy na 
jego ocenê. Po mniej-wiêcej pó³ roku 
przysz³a wiadomoœæ, ¿e z³o¿ono ponad 
100 projektów, ¿e zaakceptowano 8 i ¿e 
mamy œrodki – po przeliczeniu na 
z³otówki ponad 1 mln. 

Robert Dobrzyñski

Rzeczoznawca maj¹tkowy Nr 4123

Projekt przewidywa³ dwuletni czas 
realizacji oœmiu modu³ów tematycz-
nych:
! wycena nieruchomoœci rolnych i leœ-

nych,
! wyceny dla celów s¹dowych oraz 

komorniczych,
! wycena maszyn i urz¹dzeñ,
! wycena przedsiêbiorstw,
! wycena dla celów inwestorskich,
! problemy wyceny nieruchomoœci ko-

mercyjnych,
! podejœcie kosztowe w wycenie nieru-

chomoœci,
! wycena w celu zabezpieczenia wierzy-

telnoœci.

Szczególnie ten ostatni temat wzbu-
dza³ w œrodowisku wielkopolskim sporo 
zainteresowania. By³ to czas, kiedy 
Federacja forsowa³a i rozpoczê³a ju¿ 
realizacjê pod swoim patronatem tzw. 
szkolenia bankowego, którego wspó³-
organizatorem by³ Zwi¹zek Banków 
Polski. Formu³a szkolenia bankowego 
organizowanego przez Federacjê by³a 
w Wielkopolsce przyjêta niezwykle 
sceptycznie. Niejednokrotnie na forum 
Rady Krajowej wyra¿aliœmy w¹tpli-
woœci na temat jego organizacji, st¹d na 
mo¿liwie najlepszym zrealizowaniu tego 
w³aœnie modu³u zale¿a³o nam szczegól-
nie.

Poznañ to silny oœrodek organiza-
cyjny z du¿ym zapleczem intelektual-
nym i bardzo dobr¹ wspó³prac¹ ze 
œrodowiskiem akademickim. Postano-
wiliœmy wiêc, ¿e wiêkszoœæ tematów 
bêdzie prowadzona przez miejscowych 
wyk³adowców – praktyków i pracowni-
ków naukowych. Z jednym wszak 
wyj¹tkiem – marzy³o siê nam, aby modu³ foto Ewa Bogdañska
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bankowy poprowadzili wyk³adowcy 
zwi¹zani z projektem realizowanym 
przez Federacjê. Powodów by³o kilka – 
lepszych wyk³adowców trudno by³oby 
znaleŸæ, zakres merytoryczny by³ bardzo 
podobny, a przy okazji chcieliœmy siê 
trochê pochwaliæ w wielkim œwiecie. 
Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu Kol. 
Wojtka Ratajczaka, który sta³ siê 
merytorycznym koordynatorem ca³ego 
projektu, uda³o siê pozyskaæ w charakte-
rze wyk³adowców modu³u bankowego 
Pani¹ prof. dr hab. Sabinê �róbek i Pana 
prof. dr hab. Ryszarda �róbka wraz 
z zespo³em. Szkolenia pozabankowe od-
bywa³y siê w Poznaniu, ale czêœæ 
bankowa mia³a byæ naszym „oknem na 
œwiat”. Postanowiliœmy wiêc zorgani-
zowaæ sesjê wyjazdow¹ (projekt unijny 
przewidywa³ tak¹ mo¿liwoœæ). Wybór 
pad³ na znany nam i lubiany oœrodek 
w Dolsku. Trzy dni nauki i zabawy.

By³a po³owa marca 2012r. S³oñce 
œwieci³o. 100 osób na sali, gdzie wyk³ad 
prowadzi Pani Prof. Sabina �róbek. 
B³ogoœæ i satysfakcja.

Uda³o siê. Wbrew sceptykom i mal-
kontentom. Trochê na przekór, trochê 
jako wyzwanie. Nie ma rzeczy nie-
mo¿liwych – s¹ tyko Ÿle zorganizowane.

I to nie jest nasze ostatnie s³owo !
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