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(pieczgc organ izatora)

ZASWIADCZENIE
Nr 35/6815

o ukonczeniu szkolenia
Pan/Pani

Ewelina Woiciak
4981

-

veczoznawca majqtkowy
(nr uprawnien)

ukoficzylla szkolenie po tytulem:

,,Perspektywy Rynku Mieszkaniowego. Deweloperzy w obliczu kryzysu
ustawy dewelopers kiej. "
zorganzowane w dniu 23.05.2012

i

r.

przez

Instytut Analiz Monitor Rynku NieruchomoSci

mrn.pl

zls w Krakowie

Za!;wiadczenie wydano na podstawie $ 6 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w
sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcow majqtkowych, poSrednik6w w obrocie
nieruchomo5ciami orazzarzqdc6w nieruchomo5ci (Dz. U. Nr 140, poz. 945).
Piotr Krochmal
PREZES ZARZADU

Krakow, dnia 4 czerwca 2O12 r.
31-261 Krak6w, ul. Wybickiego 7c
tel. +rf8 12 378 31 30. fay.: +48123783129
KRS 0000263193. REGoN 120328302
NtP 677-227-92-06
e-mail: zazad@mm.pl

wwumrn.nl

(pod pis organizatora ksztalcenia)
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