
FILA W WARSZAWIE  

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

Charakterystyczną cechą  gospodarki globalnej jest fenomen rosnącego  znaczenia 

nieruchomości. Nieruchomości stają się obiektem obrotu na skalę światową. Wprowadzenie 

nieruchomości do obrotu wymaga każdorazowo jej wcześniejszej wyceny. Opisane tendencje 

stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących szacować wartość nieruchomości.   

 

CEL 

Głównym celem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest przygotowanie 

słuchaczy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz Egzaminu Państwowego 

niezbędnego do uzyskania Państwowej Licencji w zakresie Szacowania Nieruchomości 

 

KORZYŚCI 

Program studiów tworzony w oparciu o obowiązujące standardy (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów 

programowych dla studiów  podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości) i 

zapotrzebowanie rynku pracy opiniowane przez pracodawców 

  

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów przez wysoko  

wykwalifikowanych wykładowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent kierunku Wycena nieruchomości uzyska wiedzę w zakresie podstaw prawa, 

ekonomii, wiedzy technicznej oraz z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego,  przekazywaną 

przez wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie. 

Absolwent zdobędzie umiejętności praktyczne ułatwiające wykonywanie zawodowych 

czynności w obszarze szacowania nieruchomości i gospodarki nieruchomościami. 

Absolwenci nabędzie kompetencje w zakresie wyceny każdego rodzaju nieruchomości 

określone w wymaganiach dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego .   

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW  

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego 

weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy. 
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Lp. 

blok

u 

Tematyka wykładów  

Liczba 

godzin  

zajęć 

 

teoretycznyc

h 

Liczba 

godzin zajęć 

praktycznyc

h 

Liczba 

punktó

w  

ECTS 

I 

Podstawy wiedzy z zakresu prawa  84 - 9 

1. Część ogólna prawa cywilnego 8 -  

2. Podstawy prawa rzeczowego 12 -  

3. Podstawy prawa zobowiązań 8 -  

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i 

spadkowego 

4 -  

5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4 -  

6. Źródła informacji o nieruchomościach 10 -  

7. Gospodarka przestrzenna 6 -  

8. Gospodarka nieruchomościami 12 -  

9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10 -  

10. Gospodarka rolna, leśna i wodna 4 -  

11. Ochrona danych osobowych 2 -  

12. Zamówienia publiczne 4 -  

II 

Podstawy wiedzy ekonomicznej 38 10 5,5 

1. Podstawy ekonomii 6 -  

2. Ekonomicznej podstawy rynku nieruchomości 8 -  

3. Ocena ekonomicznej oceny inwestycji 8 -  

4. Elementy finansów i bankowości 6 -  

5. Podstawy matematyki finansowej 2 4  

6. Podstawy statystyki i ekonometrii 4 6  

7. Elementy rachunkowości 4 -  

III 

Podstawy wiedzy technicznej 19 11 3,5 

1. Podstawy budownictwa 6 4  

2. Przegląd technologii w budownictwie 2 4  

3. Proces inwestycyjny w budownictwie 4 -  

4. Eksploatacja nieruchomości 4 2  

5. Podstawy kosztorysowania 3 1  

IV 

Rzeczoznawstwo majątkowe 83 31 11 

1. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4 -  

2. Organizacje zawodowe  rzeczoznawców 

majątkowych 

2 -  

3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa 

rzeczoznawcy majątkowego 

2 -  

4. Wprowadzenie do problematyki wyceny 

nieruchomości 

4 -  

5. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6 -  

6. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości 

w Polsce 

18 8  

7. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 8 2  

8. Wycena nieruchomości zurbanizowanych 6 4  

9. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, 

roślin ozdobnych i gruntów pod wodami 
4 4  

10. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych                       

i zakrzewionych 
4 2  



11. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i 

wycena nieruchomości specjalnych 
18 4  

12. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z 

nieruchomością 

2 2  

13. Wycena masowa 2 -  

14. Dokumentacja procesu wyceny 1 3  

15. Doradztwo na rynku nieruchomości 2 2  

V Seminarium dyplomowe i egzamin  - 10 1 

 Razem: 224 62 30 

Liczba godzin dydaktycznych: 286 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

Czas trwania studiów: 

2 semestry / 286 godz. 

Liczba zjazdów: 12  

Zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu: 

 Piątek: 16.00-20.00 

 Sobota: 8.50-.16.55 

 Niedziela: 8.50-16.55 

Innowacyjna struktura studiów – 50/50 unikatowe połączenie elastyczności i komfortu 

zajęć synchronicznych  z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie  

FILII W WARSZAWIE 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Twarda 14/16 , 00-824 Warszawa 

Wybrane zajęcia w semestrze będą realizowane e-learningowo na platformie z elementami 

czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń. 

Kadra   

Kadrę stanowią wysokiej klasy specjaliści z długoletnim stażem zawodowym - wysoko 

wykwalifikowani wykładowcy eksperci z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa, 

ekonomii, inżynierii budowlanej oraz  praktycy prowadzących własne biura nieruchomości na 

stałe współpracujący z Uczelnią. 

 m.in.: 

mgr inż. Piotr Walczyk 

mgr Monika Kowal 

dr hab. Agnieszka Żywicka 

mgr Piotr Szczekala 

http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/akademia-kompetencji-menedzera/program/


dr hab. Agnieszka Kister 

mgr Krzysztof Juściński 

mgr Dorota Jędrzejczyk  

dr inż. Agata Czarnigowska 

mgr Beata Szykulska 

dr Mariusz Lisowski 

dr Jacek Zyga 

mgr inż. Bogusław Pelc 

mgr Wojciech Słowański 

 

 

ZASADY NABORU  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

  Rekrutacja trwa do 30 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to 

październik 2022 roku.* 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych 

 wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny w CSP 

 wypełnione podanie o przyjęciu na studia 

 dwa zdjęcia 

 dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie 

zostać uruchomiona. 

 

OPŁATY ZA STUDIA w Filii w Warszawie 

Opłata rekrutacyjna: 100 zł 

Cena: 5400 zł – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 2700 zł każda lub w  

sześciu ratach miesięcznych po 970 zł 

Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI i z bonifikatą rodzinną: 4860 zł * – możliwość 

płatności w dwóch ratach semestralnych po 2430 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych 

po 880 zł 

Cena ze zniżką dla studentów WSEI i zakładów pracy: 4590 zł * – możliwość płatności w 

dwóch ratach semestralnych po 2295 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 835zł. 

 

Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 5130 zł * 

 

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne 

dodatkowe zniżki) nie kumulują się. 

KONTO BANKOWE 

Konto bankowe, na które można dokonywać opłaty rekrutacyjnej: 

Centrum Studiów Podyplomowych 



Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin 

Nr. konta: 73 1140 1094 0000 2027 6900 1081 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów 

Faktury  

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Kasą WSEI, pokój 

110 (I piętro). 


