
FILA W WARSZAWIE  

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

jedyne w regionie studia podyplomowe, po ukończeniu których słuchacz będzie miał 

możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych  Zarządcy Nieruchomości Polskiej 

Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych    

O STUDIACH 
Zarządcy nieruchomości jest zawodem interdyscyplinarnym i wymaga rozleglej wiedzy  z 

zakresu: m.in. ekonomii i finansów, prawa, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk o 

zarządzaniu i jakości, a także umiejętności praktycznych związanych z gospodarką 

nieruchomościami. Wymaga również cech przywódczych i umiejętności kierowania zespołami 

osób: administratorami, obsługą techniczną, ochroną i osobami odpowiedzialnymi za 

utrzymanie porządku na nieruchomości, księgowością. 

 

CEL 
Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji „Zarządcy nieruchomości”, w tym do 

podejmowania decyzji i dokonywania czynności polegających w szczególności na: 

zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnieniu 

bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki 

energetycznej, utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej 

przeznaczeniem, uzasadnionym inwestowaniu w nieruchomość, przyjmowaniu nieruchomości 

do zarządzania, umiejętności zarządzania własną firmą, wspólnotą i spółdzielnią mieszkaniową 

oraz TBS-ami, zakładami gminnymi.  

KORZYŚCI 

Program studiów podyplomowych dla kandydatów na Zarządców Nieruchomości spełnia 

wymogi programowe ustalone przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów 

Nieruchomościowych w zakresie minimum programowego. Tematyka studiów została 

dodatkowo rozszerzona o szczegółowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem 

nieruchomości w zakresie: bieżącego zarządzania, bezpieczeństwa budowlano-technicznego, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego. W ramach 

realizacji programu o profilu praktycznym znalazły się wizje lokalne poszczególnych rodzajów 

wytypowanych nieruchomości. 

Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacz nabędzie niezbędną wiedzą, umiejętności i 

postawy społeczne, które umożliwią mu wykonywanie zawodu Zarządcy Nieruchomości. 

 

Zarobki zarządcy nieruchomości zależą od województwa i od lokalnej sytuacji na rynku. 

Największe zarobki w tym zawodzie są w województwie mazowieckim, następnie w 

województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim.  

Dodatkowo zarządcy nieruchomości mogą często liczyć na pozapłacowe benefity, tj. prywatna 

opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, służbowy telefon do celów prywatnych 

oraz świadczenia socjalne.  

 

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i wizji lokalnych 

nieruchomości przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców oraz ekspertów z wieloletnim 

doświadczeniem praktycznym, na co dzień zarządzających nieruchomościami a jednocześnie 

doświadczonych dydaktyków na stałe współpracujących z Uczelnią.    

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


 

OPIS SYLWETKI ZAWODOWEJ ABSOLWENTA 

Zarządca nieruchomości jest osobą, która wykonuje zadania powierzone jej przez właścicieli 

nieruchomości polegające na kompleksowej obsłudze czyli między innymi podejmowaniu 

decyzji w sprawie zarządzania nieruchomością z jednoczesnym monitorowaniem czynników, 

które mają wpływ na racjonalne i bezpieczne gospodarowanie obiektem. Zadaniem zarządcy 

jest również jak najbardziej efektywne wykorzystanie nieruchomości.  

Zarządzanie nieruchomością, to także wszelkie strategiczne posunięcia, które mają za zadanie 

osiągnięcie długofalowych celów związanych z nieruchomością, przy określonych nakładach 

na jej utrzymanie. Praca zarządcy to również czynności administracyjne, czyli m.in. 

egzekwowanie należności, planowanie stosownych przeglądów technicznych a także decyzje o 

rodzaju ubezpieczenia obiektu. Do jego obowiązków należy również planowanie ewentualnych 

remontów, tak w budynku, jak też wokół niego. 

Zawód zarządcy nieruchomości nie jest zawodem regulowanym, ale żeby go wykonywać trzeba 

mieć do niego szczególne predyspozycje. Przede wszystkim być odpornym na stres i umiejętnie 

rozwiązywać konflikty, dobrze orientować w przepisach prawa administracyjnego, 

budowlanego i znać zagadnienia dotyczące rynku nieruchomości.  

Zarządcę nieruchomości powinna cechować rzetelność i odpowiedzialność oraz kreatywność, 

doskonała organizacja czasu pracy i umiejętność długofalowego planowania, a także łatwość 

nawiązywania relacji interpersonalnych. 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW  

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu 

weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy. 

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW  

 

Lp. 

modułu 
Tematyka zajęć 

Liczba  

godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba 

godzin zajęć 

praktycznych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

I. 

Moduł: Zawody i pojęcia dot. rynku nieruchomości 17 3 2 

1. Zawody na rynku nieruchomości 3 1 - 

2. Źródła informacji o nieruchomościach  8 2 - 

3. Podstawy prawa rzeczowego I część - Pojęcia i definicje 

dot. nieruchomości 

6 - - 

II. 

Moduł: Podstawy prawa  10 8 2 

1. Stosunki cywilno-prawne 5 3 - 

2. Podstawy prawa rzeczowego II część 3 3 - 

3. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 2 2 - 

III. 

Moduł: Podstawy wiedzy ekonomicznej 13 15 2 

1. Podstawy ekonomii 3 3 - 

2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 4 4 - 

3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 2 2 - 



4. Elementy finansów i bankowości 2 4 - 

5. Elementy analizy ekonomiczno-finansowej 2 2 - 

IV. Moduł: Podstawy wiedzy technicznej  6 14 2 

V.   Moduł: Rynek nieruchomości 12 12 2 

 1. Gospodarka nieruchomościami 8 4 - 

 2. Doradztwo na rynku nieruchomości, w tym podstawy 

marketingu i prezentacji nieruchomości 

2 2 - 

 3. Pośrednictwo nieruchomościami  - wybrane zagadnienia 1 3 - 

 4. Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia 1 3 - 

VI. Moduł: Podstawy zarządzania nieruchomościami 6 14 3 

 1. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność 

zawodowa 

1 3 - 

 2. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania 1 3 - 

 3. Umowa o zarządzanie nieruchomościami 2 2 - 

 4. Zarządzanie ekonomiczno-finansowe 2 6 - 

VII. Moduł: Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi 6 14 3 

VIII. Moduł: Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 6 

 

14 

 

3 

IX. 

Moduł: Bezpieczeństwo nieruchomości  8 12 5 

1. Bezpieczeństwo bieżącego zarządzania 

nieruchomościami 

2 2 - 

2. Bezpieczeństwo budowlano-techniczne nieruchomości 2 2 - 

3. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dot. nieruchomości 1 3 - 

4. 

 

 

5.  

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe związane z 

zarządzaniem nieruchomościami 

1 3 - 

5. Plan zarządzania nieruchomością 2 2 - 

X. Moduł: Egzamin końcowy - 

 

10 

 

6 

 Razem godzin i punktów ECTS: 85 115 

 

30 

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200 godzin. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

Studia trwają dwa semestry.  

Liczba zjazdów: 9  

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. 



Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: 

 Piątek: 16.00-20.00 

 Sobota: 8.50-.16.55 

 Niedziela: 8.50-16.55 

 

KADRA 

Koordynator kierunku: mgr Wojciech Słowański    

mgr Anna Kożuchowska    

dr inż. Anna Ostańska  
dr hab. Agnieszka Żywicka 

dr Jacek Zyga 

mgr Piotr Szczekala 

mgr Tadeusz Kaczorowski 

mgr inż. Dominika Szewczak 

mgr inż. Bogusław Pelc 

dr Mariusz Lisowski 

mgr inż. Dorota Jędrzejczyk 

mgr Marek Kloc 

mgr Karolina Janek 

mgr inż. Radosław Hejno 

 

ZASADY NABORU  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

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

październik 2020 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  

Opłata rekrutacyjna: 100 zł 



Cena: 4000 zł – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 2000 zł każda lub w  

sześciu ratach miesięcznych po 735 zł 

Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI i z bonifikatą rodzinną: 3600 zł * – możliwość 

płatności w dwóch ratach semestralnych po 1800 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych 

po 670 zł 

Cena ze zniżką dla studentów i zakładów pracy: 3400 zł * – możliwość płatności w dwóch 

ratach semestralnych po 1700 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 635 zł. 

 

Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 3800 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 Kwesturą (pokój 

110, tel. 81 749 32 08) 

 


