
 
 

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJ
90-007 Łódź

www.srmzl.pl 
 
 

zaprasza na szkolenie w dni

EXCEL „KROK po KROKU” DLA RZECZOZNAWCÓW 
MAJĄTKOWYCH 

(znajomość EXCELA  od pocz

 

Jednodniowe praktyczne warsztaty komputerowe „KROK po KROKU” 
przy własnych komputerach (laptopach) uczestnicy 
(materiały w formie EXCELA i WORD opracowane przez prowadz

Zajęcia skierowane do rzeczoznawców maj
nieruchomościami, zarządców i kandydatów do tych zawodów.

Poznajemy (w stopniu rozszerzonym) program EXCEL i jego zastosowan
nieruchomości, analizie rynku i wyznaczaniu stopy kapitalizacji.

Warsztaty prowadzone w sposób pozwalaj
praktycznej wiedzy - niezależnie od stopnia zaawansowania komputerowego!!.

 

Szkolenie obejmuje łącznie 8 

Miejsce szkolenia: Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a, sala 202 ( budynek NOT)
 

OSOBA PROWADZĄCA: 

Krzysztof Trynkos  - Rzeczoznawca maj

Osoba prowadząca warsztaty dla rzeczoznawców maj
siedzibie POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZE
oraz w Stowarzyszeniach Regionalnych, 
autor i redaktor książek z zakresu wyceny nieruchomo
na uprawnienia zawodowe, w okresie marzec 2002
Budownictwa i Nieruchomości "WACETOB".

Tel. 501 177 263;  trynkos@poczta.onet.pl

 

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJ ĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ
007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a; pok. 408

www.srmzl.pl e-mail biuro@srmzl.pl 

szkolenie w dniu 28 października 2016r.
 

EXCEL „KROK po KROKU” DLA RZECZOZNAWCÓW 
TKOWYCH – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA

ść EXCELA  od początkujących do zaawansowanych)

Jednodniowe praktyczne warsztaty komputerowe „KROK po KROKU” 
przy własnych komputerach (laptopach) uczestnicy ćwiczą na przygotowanych aplikacjach 

formie EXCELA i WORD opracowane przez prowadzącego zaję

cia skierowane do rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 
ądców i kandydatów do tych zawodów. 

Poznajemy (w stopniu rozszerzonym) program EXCEL i jego zastosowan
ci, analizie rynku i wyznaczaniu stopy kapitalizacji. 

Warsztaty prowadzone w sposób pozwalający na opanowanie materiału i poszerzenie 
żnie od stopnia zaawansowania komputerowego!!.

 godz. edukacyjnych  

ź, Plac Komuny Paryskiej 5a, sala 202 ( budynek NOT)

Rzeczoznawca maj ątkowy nr 3438, teoretyk i praktyk 

ca warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych - EXCEL „krok po kroku” w 
siedzibie POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJ

Stowarzyszeniach Regionalnych, autor wielu programów na bazie aplikacji EXCEL, 
ek z zakresu wyceny nieruchomości, autor testów samospra

na uprawnienia zawodowe, w okresie marzec 2002- sierpień 2006 dyrektor O
ści "WACETOB". 

263;  trynkos@poczta.onet.pl 

TKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ  
 

2016r. 

EXCEL „KROK po KROKU” DLA RZECZOZNAWCÓW 
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA  

cych do zaawansowanych) 

Jednodniowe praktyczne warsztaty komputerowe „KROK po KROKU” – bezpośrednio 
 na przygotowanych aplikacjach 

ącego zajęcia). 

średników w obrocie 

Poznajemy (w stopniu rozszerzonym) program EXCEL i jego zastosowanie przy wycenie 

cy na opanowanie materiału i poszerzenie 
nie od stopnia zaawansowania komputerowego!!. 

, Plac Komuny Paryskiej 5a, sala 202 ( budynek NOT) 

tkowy nr 3438, teoretyk i praktyk - 

EXCEL „krok po kroku” w 
 RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH 

autor wielu programów na bazie aplikacji EXCEL, 
ci, autor testów samosprawdzających 

ń 2006 dyrektor Ośrodka 



 

Program szkolenia: 
Podział godzinowy – płynny uzależniony od stopnia zaawansowania kursantów. 

28-10-2016 r.  – pi ątek (8 godz. zaj ęć) 

 

Godz. 9.00 – 9.45 (1 godzina) 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE I ZAKŁADKI APLIKACJI EXCEL A  
(filtr, sortowanie, funkcje, wykresy – w praktycznych przykładach) 

Godz. 9.45 – 10.30 (1 godzina) 

2. ANALIZA RYNKU – ceny transakcyjne i ofertowe (tekst jako kolumna, sumy 
częściowe, tabele przestawne) 

Godz. 10.30 – 10.45 przerwa kawowa 

Godz. 10.45 – 11.30 (1 godzina) 

3. TRENDY RYNKOWE - ceny ofertowe i czynsze jako niezbędny element badania 
rynku (trendy czasowe roczne i miesięczne, aktualizacje cen transakcyjnych na dzień 
wyceny, trendy powierzchniowe) 

Godz. 11.30 – 12.15 (1 godzina) 

4. ANALIZA RYNKU DO WYZNACZANIA STOPY KAPITALIZACJI  Rozbudowana 
analiza w formie wykresów (wykorzystanie stawek czynszowych, cen ofertowych i 
analiz trendu czasowego, funkcja REGLINX) 
 

Godz. 12.15 – 13.15 przerwa na obiad 

Godz. 13.15 – 14.45 (2 godziny) 

5. ZAKŁADKI APLIKACJI EXCELA PRZY ŚPIESZAJĄCE PRACE - (formanty, makra, 
nowe zastosowanie funkcji "ZŁĄCZ.TEKSTY"). 

Godz. 14.45 – 15.00 przerwa kawowa 

Godz. 15.00 – 15.45 (1 godzina) 

6. WAGI CECH - ROZBUDOWANE APLIKACJE EXCELA (porównywanie parami i 
korygowanie ceny średniej) aplikacje do weryfikacji wag. 
 

Godz. 15.45 – 16.30 (1 godzina) 

7. APLIKACJA EXCELA DO WYLICZANIA WARTO ŚCI W PODEJŚCIU 
DOCHODOWYM (automatyzacja wyliczeń) 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające doskonalenie kwalifikacji 
zawodowych. 

Koszt uczestnictwa: - 250 zł 
Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, 
obiad. 
 



Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym druku na adres e-mail 
wskazany w nagłówku lub podany poniżej: 
ewabas1@wp.pl 
 
 
Wpłata na konto BGŻ S.A. O/ Pabianice nr   68 2030 0045 1110 0000 0386 5980 
 
 
Termin zgłoszenia i wpłaty do dnia 15 października 2016 r. 
 

 
Serdecznie zapraszamy  
w  imieniu Zarządu SRMZŁ 
                                                                                                             
Ewa Baś               607 216 936 
 
 
  
 


