
 

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

Oddział w Szczecinie 

70-206 Szczecin,  ul. Dworcowa 19,  tel/fax 91 484 70 068 

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomo ści Oddział 
w Szczecinie 

zaprasza na seminarium szkoleniowe  
 

Wykorzystanie pakietu EXCEL w pracy rzeczoznawcy 
majątkowego 

 
które odb ędzie si ę  

w dniu 28 czerwca 2012 r. w Szczecinie 
 

SZKOLENIE ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z ROZPORZ ĄDZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 30 LIPCA  2010 W SPRAWIE STAŁEGO DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO PRZEZ RZECZOZNAWCÓW MAJ ĄTKOWYCH, POŚREDNIKÓW W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI  

(DZ. U. NR 140, POZ. 945) 
 

Numer programu w MTBiGM: 6901 
 

Ilość miejsc ograniczona  
decyduje kolejno ść zgłosze ń 

 
Adresaci: Rzeczoznawcy maj ątkowi, po średnicy w obrocie nieruchomo ściami, 

zarządcy nieruchomo ści, analitycy rynku nieruchomo ści 

Prowadz ący:  Marcin Bas – Rzeczoznawca majątkowy, informaty 

Miejsce: 

 
Uniwersytet Szczeci ński 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz ądzania 
ul. Mickiewicza 64, sala 107 
Szczecin 
 

Czas   - 28.06.2012 r. czwartek – 17.00 - 20.30. 

  4 godziny edukacyjne  

Odpłatno ść: Odpłatność za udział w seminarium szkoleniu wynosi: 70 zł. 

Udział w seminarium zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa. 

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 25 czerwca 2012  r na konto 
Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 

 z  dopiskiem „seminarium 28.06” na przelewie. 

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do 
dnia 25.06.2012r. na adres : biuro@psrwn.szczecin.pl  



 

Program seminarium  
Wykorzystanie pakietu EXCEL w pracy rzeczoznawcy 

majątkowego 
 
 

1.  Omówienie możliwości wykorzystania programu 

2. Podstawowe zasady obsługi programu 

3. Funkcje ułatwiające pracę rzeczoznawcy z programem 

4. Praktyczne zastosowania pakietu w warsztacie rzeczoznawcy majątkowego 

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Uczestnicy są proszeni o przyniesienie 

własnych laptopów z zainstalowanym pakietem Excel, na których będą pod okiem 

prowadzącego wykonywali zadania. 

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia ilość miejsc ograniczona  



 

………………………. dnia ………….. 
 
…………………………………..... 
imię i nazwisko  
 
..................................................... 
adres 
 
…………………………………. 
(zakres i nr licencji *) 
(P, Z, RzM) 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 
Wyceny Nieruchomo ści Oddział w 
Szczecinie 
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 
tel/fax. 91 4847068 
e-mail: biuro@psrwn.szczecin.pl 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam udział w seminarium szkoleniowym na temat: 
 

Wykorzystanie pakietu EXCEL w pracy rzeczoznawcy 
majątkowego 

 
 
 

które odbędzie się w dniu 
28.06.2012 r. 

 
 

Proszę o wystawienie rachunku wg poniższych danych:: 

Nazwa odbiorcy rachunku …………………………………………………………………. 

Adres …………………………………………………………………................................. 

Nr NIP …………………………………………………………….……............................... 

 

 

………………………………….. 

(podpis) 

 

* P – licencja z po średnictwa, Z – licencja z zarz ądzania, RzM – uprawnienia zawodowe 

 

 

Skan zgłoszenia prosimy przesła ć mailem na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl  


