
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.  

Tryb studiów 

Stacjonarne  
 

Kierunek studiów 

EKONOMIA 
 

Poziom studiów 

Stopień pierwszy  
 

Rok studiów/ semestr 

III; semestr 5 
 

Specjalność 

Bez specjalności 
 
 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3EKN 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta w planie studiów) 

3 
 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Ekonomika nieruchomości 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 

Język kursu/przedmiotu 

Język polski 
 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego przedmiot  

Dorota Wyszkowska, dr 
 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dorota Wyszkowska, dr 
 
 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
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Forma i wymiar zajęć 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne 

Ogólna liczba godzin 30    

Liczba godzin w 

tygodniu / liczba 
godzin na zjazd 

4    

Metody dydaktyczne prezentacje 
multimedialne 

   

 

Założenia i cel przedmiotu (efekty kształcenia) 

Wykład dotyczy problematyki prawno-ekonomicznych podstaw funkcjonowania 

rynku nieruchomości. W jego ramach są omawiane zarówno kwestie definicyjne, 
charakterystyka rynku nieruchomości oraz zagadnienia dotyczące zawodów 

związanych z nieruchomościami. 
 

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające i zakres posiadanej wiedzy) 

brak 
 

Treści merytoryczne przedmiotu: (opis treści w każdej formie zajęć) 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów L .godz. 
1. Nieruchomość  
Definicja, klasyfikacja i cechy rodzaje, cechy i funkcje nieruchomości  
Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy 
Nieruchomości mieszkaniowe w Polsce 
2. Prawa rzeczowe związane z nieruchomościami 
Własność nieruchomości 
Posiadanie nieruchomości  
Konstytucyjne gwarancje własności 
Użytkowanie wieczyste 
Ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, 
hipoteka, własnościowe prawo spółdzielcze do lokalu 
mieszkalnego, do lokalu użytkowego oraz do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 
3. Prawa zobowiązaniowe związane z nieruchomościami 
Dzierżawa 
Najem 
Użytkowanie 
Służebności (gruntowe, osobiste) 
Użyczenie 
Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości 
Darowizna 
Dożywocie 
Spadek 
4. Rynek nieruchomości  
Wartość nieruchomości i jej rodzaje 
Definicja, klasyfikacja i cechy rynku nieruchomości 
Podmioty, funkcje oraz analiza rynku nieruchomości 
Rynek nieruchomości w Polsce 
Rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego 
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Wady, zalety i ryzyko inwestowania w nieruchomości 
Stopa zwrotu z nieruchomości 
Źródła finansowania inwestycji w nieruchomości 
Uczestnicy rynku nieruchomości 
5. Rynek nieruchomości a gospodarka  
Nieruchomość jako kapitał 
Miejsce i rola rynku nieruchomości w gospodarce 
Cykle rynku nieruchomości 
Rynek nieruchomości a sektor finansowy 
6. Inwestowanie w nieruchomości  
Istota inwestycji 
Inwestycje i inwestorzy na rynku nieruchomości 
Ryzyko i strategie inwestowania w nieruchomości 
Ocena efektywności inwestowania w nieruchomości 
7. Zarządzanie nieruchomościami 
Czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami 
Podmioty zarządzające nieruchomościami 
8. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania 
nieruchomościami 
Rzeczoznawstwo majątkowe 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
Zarządzanie nieruchomościami 
9. Problematyka nabywania nieruchomości przez 
cudzoziemców w Polsce 
Definicja cudzoziemca 
Procedura nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w 
Polsce 
Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w 
wybranych krajach europejskich 
10. Podatki  i opłaty związane z nieruchomościami 
Podatek od nieruchomości 
Podatek rolny 
Podatek leśny 
Koncepcja podatku katastralnego i powszechna taksacja 
nieruchomości 
Opłaty z tytułu Użytkowania wieczystego gruntów 
Opłaty z tytułu zarządu 
Opłaty za nie zagospodarowanie gruntów w odpowiednim 
terminie 
Opłaty adiacenckie 
Opłaty planistyczne 
Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji 
rolniczej i leśnej 
11. Źródła informacji w procesie szacowania nieruchomości 
Podstawowe źródła informacji: ewidencja gruntów i budynków a kataster, księgi 
wieczyste, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Geodezyjna 
Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), System Informacji o Terenie (SIT), 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 
Koncepcja i elementy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach 
(ZSIN): Kataster Nieruchomości (KN), 
Nowa Księga Wieczysta (NKW), Ewidencja Podatkowa Nieruchomości (EPN) 
Fakultatywne źródła informacji: dane z biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami, 
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urzędów skarbowych, biur notarialnych, firm ubezpieczeniowych itp. 
12. Metodologia wyceny nieruchomości w Polsce 
Podejście porównawcze przy wycenie nieruchomości: 
Warunki niezbędne do zastosowania podejścia porównawczego 
Schemat podejścia porównawczego 
Metody wyceny: porównywanie nieruchomości parami, korygowania ceny średniej, 
analiza statystyczna rynku 
Podejście dochodowe przy wycenie nieruchomości: 
Rodzaje dochodów z nieruchomości  
Metoda inwestycyjna 
Metoda zysków 
Techniki wyceny: kapitalizacji prostej dochodu, dyskontowania strumieni 
pieniężnych 
Podejście kosztowe oraz mieszane przy wycenie nieruchomości: 
Metoda kosztów odtworzenia 
Metoda kosztów zastąpienia 
Techniki: szczegółowa, scalonych elementów, wskaźnikowa 
Problematyka zużywania się obiektów budowlanych i jego wpływu na wartość 
nieruchomości 
Podejście mieszane przy wycenie nieruchomości – metody: pozostałościowa, 
kosztów likwidacji, wskaźników szacunkowych gruntu 

 

4 

Razem godzin 30 
 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 
Podstawowa: 

1.E. Kucharska –Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2009. 
2. E. Kucharska –Stasiak, Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005 
3. R. Cymerman, Gospodarka nieruchomościami, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 
2008. 
4. Szacowanie nieruchomości, pod red. J. Dydenko, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 
2006. 
5. A.Hopfer, R.Cymerman, Wycena nieruchomości. Zasady i procedury, PFSRM, Warszawa 
2005. 
6. E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel, Ile jest warta nieruchomość, Poltex, Warszawa 
2009 
7. E. Gołąbeska, Nieruchomość jako przedmiot zarządzania i inwestowania, Wydawnictwo 
WSFiZ 2007. 
8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Tekst jednolity: Dz. U. 
Z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z poźn. zm. 
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz. U. Nr 207, poz. 2109. 
 
Uzupełniająca: 
 
 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (podczas i poza 
zajęciami, przyjęty stosownie do efektów kształcenia i liczby punktów ECTS) 

     15       godzin  
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Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zasady dopuszczenia do egzaminu, jego forma i sposób oceny:  
warunkiem podejścia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń z wynikiem 

pozytywnym; egzamin ma postać zamkniętego testu pisemnego, ocenianego 
według następujących zasad: 

- ocena dostateczna (3) – 51-60% 

- ocena dostateczna plus (3+) – 61-74% 
- ocena dobra (4) – 75-84% 

- ocena dobra plus (4+) – 85-94% 
- ocena bardzo dobra (5) – 95-100% 

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń:  
nie dotyczy 
Dominujące formy pomiaru (oceny) pracy studenta: (wybierz i określ udział) 

- egzamin ustny lub pisemny – 100% 
- eseje, opracowania pisemne 

- dysertacje 
- prace semestralne (roczne, dyplomowe) 
- projekty i ćwiczenia praktyczne 

- praktyki 
- ocenianie ciągłe 

 

 

 


