
EKONOMIKA NIERUCHOMOŚCI 

SYLABUS 
 

A. Informacje ogólne 
 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego  stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3EKN 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok III / semestr V 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu  

Założenia i cele 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.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- egzamin pisemny, pytania otwarte 

 

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i 

pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań 

ekonomicznych wraz z podstawową literaturą 

E1A_W01 

2. Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, 

potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi 
E1A_W02 

3. Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach prowadzenia 

działalności gospodarczej i ich mechanizmach 
E1A_W06 

4. Student ma wiedzę na temat  instytucji i organizacji funkcjonujących  w skali 

krajowej i międzynarodowej 
E1A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI  

5. Student analizuje rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i 

uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie 
E1A_U07 

6. Student posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań podmiotów 

gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji 
E1A_U08 

7. Student potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi E1A_U09 

8. Student wykorzystuje kategorie teoretyczne w analizie relacji między państwem a 

rynkiem. 
E1A_U11 

9. Student potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole E1A_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

10. Student wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując 

wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii, szczególnie w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej 

E1A_K02 

11. Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i E1A_K10 



poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu 

informacji 

 

Punkty ECTS 3 

 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 30 

Przygotowanie do egzaminu  15 

Egzamin 2 

47 godzin Razem: odpowiada 3  pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 

 

odpowiada 2  pkt 

ECTS
 

 

o charakterze praktycznym 17 

 

odpowiada 1 pkt 

ECTS
 

 

 

 Data 

opracowania: 
27.07.2014 

Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Tomasz Dębowski 

 

 

EKONOMIKA NIERUCHOMOŚCI – wykład  
 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Ekonomika nieruchomości 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3EKN 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 
 

Rok 3 / semestr 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładów  

 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  
 

Dr Tomasz Dębowski 

Treści merytoryczne przedmiotu 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  

 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 

 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 , 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 

 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 

 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk 

ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie 

ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz 

z podstawową literaturą 

2. Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i 



makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności 

występujące między nimi 

3. Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach 

prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizmach 

4. Student ma wiedzę na temat  instytucji i organizacji 

funkcjonujących  w skali krajowej i międzynarodowej 

5. Student potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi 

zasobami gospodarczymi 

6. Student wykorzystuje kategorie teoretyczne w analizie relacji 

między państwem a rynkiem. 

7. Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem 

w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy 

przy użyciu różnych środków przekazu informacji 

 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu 

jest egzamin pisemny – dotyczy to efektów: E1A_W01, 

E1A_W02, E1A_W06, E1A_W07, E1A_U09, E1A_U11, 

E1A_K10 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego.  

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

1. E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na 

rynku nieruchomości w kontekście etyki społecznej 

odpowiedzialności, WN UMK, Toruń 2013 

2. Z. Adamczewski, Elementy modelowania 

matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście 

porównawcze, Politechnika Warszawska, Warszawa 2011 

3. A. Stefańska, Elektroniczna Księga Wieczysta, wyd. 

LexisNexis, Warszawa 2011 

4. R. Cymerman, Gospodarka nieruchomościami, Wyd. 

Politechnika Koszalińska, Koszalin 2008. 

5. E. Kucharska –Stasiak, Nieruchomość w gospodarce 

rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006.  

6. S. Źróbek, R. Źróbek, J. Kuryj, Gospodarka 

nieruchomościami z komentarzem do wybranych 

procedur, Wydawnictwo Gall, Warszawa 2006. 

7. A.Hopfer, R.Cymerman, Wycena nieruchomości. Zasady i 

procedury, PFSRM, Warszawa 2005. 

8. 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.  

 
 

 

        ……………………………….  

 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

 

 


