KURS ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Kurs stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem
zagadnień prawnych, finansowych, technicznych i organizacyjnych.
Uczestnicy otrzymują praktyczne informacje z zakresu m.in.:
•
podstaw prawa cywilnego i budowlanego
•
organizacji i obsługi firmy
•
definicji i rodzajów nieruchomości
•
prowadzenia dokumentacji obiektowej
•
umiejętność rozliczania mediów
•
analizy finansowej i wyceny nieruchomości
Po ukończeniu Kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu – uczestnik uzyskuje tytuł “Dyplomowany
Zarządca Nieruchomości” potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Wyższą
Szkołę Zarządzania Personelem.
Kurs adresowany jest głownie do:
•
właścicieli firm
•
członków wspólnot mieszkaniowych
•
zarządców wspólnot mieszkaniowych
•
osób na stanowiskach administratora nieruchomości, zarządcy nieruchomości
•
administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
•
zarządców budynków komunalnych
•
pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych
•
osób, które chciałyby podjąć pracę w charakterze zarządcy nieruchomości
•
wszystkich pozostałych osób, pragnących rozwijać swoje umiejętności
Terminy zajęć: 11-12.05.2019 r.; 25-26.05.2019 r.; 08-09.06.2019 r.; 15-16.06.2019 r.
Kurs odbędzie się w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie.
Wykładowcy to zespół ekspertów – praktyków związanych z rynkiem zarządzania
nieruchomościami, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, m.in.:
Wojciech Jan Konieczny jest absolwentem wydziału zarządzania w administracji publicznej
Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Wiszniewskiego w Warszawie. Od 20 lat zajmuje się
zarządzaniem spółkami prawa handlowego oraz zarządzaniem nieruchomościami. W 2006 roku
otrzymał państwową licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 14587. Przez 10 lat zarządzał
nieruchomościami warszawskiego TBS’u. W latach 2013 do 2017 był cv-ce prezesem Polskiej Izby
Gospodarczej TBS. Od 2011r jest prezesem Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości w
Warszawie. Decyzją nr 27 z 11 lipca 2011 r. Ministra Infrastruktury, członek Komisji
Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości, do dnia wprowadzenia
deregulacji zawodu zarządcy w końcu 2013 roku. W styczniu 2017 roku rozpoczął współpracę z

jedną z największych spółek zarządzających ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi w
Poznaniu jako pełnomocnik zarządu, a od listopada 2018 r. jako ekspert doradca. Biegły sądowy
d.s. zarządzania nieruchomościami i rozliczenia kosztów dostawy ciepła i wody dla obiektów
budowlanych, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Autor dwutomowego Poradnika administratora nieruchomości oraz wielu programów
komputerowych wspomagających administrowanie nieruchomościami. Uprawniony przez Polską
Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów
studiów podyplomowych. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń organizowanych dla
zarządców i kandydatów na zarządców nieruchomości. W marcu 2016 roku uhonorowany
przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości.
Witold Malinowski – posiada wykształcenie wyższe. Zawodowo - jako przedsiębiorca, związany
z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, a także mieszkaniowymi i publicznymi.
Zaangażowany w różnorodną działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami,
zwłaszcza w zakresie utrzymania technicznego obiektów i zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowania i pożarowego. Ponadto specjalizuje się w kwestiach prowadzenia dokumentacji
obiektowej, inwentaryzacji i archiwizacji zasobów, prowadzenia audytów obiektów oraz
wdrażania zasad prawidłowego rozliczania mediów rozliczeń mediów. Członek Zarządu Polskiej
Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz prezes Stowarzyszenia Zarządców
Nieruchomości WARECKA. Były członek Państwowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz
Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej -podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.
Organizatorzy:
• Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
• Instytut Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości T R A N S F E R
• Eurofinance Training Sp. z o.o.
W celu zgłoszenia udziału w Kursie, prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza
zgłoszenia.
Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Smolna 11 lok. 15; 00-375 Warszawa
tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl
http://www.efszkolenia.pl

