
 

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 
RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

Oddział w Szczecinie 
70-206 Szczecin,  ul. Dworcowa 19,  tel/fax 91 484 70 68 

 
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera 

Oddział w Szczecinie 
zaprasza na  

warsztaty  
na temat: 

 

 
Wybrane narzędzia informatyczne w pracy 

rzeczoznawcy majątkowego 
 

które odbędą się ONLINE 

w dniu 28 października 2020 r. godz. 17:00 – 20:00 
 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 
 

Adresaci:   Rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi, pośrednicy, zarządcy, 

Prowadzący:  Marcin Bas  

(rzeczoznawca majątkowy od 2010 r., pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca 

nieruchomości od 2009 r., członek Polskiego PSRWN o/Szczecin, członek Polskiego 

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 

Pośredników Obrotu Nieruchomościami, członek zarządu ZSPON, prowadzący szkolenia dla 

rzeczoznawców majątkowych: „Wykorzystanie pakietu EXCEL w pracy rzeczoznawcy 

majątkowego”, „Geokodowanie nieruchomości z użyciem pakietu Excel i innych narzędzi”) 

 

Miejsce:   ONLINE  
 

Czas:    28.10.2020 r. (środa) – łącznie 4 godziny edukacyjne = 2 punkty 

godz. 17:00 do 20:00 
 

Odpłatność:   60 zł (dla rzeczoznawców majątkowych zrzeszonych w PSRWN, mających opłacone na bieżąco składki członkowskie)  

120 zł (dla pozostałych uczestników)  

i obejmuje dostęp do platformy szkoleniowej a także certyfikat uczestnictwa 

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 21 października 2020 r. na konto 
PSRWN o/Szczecin:  

 
63 1240 3927 1111 0010 7407 2768 

(w tytule przelewu prosimy wpisać: „warsztaty 28.10.2020 r.”) 

Zgłoszenia:  wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 21.10.2020 r. mailowo na adres: 
biuro@psrwn.szczecin.pl  lub faxem: 91 484 70 68 

 

Każda osoba, która zgłosi chęć uczestnictwa i wniesie opłatę, otrzyma drogą mailową link. Kliknięcie w 
link w dniu 28.10.2020 r. o godz. 17:00 umożliwi uczestnictwo w warsztatach. 

mailto:biuro@psrwn.szczecin.pl


 

Program warsztatów 
 
 

Wybrane narzędzia informatyczne w pracy 
rzeczoznawcy majątkowego 

 
28 październik 2020 r. godz. 17:00 – 20:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dobre praktyki pracy z danymi (m.in. danymi wrażliwymi) 
 
Zasady wysyłania korespondencji e-mail, bezpiecznego wysyłania plików z danymi wrażliwymi, 
zabezpieczania plików PDF. 
 
2. Ms Word i Ms Excel (praktyczne porady przyspieszające pracę z danymi) 
 
Obiekty Excela w programie Ms Word. 
 
3. Wybrane narzędzia internetowe w pracy rzeczoznawcy 
 
Narzędzia udostępniane przez serwis google.com oraz inne serwisy. 
 

 

 

 

 

Dlaczego o narzędziach informatycznych? 

Nikt nie ma wątpliwości, że sprawne korzystanie z Word, Excel czyni naszą pracę bardziej efektywną. W 

dobie RODO dochodzi także problematyka ochrony danych przed kopiowaniem, szyfrowanie plików. 

Możliwości jakie daje oprogramowanie komputerowe są bardzo duże i warto się przekonać, czy możemy je 

wykorzystać jeszcze lepiej na potrzeby naszej pracy. Dodatkowe narzędzia skrywają różne serwisy 

internetowe. O tym wszystkim opowie prawdziwy pasjonat narzędzi internetowych – Kol. Marcin Bas. 

Zachęcamy do przygotowania swoich przypadków i aktywnego uczestnictwa.  


