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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 

Studia stacjonarne - Wilno  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

III / V 

 
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 

3 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Ekonomika nieruchomości 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Tomasz Dębowski, dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Tomasz Dębowski, dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2   

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z: problematyką nieruchomości jako 

dobra ekonomicznego, prawami rządzącymi rynkami nieruchomości, specyfiką 
nieruchomości jako przedmiotu inwestowania, źródłami finansowania inwestycji 
na rynku nieruchomości, specyfiką procesu szacowania wartości nieruchomości 

oraz specyfiką zarządzania i procesów deweloperskich na tym rynku. 

 

 
 

Wymagania wstępne 

Znajomość mikro- i makroekonomii 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

W ramach wykładu omawiane są podstawowe prawa rzeczowe i zobowiązaniowe 
związane z nieruchomościami. Charakteryzowane są również kluczowe 
zagadnienia związane z ekonomiką nieruchomości, tj. specyfika nieruchomości 

jako towaru, specyfika rynku nieruchomości, wartość  nieruchomości i jej 
rodzaje, inwestowanie na rynku nieruchomości oraz ryzyko z tym związane, 

zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo na rynku nieruchomości oraz 
szacowanie wartości nieruchomości.      

 
 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Ekonomika nieruchomości jako dyscyplina naukowa i jej 

przedmiot badań  
 Geneza i zakres ekonomiki nieruchomości jako ekonomiki 

szczegółowej 

 Definicja prawna, rodzaje, cechy i funkcje nieruchomości 
 Cykl życia nieruchomości w sensie technicznym i ekonomicznym 

2. Prawa rzeczowe związane z nieruchomościami                                  
 Własność nieruchomości 

 Posiadanie nieruchomości (samoistne, zależne) 
 Konstytucyjne gwarancje własności 
 Użytkowanie wieczyste  
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 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. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku 

nieruchomości                                           

 Wartość nieruchomości i jej rodzaje 
 Rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego 

 Specyfika rynku nieruchomości 
 Rodzaje rynków nieruchomości 
 Wady, zalety i ryzyko inwestowania w nieruchomości 

 Stopa zwrotu z nieruchomości 
 Źródła finansowania inwestycji w nieruchomości 

 Uczestnicy rynku nieruchomości 
 Developing jako jeden z rodzajów inwestowania i obsługi 

procesów inwestowania na rynku nieruchomości 

 Rozmiary, struktura i dynamika rozwoju rynku 
nieruchomości w Polsce 

 
 

5. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania 

nieruchomościami                                   
 Rzeczoznawstwo majątkowe 

 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
 Zarządzanie nieruchomościami 

 

 
6. Gospodarka nieruchomościami publicznymi państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego 
 Uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych 
 Uwłaszczenie spółdzielni 

 Komunalizacja mienia w Polsce 
 Zasoby nieruchomości publicznych  

 Formy obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa, powiatu, 
gminy i województwa 

 Scalanie  i podział  nieruchomości 

 Wywłaszczanie nieruchomości i zwrot nieruchomości 
wywłaszczonych 

 Przetargi na zbycie  nieruchomości  publicznych (licytacje , 
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pisemne przetargi ofertowe), 

 Trwały zarząd nieruchomością 
 Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości przysługujące 

gminie 

7. 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 

8. 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),   
  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, urzędów skarbowych, biur 
notarialnych, firm ubezpieczeniowych itp. 

9. 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 (Potencjalny Dochód 

Brutto, Efektywny Dochód Brutto, Dochód Operacyjny 

Netto) 
 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 
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 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 

 
 

Razem godzin 30 

 
 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa: 

1. Z. Adamczewski, Elementy modelowania matematycznego w wycenie 
nieruchomości. Podejście porównawcze, Politechnika Warszawska, 

Warszawa 2011 
2. A. Stefańska, Elektroniczna Księga Wieczysta, wyd. LexisNexis, Warszawa 

2011 

3. R. Cymerman, Gospodarka nieruchomościami, Wyd. Politechnika 
Koszalińska, Koszalin 2008. 

4. E. Kucharska –Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.  

5. S. Źróbek, R. Źróbek, J. Kuryj, Gospodarka nieruchomościami z 

komentarzem do wybranych procedur, Wydawnictwo Gall, Warszawa 
2006. 

6. A.Hopfer, R.Cymerman, Wycena nieruchomości. Zasady i procedury, 
PFSRM, Warszawa 2005. 

7. H. Henzel, Inwestowanie w nieruchomości, Akademia Ekonomiczna w 

Katowicach, 2005. 
 

Uzupełniająca:  
1. D. Wilkowska-Kołakowska, Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. 

Rzeczoznawstwo majątkowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010 

2. E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel, Ile jest warta nieruchomość, 
Poltex, Warszawa 2008. 

3. Zachodnie rynki nieruchomości, pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, 
TWIGGER, Warszawa 2004.  

4. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. M. Bryxa, 

Poltex, Warszawa 2004.  
 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 

 
 
 

 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
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.   

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie pisemne w formie testu: 

 

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% 
 

 


