Uchwała
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
nr 142/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Wycena
nieruchomości”
Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 21 Statutu WAT stanowiącego załącznik do
uchwały nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
(tj. obwieszczenia Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.),
uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się program studiów podyplomowych pn. „Wycena nieruchomości”,
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1, rozpoczynają się w roku
akademickim 2020/2021.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu

(-) gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK

Załącznik nr 1
do Uchwały Senatu WAT nr 142/WAT/2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wycena nieruchomości
(nazwa studiów podyplomowych)

Ustalony uchwałą Senatu WAT nr 142/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Obowiązuje od 01.10.2020 r.

WARSZAWA 2020
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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„Wycena nieruchomości”
Prowadzonych na: Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji

Obowiązuje od: 01.10.2020 r.
Język studiów podyplomowych: polski
Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe:
wykształcenie wyższe

Określenie kwalifikacji nadawanych absolwentom studiów podyplomowych z
przypisaniem odpowiedniego poziomu kwalifikacji cząstkowych Polskiej Ramy
Kwalifikacji: poziom 6

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Łączna liczba godzin: 286 godzin

Liczba punktów ECST: 35 ECTS
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Określenie formy zakończenia studiów podyplomowych:
Zaliczenie przedmiotów semestru I, wymienionych w planie studiów podyplomowych,
odbywa się na ostatnim zjeździe semestru I w formie ogólnego egzaminu
semestralnego. Natomiast zaliczenie przedmiotów semestru II, wymienionych w
planie studiów podyplomowych, odbywa się na ostatnim zjeździe semestru II w
formie ogólnego egzaminu semestralnego.
Słuchacze zobowiązani są do przygotowania pracy końcowej.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym. Warunkiem dopuszczenia
słuchacza do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z ogólnego
egzaminu semestralnego w semestrze I i II oraz złożenie przez słuchacza pracy
końcowej.
Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest uczestnictwo w
zajęciach dydaktycznych, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w
programie studiów tj. zdaniu w semestrze I i II ogólnego egzaminu semestralnego,
założenie pracy końcowej i uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.
Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:
 uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla
kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8 (Dz. U. poz. 537).
i jest ujęty w trzech kategoriach:
- kategoria wiedzy (W), która określa:
- zakres i głębię (G) - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,
- kontekst (K) - uwarunkowania, skutki;
- kategoria umiejętności (U), która określa:
- w zakresie wykorzystania wiedzy (W) - rozwiązywane problemy i wykonywane
zadania,
- w zakresie komunikowania się (K) - odbieranie i tworzenie wypowiedzi,
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem
obcym,
- w zakresie organizacji pracy (O) - planowanie i pracę zespołową,
- w zakresie uczenia się (U) - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób;
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- kategoria kompetencji społecznych (K) - która określa:
- w zakresie ocen (K) - krytyczne podejście,
- w zakresie odpowiedzialności (O) - wypełnianie zobowiązań społecznych i
działanie na rzecz interesu publicznego,
- w odniesieniu do roli zawodowej (R) - niezależność i rozwój etosu.
Objaśnienie oznaczeń:
1) w kolumnie symbol i numer efektu:
a) P - podyplomowe efekty uczenia się,
b) W, U, K (po podkreślniku) - kategoria (odpowiednio): wiedzy, umiejętności,
kompetencji społecznych,
c) 01, 02, 03, .... - numer efektu uczenia się;
2) w kolumnie kod składnika opisu o charakterze obszarowym - P6S_WG — kod
składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla
poziomu 6;
3) w kolumnie kod składnika opisu o charakterze zawodowym - P6Z_WT — kod
składnika opisu charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe
dla kwalifikacji o charakterze zawodowym (Z - kompetencje zawodowe).

Symbol
i numer
efektu
P_W01

P_W02

P_W03
P_W04
P_W05

Opis zakładanych efektów uczenia się

Kod składnika opisu o
charakterze:

WIEDZA
Absolwent
Posiada wiedzę techniczną obejmującą podstawy
budownictwa,
przegląd
technologii
w
budownictwie,
proces
inwestycyjny
w
budownictwie, eksploatację nieruchomości oraz
podstawy kosztorysowania.
Ma
wiedzę
z
zakresu
rzeczoznawstwa
majątkowego w tym: podstawowych zagadnień
związanych z procesem wyceny nieruchomości,
wartość nieruchomości jako podstawa wyceny,
podejścia,
metody
i
techniki
wyceny
nieruchomości
w
Polsce,
wycenę
praw
rzeczowych i zobowiązań umownych, wycenę
nieruchomości zurbanizowanych, wycenę gruntów
rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i
gruntów pod wodami, wycenę nieruchomości
leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, wycenę
nieruchomości
specjalnych
i
dla
celów
szczególnych, wycenę maszyn i urządzeń trwale
związanych z nieruchomością, wycenę masową.
Posiada wiedzę z zakresu doradztwa na rynku
nieruchomości
Ma wiedzę w zakresie dokumentacji procesu
wyceny
Posiada wiedzę prawną obejmującą prawo
cywilne, podstawy prawa rzeczowego, podstawy
prawa zobowiązań, wybrane zagadnienia z
zakresu prawa rodzinnego i spadkowego,
podstawy
prawa
i
postępowania
administracyjnego,
źródła
informacji
o

obszarowym zawodowym
P6S_WG
P6Z WT
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P6S_WG

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK

nieruchomościach, gospodarki mieszkaniowej i
prawa spółdzielczego oraz przepisy prawa
związane z gospodarką nieruchomościami,
gospodarką przestrzenną, gospodarką rolną,
leśną i wodną, ochroną danych osobowych,
zamówieniami publicznymi
P_W06
Posiada wiedzę ekonomiczną obejmującą
podstawy ekonomii, ekonomiczne podstawy rynku
nieruchomościami,
ocenę
ekonomicznej
efektywności inwestycji, elementy finansów i
bankowości, podstawy matematyki finansowej,
podstawy statystyki i ekonometrii, elementy
rachunkowości.
P_W07
Ma
wiedzę
z
zakresu
rzeczoznawstwa
majątkowego
w
tym:
statusu
prawnego
rzeczoznawcy
majątkowego,
organizacji
zawodowych
rzeczoznawców
majątkowych,
standardów zawodowych i etyki zawodowej
rzeczoznawcy majątkowego
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent
P_U01
Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną
wiedzę poprzez właściwy dobór źródeł i informacji
o nieruchomościach zawartych w literaturze,
bazach danych oraz różnych innych źródłach,
dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy
tych informacji.
P_U02
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu
sporządzania operatu szacunkowego
P_U03
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na
potrzeby wyceny nieruchomości, wykonywać
zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez
dobór oraz stosowanie właściwych podejść,
metod i technik wyceny nieruchomości
P_U04
Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i
oceniać
różne opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich.
P_U05
Potrafi
planować
i
organizować
pracę
indywidualną oraz w zespole, współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych
P_U06
Potrafi samodzielnie planować i realizować
własne uczenie się przez całe życie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent
P_K01
Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i odbieranych treści
P_K02
Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz
zasięgana opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielny rozwiązaniem problemów
P_K03
Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne
P_K04
Gotów jest do odpowiedzialnego pełnia ról
zawodowych rzeczoznawców, w tym przestrzega
zasady etyki zawodowej i wymaga tego od innych
oraz dba o dorobek i tradycje zawodu
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P6S_WK

P6S_WK

P6S_UW

P6Z UI

P6S_UW
P6S_UW

P6S_UK

P6S_UO

P6S_UU

P6S_KK
P6S_KK

P6S_KO
P6S_KR

P6Z KP

Wykaz przedmiotów:

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
WIGGXCNP-Copc-20Z Część ogólna prawa cywilnego
WIGGXCNP-Ppr-20Z
Podstawy prawa rzeczowego
WIGGXCNP-Ppz-20Z
Podstawy prawa zobowiązań
WIGGXCNP-Zprs-20Z
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa
rodzinnego i spadkowego
WIGGXCNP-Pppa-20Z Podstawy prawa i postępowania
administracyjnego
WIGGXCNP-Zion-20Z
Źródła informacji o nieruchomościach
WIGGXCNP-Gp-20Z
Gospodarka przestrzenna
WIGGXCNP-Gn-20Z
Gospodarka nieruchomościami
WIGGXCNP-Gmps-20Z Gospodarka mieszkaniowa i prawo
spółdzielcze
WIGGXCNP-Grlw-20Z
Gospodarka rolna, leśna i wodna
WIGGXCNP-Odo-20Z
Ochrona danych osobowych
WIGGXCNP-Zp-20Z
Zamówienia publiczne
PODSTAWY WIEDZY EKONOWMICZNEJ
WIGGXCNP-Pe-20Z
Podstawy ekonomii
WIGGXCNP-Eprn-20Z Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
WIGGXCNP-Oeei-20Z Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
WIGGXCNP-Efb-20Z
Elementy finansów i bankowości
WIGGXCNP-Pmf-20Z
Podstawy matematyki finansowej
WIGGXCNP-Pse-20Z
Podstawy statystyki i ekonometrii
WIGGXCNP-Er-20Z
Elementy rachunkowości
PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ
WIGGXCNP-Pb-20Z
Podstawy budownictwa
WIGGXCNP-Ptb-20Z
Przegląd technologii w budownictwie
WIGGXCNP-Pib-20Z
Proces inwestycyjny w budownictwie
WIGGXCNP-En-20Z
Eksploatacja nieruchomości
WIGGXCNP-Pk-20Z
Podstawy kosztorysowania
RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE
WIGGXCNP-Sprm-20L Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
WIGGXCNP-Ozrm-20L Organizacje zawodowe rzeczoznawców
majątkowych
WIGGXCNP-Serm-20L Standardy zawodowe i etyka zawodowa
rzeczoznawcy majątkowego
WIGGXCNP-Wpw-20L Wprowadzenie do problematyki wyceny
nieruchomości
WIGGXCNP-Wnpw-20L Wartość nieruchomości jako podstawa
wyceny
WIGGXCNP-Pmtw-20L Podejścia, metody i techniki wyceny
nieruchomości w Polsce
WIGGXCNP-Przu-20L
Wycena praw rzeczowych i zobowiązań
umownych
WIGGXCNP-Wnz-20L
Wycena nieruchomości zurbanizowanych
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Liczba
punktów ECTS
9,5
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
6,5
1
1
1
1
1
1
0,5
4
1
1
0,5
1
0,5
15
0,5
0,5
0,5
0,5
1
3
1
1

WIGGXCNP-Wgrs-20L

WIGGXCNP-Wnlz-20L
WIGGXCNP-Wncs-20L

WIGGXCNP-Wmu-20L
WIGGXCNP-Wm-20L
WIGGXCNP-Dpw-20L
WIGGXCNP-Drn-20L

Wycena gruntów rolnych, upraw
sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod
wodami
Wycena nieruchomości leśnych oraz
zadrzewionych i zakrzewionych
Wycena nieruchomości dla celów
szczególnych i wycena nieruchomości
specjalnych
Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych
z nieruchomością
Wycena masowa
Dokumentacja procesu wyceny
Doradztwo na rynku nieruchomości

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

1

1
3

0,5
0,5
0,5
0,5
-
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PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
PROWADZONYMI W WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Przedmioty

I
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

PODSTAWY WIEDZY
Z ZAKRESU PRAWA
Część ogólna prawa
cywilnego
Podstawy prawa
rzeczowego
Podstawy prawa
zobowiązań
Wybrane zagadnienia
z zakresu prawa
rodzinnego i
spadkowego
Podstawy prawa i
postępowania
administracyjnego
Źródła informacji o
nieruchomościach
Gospodarka
przestrzenna
Gospodarka
nieruchomościami
Gospodarka
mieszkaniowa i prawo
spółdzielcze
Gospodarka rolna,

Ogółem
godzin/pkt.ECTS

W tym godzin:
Ćwicz.

Liczba godzin/pkt.ECTS w
semestrze:
I
II
Godz.
ECTS
Godz.
ECTS

Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za przedmiot

Godz.

ECTS

Wykł.

84

9,5

84

8

1

8

8

1

12

1

12

12

1

8

1

8

8

1

4

0,5

4

4

0,5

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

4

0,5

4

4

0,5

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

10

1

10

10

1

6

1

6

6

1

12

1

12

12

1

10

1

10

10

1

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

4

0,5

4

4

0,5

Wydział Inżynierii Lądowej

Lab.

Proj.

Semin.
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Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
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leśna i wodna
Ochrona danych
osobowych

2

0,5

2

2

0,5

4

0,5

12

Zamówienia publiczne

4

0,5

4

II

PODSTAWY WIEDZY
EKONOMICZNEJ

48

6,5

48

1

Podstawy ekonomii

6

1

6

6

1

2

Ekonomiczne
podstawy rynku
nieruchomości

8

1

8

8

1

3

Ocena ekonomicznej
efektywności
inwestycji

8

1

8

8

1

4

Elementy finansów i
bankowości

6

1

6

6

1

5

Podstawy matematyki
finansowej

6

1

6

6

1

6

Podstawy statystyki i
ekonometrii

10

1

10

10

1

7

Elementy
rachunkowości

4

0,5

4

4

0,5

III

PODSTAWY WIEDZY
TECHNICZNEJ

30

4

30

1

Podstawy
budownictwa

10

1

10

10

1

2

Przegląd technologii w
budownictwie

6

1

6

6

1

3

Proces inwestycyjny w
budownictwie

4

0,5

4

4

0,5
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i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Wydział
Bezpieczeństwa, Logistyki i
Zarządzania
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Wydział
Bezpieczeństwa, Logistyki i
Zarządzania
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Wydział
Bezpieczeństwa, Logistyki i
Zarządzania
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Wydział
Bezpieczeństwa, Logistyki i
Zarządzania
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji/ Wydział
Cybernetyki Instytut
Matematyki i Kryptologii
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Wydział
Bezpieczeństwa, Logistyki i
Zarządzania
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Instytut
Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Instytut
Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Instytut

Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Instytut
Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji / Instytut
Inżynierii Lądowej
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Eksploatacja
nieruchomości

6

1

6

6

1

5

Podstawy
kosztorysowania

4

0,5

4

4

0,5

114

15

114

4

0,5

4

4

0,5

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

2

0,5

2

2

0,5

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

2

0,5

2

2

0,5

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

4

0,5

4

4

0,5

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

6

1

6

6

1

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

26

3

26

26

3

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

10

1

10

10

1

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

10

1

10

10

1

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

8

1

8

8

1

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

6

1

6

6

1

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

IV
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RZECZOZNAWSTWO
MAJĄTKOWE
Status prawny
rzeczoznawcy
majątkowego
Organizacje
zawodowe
rzeczoznawców
majątkowych
Standardy zawodowe i
etyka zawodowa
rzeczoznawcy
majątkowego
Wprowadzenie do
problematyki wyceny
nieruchomości
Wartość
nieruchomości jako
podstawa wyceny
Podejścia, metody i
techniki wyceny
nieruchomości w
Polsce
Wycena praw
rzeczowych i
zobowiązań
umownych
Wycena
nieruchomości
zurbanizowanych
Wycena gruntów
rolnych, upraw
sadowniczych, roślin
ozdobnych i gruntów
pod wodami
Wycena
nieruchomości leśnych
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11

12

13

oraz zadrzewionych i
zakrzewionych
Wycena
nieruchomości dla
celów szczególnych i
wycena nieruchomości
specjalnych
Wycena maszyn i
urządzeń trwale
związanych z
nieruchomością
Wycena masowa

Dokumentacja procesu
wyceny
Doradztwo na rynku
15
nieruchomości
SEMINARIUM
V
DYPLOMOWE I
EGZAMIN
Ogółem godzin / pkt. ECTS
14

22

3

22

22

3

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

4

0,5

4

4

0,5

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

2

0,5

2

2

0,5

4

0,5

4

4

0,5

4

0,5

4

4

0,5

10

-

286

35

10

egzamin - X
zal - +
projekt - #

11

5

-

5

-

167

20

119

15

x

x

Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

I

Zamówienia publiczne

Public procurement

WIGGXCNP-Zp-20Z
Polski
2020/2021
W 4/+, razem: 4 godz., 0,5 pkt ECTS
Radca prawny Marcin Strączyński

Jednostka
•
•
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem zajęć jest ogólna charakterystyka zamówień publicznych
oraz analiza zagadnień i instytucji prawnych w zakresie dotyczącym proce
dury zamówień publicznych według programu zajęć dla rzeczoznawców
majątkowych.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych. /4 godziny/ Za
kres podmiotowy ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wyłączenia
przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy - Prawo zamówień pu
blicznych. Zasady udzielania zamówień publicznych. Tryby udzielania
zamówień publicznych.
Podstawowa:
- Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 poz. 1843 ze zm. ).

Literatura

Uzupełniająca:
- Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. Józef Edmund No
wicki, Mikołaj Kołecki, wyd. IV Walters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019r.

Efekty uczenia się

W1 / Posiada wiedzę prawną obejmującą prawo zamówień publicznych /
P-W05
U 1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze IP-U01
K1 / Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów I P_K02

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują za
kres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U 1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% popraw
nych odpowiedzi.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

I

Ochrona danych osobowych
WIGGXCNP-Odo-20Z

I

Personal data protection

Polski
2020/2021
W 2/+, razem: 2 godz., 0,5 pkt ECTS
Radca prawny Marcin Strączyński

Jednostka•
•
organ,zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem zajęć jest ogólna charakterystyka ochrony danych osobo
wych oraz analiza zagadnień i instytucji prawnych w zakresie dotyczącym
zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych według programu zajęć
dla rzeczoznawców majątkowych.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Wykłady
1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych. /2 godziny/
Organ ochrony danych osobowych, zadania Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych.
Zasady przetwarzania danych osobowych, przypadki, w których prze
twarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, obowiązki administra
tora danych osobowych, prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
Podstawowa:
- Ustawa z 1 O maja 2018 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2019
poz. 1781 ze zm.);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Uzupełniająca:
- Ustawa o ochronie danych osobowych - komentarz, pod red. Dominika
Lubasz, wyd. internetowe Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019.

Efekty uczenia się

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

W1 / Posiada wiedzę prawną obejmującą ochronę danych osobowych /
P-WOS
U 1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze IP-U01
K1 / Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów / P_K02
Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują za
kres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Gospodarka rolna, leśna i
wodna

Agricultural, forestry and water
management

WIGGXCNP-Grlw-20Z
polski
2020/2021
np. W 4/x, razem: 4 godz., 0,5 pkt ECTS
Dr inż. Ryszard Sołoducha

Jednostka
.
.
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

W przedmiocie zostaną przedstawione podstawowe pojęcia i zagadnienia
dotyczące gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi leśnymi i nieru
chomości przylegającymi do wód powierzchniowych płynących. Podsta
wowe zasady ochrony gruntów rolnych i lasów oraz korzystania z wód i i
ich ochrony. .

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Podstawy rolnictwa /1.5 godziny/
1.1.Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne
1.2.Użytki rolne i ich rodzaje
1.3.Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki
wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości
1.4. Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji
1.5. Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej
Skarbu Państwa
2. Podstawy leśnictwa /1.5 godziny/
2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów
2.2. Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwen
taryzacja stanu lasu
2.3. Przestrzenny podział lasów
2.4. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zie
leńce
2.5. Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie grun
tami leśnymi
2.6. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarzą
dzie Lasów Państwowych

3. Podstawy gospodarki wodnej /1 godzina/
3.1. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym
3.2. Linia brzegowa
3.3. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchnio
wych płynących
3.4. Zasady korzystania z wód i ochrona wód
3.5. Pozwolenie wodnoprawne

Literatura

Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
- Bernadzki E., Lasy i leśnictwo krajów unii Europejskiej, DGLP, Warszawa 2006.
- Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, War
szawa 2016
- Czerwińska-Koral K., Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik
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5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów I 8 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu I O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia I 3 godz.
13. Udział w egzaminie / O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 15 godz./0,5ECTS

autor

kierownik
jednostki organizacyjnej od
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Gospodarka mieszkaniowa
i prawo spółdzielcze

Housing economy
and cooperative law

WIGGXCNP-Gmps-20Z
Polski
2020/2021
W 10/+, razem: 10 godz., 1 pkt ECTS
Radca prawny Marcin Strączyński

Jednostka•
•
organ,zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem zajęć jest ogólna charakterystyka gospodarki mieszkaniowej
i prawa spółdzielczego oraz analiza zagadnień i instytucji prawnych oraz w
zakresie dotyczącym własności lokali, ochrony praw lokatorów, spółdzielni
mieszkaniowych według programu zajęć przewidzianego dla rzeczoznaw
ców majątkowych.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i
jednostek samorządu terytorialnego /3 godziny/
1.1 ochrona praw lokatorów,
1.2 towarzystwo budownictwa społecznego
2. Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi /3 godziny/
2.1. odrębna własność lokali,
2.2. pojęcie nieruchomości wspólnej,
2.3. wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnie
nia właścicieli lokali względem zarządu„
3. Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi / 3 godziny/.
3.1 spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni
i ich kompetencje,
3.2 statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdziel
cze,
3.3 spółdzielcze prawa do lokali,
3.4 przekształcanie spółdzielczych praw do lokali.
4. Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa. "Naro
dowy Program Mieszkaniowy", ,,Mieszkanie+", wsparcie wybranych
rodzajów budownictwa i termomodernizacji. /1 godzina/.

Literatura

Podstawowa:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz.
1085 ze zm. );
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2019r.,
poz 939 ze zm.);
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.
U. z 2018r. poz 845 ze zm.);
- Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r.
poz. 1285 ze zm. );
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszka
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019r.
poz. 1182 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1805).

19

20

21

--

�

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

I Gospodarka nieruchomościami

j

Real estate management

WIGGXCNP-Gn-20Z
polski
2020/2021
np. W 12/x, razem: 12 godz., 1 pkt ECTS
Dr inż. Olga Matuk

Jednostka
.
.
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

W przedmiocie zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: podstawowe
informacje o organach administracji publicznej, zasobach nieruchomości
oraz zasady obrotu nieruchomościami. Omówione zostaną tematy zwią
zane z opłatą adiacencką z tytułu wzrostu nieruchomości oraz wywłaszcza
niem nieruchomości.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Organy administracji publicznej /1 godzina/
1.1. Organy administracji publicznej;
1.2. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospo
darowania nieruchomościami.
2. Zasoby nieruchomości /1 godzina/
2.1. Podstawowe pojęcia związane z zasobami nieruchomości;
2.2. Rodzaje zasobów nieruchomości.
3. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samo
rządu terytorialnego /2 godziny/
3.1. Preferencyjny obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa
a jednostkami samorządu terytorialnego;
3.2. Zasada jawności obrotu nieruchomościami;
3.3. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości;
nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetar3.4. Zbywanie
.
goweJ;
3.5 . Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat;
3.6. Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
4.

Trwały zarząd /1 godzina/

4.1. Pojęcie trwałego zarządu, zasady gospodarowania nieruchomo
ściami oddanymi w trwały zarząd.
5. Prawo pierwokupu nieruchomości /1 godzina/
5.1. Zasady zbywania nieruchomości z prawem pierwokupu.
6. Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości /2 godziny/
6.1. Zasady, tryby obowiązujące przy podziale nieruchomości oraz sca
leniu i podziale nieruchomości.
7. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości /2 godziny/
7.1. Podstawowe definicje, zasady i czynności związane z ustalaniem
opłaty adiacenckiej.
8. Wywłaszczenia nieruchomości /2 godziny/
8.1. Zasady i procedura wywłaszczenia nieruchomości, ustalania od
szkodowania i zwroty wywłaszczanych nieruchomości.
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Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t.j.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomo
ściami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2019.817 t.j.)
- Ustawa z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.2356)
- Ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cu
dzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.)
- Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów
(Dz.U.2018.908 t.j.),
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.2018.2129 t.j.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145

t.j.)

Literatura

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U..2018.2068 t.j.)
- Ustawa z dnia 1O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
2018.1474)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
(Dz. U.2018.2363 t.j.)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2019.506 t.j.)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2019.511 t.j.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie sca
lania i podziału nieruchomości (Dz.U.2005.86.736)
- Ustawa z dnia 1O lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz.U.2018.2308 t.j.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nierucho
mościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2019.817 t.j.)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz.U.2019.1302)
Uzupełniająca
- Bończak-Kucharczyk Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
Komentarz,wyd. V WKP 2018 - komentarz, stan prawny: 15 kwietnia
2018

- Wierzbowski Błażej, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy
prawne, LexisNexis, 2014
- Ryszard Cymerman, Cezary Kowalczyk, Tomasz Telega,,, Opłaty ad
iacenckie, Educaterra; Wydanie IV (popr. i uzup.), 201O
- Ryszard Cymerman, Tomasz Bajerowski, Hubert Kryszk ,"Prognoza
skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego", Educaterra, 2008

Efekty uczenia się
•

W1 / Posiada wiedzę prawną obejmującą przepisy prawa związane z go
spodarką nieruchomościami/ P_WOS
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
y.,łaściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera. 'turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
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U3 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych tre
ści IP-K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują za
kres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpo
wiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60°/o poprawnych od
powiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% popraw
nych odpowiedzi.
Aktywność I obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 12 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych I O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych I O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu / O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia /4 godz.
13. Udział w egzaminie / O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 30 godz. I 1 ECTS
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

I

Gospodarka przestrzenna
WIGGXCNP-Gp-20Z

I

Spatial management

polski
2020/2021
np. W 6/x, razem: 6 godz., 1 pkt ECTS
Dr inż. Olga Matuk

Jednostka•
•
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

W przedmiocie zostaną przedstawione zasady funkcjonowania w Polsce
systemu planowania przestrzennego. Powiązanie gospodarowania prze
strzenią z ochroną środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i infra
strukturą techniczna.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Planowanie przestrzenne / 1 godzina/
1.1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
/ 1 godzina/
2.1. Treść oraz skutki Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda
rowania przestrzennego.
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / 1,5 godzina/
3.1. Rola i znaczenie planów miejscowych;
3.2. Tryb uchwalania planów miejscowych;
3.3. Skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych
4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / 1 go
dzina/
4.1. Decyzje o warunkach zabudowy;
4.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego / 0,5 godzina/
5.1. Rodzaje, rola i skutki lokalizacji inwestycji celu publicznego (różne
przypadki).
6. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska / 1 godzina/
6.1. Powiązanie zagospodarowania przestrzennego z ochroną środo
wiska, ochroną przyrody, dziedzictwem kulturowym i infrastrukturą

techniczną.

Literatura

Podstawowa:
Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019. 725 t.j.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U.2019.393 t.j.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.)
Ustawa z dnia 1O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
2018.1474)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U
2018.1614 t.j.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
2019.1396 t.j.)
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za
bytkami (Dz.U. 2018.2067 t.j.)
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i reali
zacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
(Dz.U. 2018.1496 t.j.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. 2018.2204 t.j.)
Uzupełniająca:
- Matuk Olga Źródła informacji o gruntach inwestycyjnych na potrzeby
"
racjonalnego gospodarowania przestrzenią" Przegląd Geode
zyjny,2014/5
- Jaźwiński Ireneusz, Nowak Maciej Jacek, Realizacja celów lokalnej
polityki społecznej w gospodarce nieruchomościami, ST 2012/12/104-115 - Artykuł Walters Kluwer
- Cymerman Ryszard ,,Podstawy planowania przestrzennego i projek
towania urbanistycznego" Wyd li poprawione i uzupełnione. Wydaw
nictwo UWM w Olsztynie, 201 O.
- Ryszard Cymerman, Tomasz Bajerowski, Hubert Kryszk, ,,Prognoza
skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego", Wydawnictwo: Educaterra, 2008

Efekty uczenia się

.

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

W1 / Posiada wiedzę prawną obejmującą przepisy prawa związane z go
spodarką przestrzenną / P_ WOS
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
�tęnqwis_k a 9raz dyskutować o nich/ P_U04
U3 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści / P-K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03
Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują za
kres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90°/o poprawnych
odpowiedzi.
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Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpo
wiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych od
powiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% popraw
nych odpowiedzi.

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Aktywność I obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 6 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 20 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych/ O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium/ O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu I O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia I 4 godz.
13. Udział w egzaminie I O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 30 godz. / 1 ECTS
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

Źródła informacji
o nieruchomościach

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Sources of information
about real estate

WIGGXCNP-Zion-20Z

I polski

I 202012021
np. W 10/x, razem: 10 godz., 1 pkt ECTS
Dr inż. Olga Matuk

Jednostka
•
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

W przedmiocie zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: zasady pro
wadzenia ksiąg wieczystych i podstawowe pojęcia związane z katastrem
nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków), mapa zasadnicza oraz
ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Zasady sporządzania i treści analiz
wpływu czynników środowiskowych na nieruchomości. Rodzaje i treści
map tematycznych oraz innych źródeł informacji o nieruchomościach wy
korzystywanych w procesie wyceny nieruchomości.

•

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste / 2 godziny/
1.1. Postępowanie wieczystoksięgowe;
1.2. Treść ksiąg wieczystych;
1.3. Zasady wieczystoksięgowe;
1.4. Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne;
1.5. Odpisy z ksiąg wieczystych.
2. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków) / 3 godziny/
2.1. Przedmioty ewidencji gruntów i budynków;
2.2. Podmioty ewidencji gruntów i budynków;
2.3. Operat ewidencyjny;
2.4. Obowiązki właścicieli i władających nieruchomościami;
2.5. Obowiązki właściwych organów, sądów i kancelarii notarialnych;
2.6. Prawa właścicieli i władających oraz innych osób zainteresowanych danymi ewidencyjnymi;
2.7. Rejestr cen i wartości;
2.2. Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczy

3.

4.

( 5.

'

,_/

stymi.
Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza I 2 godziny/
3.1. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu- zakres danych oraz zasady wi
zualizacji sieci uzbrojenia terenu;
3.2. Pojęcie mapy zasadniczej, skala mapy zasadniczej, treść mapy za
sadniczej.
Analizy wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość / 1 go
dzina/
4.1. Raporty, oceny wpływu czynników środowiskowych na nierucho
mość
Mapy tematyczne i inne źródła informacji o nieruchomościach
12 godziny/
5.1. Mapa topograficzna;
5.2. Mapy tematyczne;
5.3. Opracowania fotogrametryczne.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Podstawy prawa
i postępowania administracyjnego

Kod przedmiotu

WIGGXCNP-Pppa-202

Język wykładowy

polski

Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Basics of law
and administrative procedure

2020/2021
np. W 4/x, razem: 4 godz., 0,5 pkt ECTS
Dr inż. Olga Matuk

Jednostka
•
•
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Program obejmuje wybrane zagadnienia z prawa, postępowania admini
stracyjnego oraz postępowania przed sądami, stanowiące zakres niezbęd
nej wiedzy jaką powinien przyswoić słuchacz.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Zasady ogólne prawa administracyjnego I 1 godzina /
1.1. Struktura i kompetencje organów administracji publicznej;
1.2. Władza państwowa i samorządowa;
1.3. Postępowanie administracyjne - organy i ich właściwość miejscowa I rzeczowa.
2. Postępowanie administracyjne / 3 godziny I
2.1. Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy;
2.2. Decyzje i postanowienia;
2.3. Odwołania, wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz
stwierdzenie nieważności decyzji;
2.4. Wydawanie zaświadczeń;
2.5. Postępowanie sądowoadministracyjne;
2.6. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 t.j.)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sa
dami administracyjnymi (Dz.U. 2018.1302 t.j.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U. 2019.1438 t.j.)

Literatura

Uzupełniająca:
- Chróścielewski Wojciech (red.), Kmieciak Zbigniew (red.), Kodeks po
stępowania administracyjnego. Komentarz, WKP 2019 - komentarz, stan prawny: 20 grudnia 2018 r.
Kmiecik Zbigniew R., Wszczęcie ogólnego postępowania administra
cyjnego, LEX - Monografia, 2014
Kmieciak Zbigniew, Zarys teorii postępowania administracyjnego,
LEX- Monografia, 2014
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Wybrane zagadnienia z za
kresu prawa rodzinnego i
spadkowego

Selected issues in the field of family
and inheritance law

Wł GGXCN P-Zprs-20Z
Polski
2020/2021

W 41+, razem: 4 godz., 0,5 pkt ECTS
Radca prawny Marcin Strączyński

Jednostka.
.
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem zajęć jest ogólna charakterystyka prawa rodzinnego i spad
kowego oraz analiza zagadnień prawa rodzinnego i spadkowego i instytucji
prawnych oraz jego systematyki w zakresie niezbędnym dla rzeczoznaw
ców majątkowych przewidzianym w programie zajęć.
Wykłady:

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

1.

Prawo rodzinne i spadkowe / 4 godziny / Małżeńskie ustroje mająt
kowe, zarząd majątkiem wspólnym małżonków, zarządzanie przez ro
dziców majątkiem dziecka, odpowiedzialność małżonków za
długi, przesłanki dziedziczenia nieruchomości.

Podstawowa:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz.
1085 ze zm.);
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 kodeks rodziny i opiekuńczy (Dz. U. z
2017 poz. 682 ze zm. );
- Zarys prawa cywilnego, pod red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof.
dr hab. Piotr Machnikowski, wyd. CH Beck seria Studia Prawnicze,
wydanie: 3, rok: 2018.
Literatura

Uzupełniająca:
- Prawo spadkowe, prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian, wyd.
Podręczniki Prawnicze CH Beck, wydanie: 12, rok: 2018.

- Prawo rodzinne i opiekuńcze, prof. Tadeusz Smyczyński, wyd.
Podręczniki Prawnicze CH Beck, wydanie: 9, rok: 2018.
- Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. prof. dr hab. Edward Gniewek,
prof. dr hab. Piotr Machnikowski, wyd. CH Beck seria Komentarze Ko
deksowe, wydanie: 9, rok: 2019.

Efekty uczenia się

W1 / Posiada wiedzę prawną obejmującą wybrane zagadnienia z zakresu
prawa rodzinnego i spadkowego/ P_WOS
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze/ P U01
K1 / Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów / P_K02
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Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują zakres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100 °/o poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80 °/o poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz. który podał 0- 5 9% poprawnych odpowiedzi.
Aktywność/ obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 4 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 8 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu/ O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia / 3 godz.
13. Udział w egzaminie/ O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 15 godz./ 0, 5 ECTS

kierownik
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot
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K1 / Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują za
kres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpo
wiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych od
powiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% popraw
nych odpowiedzi.
Aktywność/ obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 8 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych I O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 16 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych/ O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium/ O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1 O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu/ O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia/ 6 godz.
13. Udział w egzaminie/ O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 30 godz./1 ECTS
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

Podstawy prawa
rzeczowego

nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Basics of law
property

WIGGXCNP-Ppr-20Z
polski
2020/2021
np. W 12/x, razem: 12 godz., 1 pkt ECTS
Prof.dr hab.inż. Wojciech Wilkowski

Jednostka
.
.
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Program obejmuje: pojęcie praw majątkowych, mienia państwowego i
samorządowego, genezę stosunków własnościowych w Polsce, pojęcie
nieruchomości i części składowych nieruchomości, charakterystykę praw
rzeczowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązanio
wych. Program obejmuje ogólne zasady nabywania nieruchomości przez
cudzoziemców.
Wykłady

Mienie jako kategoria prawa cywilnego ( 2 godz.)
1.1. Pojęcie praw majątkowych
1.2. Przykłady praw majątkowych na nieruchomościach
2. Mienie państwowe, samorządowe i prywatne ( 1 godz.)
3. Geneza stosunków własnościowych w Polsce (komunalizacja, uwłasz
czenie osób prawnych); ( 2 godz.)
4. Pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych ( 1 godz.)
5. Definicja nieruchomości ); ( 2 godz.)
5.1. Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe
5.2. Wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości
5.3. Pojęcie części składowych nieruchomości
5.4. Pojęcie przynależności i pożytków
2. Prawa rzeczowe, ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe
(2 godz.)
2.1. Własność - pojęcie, ochrona, współwłasność
2.2 Użytkowanie wieczyste
2.3. Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw na
nieruchomościach
3. Ogólne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców ( 2 godz.)
5.5. Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców
5.6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymagające zezwolenia organ wydający zezwolenia i warunki wydania zezwolenia
5. 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców niewymagające zezwolenia
5.8. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych przez obywa
teli państw Unii Europejskiej
1.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
Uzupełniająca:
Ustawa Kodeks Cywilny,
Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
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Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Efekty uczenia się

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza

zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

W1 /Posiada wiedzę prawną obejmującą podstawy prawa rzeczowego/
P-W05
U1 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U2/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści / P-KO1
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03
Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralnego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i problemo
wych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują zakres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych odpowiedzi.

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 12 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu / O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 godz.
13. Udział w egzaminie / O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 30 godz./1ECTS
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Cześć ogólna prawa cywilnego

General civil law

WIGGXCNP-Copc-20Z
Polski
2020/2021

W 8/+ , razem: 8 godz., 1 pkt ECTS
Radca prawny Marcin Strączyński

Jednostka•
organ,zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem zajęć jest ogólna charakterystyka prawa cywilnego jako czę
ści prawa oraz analiza zagadnień prawa cywilnego i instytucji prawnych
oraz jego systematyki w zakresie niezbędnym dla rzeczoznawców mająt
kowych przewidzianym w programie zajęć.

•

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Wykłady
1. Podmioty prawa cywilnego, osoby fizyczne, osoby prawne, zdolność
prawna, zdolność do czynności prawnych, szczególne regulacje doty
czące spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), podstawowe
zasady powstania i funkcjonowania. /2 godziny/.
2. Przesłanki ważności czynności prawnych, przedstawicielstwo (pełno
mocnictwo, prokura), tryby zawarcia umowy. /2 godziny/.
3. Sankcje wadliwości czynności p rawnych (nieważność, bezskutecz
ność), forma czynności prawnych, warunek, termin./ 2 godziny/.
4. Przedawnienie roszczeń, praktyczne zastosowanie prawa cywilnego
części ogólnej na podstawie przykładowych casusów /2 godziny/.
Podstawowa:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2018
poz. 1085 ze zm.);
Ustawa z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych
(Dz. U. 2017, poz. 1577);
- Zarys prawa cywilnego, pod red. prof. dr hab. Edward Gniewek,
prof. dr hab. Piotr Machnikowski, wyd. CH Beck seria Studia
Prawnicze, wydanie: 3, rok: 2018.
Uzupełniająca:
- Prawo cywilne - część ogólna, prof. dr hab. Adam Olejniczak,
wyd. Podręczniki Prawnicze CH Beck, wydanie: 15, rok: 2019.
- Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. prof. dr hab. Edward Gnie
wek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, wyd. CH Beck seria Ko
mentarze Kodeksowe, wydanie: 9, rok: 2019.

Efekty uczenia się

W1 / Posiada wiedzę prawną obejmującą prawo cywilne / P_W05
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze IP U01
K1 / Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów / P_K02
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Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują za
kres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpo
wiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60°/o poprawnych od
powiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% popraw
nych odpowiedzi.
Aktywność I obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach I 8 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych I O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów I 16 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych I O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium I O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
10. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu/ O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia I 6 godz.
13. Udział w egzaminie/ O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 30 godz./1 ECTS

kierownik
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Kleczewski O., Jak inwestować w nieruchomości. Kompendium inwestora,
lmprint Media 2019.
Wiśniewska M.A., Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzyna
rodowych, PWN, Warszawa 2019.

W1 I Posiada wiedzę ekonomiczną obejmującą ocenę ekonomicznej

Efekty uczenia się

.

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

efektywności inwestycji.:- /P_W06
U1 I Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nieru
chomości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez
dobór oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nie
ruchomości. / P- U03
K1 /Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści. IP-K01
Przedmiot zaliczany jest na podstawie .ogólnego egzaminu semestralne
go
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego,
zawierającego pytania teoretyczne i problemowe sprawdzające wiedzę
określoną programem przedmiotu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu aktywne uczestnictwo w zaję
ciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest zaliczeniem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest zaliczeniem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 sprawdzane jest zaliczeniem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił 91-100% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który udzielił 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który udzielił 61-70% po
prawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił 51-60% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił 0-51% popraw
nych odpowiedzi.
Aktywność/ obciążenie studenta w godz.
1. Udział w wykładach / 8 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów I 16 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1 O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu/ O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia I 6 godz.
13. Udział w egzaminie I O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 30 godz./ 1 ECTS

46

•

47

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Elementy finansów
i bankowości

Elements of finances and bankings

WIGGXCNP-Efb-20Z

Kod przedmiotu

polski

Język wykładowy

2020/2021

Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS

W 6 lx, razem: 6 godz., 1 pkt ECTS

dr hab. Janusz Kostecki

Autor
Jednostka
.
.
organ 1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Organizacji i Zarządzania, WBLiZ

Skrócony opis przedmiotu

Realizacja przedmiotu ma na celi pozyskania wiedzy odnośnie podsta
wowych kategorii,roli i sposobu funkcjonowania systemy finansowego w
gospodarce rynkowej , ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ban
kowości i usług bankowych w zarządzaniu nieruchomościami.
Wykłady
1. Wybrane zagadnienia systemu finansowego 2 godz.
1.1. Rynek finansowy i jego funkcje.
1.2. Podmioty i struktura rynku finansowego.
1.3. Rola i funkcje pieniądza.
1.4. Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowych.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

2. Wybrane zagadnienia systemu bankowego 2 godz.
2.1. Podstawy prawne systemu bankowego w Polsce.
2.2. Istota i cele banku w gospodarce rynkowej.
2.3. Produkty bankowe.
2.4. Ocena zdolności kredytowej klientów banku
3. Finansowanie inwestycji i nieruchomości 2 godz.
3.1. Źródła finansowania - własne i obce
3.2. Kryteria doboru źródeł finansowania
3.3. Organizacja finansowania inwestycji i nieruchomości

Podstawowa:
Finanse. Instytucje, instrumenty,podmioty,rynki, regulacje, Podstawka M
( red. nauk.), : Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2017
Nowak A. Z., Karkowska R.,, Kosiński B., Podstawy współczesnej ban
kowości, PWE, Warszawa 2017.
Szelągowska A., Trzebiński A., Orzechowski W., Finansowanie nieru
chomości w teorii i praktyce. Cedewu,Warszawa 2014.
Literatura

.... ..

Uzupełniająca:
Jurek-Maciak M., Bezpośrednie i pośrednie sposoby inwestowania na
rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieru
chomości, vol. 15 nr 3-4 2007, Olsztyn 2007,
http://tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_3. pdf
Stasiak M.,Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości. Key Text,War
szawa 2013
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Efekty uczenia się

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

W1 I Posiada wiedzę ekonomiczną obejmującą elementy finansów i ban
kowości./ P W06
U1 I Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich.IP_U04
K1 I Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów./ P_K02
Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralne
go.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego,
zawierającego pytania teoretyczne i problemowe sprawdzające wiedzę
określoną programem przedmiotu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest zaliczeniem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest zaliczeniem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 sprawdzane jest zaliczeniem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił 91-100% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który udzielił 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który udzielił 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił 51-60% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił 0-51% poprawnych odpowiedzi.
Aktywność/ obciążenie studenta w godz.
1. Udział w wykładach / 6 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 18 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych/ O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /O godz.
9. Realizacja projektu / O. godz.
1 O. Udział w konsultacjach /O godz.

11. Przygotowanie do egzaminu / O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia/ 6 godz.
13. Udział w egzaminie/ O godz.
Sumaryczne obciążenie prac·ą studenta: 30 godz./ 1 ECTS

kierownik
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Podstawy matematyki
finansowej

Fundamentals of Financial
Mathematics

WIGGXCNP-Pmf-202
polski
2020/2021
np. W 6/x, razem: 6 godz., 1 pkt ECTS
Dr inż. Ryszard Sołoducha

Jednostka
.
.
organ,zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

W przedmiocie zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: wartości
pieniądza w czasie. dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika
dyskonta

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie 1 godz
2. Źródła zmiany wartości pieniądza 1 godz
3. Przyszła wartość pieniądza 2 godz
3.1. Oprocentowanie proste
3.2. Oprocentowanie złożone
3.3. Rodzaje stóp procentowych
3.4. Przykłady obliczeniowe
4. Obecna wartość pieniądza 2 godz
4.1. Pojęcie dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta
4.2.0becna wartość jednorazowego dochodu
4.3. Pojęcie przepływów pieniężnych
4.4. Obecna wartość stałych i zmiennych dochodów

Literatura

Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
- Francis J.C. (2000], Inwestycje, analiza i zarządzanie, Warszawa.
- Gajdka J., Walińska E. [1998], Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka, Warszawa.
- Piasecki K., Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawo
we, Warszawa 2007
Uzupełniająca:
- Sobczyk M. Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykła
dy, zadania Warszawa. 2001,
- Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej , "System, zasady i procedury
wyceny nieruchomości ", Wydanie Ili poprawione i uzupełnione. Pol
ska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. War
szawa, 201 O.

Efekty uczenia się

W1 / Posiada wiedzę ekonomiczną obejmującą podstawy matematyki
finansowej / P_W06
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
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U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
UG/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści / P KO1
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralne
go.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują za
kres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych odpowiedzi.

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 6 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.

Bilans ECTS

(nakład pracy słuchacza)

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium/ O godz.

9. Realizacja projektu / O godz.
1 O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu I O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 godz.
13. Udział w egzaminie / O godz.

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 30 godz. / 1 ECTS

kierownik
jednostki organizacyjnej
P. wiedzialnej za przedmiot

autor

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • io • • •

• •

•

•••••••••••
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązu je od

Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godzin, punkty ECTS
Autor

Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za przedmiot
Skrócony opis przedmiotu

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Efekty uczenia się

Podstawy statystyki
i ekonometrii

Fundamentals of statistics and
econometrics

WIGGXCNP-Pse-202
polski

2020/2021
W 10/x, razem: 10 godzin, 1 punkt ECTS
I dr hab. Marek Kojdecki
Instytut Matematyki i Kryptologii/ Wydział Cybernetyki
W przedmiocie przedstawione zostaną zagadnienia badania zbiorów
statystycznych oraz estymacji parametrów modelu ekonometrycznego.
Wykłady
1. Elementy teorii badania zbiorów statystycznych (6 godzin )
1.1. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych
1.2. Statystyki opisowe
1.3. Przedziały ufności dla średniej i wariancji
1.4. Elementy weryfikacji hipotez statystycznych
2. Model ekonometryczny i jego elementy (4 godziny)
2.1. Dobór analitycznej postaci modelu
2.2. Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów
2.3. Weryfikacja modelu

Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
Brunon R. Górecki, Ekonometria podstawy teorii i praktyki,
Wydawnictwo Key Text, Warszawa 201 O.
- R. Gaca, Terminy i zagadnienia statystyczne i ekonometryczne
w wycenie nieruchomości, Biuletyn Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2016.
Uzupełniająca:
- T. Kufla, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
programu GRETL, WN PWN, Warszawa 2004
- J.A.Gawinecki, A. Gawinecka, L. Kowalski, M. Łukasik, W.
Matuszewski, J. Ploch, Ekonometria w zadaniach, 2008_
- D. Witkowska, Metody wspomagające podejmowanie decyzji w
zarządzaniu, WNT, 2000.

Student, który zaliczył przedmiot:
W1 / Posiada podstawową wiedzę ze statystyki i ekonometrii, przydatną
w wycenie nieruchomości./ P_W06
U1 / Umie formułować modele ekonometryczne z zakresu wyceny
nieruchomości i badać ich właściwości. / P-U01, P-U04
U2 / Potrafi planować i organizować własne uczenie się oraz pracę
indywidualną i w zespole, współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych. / P_U05, P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści. I P-K01
K2 / Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielny rozwiązaniem problemów. / P_K02
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Elementy rachunkowości

Accounting elements

WIGGXCNP-Er- 2oz
polski
2020/2021
W 4/+ razem: 4 godz., 0,5 pkt ECTS
Dr Anna Kuczyńska-Cesarz

Jednostka
.
.
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Organizacji i Zarządzani; Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i
Zarządzania WAT

Skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy z zakresu podstaw funkcjono
wania systemu rachunkowości w jednostkach w gospodarce polskiej
z uwzględnieniem problematyki wykorzystania narzędzi rachunkowości w
usprawnieniu procesu zarządzania środkami trwałymi.
Wykłady

1.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Koncepcje, zasady, funkcje systemu rachunkowości. Harmonizacja
i standaryzacja rachunkowości - podstawy prawne krajowe i między
narodowe systemu rachunkowości 1 godz.
2. Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o sytuacji ekonomiczno
finansowej przedsiębiorstwa 1 godz.
3. Znaczenie środków trwałych w prowadzeniu działalności gospodar
czej O, 5 godz.
4. Instrumenty rachunkowości usprawniające zarządzanie środkami
trwałymi 1,5 godz.:
• polityka rachunkowości,
• klasyfikacja środków trwałych (K$TJ - grupy rodzajowe środków
trwałych, w tym nieruchomości,
• wycena bieżąca i bilansowa środków trwałych,
• metody amortyzacji i ich wpływ na wynik finansowy jednostki.

Podstawowa:
• Gos W., Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w
Polsce, Warszawa 2019.
• Kuczyńska-Cesarz A., Instrumenty rachunkowości finansowej uspraw
niające proces zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie,

Nowoczesne Systemy Zarządzania, t. 14 (2019) nr 1, WAT Warszawa

2019.

Literatura

• Cicha A., Zasiewska K., Rachunkowość dla samodzielnych księgowych
- ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
2018

•
Uzupełniająca:
• Kuczyńska-Cesarz A., Rachunkowość cz. I, Difin, Warszawa 2011.
• Kuczyńska-Cesarz A., Cesarz T., Rachunkowość finansowa
w zadaniach, WAT, Warszawa 2010.
• Ustawa o rachunkowości według obowiązującego stanu prawnego.
• Ustawy podatkowe według obowiązującego stanu prawnego.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

l
I

I

Podstawy budownictwa

Basics of construction

WlGGXCNP-Pb-20Z
polski
2020/2021
W 10/+ razem: 10 godz., 1 pkt ECTS

I Dr inż. Leopold Kruszka

Jednostka
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Lądowej
Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej

Skrócony opis przedmiotu

Program obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu podstaw budownictwa
ujętych w rozporządzeniach wykonawczych do Prawa budowlanego. Dobór
i zakres treści kształcenia oparty jest na podstawowych normatywach tech
nicznych dotyczące ogólnych warunków wznoszenia obiektów budowla
nych, w tym wymagania podstawowe oraz warunki techniczne jakim po
winny odpowiadać budynki.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych / 1 godz.
2. Zakres regulacji ustawy - Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
/ 1 godz.
3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa
nie I 2 godz.
4. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych / 2 godz.
5. Stosowanie polskich i międzynarodowych norm w budownictwie / 2
godz.
6. Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych / 1
godz.
7. Dokumentacja obiektu budowlanego / 1 godz.

Literatura

Podstawowa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infra
struktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budyn
ków mieszkalnych.
- PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i
obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych".
Uzupełniająca:
- M. Popek, B. Wapińska, Podstawy budownictwa. WSiP, Warszawa,
2009.

Efekty uczenia się

W1 / Posiada wiedzę techniczną obejmującą podstawy budownictwa
P-W01
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę z zakresu
podstaw budownictwa / P_U01
K1 / Jest gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści z zakresu podstaw budownictwa / P_K01

•

•
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
Przegląd technologii
w budownictwie

nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Review of technologies
in construction

WIGGXCNP-Ptb-20Z

J

polski
202012021
W 6/+ razem: 6 godz., 1 pkt ECTS
Dr inż. Leopold Kruszka

Jednostka
•
•
organ,zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut I nżyn ierii Lądowej
Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej

Skrócony opis przedmiotu

Program obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu technologii budowla
nych dotyczące w szczególności elementów konstrukcyjnych, instalacyj
nych i wykończeniowych obiektów budowlanych oraz podstawowe zagad
nienia związane z wyrobami budowlanymi.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje
tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane/ 2 godz.
2. Elementy konstrukcji i wykończenia budynków/ 1 godz.
3. Technologie wykończenia budynków/ 1 godz.
4. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku/
1 godz.
5. Instalacje wewnętrzne w budynkach / 1 godz.

Literatura

Podstawowa:
- Opracowanie zbiorowe, Technologia budownictwa. Część 1. Podręcznik
do nauki zawodu technik budownictwa na poziomie technikum i szkoły
policealnej, Wydawnictwo Rea, 2011.
- E. Piliszek red., Vademecum budowlane, Arkady, 2001.

Efekty uczenia się

W1/ Posiada wiedzę techniczną obejmującą technologie w budownictwie
P-W01
U 1/ Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę z zakresu
technologii w budownictwie/ P_U01
K1/ Jest gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści z zakresu technologii w budownictwie/ P_K01

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralne
go. Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej na podsta
wie udzielonych odpowiedzi na opisowe pytania teoretyczne i proble
mowe sprawdzające wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują zakres tematyki
wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100°/o popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz 1 który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpo
wiedzi.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Proces inwestycyjny
w budownictwie

lnvestment process in construction

WIGGXCNP-Pib-20Z
polski
2020/2021
W 4/+ razem: 4 godz., 0,5 pkt ECTS

Dr inż. Leopold Kruszka

Jednostka
•
•
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Lądowej
Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej

Skrócony opis przedmiotu

Program obejmuje wybrane zagadnienia projektowania, budowy, utrzyma
nia i rozbiórki obiektów budowlanych stanowiące podstawy Prawa budow
lanego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesu inwestycyj
nego, w tym budowlanego.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Projekt budowlany, pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu
budowlanego I 1 godz.
2. Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy
obiektu budowlanego I 1 godz.
3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, Rozbiórka obiektu
budowlanego I 1 godz.
4. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego I 1 godz.

Literatura

Podstawowa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- M. Połoński (red.), Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych SGGW, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się

W1 / Posiada wiedzę techniczną obejmującą proces inwestycyjny w bu
downictwie P-W01
U1/ Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę z zakresu
procesu inwestycyjnego w budownictwie/ P_U01
K1/ Jest gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści z zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie/ P_K01

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralne
go. Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej na podsta
wie udzielonych odpowiedzi na opisowe pytania teoretyczne i proble
mowe sprawdzające wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują zakres tematyki
wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpo
wiedzi.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Status prawny rzeczoznawcy
majątkowego

Legal status of a property appraiser

WIGGXCNP-Sprm-20L
polski
2020/2021

np. W 4/x, razem: 4 godz., 0.5 pkt ECTS
dr inż. Tomasz Wojciechowski

Jednostka
•
•
organrzacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Zawód rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z art. 88 k.s.h., zaliczany jest
do wolnych zawodów. Polska Konstytucja wyróżnia odrębną kategorię za
wodów nazwanych zawodami zaufania publicznego. Zadaniem przedmiotu
jest odpowiedź na pytanie jaki status prawny ma zawód rzeczoznawcy ma
jątkowego.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Definicja rzeczoznawcy majątkowego oraz działalności zawodowej w
zakresie szacowania nieruchomości /1 godzina/
2. Nadawanie uprawnień zawodowych oraz uznawanie kwalifikacji zawo
dowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej /0.5 go
dziny/
3. Zakres czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego /0.5 go
dziny/
4. Formy wykonywania działalności zawodowej I 0.5 godziny/
5. Wykonywanie czynności zawodowych poza granicami Rzeczypospoli
tej Polskiej /0.5 godziny/
6. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątko
wego /0.5 godziny/
7. Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna rzeczoznawcy majątko
wego /0.5 godziny/
Podstawowa:
1. Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
3.
4.

Literatura

5.
6.
7.
8.

(Dz. U.2018.2204 t.j.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019.725 t.j.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U.2015.542 t.j.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U.2004.207.2109)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U„2019.351
t.j.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145
t.j.)
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Uzupełniająca:
9. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
10. Cymerman R., Hopfer A., 2010, Systemy, zasady i procedury wyceny
nieruchomości. PFSRM, Warszawa.
11. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny, 2016, PFSRM, Warszawa.
12. Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2012, PFSRM, Warszawa.
13. Wycena nieruchomości przykładu operatów szacunkowych. Część
9b, WACETOB
14. Sperczyński G., Helion 2014, Przygotowania do wyceny. Startup
okiem praktyka
15. Dydenko j., Telga T., Walters Kluwer 2018, Wycena nieruchomości
w.2 - komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Efekty uczenia się

W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: statusu
prawnego rzeczoznawcy majątkowego/ P_W07
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór żródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania operatu szacunkowego / P_U02
U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nieruchomości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez dobór
oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości/P-U03
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
US/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści/ P K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę. Pytania obejmują zakres tematyki
wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60 °/o poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych odpowiedzi.
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Bilans ECTS
(nakład pracy słuch acza)

Aktywność I obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 4 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 6 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
10. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu/ O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia/5 godz.
13. Udział w egzaminie/ O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 15 godz./0.5 ECTS

kierownik
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot

autor

I

/4Ą �

� �

••'!L...J• • • • • ••••••••••• ••• ••/J
•••• ••• •

r:::,,,</,� � '
•••••••••••••••••••••••••

NIK
........K�-0Wrrrk· Zaktac5U���odez];
' i.
Kl

Na�i�ac11..

Wydziału lnfynierii L::a doweJ
J I. Geode z11 WAT
J '1
dr inż. Rysz ard SOŁO
DUCHA

68

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Organizacje zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Professional organ izations
of property valuers

WIGGXCNP-Ozrm-20L
polski
2020i2021

np. W 2/x, razem: 2 godz., 0.5 pkt ECTS
dr inż. Tomasz Wojciechowski

Jednostka
Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
organizacyjna
ji i Nawigacji
Zakład
Geodez
odpowiedzialna za przedmiot
Skrócony opis przedmiotu
Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Efekty uczenia się

Celem przedmiotu j est ukazanie funkcjonujących w Polsce organizacji zawo
dowych skupiających rzeczoznawców majątkowych.
Wykłady
1. Definicja organizacji zawodowej /0.5 godziny/
2. Podstawy prawne działania organizacji zawodowych /0.5 godziny/
3. Uprawnienia organizacji zawodowych /1 godzina/
Podstawowa:
1. Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t.j.)
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019.725 t.j.)
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze
strzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz.U.2004.207.2109)
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)
Uzupełniająca:
7. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
8. Cymerman R., Hopfer A., 201 O, Systemy, zasady i procedury wyceny
nieruchomości. PFSRM, Warszawa.
9. Powszechne Kraj owe Standardy Wyceny, 2016, PFSRM, Warszawa.
10. Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2012, PFSRM, Warszawa.
11. Wycena nieruchomości przykładu operatów szacunkowych. Część 9b,
WACETOB
12. Sperczyński G., Helion 2014, Przygotowania do wyceny. Startup okiem
praktyka
13. Dydenko j., Telga T., Walters Kluwer 2018, Wycena nieruchomości w.2
- komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami
W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: organiza
cji zawodowych rzeczoznawców maj ątkowych / P_W07
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w literatu
rze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny, kry
tycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania operatu
szacunkowego / P_U02
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U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nierucho
mości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez dobór
oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości/P U03
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
/ P-K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trudności z sa
modzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słucha
cza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralnego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i pro
blemowych sprawdzających wiedzę. Pytania obejmują zakres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100°/o poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych
odpowiedzi.
Aktywność I obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 2 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu / O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia / 7 godz.
13. Udział w egzaminie I O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 15 godz./0.5 ECTS

autor

kierownik
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot

l ROWNIK
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Standards and ethics
of a property appraiser

WIGGXCNP-Serm-20L
polski
2020/2021

np. W 2/x, razem: 2 godz., 0.5 pkt ECTS
dr int. Tomasz Wojciechowski

Jednostka
organ 1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot
•

Standardy zawodowe
i etyka zawodowa
rzeczoznawcy majątkowego

•

Skrócony opis przedmiotu

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji
Celem przedmiotu jest ukazanie standardów zawodowych jako uzupełnie
nie sposobów wyceny określonych w przepisach prawa oraz ujednolicenie
praktyki rzeczoznawców majątkowych i zminimalizowanie ryzyka wystąpie
nia błędów.
Wykłady
1. Definicja standardów zawodowych /1 godzina/
2. Ustalanie i uzgadnianie standardów zawodowych /0.5 godziny/
3. Status prawny i struktura krajowych i międzynarodowych standardów
wyceny /0.5 godziny/
Podstawowa:
1. Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t.j.)
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019.725 t.j.)
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U.2004.207.2109)
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145
t.j.)
Uzupełniająca:
7. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
8. Cymerman R., Hopfer A., 2010, Systemy, zasady i procedury wyceny
nieruchomości. PFSRM, Warszawa.
9. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny, 2016, PFSRM, Warszawa.
10. Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2012, PFSRM, Warszawa.
11. Wycena nieruchomości przykładu operatów szacunkowych. Część
9b, WACETOB
12. Sperczyński G., Helion 2014, Przygotowania do wyceny. Startup
okiem praktyka
13. Dydenko j., Telga T., Wolters Kluwer 2018, Wycena nieruchomości
w.2 - komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami
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Efekty uczenia się

• •

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: standar
dów zawodowych i etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego I P_W07
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania operatu szacunkowego / P_U02
U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nieruchomości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez dobór
oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości/P-U03
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
US/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści / P-K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03
Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę. Pytania obejmują zakres tematyki
wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59 °/o poprawnych odpowiedzi.
Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach I 2 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych I O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach I O godz.
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11. Przygotowanie do egzaminu I O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia/ 7 godz.
13. Udział w egzaminie I O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 15 godz./0.5 ECTS

kierownik
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot

autor

,
•e• • • ■ •■ ■ ■ ■■■ I ■ ■■■ ■ ■■ ■ I ■ ■ ■■

?.ą._ ... :., ...Gaode.zji j, Nav.:if.! �, ..
..
!�
zrcttu ln

9

.... '{A7.i -��'t�

., ., Y

\ K ,!., WNIK
':"°

żyn,en Lądowej; Geodt:J LJ:j .y,.
V,
f

dr inż. R}s}.a rd SOŁOOUC
HA

73

• •

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Wprowadzenie do problematyki
wyceny nieruchomości

lntroduction to real estate
valuation

WIGGXCNP-Wpw-20L
polski
2020/2021
np. W 4/x, razem: 4 godz., 0.5 pkt ECTS
dr inż. Tomasz Wojciechowski

Jednostka•
•
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do problematyki wyceny.
Ukazanie istoty i celu wyceny w aspekcie współczesnych koncepcji wycen.
Przedstawienie podstaw prawnych i metodycznych wycen, a także ukaza
nie uczestników procesu wyceny.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Wykłady
1. Istota i cele wyceny nieruchomości / 1godzina/
2. Współczesne koncepcje wyceny nieruchomości / 1 godziny/
a. Szkoła brytyjska
b. Szkoła amerykańska
c. Szkoła niemiecka
3. Uczestnicy procesu wyceny nieruchomości / 1godzina/
4. Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstwa I 1godzina/
Podstawowa:
1. Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U.2018.2204 t.j.)
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.2019.725 t.j.)
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U.2004.207.2109)
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145
t.j.)
Uzupełniająca:
7. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
8. Cymerman R., Hopfer A., 2010, Systemy, zasady i procedury wyceny
nieruchomości. PFSRM, Warszawa.
9. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny, 2016, PFSRM, Warszawa.
10. Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2012, PFSRM, Warszawa.
11. Wycena nieruchomości przykładu operatów szacunkowych. Część
9b, WACETOB
12. Sperczyński G., Helion 2014, Przygotowania do wyceny. Startup
okiem praktyka
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13. Dydenko j., Telga T., Wolters Kluwer 2018, Wycena nieruchomości
w.2 - komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Efekty uczenia się

W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: podsta
wowych zagadnień związanych z procesem wyceny nieruchomości/
P-W02
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania operatu szacunkowego / P_U02
U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nieruchomości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez dobór
oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości/P-U03
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści / P-K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę. Pytania obejmują zakres tematyki
wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90o/o poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80°/o poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych odpowiedzi.

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 4 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
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11.
12.
13.

Udział w konsultacjach / O godz.
Przygotowanie do egzaminu/ O godz.
Przygotowanie do zaliczenia/5 godz.
Udział w egzaminie I O godz.

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 15 godz./0.5 ECTS

autor

kierownik
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Wartość nieruchomości jako
podstawa wyceny

The value of the property
as a basis for valuation

WIGGXCNP-Wnpw-20L
polski
2020/2021
np. W 6/x, razem: 6 godz., 1 pkt ECTS
dr int. Tomasz Wojciechowski

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdefiniowanie pojęcia wartości oraz ukazanie róż
nych jej rodzajów

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Wykłady
1. Wartość rynkowa /2 godziny/
2. Definicja i interpretacja wartoścf rynkowej według ustawy o gospodarce
nieruchomościami /1 godzina/
3. Sposoby określania wartości rynkowej w polskich przepisach prawa /1
godzina/
4. Definicje i interpretacje wartości rynkowej w prawodawstwie Unii Euro
pejskiej /0.5 godziny/
5. Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny /1.5 godziny/
a. Wartość godziwa
b. Wartość bankowo-hipoteczna
c. Wartość inwestycyjna
d. Wartość katastralna
e. Wartość odtworzeniowa
f. Inne rodzaje wartości nierynkowych
Podstawowa:
1. Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowców
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t.j.)
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019.725 t.j.)
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz.U.2004.207.2109)
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145
t.j.)
Uzupełniająca:
Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
Cymerman R., Hopfer A., 201O, Systemy, zasady i procedury wyceny
nieruchomości. PFSRM, Warszawa.
9. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny, 2016, PFSRM, Warszawa.

7.
8.
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10. Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2012, PFSRM, Warszawa.
11. Wycena nieruchomości przykładu operatów szacunkowych. Część
9b, WACETOB
12. Sperczyński G., Helion 2014, Przygotowania do wyceny. Startup
okiem praktyka
13. Dydenko j., Telga T., Walters Kluwer 2018, Wycena nieruchomości
w.2 - komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Efekty uczenia się

W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: wartość
nieruchomości jako podstawa wyceny I P_W02
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania operatu szacunkowego / P_U02
U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nierucho
mości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez dobór
oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości/P U03
U1 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści / P K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę. Pytania obejmują zakres tematyki
wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100°/o poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych odpowiedzi.

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 6 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14 godz.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Podejścia, metody i techniki
wyceny nieruchomości
w Polsce

Approaches, methods and tech
niques for real estate valuation

WIGGXCNP-Pmtw-20L
polski
2020/2021
np. W 26/x, razem: 26 godz., 3 pkt ECTS
Dr inż. Ryszard Sołoducha

Jednostka
•
•
organ,zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

W przedmiocie zostaną przedstawione krótki charakterystyki rodzajów
podejść, metod i technik szacowania nieruchomości oraz zasady ich sto
sowania w ujęciu czasowym. Zasadniczy akcent położony zostanie na
obowiązujące obecnie, w przepisach prawa i standardach zawodowych,
procedury stosowane w standardach zawodowych, procedury stosowane
w procesie opracowania operatu szacunkowego oraz czynności przy oce
nie poprawności jego sporządzenia .

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Rodzaje podejść, metod i technik szacowania nieruchomości i zasa
dy ich stosowania 3 godz
2. Podejście porównawcze 5 godz
2.1. Metoda porównywania parami;
2.2. Metoda korygowania ceny średniej;
2.3. Metoda analizy statystycznej rynku.
3. Podejście dochodowe 6 godz
3.1. Metoda inwestycyjna;
3.2. Metoda zysków;
3.3. Technika kapitalizacji prostej;
3.4. Technika dyskontowania strumieni dochodów;
4. Podejście kosztowe 6 godz
4.1. Metoda kosztów odtworzenia;
4.2. Metoda kosztów zastąpienia;
4.3. Technika szczegółowa;

4.4. Technika elementów scalonych;
4.5. Technika wskaźnikowa.
5. Podejście mieszane 6 godz
5.1. Metoda pozostałościowa;
5.2. Metoda wskaźników szacunkowych gruntu;
5.3. Metoda kosztów likwidacji.

Literatura

Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
- Standardy Wyceny PFSRM.
- J. Dydenko, Szacowanie nieruchomości, Warszawa 2012
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Uzupełniająca:
Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej , "System, zasady i procedury
wyceny nieruchomości ", Wydanie Ili poprawione i uzupełnione. Pol
ska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. War
szawa, 201 O.

Efekty uczenia się

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: podejść,
metod i technik wyceny nieruchomości w Polsce / P_W02
U 1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_ U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
UG/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści / P-KO1
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralne
go.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują zakres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych
odpowiedzi.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59 °/o poprawnych odpowiedzi.

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 26 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych I O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 55 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu I O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia I 9 godz.
13. Udział w egzaminie / O godz.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor
Jednostka
.
.
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot
Skrócony opis przedmiotu

Pełny opis przedmiot u
(treści programowe)

Wycena praw rzeczowych i
zobowiązań umownych

Valuation of property rights and
contractual obligations

WIGGXC NP-Przu -20L
polski
2020/2021
np. W 10/x, razem: 10 godz., 1 pkt ECTS
Dr inż.

Ryszard

Sołoducha

I nstytut I nżynierii

Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i N awigacji

W przedmiocie zostaną przedstawione takie zagadnienia jak ogólne za
sady określenia wpływu ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowią
zaniowych na wartość rynkową nieruchomości oraz przykłady określenia
wartości ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych
Wykłady
1. Wycena prawa własności - 1 godz.
2. Wycena prawa użytkowania wieczystego 1 godz.
3. Wycena ograniczonych praw rzeczowych 4godz.
3.1. Użytkowanie
3.2. Służebność (gruntowa, osobista i przesyłu)
3.3. Zastaw
3.4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
3.5. Hipoteka
4. Wycena zobowiązań umownych 4 godz.
4.1. N ajem
4.2. Dzierżawa
4.3. U życzenie
4.4. Dożywocie
4.5. Inne
Podstawowa:

Literatura

- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie
wyceny nier u chomości i sporządzania operatu szacunkowego.
- Standardy Wyceny PFSRM z dnia 07.04.2014r.
- W. Paszcza „ Służ ebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego" PI RM, ,, NIERU CHOMOŚC I" Wyd.C.H.BECK Warszawa - Nr 8 Sierpień 201 Or. i Nr 9 Wrzesień 201 Or.
- Bartosz Rakoczy „Sł użebność przesyłu na praktyce", Lexis Nexis
2009r.
Uzupełniająca:

- Adam Brzozowski, Wojciech Kocot, Wiesław Opalski Prawo rzeczo
we. Zarys wykładu Wydawnictwo: Walters Kl u wer Polska 2016
- Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej, "System, zasady i proced u ry
wyceny nier u chomości ': Wydanie Ili poprawione i uzupełnione. Pol-

83

•

ska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. War
szawa, 201 O.

Efekty uczenia się

W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: wyceny
praw rzeczowych i zobowiązań umownych / P_W02
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści / P KO1
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralne
go.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują zakres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych odpowiedzi.

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Aktywność I obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 1O godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 15 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu / O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia / 5 godz.
13. Udział w egzaminie / O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 30 godz./ 1 ECTS
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
Wycena nieruchomości
zurbanizowanych

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Valuation of urbanized
real estate

WIGGXCN P-Wnz-20L

polski
2020/2021
np. W 10/x, razem: 10 godz., 1 pkt ECTS
Dr inż. Olga Matuk

Jednostka
.
.
organ,zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Realizacja przedmiotu pozwoli na opanowanie wiedzy z zakresu wyceny
nieruchomości położonych na terenach zurbanizowanych, czynników ma
jących wpływ na wartość nieruchomości, z uwzględnieniem właściwych po
dejść i metod w zależności od celu wyceny.
1.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych / 2 go
dziny I
1.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości przeznaczonych
pod zabudowę;
1.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny;
1.3. Dobór źródeł informacji i baz danych;
1.4. Określanie wartości niezabudowanych nieruchomości zurbanizo
wanych
2. Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jed
norodzinnymi I 3 godziny /
2.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
2.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny;
2.3. Dobór źródeł informacji i baz danych;
2.4. Określenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi
3. Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wie
lorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych I 3 godziny /
3.1.Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych bu
dynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych;
3.2.Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny;
3.3.Dobór źródeł informacji i baz danych;
3.4.0kreślenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
4. Wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi usługo
wymi i przemysłowymi I 2 godziny /
4.1.Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych
obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi;
4.2.Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny;
4.3.Dobór źródeł informacji i baz danych
4.4.0kreślenie wartości nieruchomości zabudowanych obiektami han
dlowymi, usługowymi i przemysłowymi
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Literatura

Podstawowa:
Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowców
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz.U.2018.1916 t.j.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019.725 t.j.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.2018.1945 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U.2015.542 t.j.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t.j.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w spra
wie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U.2004.207 .2109)
- Ustawa z dnia? lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2019.1186 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U.2019.1065 t.j.)
Uzupełniająca:
Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
Cymerman R., Hopfer A., 2010, Systemy, zasady i procedury wyceny
nieruchomości. PFSRM, Warszawa.
Powszechne Krajowe Standardy Wyceny, 2016, PFSRM, Warszawa.
Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2012, PFSRM, Warszawa.
- Wycena nieruchomości przykładu operatów szacunkowych. Część
9b, WACETOB

Efekty uczenia się

W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: wyceny
nieruchomości zurbanizowanych IP_W02
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania operatu szacunkowego IP_U02
U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nierucho
mości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez dobór
oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości/P U03
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści / P K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03

Metody
i kryteria oceniania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Wycena gruntów rolnych,
upraw sadowniczych,
roślin ozdobnych i gruntów
pod wodami

Agricultural land valuation,
fruit crops,
decorative plants
and land under water

Wł GGXCNP-Wgrs-20L
polski
2020/2021
np. W 8/x, razem: 8 godz., 1 pkt ECTS
dr inż. Tomasz Wojciechowski

Jednostka
•
•
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad wyceny nieruchomości rolnych
oraz nieruchomości gruntowych z nasadzeniem roślin owocowych i ozdob
nych, w tym upraw specjalnych, a także gruntów pod wodami.
Wykłady

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

1. Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne
w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska / 2 godziny/
2. Wycena sadów, ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i
upraw choinkowych / 2 godziny/
3. Wycena szklarni i inspektów / 1 godzina/
4. Wycena gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz bu
dynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej / 1 go
dziny/
5. Wycena gruntów pod stawami / 1 godziny/
6. Wycena gruntów pod rowami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych / 1 godziny/
Podstawowa:
1. Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowców
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t.j.)
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019.725 t.j.)
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz.U.2004.207.2109)
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145

t. j.)
7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 t.j.)

Uzupełniająca:
8. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
9. Cymerman R., Hopfer A., 201O, Systemy, zasady i procedury wyceny
nieruchomości. PFSRM, Warszawa.
1 O. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny, 2016, PFSRM, Warszawa.
11. Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2012, PFSRM, Warszawa.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Wycena nieruchomości leśnych
oraz zadrzewionych i zakrzewionych

Valuation of forest, wooded
and shrubby properties

WIGGXCNP-W11lz-20L
polski
2020/2021
np. W 6/x, razem: 6 godz., 1 pkt ECTS
Prof.dr hab.inż. Wojciech Wilkowski

Jednostka
.
.
organ,zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Program obejmuje zasady wyceny nieruchomości leśnych, nieruchomości
zadzewionych i zakrzewionych oraz nieruchomości zadrzewionych, za
krzewionych lub leśnych, spełniających funkcje ochronne, położonych w
strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub prze
znaczonych na te cele. Program obejmuje również zasady wyceny Wyce
na parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców i lasów ochronnych, położo
nych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub
przeznaczonych na te cele.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Literatura

Efekty uczenia się

1. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym, do
chodowym , mieszanym .i kosztowym, ( 2 godz. )
2. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych oraz nie
ruchomości leśnych i zadrzewionych i zakrzewionych położonych
w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie
lub przeznaczonych na te cele. ( 2 godz. )
3. Wycena parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców i lasów ochron
nych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostęp
nionych publicznie lub przeznaczonych na te cele . ( 2 godz. )

Podstawowa:
Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
Uzupełniająca:
Instrukcja urządzania lasu,
Standard wyceny gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym z wyceny
nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych /P_W02
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania opera
tu szacunkowego IP_U02
U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nieru
chomości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez
dobór oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny ni e
ruchomości/P U03
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
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stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U 06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści / P KO 1
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03

•

Metody
i kryteria oceniania
(sposób osiągnięcia
przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestralne
go.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują zakres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych odpowiedzi.
Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 6 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3, Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14 godz.
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
10. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu I O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 godz.
13. Udział w egzaminie / O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 30 godz./1 ECTS
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

Wycena nieruchomości
dla celów szczególnych
i wycena nieruchomości
specjalnych

nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Real estate appraisal
for special purposes and special
property appraisal

WIGGXCNP-Wncs-20L
polski
2020/2021

np. W 22/x, razem: 22 godz., 3 pkt ECTS

Dr inż. Olga Matuk

Jednostka
.
.
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

Celem realizowanego przedmiotu jest poznanie istoty wyceny nieruchomo
ści dla celów szczególnych i określenia wartości nieruchomości specjal
nych. Jednocześnie poznanie czynników mających wpływ na wartość nie
ruchomości.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji i jako środków trwa
łych w rozumieniu ustawy o rachunkowości /2 godziny/
2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w
tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości /2 go
dziny/
3. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod urządzenia
infrastruktury technicznej /2 godziny/
4. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi pu
bliczne /2 godziny/
5. Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych /2 godziny/
6. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich /2 go
dziny/
7. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego /2 godziny/
8.

9.
1O.
11.
12.
13.

Literatura

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwe

stora /2 godzina/
Określanie wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury pod
ziemnej i nadziemnej /1 godzina/
Określanie wartości nakładów na nieruchomości /2 godziny/
Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej /1 godzina I
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin /1
godzina/
Wycena nieruchomości zabytkowych /1 godzina/

Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowców
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t.j.)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019.725 t.j.)
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Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U.2015.542 t.j.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w spra
wie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz.U.2004.207.2109)
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U„2019.351
t. j.)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145
t.j. )
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2019.1186 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U „ 2018.2068 t.j.)
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U.2019.868 t.j.)
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U.2018.2067
t. j.)
ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompenstay z
tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rze
czypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.2097 t.j.)

Uzupełniająca:
- Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.
Cymerman R., Hopfer A., 2010, Systemy, zasady i procedury wyceny
nieruchomości. PFSRM, Warszawa.
Powszechne Krajowe Standardy Wyceny, 2016, PFSRM, Warszawa.
- Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2012, PFSRM, Warszawa.

Efekty uczenia się
•

I

W1 / Ma wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w tym: wyceny
nieruchomości specjalnych i dla celów szczególnych / P_W02
U 1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych żródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania ope
ratu szacunkowego/ P_U02
U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nierucho
mości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez dobór
oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nierucho
mości/P-U03
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_ U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P _UOS
US/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści / P-K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02
K3/Potrafi wypełniać zobowiązana społeczne/ P_K03
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Obowiązuje od
Forma zajęć,
liczba godzin/rygor,
razem godz., pkt ECTS
Autor

Dokumentacja procesu
wyceny

Valuation process documentation

WIGGXCNP-Dpw-20L
polski
2020/2021
np. W 4/x, razem: 4 godz., 0,5 pkt ECTS
Dr inż. Olga Matuk

Jednostka
.
.
organ1zacyJna
odpowiedzialna za przedmiot

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
Zakład Geodezji i Nawigacji

Skrócony opis przedmiotu

W przedmiocie zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: funkcja i treść
operatu szacunkowego. Zasady potwierdzania aktualności operatu sza
cunkowego oraz czynności przy ocenie poprawności sporządzenia operatu
szacunkowego. Zakres tematyczny opracowań i ekspertyz niestanowią
cych operatu szacunkowego oraz ich treść i formę.

Pełny opis przedmiotu
(treści programowe)

Wykłady
1. Operat szacunkowy /3 godziny/
1.1. Funkcja operatu szacunkowego;
1.2 Treść i forma operatu szacunkowego;
1.3. Wyciąg z operatu szacunkowego;
1.4. Zasady potwierdzania aktualności operatu szacunkowego;
1.5. Ocena poprawności sporządzenia operatu szacunkowego.
2. Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego /1 go
dziny/
2.1. Zakres tematyczny opracowań i ekspertyz;
2.2. Treść i forma opracowań i ekspertyz.

Literatura

Podstawowa:
- Konspekty zajęć przygotowane przez wykładowcę.
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
- Standardy Wyceny PFSRM.
Uzupełniająca:
- Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej , "System, zasady i procedury
wyceny nieruchomości ", Wydanie Ili poprawione i uzupełnione. Pol
ska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. War
szawa, 201O.

Efekty uczenia się

W1 / Ma wiedzę w zakresie dokumentacji procesu wyceny / P_W04
U1 / Potrafi wykorzystać w procesie wyceny posiadaną wiedzę poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji o nieruchomościach zawartych w litera
turze, bazach danych oraz różnych innych źródłach, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji/P_U01
U2 / Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu sporządzania ope
ratu szacunkowego / P_U02
U3 / Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na potrzeby wyceny nierucho
mości, wykonywać zadania z zakresu wyceny nieruchomości przez dobór
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oraz stosowanie właściwych podejść, metod i technik wyceny nierucho
mości/P U03
U4 / Potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich/ P_U04
U5 / Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych/P_U05
U6/Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie/ P_U06
K1 / Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści / P K01
K2/Dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgana opinii ekspertów w przypadku trud
ności z samodzielny rozwiązaniem problemów/ P_K02

Metody
i kryteria oceniania
(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez słuchacza
zakładanych
efektów uczenia się)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie ogólnego egzaminu semestral
nego.
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pytań teoretycznych i
problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują za
kres tematyki wykładów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest egzaminem pisemnym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 91-100°/o popraw
nych odpowiedzi.
Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który podał 81-90% poprawnych
odpowiedzi.
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który podał 71-80% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który podał 61-70% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 60% poprawnych odpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który podał 0-59% poprawnych odpowiedzi.
Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.
1. Udział w wykładach / 4 godz.
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / O godz.
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / O godz.
4. Udział w seminariach / O godz.
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 godz.

Bilans ECTS
(nakład pracy słuchacza)

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / O godz.

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/ O godz.
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / O godz.
9. Realizacja projektu / O godz.
1O. Udział w konsultacjach / O godz.
11. Przygotowanie do egzaminu / O godz.
12. Przygotowanie do zaliczenia / 3 godz.
13. Udział w egzaminie / O godz.
Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 15 godz./ 0,5 ECTS
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