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Opis kursu (cele kształcenia) – kurs w języku polskim

Celem kształcenia jest:
 zapoznanie studentów z terminologia dotyczącą gospodarki.
 Zapoznanie studentów z podstawami prawnymi regulującymi rynek nieruchomości: formy władania 

nieruchomościami, ceny, opłaty i bonifikaty za zbycie nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego, podział nieruchomości, oraz wywłaszczanie nieruchomości.

 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami: rzeczoznawstwo 
majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo, 
działalność deweloperska.

 Zapoznanie studentów z metodami i technikami wyceny nieruchomości. Gospodarka gruntami. 
Inwestowanie w nieruchomości. Strategie inwestycyjne. Procesy deweloperskie. 

Student powinien znać podstawowe pojęcia i problematykę z zakresu gospodarki nieruchomościami i 
obrotu nieruchomościami w świetle obowiązujących przepisów. Student powinien znać cechy 
nieruchomości jako dobra ekonomicznego. Powinien potrafić zdefiniować pojęcie rynku nieruchomości, 
jego uczestników, funkcji oraz zasad na nim panujących

Warunki wstępne

Wiedza

Student powinien posiadać znajomość podstaw ekonomii i prawa cywilnego oraz 
administracyjnego w zakresie podstawowych pojęć i instytucji prawnych oraz zasad 
prawa, systemu organów rządowych i samorządowych. Wiedza z zakresu 
planowania przestrzennego

Umiejętności
-

Kursy
-

Efekty kształcenia 
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Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01. Student definiuje pojęcie nieruchomości, wymienia 
jej rodzaje i części składowe

W02. Student zna podstawy tworzenia i gospodarowania 
nieruchomościami

W03.Student zna metody i techniki wyceny nieruchomości

K_W02

K_W06

K_W04

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01. Student potrafi prawidłowo sklasyfikować 
nieruchomości

U02. Student potrafi opisać procedury sprzedaży, 
podziału, scalania nieruchomości

U03. Student rozumie zapisy w operacie szacunkowym 
wyceny nieruchomości

 K_U01 

K_U14

K_U08

Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01. student potrafi pracować w grupie

K02.student jest świadomy zdobytej wiedzy i 
pozyskanych umiejętności Ma świadomość potrzeby 
ciągłego poszerzania i uaktualniania wiedzy oraz 
zdobywania nowych umiejętności

K03 Jest przekonany o znaczącej roli etyki biznesu w 
branży związanej z gospodarowaniem nieruchomościami

K_K07, 

K_K02

K_K06

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

Opis metod prowadzenia zajęć
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Metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone metodą podającą w formie wykładów informacyjnych, z wykorzystaniem techniki 
audiowizualnej z prezentacją multimedialną i metodą problemową- wykład konwersacyjny z elementami 
dyskusji

Ćwiczenia to zajęcia polegające na opracowywaniu zadanych problemów w grupach zadaniowych, analiza 
literatury i innych materiałów źródłowych oraz dyskusja, praca w grupach zadaniowych, wykonywanie 
zadań w trybie e-learningu hybrydowego

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 x X X
W02 x X X
W03 x X X
U01 x X X
U02 x X X
U03 x X X
K01 x X X
K02 x X X
K03 x X X

Kryteria oceny  Przedmiot kończy się zaliczeniem wykładu i ćwiczeń z oceną. 

Warunki zaliczenia wykładu:
Aktywna obecność.
Zaliczenie egzaminacyjnego testu końcowego. Test składa się z 25 pytań. Wszystkie 
pytania są jednakowo punktowane. Na uzupełnienie testu studenci mają 30 minut. 
Punktacja testu:

5,0 – 5,5 dst

6,0 – 6,5 dst+

7,0 – 7,5 db

8,0 – 8,5 db+

9,0 – 10  bdb

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
Aktywna obecność.
Zaliczenie testu- kolokwium w czasie semestru.

Wykonanie 3 ćwiczeń zadanych w trakcie zajęć.
Ocena końcowa przedmiotu składa się w 60 % z oceny z egzaminu, w 40% z oceny 
ćwiczeń.

W przypadku zastosowania ocen przyjmuje się następujące kryteria.

Ocena niedostateczna (2) 
(W) student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu

 gospodarowania nieruchomościami (wykład), nie zna metod wyceny wartości 
nieruchomości (ćwiczenia) 
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(U) Na pytania z zakresu materiału omawianego na wykładzie student nie 
potrafi udzielić poprawnych odpowiedzi w stopniu wyższym niż 50%, 
(K) Postawa studenta wskazuje, że przedmiot nie interesuje go i nie 
podejmuje trudu nauczenia się omawianego materiału, nie potrafi pracować w 
grupie nad rozwiązaniem problemów 

 Ocena dostateczna (3)
W) student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami (wykład), potrafi wymienić istniejące metody wyceny 
wartości nieruchomości (ćwiczenia) 
(U) Na pytania z zakresu materiału omawianego na wykładzie student potrafi 
udzielić poprawnych odpowiedzi w co najmniej 51%, 

 (K) Postawa studenta wskazuje, że przedmiot go interesuje i starał się 
opanować materiał omawiany na wykładzie i ćwiczeniach, potrafi pracować w 
grupie nad rozwiązaniem niektórych problemów 

 Ocena dobra (4) 
(W) student zna i rozumie omawiane pojęcia z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami (wykład), potrafi wymienić metody wyceny nieruchomości 
ćwiczenia) 
(U) Na pytania z zakresu materiału omawianego na wykładzie student potrafi 
udzielić poprawnych odpowiedzi w co najmniej 70%, potrafi samodzielnie 
dobrać i omówić metodę wyceny nieruchomość, przy czym proponowane 
rozwiązania są z reguły poprawne, 
(K) Postawa studenta wskazuje, że przedmiot go interesuje i opanował 
materiał omawiany na wykładzie i ćwiczeniach, potrafi pracować w grupie nad 
rozwiązaniem problemów, a proponowane rozwiązania są z reguły poprawne 

 Ocena bardzo dobra (5) 
(W) Student w pełni i zna i rozumie zagadnienia gospodarowania 
nieruchomościami omawiane na wykładzie i ćwiczeniach 
(U) Student potrafi poprawnie odpowiedź na pytania z zakresu materiału 
omawianego na wykładzie w co najmniej 85%, potrafi samodzielnie wybrać i 
omówić metodę wyceny nieruchomości, 
(K) Student wykazuje duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości i 
zagadnieniami związanymi z ich gospodarowaniem, student potrafi pracować 
w grupie nad rozwiązaniem problemów, potrafi poprawnie uzasadnić 
dokonany wybór

Uwagi Brak

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

WYKŁAD:
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1. Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy (terminologia, rodzaje, cechy i części 
składowe i funkcje nieruchomości) 

2. Prawa do nieruchomości oraz prawne podstawy gospodarowania nieruchomościami (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, ograniczone prawa rzeczowe, służebności itd.) Scalanie i podział 
nieruchomości. Wywłaszczanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, 
odszkodowania.

3. Rejestry nieruchomości – ewidencje gruntów i budynków; kataster nieruchomości, rejestr 
zabytków, księgi wieczyste

4. Gospodarowanie nieruchomościami z zasobów publicznych (def. zasobów publicznych, 
uwarunkowania prawne, zasady gospodarowania, cele publiczne.) Opłaty adiacenckie - definicje, 
rodzaje i zasady ustalania wysokości opłat. Opłata planistyczna. Wywłaszczenie nieruchomości 
(odszkodowanie, zamiana, zwrot)

5. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (rzeczoznawstwo 
majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami). Obrót 
nieruchomościami. Działalność deweloperska.

6. Wartość nieruchomości i metody jej określania (rodzaje wartości, czynniki kształtujące poziom 
wartości, metody wyceny. Podatki od nieruchomości, podatki od spadków i darowizn. 
Nieruchomości lokalowe, SWPL. 

7. Podstawy prawne i ekonomiczne funkcjonowania rynku nieruchomości (specyfika, cechy i 
uwarunkowania prawne rynku nieruchomości w Polsce, podmioty działające na tym rynku, cykle 
rynku nieruchomości). Sprzedaż nieruchomości. 

8. Proces inwestycyjny. Elementy prawa budowlanego (decyzje budowlane, decyzje o rozbiórce i in.) 
Procesy deweloperskie (definicje, organizacja i uczestnicy deweloperskiego procesu 
inwestycyjnego). Inwestowanie w nieruchomości (nieruchomość jako przedmiot inwestycji, 
inwestorzy na rynku nieruchomości, strategie inwestycyjne, metody i wskaźniki oceny efektywności 
inwestycji).

ĆWICZENIA: 
Praca w zespołach kilkuosobowych.  W ramach ćwiczeń studenci będą rozwiązywali i analizowali wybrane 
problemy, takie np. jak:

1. Analiza stanu prawnego, technicznego i użytkowego wybranej nieruchomości w świetle 
dokumentów. Księgi wieczyste - Cel, zakres i zasady prowadzenia ksiąg wieczystych. Podstawy 
prawne ksiąg wieczystych. Podstawowe pojęcia i definicje związane z systemem ksiąg 
wieczystych. Organy prowadzące księgi wieczyste oraz ich kompetencje. Działy ksiąg wieczystych. 
Zasady zakładania i aktualizacji ksiąg wieczystych. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg 
wieczystych. Powiązania systemu ewidencji gruntów i budynków i systemu ksiąg wieczystych. 
Zasady formalno-prawne prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

2. Rynek nieruchomości. Podstawy prawne regulujące obrót nieruchomościami. Analiza czynników 
mających wpływ na wartość rynkową wskazanej nieruchomości na danym rynku. Analiza 
określonego segmentu rynku nieruchomości na wskazanym obszarze (charakterystyka i 
uwarunkowania rynku, cechy rynkowe nieruchomości, ceny)

3. Umowy najmu, umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy z pośrednikami (na wyłączność i bez 
wyłączności) – przygotowanie umów dla wybranych nieruchomości.

4. Przygotowanie oferty sprzedaży nieruchomości.
5. Wybór metody wyceny nieruchomości. Wycena nieruchomości metodą porównywania parami. 

Wycena lokalu mieszkalnego metodą skorygowanej ceny średniej,Wycena nieruchomości w 
podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej, 
Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym, metodą zysków. 

6. System opłat od nieruchomości. Ustalenie wysokości opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej. 
7. Ocena efektywności przykładowej inwestycji
8. Strategie inwestycyjne. Procesy deweloperskie.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
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Real estate rights ;    ownership right ;    perpetual usufruct righ ;  servitude ; 

spatial planning ;  real estate market analysis ;  real estate valuation ;  investment proces;

legal status

Wykaz literatury podstawowej

1. Cymerman J., Cymerman R., Jesiotr G. Jesiotr M., Gospodarka nieruchomościami, wyd. 
   Politechnika Koszalińska, Koszalin 2011

2.  Cymerman R., Hopfer A., Wycena nieruchomości, System, Zasady, Procedury, PFSRM, 
    Warszawa 2012    

3. Kucharska- Stasiak E., Inwestowanie w nieruchomości,wyd. IN Valor, Katowice 2009,
4. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, wyd. Poltex, Warszawa 2009
5. Dydenko J., Szacowanie nieruchomości, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2006,  
6. Wierzbowski B., Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne,LexisNexis, Warszawa 2010,
7. Źróbek R., Źróbek S., Kuryj J.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych 

    procedur, wyd. Gall, Katowice 2006     

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, wyd. Poltext, Warszawa 2009 
2. Bryx M., Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, SGH, Warszawa, 2006
3. Brzeski J.W., Dobrowolski G., Sędek S.: Vademecum pośrednika nieruchomości, wyd. KiN, Wyd. 

2. Kraków 2004. 
4. Cymerman, A. Nowak red., Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców 

majątkowych, wyd. Educaterra, Olsztyn 2012
5. Hycner R., Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami, wy. Gall, Katowice 

2006 
6. Kucharska - Stasiak E.: Nieruchomość a rynek, PWN,  Warszawa 2005 
7. Kucharska  Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN,  

Warszawa 2007 
8. Malina R., Kowalczyk M.: Geodezja katastralna. Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady 

operatów,  wyd.  Gall, 2009
9. Nowak M., Skotarczak T. (red.), Gospodarka nieruchomościami gminnymi w czasie kryzysu i po 

kryzysie, wyd. CeDeWu, Warszawa 2010 
10. Padrak R., Sprzedaż nieruchomości na podst. Ustawy o gospodarce nieruchomościami,  Biblioteka 

Administracja Publiczna, Warszawa 2010
11. Siemiński W. Topczewska T., Gospodarka gruntami w gminie, wyd. Difin,  Warszawa 2004
12. Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, wyd. PWN , Warszawa 2005
13. Ustawa Kodeks cywilny ( t.j. Dz U z 2020r, poz. 1740)
14. Ustawa o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz U  z  2020r , poz. 1990 )

 

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15
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Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 15

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Ogółem bilans czasu pracy 75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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